
REVISTA LUNARA DE INFORMAŢII Şl INSPIRAŢIE PENTRU AŞTEPTATORII REVENIRII LUI HRISTOS M A I-IU N IE 1999



Publ ica ţ ia  o f i c ia lă  a 
B iser ic i i  Creşt ine  Advent is te  
de Ziua a Şaptea din România

Apare lunar, sub coordonarea 
Comitetului Uniunii

Redactor: Adrian Bocăneanu

Consultanţi: Aron M oldovan, loan 
Câmpian-Tătar, Sabinei Bancu, Ion 
Buciuman, Teodor Huţanu, Emilian 
Niculescu, Teofil Petre, losif Suciu

C o la b o ra to r i s p e c ia l i:  Luc ian  
Cristescu, Viorel Dima, Lazăr Forray, 
dr. Gily lonescu, Gheorghe Modoran 
S ecre ta r de re dac ţie :
Mihai Ghioaldă 
Grafica: Daniel Munteanu 
Tehnoredactare: George Toncu 
Corectură: Lori Gheorghiţă

ADRESA REDACŢIEI:
Curierul Adventist, str. Labirint 116, 
74124 Bucureşti, Oficiul poştal 20, 
nr.de  tel. 323 48 95.

CĂTRE CITITORI:
Pagina pentru scrisori este un spaţiu de 

dialog în care să puteţi comunica sugestii, 
reacţii la articolele publicate, preferinţe 
pentru anumite subiecte sau abordarea 
unor probleme pe care le socotiţi 
importante. Ne cerem scuze dacă, din 
motive de spaţiu, vom reformula unele 
scrisori mai lungi.

De asemenea, prim im  cu plăcere 
manuscrise nesolicitate. Sunt bine venite 
informaţii şi iniţiative din viaţa 
comunităţilor. Apreciem articole care 
tratează aspecte legate de experienţa 
personala şi puncte de vedere asupra 
problemelor majore care ne confruntă.

Imprimată la Tipografia Viaţă 
si Sănătate. Adresa: str. Valeriu 
Branişte nr. 29, tel. 323 48 95

ISSN 1220 - 6725 
Anul LXXVInr. 5-6

Erimejdiile zilelor de pe urmă sunt asupra noastră 
şi, în lucrarea noastră, trebuie să-i avertizăm per e

IjM Jjoarneni cu privire la pericolul în care se află. Să 
nu lăsăm ca scenele solemne pe care le-a descoperit 
profeţia să rămână neproclamate. Dacă poporul nostru 
ar fi pe jumătate treaz, dacă şi-ar da seama de apropierea 
evenimentelor înfăţişate în Apocalipsa, în comunităţile 
noastre s-ar face o reformă şi mult mai mulţi ar crede în 
solie. Nu avem timp de pierdut; Dumnezeu ne invită să 
veghem pentru suflete ca unii care avem să dăm socoteală. 
Prezentaţi principiile noi şi aduceţi cu bogăţie adev rul 
curat. El va fi ca o sabie cu două tăişuri. Dar nu vă grăbiţi 
să luaţi o atitudine de controversă. Sunt timpuri când 
trebuie să stăm liniştiţi şi să vedem mântuirea lui 
Dumnezeu. Lăsaţi să vorbească Daniel, lăsaţi să 
vorbească Apocalipsa şi să spună ce este adevărul. Dar 
oricare ar fi subiectul pe care-1 prezentaţi, înălţaţi-L pe 
Isus ca temei al nădejdii, „Rădăcina şi Sămânţa lui David, 
Luceafărul strălucitor de dimineaţă” (Apoc. 22,16).

Mărturii, voi. 6, pag. 67
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Sabatul
Adrian Bocaneanu

✓ v
n ultimele trei luni, biserica noastră a parcurs o criză 
majoră. în centru s-au aflat copiii care au terminat 
clasa a opta, puşi în situaţia de a nu participa la ulti

ma probă a examenului de capacitate. Totuşi, întreaga bi
serică a fost supusă unei probe. A fost un fel de examen 
de capacitate pentru noi toţi.

Nu cred că, în acest moment, mai sunt prea mulţi cititori 
interesaţi să citească un raport al tuturor audienţelor, nego
cierilor şi corespondenţei în această chestiune. Câteva as
pecte sunt prezentate în articolul scris de fratele Viorel 
Dima. Chiar cu câteva ore înainte de a începe să scriu, am 
citit ordonanţa guvernamentală pentru organizarea unei 
a doua sesiuni a examenului de capacitate, programate pentru 
zilele de 23, 25 şi 26 august. Deşi aceasta nu înseamnă 
o repunere în drepturi a copiilor noştri, care au acţionat 
potrivit conştiinţei lor, şi care vor rămâne dezavantajaţi 
la intrarea la liceu, considerăm că, prin această hotărâre, 
Dumnezeu ne-a răspuns rugăciunilor.

Este momentul potrivit să privim asupra celor întâm
plate şi să vedem ce merită să păstrăm în memorie.

1. Această criză privind Sabatul ne somează să veri
ficăm  soliditatea atitudinii noastre fa ţă  de Sabat în to
talitate. Deşi suntem de acord că păzirea fiecărui Sabat 
este la fel de importantă, noi nu depunem aceeaşi energie 
pentru apărarea unuia dintre Sabatele obişnuite pe cât 
ne-am luptat pentru acesta. Felul în care păzim un Sabat 
ne pregăteşte pentru următorul.

In înţelegerea noastră profetică, libertatea păzirii Sa
batului are un loc cu totul special. De aceea este justificat 
să reacţionăm vehement atunci când un Sabat este ame
ninţat din afară. Dar această luptă eroică pentru un Sabat 
nu „sfinţeşte” în mod automat toate celelalte Sabate. De 
fapt, nici un fel de luptă nu „sfinţeşte” Sabatul, ci numai 
prezenţa plină de har a Domnului Sabatului.

Criza prin care am trecut va lăsa în urmă puţine foloa
se durabile dacă nu va duce la o renaştere a sărbătoririi 
fiecărui Sabat, ca manifestare a mântuirii prin credinţa în 
Domnul Hristos. Numai El ne poate lumina mintea şi în
tări voinţa pentru o păzire a Sabatului fericită şi viguroa
să, indiferent de acceptarea sau ostilitatea celor din jur.

Cred că nimeni nu va înţelege greşit ceea ce vreau să

spun. Nu micşorez cu nimic importanţa luptei pentru 
apărarea libertăţii Sabatului în faţa unor ameninţări 
venind din exterior. Ceea ce doresc este să exercităm 
acelaşi efort serios pentru a ridica fiecare Sabat dea
supra rutinei, formalismului, delăsării.

2. Sabatul ca valoare unificatoare a bisericii.
Nu cred ca a existat în istoria recentă vreun alt eve
niment care să fi generat atât de multă unitate şi so
lidaritate în cadrul bisericii. Semnele solidarităţii au 
fost numeroase şi mişcătoare: grupele de rugăciune, 
mobilizarea părinţilor şi a copiilor pentru memorii, 
audienţe, acţiuni în justiţie şi, în cele din urmă, exis
tenţa celor peste 630 de copii care au decis să nu 
meargă la examenul din Sabat. într-o unitate cu to
tul impresionantă, zeci şi zeci de mii de credincioşi 
s-au rugat şi au acţionat împreună.

La aceasta au contribuit şi mijloacele de comunica
re pe care tot mai mulţi fraţi, tot mai multe comuni
tăţi le pot folosi acum, în mod special poşta electronică.

Biserica mondială a participat din plin la aceas
tă criză. La sediul Conferinţei Generale şi la cel al 
Diviziunii noastre, acesta a fost un subiect al rugă
ciunilor de mijlocire şi de intervenţie. Chiar în ziua 
de 5 iunie, fratele Jan Paulsen, preşedintele Confe
rinţei Generale, a acordat un interviu foarte impor
tant pe această temă unui tânăr originar din România 
care studiază la Universitatea Andrews. (Citiţi acest 
interviu la pagina 57.)

Adventiştii originari din România, aflaţi temporar 
sau permanent în alte ţări, au fost iniţiatorii unui 
răspuns foarte intens. Fratele Cristian Dumitrescu, 
doctorand la Universitatea Andrews, mi-a scris pe 
31 mai: „în Sabat am vorbit cu fratele Dwight 
Nelson despre situaţia din România. Comunitatea de 
la Pioneer Memorial Church (aceasta a fost gazda 
proiectului NET’98) se roagă pentru părinţii, copiii 
şi ceilalţi membri ai bisericii implicaţi în rezolvarea 
problemei examenelor. în adevăr, cred că Dumnezeu 
Se foloseşte de această ocazie pentru a atrage atenţia 
opiniei publice ca pregătire pentru Fapte 2000”.

(Continuare la pagina 54)
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Acei răniţi care ne vindeca*

în Curierul Adventist din martie
a.c., la pagina 3 am citit următorul 
paragraf: „Tendinţa pe care am ob
servat-o în ultima vreme în unele lo
curi, de a institui reguli de nevorbire 
în adunare (sublinierea îmi aparţi
ne), chiar şi în pauze, deşi venită din 
motive corecte în sine, convine por
nirii fireşti spre izolare şi dă un argu
ment bun egoismului cu care vrem să 
ne protejăm de suferinţa celorlalţi”.

Din acest paragraf se lasă să se în
ţeleagă că, pentru o părtăşie mai in
tensă, pentru combaterea egoismului, 
a izolării, este bine ca, „în adunare”, 
să vorbească persoană cu persoană şi 
astfel să se treacă cu vederea sfinţe
nia locaşului de închinare.

Spiritul Profetic scrie: „Când in
tră în locul de întâlnire, credincioşii 
trebuie să facă aceasta ţinând seama 
că este sfânt, să meargă liniştiţi la lo
curile lor... Vorbirea obişnuită, şoapta 
şi râsul n-ar trebui să fie permise în 
Casa de rugăciune, nici înainte, nici 
după serviciul divin. O evlavie fier
binte, activă, ar trebui să-i caracteri
zeze pe cei ce vin să se închine... 
Şoapta, râsul şi vorbirea, care ar putea 
fi nevinovate în locurile obişnuite de 
afaceri, nu pot fi admise în casa în ca
re Dumnezeu este adorat. Mintea tre
buie să fie pregătită să audă Cuvân
tul lui Dumnezeu, cu toată greutatea 
lui, ca acesta să impresioneze inima 
în mod corespunzător” (Mărturii, 
voi. 5, pag. 523, 524).

Citind cele două paragrafe de mai 
sus, care este adevărul?

Dionisie Deoanca, 

Gloversville, NY, S.U.A.

Autorul răspunde: Fără îndoială 
că şi eu iau în serios pasajul pe ca- 
re-l citaţi. Propunerea mea nu este să 
dezvoltăm părtăşia prin „vorbire obiş
nuită, şoapte şi râsete", ci prin manifes
tarea demnă şi înţeleaptă a interesu

lui iubitor unii faţă de alţii, mai ales 
faţă de cei însinguraţi şi descurajaţi.

Ceea ce mă face să scriu este 
articolul din Curier. „Acei răniţi 
care ne vindecă”. Mi-a plăcut sincer, 
pentru că m-am regăsit în el. Provin 
dintr-o familie dezmembrată. Tata a 
plecat când aveam 9 ani, în 1970.
Am fost singurul copil al familiei.
Am crescut cu mama. N-a fost uşor şi 
nici plăcut, totuşi am crescut. Mama 
a făcut ceea ce s-a priceput şi ceea ce 
a putut mai bine ca să mă crească. 
Aşa e mama. După armată, m-am 
căsătorit cu o fată pe care o iubesc 
din toată inima şi acum.

Au trecut ani, ani dureroşi, până în 
vara lui ‘89, când am început să vin la 
adunare cu tata. Eram la un pas de de
zastru. Apoi lucrurile s-au schimbat. 
Total. Eram uimit, umilit, cu totul 
şocat şi plin de bucurie că pot să iau 
totul de la capăt. Soţia, din convin
gere proprie, m-a urmat la biserică.

Partea cea mai dureroasă nu este 
cea dinainte de convertire, ci 
cealaltă, de după. în 1993, am fost 
învins. Fără nici o explicaţie, ca un 
fulger căzut din senin, totul s-a 
năruit. Am fost exclus din biserică - 
pe dreptate - pentru adulter.

Depresia ce a urmat a fost propor
ţională cu bucuria pe care am avut-o 
când am venit la biserică prima dată. 
Totuşi, soţia m-a iubit şi m-a iertat. 
Pentru mine, însă, a rămas o durere 
ca a lui David...

Vorbeam despre articol. „Acei 
răniţi...” Am regăsit în el experienţa 
mea. Acum, poate cu mult mai mult 
decât înainte, ştiu că Isus mă iubeşte! 
Este încumetare? Nu cred. Cred, mai 
degrabă, că este răspunsul la iubirea 
Lui pentru mine. El m-a susţinut 
enorm, cu şi mai multă iubire.

P e n tru  p r o te ja r e a  id e n ti tă ţ i i  p e r 

s o a n e lo r  im p lic a te , n u m e le  a u to r u lu i  

scrisorii de mai sus a  fo s t  om is. - Redacţia
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Dumnezeu are planul Său
los if Suciu

D
upă ce Noe a lucrat timp de 120 de ani la constru
irea corăbiei, care se constituia într-o predică prac
tică, în acelaşi timp avertizând cu privire la ceea ce 

avea să urmeze, în urma minunii intrării animalelor în cora
bie, a intrat şi el, împreună cu cei apropiaţi ai lui. După ce a 
făcut întocmai ce spusese Domnul, a urmat aşteptarea. Pri
ma zi a trecut repede datorită febrei acomodării cu noile 
condiţii. A doua zi a fost cea a începutului aşteptării împli
nirii cuvintelor lui Dumnezeu, care a continuat în a treia 
zi. în a patra au început primele strigăte către Noe, ca să 
iasă. în a cincea, acestea s-au înteţit, pentru ca în a şasea să 
devină batjocuri, care şi-au atins culmea în cea de-a şaptea. 
Nici o speranţă a rezolvării crizei nu se întrevedea pentru 
Noe, afară doar dacă privea prin credinţă la ceea ce se în
tâmpla în jurul lui. „După cele şapte zile, au venit apele 
potopului pe pământ” (Gen. 7,10). în sfârşit, criza se înche
iase după dureroasa aşteptare, aparent fără sfârşit. Dumne
zeu avea planul Său.

Făgăduinţa lui Dumnezeu cu privire la fiul mult aştep
tat nu avea nici o perspectivă omenească pentru împlinire. 
Avram a înţeles să uşureze împlinirea Cuvântului Prietenu
lui său, prin a avea un fiu de la roaba Saraiei, Agar (Gen. 16). 
Fatală greşeală de strategie. Avram nu mai rezistase să aş
tepte sau nu mai credea în totul pe Cel ce i-a promis urma
şul. Chiar înainte cu un an de naşterea acestuia, Avraam 
mai avea rezerve şi îndoieli. Apoi, o dată cu naşterea lui 
Isaac, criza aşteptării se încheiase. Preţul a fost scump, dar 
Dumnezeu avea planul Său.

Unul dintre strănepoţii lui Avraam a avut o istorie ciuda
tă. Apărat de părinţi şi destul de răsfăţat, pentru tânărul 
favorit al familiei lucrurile au început să meargă tot mai 
rău. O vizită la fraţii lui, o ocazie folosită de aceştia şi 
priviţi-1 pe losif în casa lui Potifar care, în urma inocenţei 
sale, îl aruncă în temniţă. Mai bine de doi ani, un tânăr 
nevinovat aşteaptă ceva. Ce perspective de eliberare avea? 
Paharnicul l-a uitat, dar Dumnezeu avea planul Său.

După o experienţă unică în istoria pământului, cel mai 
blând om din lume stătea nu departe de ţara făgăduită şi atât 
de aşteptată de el şi de toţi cei ce-1 însoţeau. „Doamne, aştept 
cu dor împlinirea făgăduinţei Tale pentru care am trăit şi

Te-am slujit de o viaţă.” „Iubitul meu, nu tu vei duce poporul 
acesta în ţara făgăduită.” „Doamne, dar Tu ai făgăduit...” 
„Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta” (Deut. 3,26). 
Suie-te pe munte, „priveşte-o doar cu ochii; căci nu vei 
trece Iordanul acesta” (vers. 27). Şi Moise, cu inima 
îndurerată, a privit ţara; dar Dumnezeu avea planul Său.

Slujitorul credincios de la curtea lui Nebucadneţar, apoi 
a lui Dariu şi a lui Cir persanul, veghea la împlinirea profe
ţiei cu privire la eliberarea poporului lui Dumnezeu din 
robia în care s-a cufundat prin păcat şi răzvrătire. Experien
ţele prin care a trecut i-au dovedit încă o dată că Domnul era 
cu el. în urma unor vedenii cu privire la ceea ce avea Dom
nul de gând, Daniel, care abia aştepta eliberarea, a stat, singur, 
„leşinat şi bolnav mai multe zile” (Dan. 8,27). Puterile l-au 
lăsat, a ajuns desfigurat şi fără vlagă (Dan. 10,8). Dureroasă 
aşteptare neîmplinită, dar Dumnezeu avea planul Său.

Marele predicator de la Iordan L-a prezentat pe Cel ce ridi
că păcatele lumii, bucuros că a trăit aceste evenimente. 
Aşteptarea lui plină de încredere a fost puternic zguduită, 
atunci când, în temniţă fiind, trimite o delegaţie la Isus ca 
să-L întrebe: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe 
altul?” (Mat. 11,3). Câtă amărăciune a aşteptării trădează 
cuvintele lui Ioan Botezătorul, dar Dumnezeu avea planul Său.

Pe stânca înălţării stăteau oameni pregătiţi pentru cel 
mai măreţ eveniment al istoriei pământului: revenirea lui 
Isus. Toate calculele erau bine întemeiate, corecte, verificate. 
Au spus tuturor, au făcut tot ce puteau ca să ştie cât mai mulţi, 
au jertfit mult, au suferit batjocuri, au mers din loc în loc şi 
au predicat. Acum erau aici, în seara revenirii lui Isus. Toam
nă, octombrie 1844. Cântările şi rugăciunile lor se auzeau 
până în vale, jos, răsunând într-un ecou puternic ce amplifica 
puterea melodiei. Miezul nopţii a fost startul pentru rugăciu
ne fierbinte şi pentru imnuri cântate cu şi mai mare putere. 
Fiorul aşteptării era peste măsură de puternic, luptându-se 
cu o umbră de îndoială şi de întrebare ce se infiltra încet şi 
sigur în fericiţii aşteptători. Soarele a răsărit din nou, marele 
predicator Miller a plecat acasă descurajat, dezamăgirea a 
fost dureroasă, dar Dumnezeu avea planul Său.

(Continuare la pagina 8)
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jyAvm cuvântul
p ro o ro e ie f*

Aron Moldovan

D
upă ce menţionează neuitata experienţă 
de pe muntele transfigurării, când vocea 
lui Dumnezeu Tatăl a confirmat poziţia de 
Dumnezeu a lui Isus Hristos, proclamând:, Acesta este 

Fiul Meu prea iubit...” ( 2 Pet. 1,17), apostolul Petru 
declară: „Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai 
tare” (vers. 19).

Profeţia - argument în favoarea credinţei
Dovada dată de profeţie că Biblia este Cuvântul 

adevărului este mai tare decât experienţa oferită prin 
intermediul simţurilor fizice. Apostolul declară că 
mărturia depusă de apostolii Mântuitorului privitoare 
la venirea Sa nu se întemeiază „pe nişte basme meş
teşugit alcătuite”, ci ei vorbeau „ca unii care am 
văzut cu ochii noştri venirea Lui” (vers. 16). Totuşi, 
mărturia profeţilor confirmată de istorie este „mai 
tare” prin raţionalitatea ei decât cea oferită de infor
maţiile primite prin simţuri. Oamenii pot tăgădui 
uşor mărturia subiectivă depusă de cineva, întrucât nu 
există posibilitatea verificării ei obiective, dar profe
ţia stă ca mărturie verificabilă peste veacuri că există 
o minte infinită care „descoperă ce este adânc şi 
ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte 
lumina” (Dan. 2,22).

în secolul al optulea înainte de întruparea Mântu
itorului, profetul Isaia a prevăzut întoarcerea iudeilor 
din robia babiloniană, de unde aveau să fie deportaţi, 
şi a nominalizat persoana care avea să decreteze eli
berarea lor din captivitate şi rezidirea Ierusalimului: 
„Eu zic despre Cir”, declară profetul Domnului, „el 
este păstorul Meu şi el va împlini toată voia Mea; el 
va zice despre Ierusalim: ‘Să fie zidit iarăşi!’ Şi de
spre templu: ‘Să i se pună temeliile’” (Is. 44,28).

Viziunea lui Daniel, raportată în capitolul 2 al 
cărţii sale, unde este schiţată istoria lumii din timpul 
acela până la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu, 
viziune primită în secolul al şaselea î.Hr., sfidează 
necredinţa îngâmfaţilor din toate timpurile şi procla

mă suveranitatea lui Dumnezeu asupra lumii şi asupra 
istoriei. încercarea scepticilor de a combate argumen
tul, afirmând că „preziceri” de felul acesta au fost 
făcute după împlinirea evenimentelor anunţate, nu are 
la bază decât presupuneri gratuite.

Dar profeţia nu este un scop în sine şi nu urmăreş
te satisfacerea curiozităţii omeneşti. Ea are scopul să 
încurajeze credinţa celor ce-L caută pe Dumnezeu şi 
să ne pună în legătură cu Mântuitorul, care Şi-a asumat 
rolul „să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi 
curăţească un popor care să fie al Lui, plin de râvnă 
pentru fapte bune” (Tit 2,14). Pentru cei sinceri, pro
feţia este un argument în favoarea credinţei. Isus afir
ma: „Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se 
întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să 
credeţi” (Ioan 14,29). Deşi mărturia profeţilor nu 
poate produce credinţă în inima celor hotărâţi să ră
mână în păcat, dovada furnizată de profeţie lasă fără 
scuză pe oricine şi justifică hotărârea finală de con
damnare a celor care „au iubit mai mult întunericul 
decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 
3,19). în mărturia Scripturilor este putere de convinge
re pentru cei sinceri. „Dacă [oamenii] nu ascultă pe 
Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar 
învia cineva din morţi” (Luca 16,31).

Obiectivul central al profeţiei - descoperirea 
unui Mântuitor

Dumnezeu S-a descoperit prin profeţi ca unică 
Fiinţă eternă şi ca singurul Mântuitor. Prin profet, El 
declară: „Eu, Eu sunt Domnul şi afară de Mine nu 
este nici un Mântuitor” (Isaia 43,11). „Eu sunt Cel 
dintâi şi Cel de pe urmă şi afară de Mine nu este alt 
Dumnezeu” (Isaia 44,6).

După ce Dumnezeirea ne-a vorbit „prin prooroci 
în multe rânduri şi în multe chipuri... ne-a vorbit prin 
Fiul... care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fi
inţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul pute
rii Lui, (El) a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la
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dreapta măririi în locurile prea 
înalte” (Evr. 1,1-3).

„Toţi proorocii mărturisesc de
spre El că oricine crede în El capă
tă, prin Numele Lui, iertarea păcate
lor” (Fapte 10,43). „în nimeni altul 
nu este mântuire: căci nu este sub 
cer nici un alt Nume dat oamenilor, 
în care trebuie să fim mântuiţi” 
(Fapte 4,12).

Trebuie să păstrăm mereu în cen
trul atenţiei noastre pe Isus, Mântui
torul nostru, despre care au vorbit 
„toţi proorocii” şi care se află în spa
tele tuturor profeţilor, pe care „Duhul 
lui Hristos” (1 Pet. 1,11) îi însufle
ţea. Dacă Sfintele Scripturi nu ne-ar 
descoperi un Mântuitor, ele nu ne-ar 
folosi prea mult. Dar întrucât ele dau 
mărturie despre Isus (Ioan 5,39), ţin
ta profeţiei este să ne conducă la îm
păcare cu Dumnezeu şi la moşteni
rea promisă. Apostolul şi profetul 
Ioan declară, spre încheierea evanghe
liei sale: „Dar lucrurile acestea au 
fost scrise pentru ca voi să credeţi că 
Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; 
şi crezând, să aveţi viaţa în Numele 
Lui” (Ioan 20,31).

Relaţia noastră de iubire cu Mân
tuitorul, dorul nostru de a trăi o de
plină intimitate cu El, de a-L vedea 
faţă în faţă şi de a-I admira fiinţa pli
nă de farmec constituie motivul cel 
mai puternic şi mai durabil pentru 
„fericita noastră nădejde”, a reveni
rii în glorie a „Marelui nostru Dum
nezeu şi Mântuitor, Isus Hristos”
(Tit 2,13). Fără această relaţie, cura
jul nostru scade repede, zelul se mic
şorează şi credinţa se veştejeşte. Ast
fel ne pândeşte pericolul de a ne pără
si încrederea care putea fi încununa
tă de „o mare răsplătire” (Evr. 1035).

Revenirea lui Isus - punctul 
final al perspectivei profetice

Inima speranţei noastre este reve
nirea lui Isus. Această nădejde a păs
trat curajul şi răbdarea în suferinţă 
şi persecuţii a tuturor aşteptătorilor 
în decursul veacurilor. Despre vremea 
„aşezării din nou a tuturor lucruri
lor. .. a vorbit Dumnezeu prin gura

tuturor sfinţilor Săi prooroci din 
vechime” (Fapte 3,21).

Toate marile lanţuri profetice 
se încheie cu instaurarea împărăţi
ei lui Dumnezeu la a doua venire. 
După cele patru imperii universa
le din Daniel capitolul 2, se desco
peră „o împărăţie care nu va fi ni
micită niciodată şi care nu va tre
ce sub stăpânirea unui alt popor” 
(Dan. 2,44).

Această împărăţie, reprezentată 
printr-o piatră care se dezlipeşte din 
munte şi sfărâmă chipul văzut de 
Nebucadneţar, dar pe care nimic 
şi nimeni n-o va sfărâma, este îm
părăţia pe care Dumnezeu doreşte 
s-o întemeieze cât mai curând.

Şi lanţul profetic din Daniel 7 
se încheie cu încurajatoarea decla
raţie: „Dar domnia, stăpânirea şi 
puterea tuturor împărăţiilor care 
sunt pretutindeni sub ceruri se vor 
da poporului sfinţilor Celui Prea 
înalt” (Dan. 7,27). în acelaşi fel, 
în succesiunea „împăraţilor” din 
capitolul 8 al cărţii lui Daniel se 
aminteşte că şi ultimul care „se va 
ridica împotriva Domnului Dom
nilor. .. va fi zdrobit” (vers. 25). 
Acelaşi final îl are şi lanţul profe
tic din Daniel 11 (vers. 45).

Aceeaşi caracteristică o găsim 
şi în Apocalipsa, ultima carte a 
Bibliei: cele şape biserici, cele 
şapte peceţi, cele şapte trâmbiţe şi 
cele şapte plăgi au ca eveniment 
culminant revenirea şi restaurarea 
împărăţiei lui Dumnezeu.

Aici merită să facem o remar
că: aproape în cazul tuturor lanţu
rilor profetice care reprezintă suc
cesiuni de imperii, perioade ale 
bisericii şi evenimente majore, ne 
aflăm la ultima verigă. La ce ne 
putem aştepta? Fără îndoială, ne 
aflăm pe pragul ultimelor eveni
mente înainte de revenirea lui Isus. 
Mântuitorul a spus că venirea Lui 
va fi surprinzătoare: „ca un hoţ”, 
„în ceasul în care nu vă gândiţi”, 
la fel ca în cazul potopului şi în 
cel al distrugerii Sodomei, când 
oamenii „n-au ştiut nimic”. Zgu

duitoarele evenimente legate de 
revenire vor fi la fel de inevitabile 
„ca durerile naşterii peste femeia 
însărcinată” (1 Tes. 5,3).

Biserica - partenera lui Dum
nezeu în chemarea oamenilor 
la pocăinţă

Dumnezeu este suveran. El face 
tot ce vrea şi nimeni nu-L poate tra
ge la răspundere. Dar El „vrea ca toţi 
oamenii să fie mântuiţi şi să vină la 
cunoştinţa adevărului” (1 Tim. 2,4).

Dumnezeu a rânduit ca oamenii 
pe care El i-a mântuit să fie lumină 
pentru cei nemântuiţi şi să ducă lu
mina cunoaşterii lui Isus până la 
marginile pământului (Isaia 49,6); 
să vestească „puterile minunate ale 
Celui ce v-a chemat din întuneric la 
lumina Sa minunată” (1 Pet. 2,9), 
pentru ca „Evanghelia aceasta a 
împărăţiei” să fie „propovăduită în 
toată lumea... atunci va veni sfâr
şitul” (Mat. 24,14).

Unul dintre scopurile profeţiei 
este să le ofere oamenilor întorşi la 
Dumnezeu posibilitatea conlucrării 
cu El în opera de salvare şi de aver
tizare a omenirii. întrucât Dumne
zeu, în înţelepciunea Sa, a hotărât 
să Şi-i asocieze pe oameni ca parte
neri în lucrarea de mântuire, şi de
oarece omul este un factor instabil, 
într-un anumit sens, încheierea 
vestirii Evangheliei depinde şi de 
biserică.

Astfel, deşi nu putem influen
ţa acţiunile Providenţei, putem 
alege să cooperăm sau nu cu Dum
nezeu. în acest fel, noi putem 
influenţa momentul deznodămân
tului final.

Pericole care pândesc 
adventismul

a) Pericolul uitării. Aflându-se 
la hotarele Canaanului, Moise a 
avertizat pe poporul Israel: „Când 
vei mânca şi te vei sătura, când vei 
zidi şi vei locui în case frumoase, 
când vei vedea înmulţindu-se cire
zile de boi şi turmele de oi, mărin-



du-ţi-se argintul şi aurul şi crescân- 
du-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se 
umfle inima de mândrie şi să uiţi pe 
Domnul, Dumnezeul tău, care te-a 
scos din ţara Egiptului, din casa ro
biei” (Deut. 8,12-14).

Din nefericire, Israel, în repeta
te rânduri, n-a luat seama la aver
tismentele profeţilor şi „au dat ui
tării lucrările Lui, minunile Lui, pe 
care li le arătase” (Ps. 78,11).

Nu cumva unii dintre noi am ui
tat binefacerile Domnului faţă de 
această biserică? Ne dăm noi seama 
că, „dacă n-ar fi fost Domnul de par
tea noastră”, n-am mai exista ca popor?

Suntem conştienţi că doar prin 
intervenţiile Spiritului lui Dumne
zeu, prin „darul proorociei”, am scă
pat de capcanele pe care diavolul ni 
le-a întins pe cărarea parcursă? Ne 
aducem aminte de nopţile nedormi
te, de rugăciunile şi de lacrimile văr
sate ale pionierilor Bisericii Adven
tiste de Ziua a Şaptea, pentru a des
coperi adevărul pe care mulţi din
tre noi îl preţuim atât de puţin?
Am uitat oare greutăţile materiale 
prin care au trecut înaintaşii noştri 
cu paltoane cârpite şi cu încălţă
minte scâlciată, umblând din loc în 
loc pentru a vesti adevărul pe care 
îl preţuiau mai mult decât viaţa?

b) Pericolul de a înlocui spiri

tualitatea cu realizările. Am putea 
spune că suntem o biserică onora
bilă şi prosperă. Suntem prezenţi în 
aproape toate ţările lumii. Avem 
multe universităţi, zeci de colegii, 
sute de licee şi mii de alte şcoli di-

Avem nevoie de evlavia 

primilor creştini, de încre
derea şi dragostea lor, de 

zelul şi pasiunea cu care 

ei au slujit lui Isus, de umi
linţa şi răbdarea lor, de 

spiritul de sacrificiu şi le
pădarea lor de sine, de 

bucuria cu care aşteptau 

pe scumpul lor Mântuitor 

să vină în timp ce mărtu
riseau pe Isus cu o natu
raleţe impresionantă.
ferite. Pastorii şi medicii noştri se 
numără cu zecile de mii. Lucrarea 
medicală şi evanghelizarea progre
sează. Teologii noştri sunt tot mai 
bine instruiţi şi numărul instituţii
lor noastre este impresionant. Spe

cialiştii noştri sunt apreciaţi şi tot 
mai mulţi le cer părerea. Numărul 
membrilor botezaţi depăşeşte zece 
milioane şi pe ansamblu creşte în 
mod constant.

Dar toate cele de mai sus nu con
stituie esenţa vieţii creştine. Ceea 
ce ne trebuie este evlavia primilor 
creştini, încrederea şi dragostea lor, 
zelul şi pasiunea cu care ei au slujit 
lui Isus, umilinţa şi răbdarea lor, 
spiritul lor de sacrificiu şi lepăda
rea de sine, bucuria cu care aştep
tau pe scumpul lor Mântuitor să vi
nă în timp ce mărturiseau pe Isus cu 
o naturaleţe impresionantă. De 
aceste calităţi ducem lipsă în mare 
măsură. Şi n-ar trebui. „Acum mân
tuirea este mai aproape de noi de
cât atunci când am crezut. Noaptea 
aproape a trecut” (Rom. 13,11.12).

Să ne ridicăm capetele. Mântui
rea noastră se apropie. Veniţi să 
trecem Iordanul! Haideţi să cuce
rim ţara! Să nu ne oprim în locuri 
comode! Să nu ne mulţumim cu 
rezultate slabe. Iordanul şi uriaşii 
nu trebuie să ne sperie. „Incredeţi-vă 
în Domnul, Dumnezeul vostru, şi 
veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în pro
orocii Lui, şi veţi izbuti” (2 Cron. 
20 ,20)

AronMoldovan este secretarul Uniunii.
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în pragul mileniului trei, la 155 
de ani de la această dezamăgire, ca şi 
când n-ar fi învăţat nimic din istorie, 
un popor aşteaptă. Nu se întreză
resc mari şanse de împlinire, dar el 
aşteaptă. Cunoaşte istoria celor care au 
murit în gura fiarelor sălbatice, alun
gaţi, în temniţe, arşi pe rug, chinuiţi 
sau împuşcaţi. Şi totuşi aşteaptă. Sunt 
acolo şi copiii lor, care trebuie să trea
că primele crize ale aşteptării. Şi ei aş
teaptă. Oare Dumnezeu va interveni 
sau îi lasă să bea paharul frustrărilor 
faţă de colegii lor? Dar ei aşteaptă, pen
tru că ştiu ceva. Colegii lor de şcoală 
din Babilon au răspuns simplu: „Dum
nezeul nostru... poate... Şi, chiar da
că...” nu va interveni acum, să fie

clar, împărate, care este poziţia noas
tră. Şi Dumnezeu avea planul Său.

Aşteptarea are farmecul ei, dar, mai 
ales, criza, durerea şi amărăciunea ei 
mai ales în faţa necunoscutului. Dacă, 
în cazul aşteptătorilor din secolul trecut, 
aşteptarea a fost dulce şi împlinirea ama
ră, priviţi mai spre sfârşitul Scripturii 
şi vedeţi cum se vor schimba lucrurile: 
după o aşteptare amară, împlinirea de
finitivă a făgăduinţei cereşti. Dumne
zeu a lăsat descurajarea temniţei lui 
Iosif, robia lui Daniel şi a colegilor săi, 
precum şi descurajarea lui Ioan Bote
zătorul sau experienţele lui Moise, ca 
să vedem că Dumnezeu avea planul 
Său cu fiecare. Nimic nu este la voia 
întâmplării. „Nu se vând oare două 
vrăbii la un ban?... Cât despre voi, 
până şi perii din cap, toţi vă sunt 

______________ ^ _______________

număraţi” (Mat. 10,29.30).
Tu, copil, tânăr, tânără, femeie sau 

bărbat, care stai şi priveşti dincolo, pes
te gardul de sfârşit al mileniului doi, şi 
aştepţi, îngrijorat, un semn, o împlini
re, un răspuns, o intervenţie pentru ti
ne sau pentru cel care-ţi este drag de 
lângă tine, nu uita că Dumnezeu, care 
ştie totul, are planul Său... în cea mai 
întunecată criză şi durere a aşteptării 
deznodământului, a rezolvării proble
mei sau a situaţiei fără ieşire, adu-ţi 
aminte că Dumnezeu mai are planul 
Său cu tine şi acesta este cel mai impor
tant lucru şi destul pentru fericirea 
veşnică a ta şi a celor dragi ai tăi... Ai 
încredere, Dumnezeu are planul Său...

Iosif Suciu este preşedintele Conferinţei 

Transilvania de Nord.
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Ga să nu uităm
Cele mai mari primejdii 

care ne confruntă, ca adventişti

Roy Adams

„ Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei 
locui în case frumoase, când vei vedea înmulţindu-ţi-se 
cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi 
aurul şi crescându-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle 
inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, 
care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei" (Deut.
8,12-14).

E
u locuiesc în umbra capitalei Statelor Unite, 
Washington, o metropolă plină de statui şi de 
monumente. în timpul unei vizite la Centrul 

Kennedy, de unde se vede istoricul râu Potomac, mintea 
mi-a fost inundată de gânduri despre istorie şi moşteni
re. Plimbându-mă pe balconul de sus al clădirii, puteam 
să văd, în depărtare, statuia lui Washington, ridicată în 
memoria primului preşedinte american, scăldată în stră
lucirea soarelui care apunea. Puteam să văd monumen
tul lui Lincoln, pe cel al lui Jefferson şi cimitirul 
Naţional Arlington.

Fiecare oraş din lume are statuile şi monumentele 
lui. Londra are Trafalgar Square, Manila are Jose Rizal, 
Parisul, Arcul de Triumf, iar Roma, Colosseum-ul
-  acest martor puternic al tăriei de caracter şi al 
martirizării creştinilor.

Pe măsură ce contemplăm aceste 
mărturii patetice despre trecut, ele ne 
vorbesc. Să nu uitaţi niciodată, ne 
spun ele, ce s-a întâmplat aici, marele 
eveniment care s-a desfăşurat în locul 
acesta. Aduceţi-vă aminte de efortu
rile celor dinaintea voastră -  de lacri
mile, de greutăţile, de transpiraţia, de 
nefericirea, de agonia, de sacrificiul, 
de strălucirea, de slava, de viziunea 
lor. Aduceţi-vă aminte cum ne-a con
dus mâna lui Dumnezeu. Aduceţi-vă 
aminte cum faptele eroice şi privaţiunile 
pionierilor ne-au îmbogăţit viaţa. Nu 
uitaţi aceste lucruri.

Aceasta era marea povară pe care o simţea Moise, 
în timp ce se pregătea să dezbrace mantia de condu
cător. „Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău”, 
să nu uiţi faptele Lui puternice în favoarea ta, să nu 
uiţi ce înseamnă să fii poporul lui Dumnezeu (Deut. 8,11).

Pentru că istoria a arătat, de repetate ori, că o 
mişcare, pe măsură ce se maturizează, pe măsură ce 
devine respectabilă şi obţine statut juridic, pe măsură 
ce intră în a treia şi în a patra generaţie, are tendinţa 
să uite motivul existenţei sale, să-şi piardă sufletul.

Astăzi ne confruntăm cu primejdia de a uita trei 
lucruri fundamentale: cine suntem, de ce existăm şi unde 
ne aflăm.

1. Cine suntem?
Cu câtva timp în urmă, am citit o descriere tristă 

despre un pastor în vârstă, din Washington. în zilele 
sale de glorie, în tot oraşul se vorbea despre el, era 
respectat de toţi. Acum îmbătrânise şi suferea de 
boala Alzheimer. Iată un fragment din această istorie, 
în care Georgia, fiica lui, vorbeşte despre confuzia în 
care el trăia din cauza uitării:

„într-o noapte, s-a sculat şi şi-a 
împachetat lucrurile într-o sacoşă, 
pentru o călătorie pe care o făcuse 
cu ani de zile înainte. Nu se putea 
duce singur nici până la baie. Tre
buia să i se aducă aminte şi să mă
nânce. Trebuia să-i spun: ‘Tată, 
poftim cămaşa; îmbracă-te cu asta’. 
Seară după seară, el întreba: ‘Unde 
sunt?’ Georgia răspundea: ‘Tată, 
eşti cu mine’. Iar el întreba: ‘Dar 
tu cine eşti?” ’

Când Georgia s-a întors din- 
tr-o scurtă călătorie, el i-a spus 
că bărbatul şi fetele din casă s-au 
purtat foarte frumos cu el.

IU



y^oţi Pot să vadă problemele actuale din lume, fără nici o 
soluţie posibilă: foam e, violenţă care creşte mereu, 
distrugerea mediului nostru şi o criză economică globală 

:are se agravează în fiecare zi. Toate acestea îmi spun că Domnul 
Isus va reveni foarte curând.

Marcia Oliveira de Paula, 
Brazii College, Sao Paulo, Brazilia

„- Tată, bărbatul acela este soţul 
meu.

- Soţul tău?
- Tată, acela este Cari şi aceia 

sunt copiii mei.
- Fetele acelea două? Ei, sigur, 

s-au purtat frumos cu mine.”1
Acesta este unul dintre cele mai 

cumplite coşmaruri care coboară 
peste generaţia noastră. Şi el trebu
ie să ne aducă aminte de importan
ţa fundamentală a memoriei în ex
perienţa umană. „Cine suntem se 
întreţese inextricabil cu ceea ce ţi
nem minte. Dacă ne pierdem me
moria, ne pierdem [miezul] identi
tăţii.”2 Dacă va veni vreodată tim
pul în care noi, ca biserică, vom 
uita cine suntem, atunci boala spi
rituală Alzheimer ne-a învins.

Există tendinţa ca oameni, gru
puri, instituţii să cadă sub această 
boală până la a treia sau a patra 
generaţie. „Ei ajung să piardă ze
lul, ardoarea, entuziasmul, energia, 
preocuparea, viziunea părinţilor 
fondatori” şi, cu o dare din umeri, 
încep să întrebe dacă „nu cumva 
s-au lăsat amăgiţi ca să urmeze o 
iluzie.”3

Este un proces treptat, „deter
minat în mare măsură de absorbţia 
socială şi intelectuală în societatea 
mai largă. Suntem învinşi de dis
poziţia şi de spiritul unei civilizaţii 
nereligioase, păgâne. Ea ne zdro
beşte dinţii, ne domesticeşte, ne 
aduce în confuzie din punct de ve
dere emoţional şi spiritual” -  ajun
gem, în mod virtual, oameni lipsiţi 
de forţă şi de iniţiativă, neştiind ci
ne suntem cu adevărat, nici ce tre

buie să facem  sau să fim . „Şi pier
dem sentimentul că avem de spus 
ceva vital şi urgent cu privire la 
această civilizaţie.”4

în textul citat la început, 
Dumnezeu vorbeşte unui popor de 
foşti sclavi needucaţi, aflat la hota
rul Ţării Făgăduinţei şi aproape de 
bogăţie. Iar avertizarea pe care le-o 
dă este întru totul potrivită şi pen
tru noi astăzi.

Adventismul de ziua a şaptea 
poate să ne ia din mizeria socială şi 
economică şi să ne ajute să trăim 
pentru prima dată nu doar experi
enţa mântuirii în Isus Hristos, ci şi 
pe cea a unei vieţi noi, de succes 
intelectual şi economic -  ceea ce 
numim, uneori, „mobilitate ascen
dentă”. Dar, prea adesea, tragedia 
este că, după ce am realizat, în 
toarcem spatele bisericii, ne pier
dem identitatea şi uităm pe Dum
nezeul care ne-a scos, ca să spu
nem aşa, din noroi.

îi comparăm pe cei umili din 
biserică cu iluştrii luminaţi din 
lume şi, în complexul nostru de 
inferioritate, tragem concluzia că 
acest popor este prea mic pentru 
noi, că standardele lui sunt prea 
joase pentru noi, că teologia lui 
este prea îngustă pentru noi.

întrebaţi-1 pe D. M. Canright şi 
el vă va spune. Este o criză care ne 
confruntă astăzi ca biserică.

2. De ce existăm?
Cu alte cuvinte, de ce existăm ca 

popor distinct, mai ales în această 
eră ecumenică, în care multe gru
pări creştine fac eforturi să se

strângă laolaltă în aşa fel încât să 
prezinte un front unit?

Am avut multe ocazii să medi
tez la gândul acesta, în timp ce mă 
aflam la Consiliul Mondial al Bise
ricilor (CMB), la Canberra, Aus
tralia, în februarie 1991. Zi după 
zi, stând la balconul sălii, ca repor
ter, priveam cum delegaţi din mul
te ţări şi dintr-o mulţime de bise
rici diferite îşi ocupau locul pentru 
sesiune. Am vorbit cu mulţi dintre 
ei şi mi-am dat seama de puterea şi 
sinceritatea angajamentului şi spi
ritualităţii lor. Era normal ca, în 
mintea mea, să se ridice întrebarea: 
Care este locul Bisericii Adventiste 
în toate acestea?

Câteva luni mai târziu, stăteam 
în biroul primarului oraşului Choj- 
nice (pronunţat hoi-ni-ţe), în Polo
nia. Un conducător al bisericii loca
le şi eu am mers acolo să-i facem o 
vizită de politeţe primarului şi să-l 
anunţăm despre planurile noastre de 
a ţine întâlniri în localitatea lui.

în câteva secunde după ce ne-am 
aşezat, acest domn m-a privit în faţă 
şi, prin traducătorul meu, mi-a pus 
această întrebare sinceră: „Din mo
ment ce 95 % dintre polonezi sunt 
deja creştini, de ce aţi venit? Ce 
aveţi să oferiţi poporului meu?” 

întrebarea aceasta atinge miezul 
lucrurilor, nu? De ce suntem? De ce 
existăm ca o entitate separată? 
Având în vedere mulţimea organi
zaţiilor religioase din lume, de ce să 
mai fie una? Ce avem să le oferim 
oamenilor, ceva care să aducă o 
schimbare?

Fără să negăm integritatea creş
tină a cuiva, avem nevoie să înţele
gem că biserica aceasta căreia îi 
aparţinem a fost ridicată de Dum
nezeu în mod special, în conformi
tate cu profeţia, ca „să zidim iarăşi 
pe dărâmăturile de mai înainte”, să 
„ridicăm din nou temeliile străbu
ne”, să fim „Dregător de spărturi”, 
„Cel ce drege drumurile şi face ţara 
cu putinţă de locuit” (Is. 58,12).

Cred că există multe lucruri pe 
care le putem învăţa de la alte gru- 
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pări religioase -  din spiritualitatea 
lor adâncă şi din conştiinţa lor soci
ală. Dar eu văd în Consiliul Mondi
al, de exemplu, o mişcare al cărei 
obiectiv se limitează doar la aceas
tă lume, o mişcare care parcă a pier
dut viziunea (dacă a avut-o vreoda
tă) unui viitor care trece dincolo de

|
Ţp timp şi de spaţiu. Nu de pregătirea 

pentru venirea Domnului este preo
cupat Consiliul Mondial al Biserici
lor. Pe nimeni nu am auzit vorbind 
despre aşa ceva acolo. Tot ce s-a 
spus acolo era despre aici şi acum.

Deci, această subliniere este lu
crarea specială încredinţată nouă, 
ca popor, în contextul marii lupte 
şi al slujirii Domnului Hristos în 
sanctuarul din cer. Acesta este 
motivul pentru care existăm. N i
meni altcineva nu face lucrarea 
aceasta. Dumnezeu vrea ca ea să fie 
făcută. Şi, prin harul lui Dumne
zeu, noi existăm ca să o facem.

3. Unde ne aflăm?
Când Moise le spunea israeliţi- 

lor cuvintele din textul nostru, ei 
stăteau la hotarul Ţării Făgăduinţei. 
Unde ne aflăm noi astăzi?

Uneori încerc să gândesc cum ar 
fi fost dacă aş fi făcut parte dintre

milleriţi, acum 155 de ani. Pe 1 oc
tombrie 1844, ei puteau spune: „Mai 
sunt doar trei săptămâni şi Isus va 
fi aici!” Pe 8 octombrie -  încă 
două săptămâni! Pe 15 octombrie -  
o săptămână! Pe 19 octombrie -  
încă trei zile! Pe 21 octombrie -  
mâine! Pe 22 octombrie -  astăzi!

Vă puteţi imagina entuziasmul 
lor, cum era să crezi că Domnul 
Isus revine astăzi? Nu-mi pot ima
gina ce aş face eu! Aş sta pe ge
nunchi toată ziua? Aş mânca? Aş 
citi Biblia? Aş merge la biserică? 
M-aş alătura unei grupe de rugăciu
ne? Ce le-aş spune vecinilor mei? 
Trebuie să fi fost o experienţă cât 
se poate de derutantă. Isus revine 

a stă zi!
Va veni timpul, într-o zi, când 

vom cunoaşte chiar ziua şi ceasul 
revenirii Domnului Hristos,5 dar ni
meni dintre noi nu are, acum, aceas
tă informaţie. Şi totuşi, întrebarea 
este relevantă: Unde suntem noi?

Cred, mai ales când îmi aduc 
aminte de capcanele teologice din 
trecut, că ar trebui să căutăm, cu 
tot mai multă atenţie, să ne anco
răm în Scriptură. Să stăm departe 
de ceea ce este senzaţional. 

_____________________________

Iată cum abordez eu acest su 
biect. Pentru mine este clar fap
tul că marile evenimente profeti
ce ale Bibliei sunt acum în trecut -  
am putea spune chiar în trecutul 
îndepărtat', marele cutremur de pă
mânt de la Lisabona, de la 1 noiem
brie 1755, ziua întunecată şi luna 
înroşită din 19 mai 1780, marea 
ploaie meteoritică din 13 noiem
brie 1833 şi o mulţime de alte pro
feţii legate de timp, care au fost 
date în Scriptură. Pentru mine, 
solia clară a tuturor acestora este 
că suntem la o oră târzie.

Dar, în loc să consider că fiecare 
eveniment banal care poate să atra
gă atenţia este un semn al revenirii 
Domnului Hristos, eu încerc să înţe
leg imaginea de ansamblu -  ceva în 
sensul titlului celebrei lucrări a lui 
Edward Gibbon, Decline and Fall 
o f  the Roman Empire (Declinul 
şi căderea Imperiului Roman). Cu 
alte cuvinte, preocuparea mea este 
să urmăresc dezvoltarea acelei ma
se critice a răului şi a sfidării din 
partea oamenilor, care a declanşat 
judecăţile lui Dumnezeu în trecut.

De exemplu, înainte de căderea 
Sodomei, se pare că această cetate
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făcuse o săritură fatală în răul cel 
mai flagrant, aşa cum se vede în 
purtarea bărbaţilor care au încon
jurat casa lui Lot în acea noapte fa
tală. „Strigătul împotriva Sodomei 
şi Gomorei s-a mărit”, i-a spus Dum
nezeu lui Avraam, „şi păcatul lor 
într-adevăr este nespus de greu” 
(Gen. 18,20). „Ele s-au semeţit şi 
au făcut urâciuni blestemate înain
tea Mea”, i-a spus Domnul lui Eze- 
chiel; „de aceea le-am şi nimicit, 
când am văzut lucrul acesta”
(Ezech. 16,50).

Astăzi vedem aceeaşi neruşinare 
profanatoare etalându-se pe străzile 
noastre, cu sprijinul şi aprobarea des
chisă sau tacită ale conducătorilor 
locali, ale guvernelor şi ale presei.

Ştim, din istorie, că o civilizaţie 
se apropie de sfârşitul ei atunci când 
ea începe să-şi agite pumnul în faţa 
lui Dumnezeu în sfidare arogantă. 
Dacă nu am ajuns încă în această 
situaţie, ne apropiem repede de ea.

Condiţii asemănătoare au prece
dat şi distrugerea civilizaţiei antedi
luviene. Pe de-o parte, aşa cum spu
ne cartea Genesa, „pământul era stri
cat înaintea lui Dumnezeu, pămân
tul era plin de silnicie” (Gen. 6,11).

Nu este aceasta situaţia în care 
ne aflăm astăzi? Să ne gândim la 
Cambogia. La Vietnam. La Sarajevo. 
La Ruanda. La Irlanda de Nord. La 
Oklahoma. La Sudan. La Algeria. 
L-am auzit odată pe un vechi co
mentator de ştiri de la Washington 
spunând că, atunci când era copil,

el şi alţii mergeau pe terenurile 
Casei Albe, intrau în clădire şi 
se plimbau pe unde le plăcea. 
Astăzi este interzis şi să treci cu 
maşina prin faţa clădirii. Evident 
că a avut loc o schimbare 
dramatică.

Stăm chiar la hotarul 
împărăţiei cerurilor. 
In curând cerurile se 
vor rupe în două şi îl 
vom vedea pe Cel pe 
care îl aşteptăm de 

atâta timp!

în Statele Unite, conducerea 
şcolilor a încetat de mult să se 
mai îngrijoreze pentru că băieţii 
le trag pe fete de cozi sau pentru 
că studenţii dau drumul unui şar
pe de grădină în clasă. Ei se în
grijorează acum de studenţii care 
folosesc droguri şi arme ucigă
toare. în prezent, ne confruntă 
spectrul copiilor aflaţi încă la vâr
sta de 12, de 10 şi chiar de 9 ani, 
care sunt deja criminali înrăiţi, 
în fiecare zi, la televizor şi în să
lile de cinematograf, Hollywood-ul 
continuă să ofere o neîncetată 
dietă de violenţă absurdă, gratu
ită. Creştem o generaţie de sălba
tici supertehnicizaţi, fără morali
tate, fără valori sau conştiinţă.

Viaţa merge înainte. Şi, în-

tr-un sens, totul pare atât de nor
mal. Este o normalitate pe care 
niciodată n-am putut să o înţeleg. Şi 
observ că, atunci când S-a referit la 
Sodoma şi Gomora, Domnul Isus a 
lăsat deoparte imoralitatea şi vio
lenţa şi S-a concentrat în schimb 
asupra normalităţii.

„în adevăr, cum era în zilele 
dinainte de potop”, a spus El, „când 
mâncau şi beau, se însurau şi se mă
ritau, până în ziua când a intrat Noe 
în corabie, şi n-au ştiut nimic, până 
când a venit potopul şi i-a luat pe 
toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului 
omului” (Mat. 24, 38.39). Şi înainte 
de căderea Sodomei, „oamenii mân
cau, beau, cumpărau, vindeau, să
deau, zideau”, până „când... a plouat 
foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut 
pe toţi” (Luca 17, 28.29). Aşa va fi 
din nou, a spus Domnul Isus.

Să ne aducem aminte, deci, un
de suntem. Stăm chiar la hotarul 
împărăţiei cerurilor. în curând ce
rurile se vor rupe în două şi îl vom 
vedea pe Cel pe care îl aşteptăm de 
atâta timp!

1 Washington Post Magazine, 21 aug. 
1994, pag. 15.

2 Roy Adams, „Spiritual Alzheimer’s”, 
Adventist Review, 1 oct. 1992, pag. 4. (în aceas
tă secţiune, citez pe larg din acel editorial.)

3 Ibid.
4 Ibid.
5 E. G. White, Tragedia veacurilor, ed. 

1996, pag. 658.

Roy Adams este redactor asociat la 
Adventist Review.
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O trinitate a răului, contrafăcută, se 
pregăteşte acum pentru război.

Jon Paulien

C
e are Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea de 
oferit lumii? Suntem noi mai buni decât alţi 
oameni? Ne asemănăm noi cu Domnul Hristos 

mai mult decât creştinii obişnuiţi? Oferim noi o imagi
ne a Evangheliei mai clară decât cea pe care o oferă 
alte biserici? Suntem noi mai sănătoşi din punct de 
vedere psihic? Se fac multe cercetări în această privin
ţă şi rezultatele nu sunt măgulitoare. Deci nu în aceasta 
constă deosebirea.

Deosebirea categorică dintre adventişti şi toate ce
lelalte biserici mi se pare că este faptul că noi suntem 
un „popor al profeţiei” . Dumnezeu ne-a chemat ca 
popor să îndeplinim un rol unic în evenimentele finale 
ale istoriei pământului. La fel ca în cazul israeliţilor 
din vechime, n-am fost chemaţi la acest rol pentru că 
suntem mai buni, mai frumoşi sau mai deştepţi decât 
alţi oameni. Am ajuns să înţelegem acest rol pentru că 
el a fost evidenţiat cu siguranţă profetică. Dumnezeu 
are mulţi oameni credincioşi în alte biserici, dar nici 
unei alte biserici nu i s-a dat o imagine atât de clară a 
realităţii din timpul sfârşitului.

Trinitatea demonică
De ce este important rolul Bisericii Adventiste în 

planul lui Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare 
trebuie să-l căutăm în cartea Apocalipsa.

Aş vrea să încep cu Apocalipsa 12,17, un rezumat 
concis al întregului scenariu al timpului sfârşitului: „Şi 
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumne
zeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos”. Vedem aici că 
există două părţi în conflictul final: balaurul, pe de-o 
parte, şi rămăşiţa, de cealaltă parte.

Dar se întâmplă aici ceva ciudat. Textul ne spune 
că balaurul „s-a dus” („a mers departe”, după trad.

A s

engleză Amplified) să facă război. Este bizar lucrul 
acesta. Dacă aş vrea să fac război cu cineva, aş merge 
la acea persoană şi aş lovi-o drept în faţă. Dar balaurul 
nu a făcut aşa. în schimb, el „a mers departe” să facă 
război. De ce? Pentru că balaurul era mâniat (vers. 12) 
şi dezamăgit din cauza eşecurilor lui repetate. El nu a 
fost destul de puternic să rămână în cer (vers. 8) şi nu 
a reuşit să distrugă nici pe Pruncul de parte bărbăteas
că (vers. 3-5), nici pe femeie, cea care L-a născut 
(vers. 16). Tot ce i-a mai rămas acum este să facă răz
boi cu rămăşiţa seminţei/descendenţilor ei (vers. 17).

Dar balaurul merge departe, în loc să înfrunte situ
aţia. Din cauza eşecurilor lui repetate, el îşi dă seama 
că nu are putere să zădărnicească planurile lui Dumne
zeu, aşa că se hotărăşte să intre în conflictul final înso
ţit de aliaţi: o fiară care se ridică din mare şi o fiară  
care se ridică din pământ. Astfel că rămăşiţa se con
fruntă acum cu trei adversari: balaurul, fiara din mare 
şi fiara de pe pământ.

în cartea Apocalipsa, deseori se vorbeşte despre 
Dumnezeu ca despre trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Du
hul Sfânt (Apoc. 1). Astfel, se pare că balaurul, fiara 
din mare şi fiara de pe pământ (Apoc. 13) reprezintă o 
contrafacere a Sfintei Treimi. Ele se înfăţişează ca o 
alternativă divină faţă de adevărata Dumnezeire.

Contrafacere
Paralela devine şi mai interesantă atunci când exa

minăm trăsăturile fiarei care se ridică din mare (Apoc. 
13,1-10), descrise ca o imitaţie caricaturală a Domnu
lui Isus Hristos.

Vedem aceasta în versetele 1 şi 2: „Apoi am stat pe 
nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fia
ră cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece 
cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă.



u-mi este frică de a doua venire -- mă tem de 
\  persecuţia care va veni înaintea ei. Pentru că sunt 

binecuvântată -  sau, din contră, blestemată -  cu o 
imaginaţie vie, mi-am format în minte, adesea, imagini
îngrozitoare despre torturile la care va fi supus poporul lui 
Dumnezeu. Dar cerul valorează mai mult decât orice 
suferinţă care poate fi adusă de oameni.

Kimberly Adams, Upper Marlboro, Maryland

Fiara pe care am văzut-o semăna cu 
un leopard; avea labe ca de urs şi 
gură ca o gură de leu” .

De fapt, aceasta este o dublă imi
taţie. Mai întâi, dacă aţi vedea un 
animal cu şapte capete şi zece coar
ne, aţi fi convinşi că vi s-a întâm
plat ceva rău, care vă împiedică să 
gândiţi clar. Nu există un astfel de 
animal. Dar dacă aţi vedea două ani
male cu şapte capete şi zece coame, 
aţi suspecta că e vorba de o specie -  
două animale de un fel. Este bizar 
aspectul balaurului, dar fiara din 
mare arată exact la fel ca el, având 
şapte capete şi zece coame. în 
Evanghelia după Ioan, Domnul Isus 
a spus: „Cine M-a văzut pe Mine a 
văzut pe Tatăl” (Ioan 14,9). Deci şi 
la acest nivel fiara din mare este o 
imitaţie sau o contrafacere a lui Isus 
Hristos.

Să analizăm următoarele pasaje:
1. Apocalipsa 13,2: „Fiarape 

care am văzut-o semăna cu un leo
pard; avea labe ca de urs şi gură ca 
o gură de leu. Balaurul i-a dat pu 
terea lui, scaunul lui de domnie şi o 
stăpânire mare”. Acest text ne spune 
că fiara din mare îşi primeşte autori
tatea de la balaur. în Matei 28,18, 
Domnul Isus a spus: „Toată puterea 
[autoritatea -  după trad. engl. N1V] 
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”. 
Deci, încă o dată, fiara din mare se 
raportează la balaur în acelaşi fel în 
care Domnul Isus Se raportează faţă 
de Tatăl Său.

2. Apocalipsa 13,3: „ Unul din
tre capetele ei părea rănit de moar
te; dar rana de moarte fusese vinde

cată. Şi tot pământul se mira du
pă fia ră ”. Ce este o rană de moar
te? O rană de moarte este o rană 
care te omoară, corect? Iar dacă 
eşti mort şi are loc o vindecare, 
cum o numim? înviere. Astfel, 
această fiară din mare falsifică 
moartea şi învierea Domnului Isus.

Ar fi posibil ca acest program 
de contrafacere să încerce să imite 
chiar şi lucrarea Domnului Isus? 
Lucrarea lui Isus a durat trei ani 
şi jumătate. Dar şi fiara din mare 
are o lucrare. Observaţi versetul 5: 
„I s-a dat o gură care rostea vorbe 
mari şi hule. Şi i s-a dat putere să 
lucreze patruzeci şi două de luni”. 
Această perioadă înseamnă trei ani 
şi jumătate. Astfel, fiara din mare 
falsifică nu doar poziţia Domnului 
Isus în cadrul Dumnezeirii, ci şi 
viaţa, moartea şi învierea Lui.

Există, deci, multe animale în 
descrierea cărţii Apocalipsa; dar, 
în realitate, ea nu este deloc o car
te despre animale. Din contră, so
lia sa este că va exista o contrafa
cere a lui Isus Hristos în ultimele 
zile ale istoriei pământului. Vor 
exista puteri (şi poate chiar o per
soană -  vezi 2 Tes. 2,8.9) ale căror 
cuvinte, înfăţişare şi acţiuni vor fi 
ca ale Domnului Isus Hristos.

Dacă balaurul este o contrafa
cere a lui Dumnezeu Tatăl, iar 
fiara din mare, o contrafacere a 
lui Dumnezeu Fiul, atunci s-ar 
părea că fiara de pe pământ este o 
contrafacere a Duhului Sfânt. Aşa 
şi este. Observaţi Apocalipsa 13,11: 
„Apoi am văzut ridicându-se din 

_______________ ^ ______________

pământ o altă fiară, care avea două 
coame ca ale unui miel şi vorbea 
ca un balaur”.

în versiunea engleză King 
James, cuvântul „Iamb” („miel”) 
apare de 29 de ori în cartea Apoca
lipsa, iar în 28 dintre acestea se fa
ce referire la Domnul Isus. A 29-a 
referinţă este aici, în Apocalipsa 
13,11. Şi această fiară seamănă cu 
Domnul Hristos. Dar vă aduceţi 
aminte cum este numit Duhul Sfânt 
în Evanghelia după Ioan? Mângâie
tor? Da, dar aceasta nu este totul, 
în Ioan 14,16, Duhul Sfânt este 
numit „un alt Mângâietor”. Cine 
este Mângâietorul? Este Isus.

Să privim ce s-a întâmplat în 
camera de sus, chiar înainte de 
răstignirea Domnului Isus. Uceni
cii erau foarte deprimaţi. Ei auzi
seră că Isus va pleca. Dar Domnul 
le-a spus: „Nu vă îngrijoraţi; vă voi 
trimite un alt Mângâietor. Pe 
cineva care vă va mângâia aşa cum 
o fac Eu”. Lucrarea Duhului Sfânt 
trebuia să ia locul lucrării Domnu
lui Isus în viaţa ucenicilor. Duhul 
Sfânt acţionează după modelul lu
crării Domnului Isus şi o aduce la 
îndeplinire pentru El. Duhul Sfânt 
este „asemenea Mielului”. Tot la fel, 
fiara de pe pământ, din Apocalipsa 
13, este asemenea celei din mare.

3. Apocalipsa 13,12: „Ea lucra 
cu toată puterea fiarei dintâi înain
tea ei; şi făcea ca pământul şi lo
cuitorii lui să se închine fiarei din
tâi, a cărei rană de moarte fusese 
vindecată”. Preocuparea fiarei de 
pe pământ nu este să se înalţe pe 
sine, ci să promoveze puterea şi 
interesele fiarei din mare. Duhul 
Sfânt nu vorbeşte despre Sine, ci 
mai degrabă despre Domnul Hris
tos (Ioan 16,13). De aceea, este 
clar că balaurul, fiara din mare şi 
fiara de pe pământ sunt descrise 
împreună ca o imitaţie sau contra
facere deliberată a adevăratei 
Dumnezeiri.

4. Apocalipsa 13,13: „Săvârşea 
semne mari, până acolo că făcea 
chiar să se pogoare foc din cer pe
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pământ, în faţa oamenilor”. Duhul 
Sfânt a fost cel care a adus foc din 
cer pe pământ ca să-i ungă pe pri
mii ucenici, la Cincizecime (Fapte 
2). Avem, aici, nu doar o contrafa
cere a Duhului Sfânt, ci şi a Zilei 
Cincizecimii.

De ce se coboară focul aici? 
Versetul 14 spune: „Şi amăgea pe 
locuitorii pământului prin semne
le pe care i se dăduse să le facă în 
faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor 
pământului să facă o icoană fiarei 
care avea rana de sabie şi [totuşi] 
trăia” .

Textele acestea arată că va exis
ta o mare amăgire finală, mondială, 
în care o falsă trinitate va sta în lo
cul lui Dumnezeu. Scopul contrafa
cerii este să înşele lumea. Falsa 
Cincizecime îi aduce pe oameni în 
confuzie cu privire la adevăratul 
Dumnezeu şi la scopurile Sale pen
tru ultimele zile ale istoriei 
pământului.

Diavolul are două metode prin
cipale de a se purta cu oamenii: pe 
de-o parte, el falsifică lucrarea lui 
Dumnezeu, ca să înşele şi să con
vingă; iar pe de altă parte, el folo
seşte forţa, încercând să convingă 
prin intimidare şi prin persecuţie.

în cursul istoriei, forţa şi-a avut 
limitele ei, iar persecuţia a dat, de
seori, rezultate opuse celor sconta
te. Când credinţa cuiva ajunge sub 
ameninţare, de multe ori ea devine 
mai puternică. în faţa'opoziţiei 
violente, rugăciunile ajung pline de 
importanţă şi de ardoare.

în ultimele zile ale istoriei pă
mântului, Satana va prezenta amă
giri rafinate aproape până la per
fecţiune, aşa încât oamenii nu vor 
putea spune care parte are dreptate
-  dacă au de-a face cu Domnul 
Hristos sau cu Satana. în ultimele 
zile, lucrurile nu vor fi aşa cum 
vor părea că sunt.

Spirite necurate -  asemenea 
broaştelor

Mai există, în Apocalipsa, un 
pasaj care vorbeşte despre această

amăgire din timpul sfârşitului. Este 
Apocalipsa 16,13-16, cunoscutul 
pasaj despre lupta de la Armaghe- 
don. „Apoi am văzut ieşind din 
gura balaurului, şi din gura fiarei, 
şi din gura proorocului mincinos 
trei duhuri necurate, care semănau 
cu nişte broaşte” (vers. 13).

Cine sunt balaurul, fiara şi pro
orocul mincinos? Sunt aceeaşi tri
nitate falsificată pe care am desco - 
perit-o în Apocalipsa 13. „Fiara” 
se referă la fiara care se ridică din 
mare, iar „proorocul mincinos” se 
referă la fiara care se ridică din 
pământ (vezi şi Apoc. 19,20). Din 
gura fiecăruia dintre aceste trei 
personaje iese un spirit rău, care 
seamănă cu o broască.

De ce tocmai broaşte, din tot 
ce există?

Contextul capitolului 16 din Apo
calipsa are la bază plăgile împotri
va Egiptului antic, chiar înainte de 
Exod. Una dintre aceste plăgi a 
constat într-un exces de broaşte. 
Dar, dintre toate plăgile care au că
zut asupra Egiptului, de ce să fie 
menţionate broaştele în acest loc?

Când Moise a intrat prima dată la 
Faraon, autoritatea sa, dată de Dum
nezeu, a fost demonstrată atunci 
când fratele său, Aaron, şi-a arun
cat jos toiagul şi acesta a devenit un 
şarpe (Exod. 7,8-10). Dar vrăjito
rii lui Faraon nu s-au îngrijorat.
Ei şi-au aruncat jos toiegele, care, 
de asemenea, au devenit şerpi 
(vers. 11, 12).

Apoi Moise şi Aaron au ieşit şi 
au transformat apele Nilului în sân
ge (vers. 14-21). Din nou, magici
enii lui Faraon au fost în stare să 
falsifice minunea făcută de Moise 
şi de Aaron (vers. 22, 23).

După aceea, Moise şi Aron au 
lovit Egiptul cu plaga broaştelor 
(Exod. 8,1-6). Şi de această dată, 
vrăjitorii lui Faraon au putut să 
imite actul uimitor al trimişilor lui 
Dumnezeu (vers. 7).

Dar, aşa cum s-a dovedit, plaga 
broaştelor a fost ultima pe care 
magicienii lui Faraon au putut să

A s

o imite (Exod. 7,18.19). Broaştele 
au constituit, deci, ultima amăgire 
a Exodului. Acesta este motivul 
pentru care, în Apocalipsa 16,13, 
se vorbeşte despre broaşte. Ele 
indică faptul că solia din Apoca
lipsa 16 are de-a face cu ultima 
amăgire din istoria pământului.

Apocalipsa 16,14 spune că aces
te broaşte sunt „duhuri de demoni”. 
Ele sunt dublura demonică a celor 
trei îngeri buni din Apocalipsa 
14,6-12. Ambele grupuri de câte 
trei îngeri au o misiune pentru lu
mea întreagă (Apoc. 14,6; 16,14); 
un grup cheamă lumea să se închi
ne lui Dumnezeu, iar celălalt îi adu
nă pe oamenii lumii în serviciul 
trinităţii nesfinte. „Acestea sunt 
duhuri de demoni, care fac semne 
nemaipomenite şi care se duc la 
împăraţii pământului întreg, ca să-i 
strângă pentru războiul zilei celei 
mari a Dumnezeului Celui Atot
puternic” (Apoc. 16,14).

Trei îngeri vorbesc în numele 
adevăratului Dumnezeu în lumea 
întreagă şi trei îngeri vorbesc în 
numele trinităţii demonice în lu
mea întreagă. La sfârşit, va fi Tri
nitate contra trinitate şi trei îngeri 
contra a trei îngeri. La sfârşit nu 
va fi doar o contrafacere a Dumne- 
zeirii şi a Cincizecimii, dar şi o 
falsificare a soliei lui Dumnezeu 
din timpul sfârşitului. Această con
trafacere este ceea ce înseamnă 
războiul de la Armaghedon. „Du
hurile cele rele i-au strâns în locul 
care pe evreieşte se cheamă 
Armaghedon” (vers. 16).

Confruntare decisivă
Ce este Armaghedonul?
Eu am ajuns la concluzia că 

modul cel mai bun de înţelegere a 
termenului, în lumina dovezilor 
biblice, este să-l consider forma 
grecească a două cuvinte ebraice 
care înseamnă „muntele Meghido”.

Problema este, însă, că, în toată 
lumea, nu există un munte care se 
numeşte Meghido. Meghido era o 
cetate aflată pe o mică înălţime, la



marginea câmpiei Izreel. Deasupra 
cetăţii se zăreşte, însă, un lanţ mun
tos numit Cârmei. Cârmei este mun
tele Meghido, în sensul că acesta 
este muntele care se poate vedea 
din localitatea Meghido. Muntele 
Cârmei este muntele care se poate 
vedea din tot oraşul, chiar dacă 
cetatea Meghido însăşi nu era aşe
zată pe munte.

Ceea ce contează în Apocalipsa 
este faptul că Muntele Cârmei era 
locul în care a avut loc marea con
fruntare din Vechiul Testament, 
dintre Ilie şi profeţii lui Baal (vezi
1 împ. 18,16-46). Cu acea ocazie, 
Dumnezeu a răspuns la rugăciunea 
lui Ilie de a coborî foc din cer pe 
altar, pentru a dovedi cine este 
adevăratul Dumnezeu.

Conform cărţii Apocalipsa, ex
perienţa de la Muntele Cârmei va fi 
repetată la sfârşit. încă o dată va 
exista o confruntare între adevăra
tul Dumnezeu şi o contrafacere me
nită să înşele. Dar, de data aceasta, 
va fi altfel. La sfârşit, focul din cer 
va cădea pe celălalt altar, nu pe al

tarul lui Dumnezeu. Şi cei care îl 
vor coborî vor fi Ilie cel fals şi în
gerii lui Satana, care se dau drept 
îngeri ai lui Dumnezeu (vezi Apoc. 
13,13.14). în ziua aceea, toate do
vezile celor cinci simţuri vor suge
ra că trinitatea falsificată este ade
văratul Dumnezeu.

Trăim deja într-un astfel de timp. 
Oamenii nereligioşi sunt pregătiţi 
să primească o asemenea amăgire. 
Convingerile lor se bazează pe ceea 
ce poate fi văzut, auzit, gustat, atins 
sau mirosit. Realitatea se bazează 
pe ceea ce aceste cinci simţuri pot 
să perceapă. Dar Scriptura spune 
că, în criza finală a istoriei pămân
tului, cei care se încred în cele cinci 
simţuri ale lor vor fi înşelaţi. Va fi
o luptă între două sisteme ale ade
vărului: unul va fi confirmat ştiin
ţific, celălalt va fi confirmat doar 
de către Scriptură. Domnul Isus 
spunea: „V-am spus aceste lucruri 
acum, înainte ca să se întâmple, 
pentru ca, atunci când se vor 
întâmpla, să credeţi” (Ioan 14,29).

Acesta este motivul pentru care

solia Bisericii Adventiste este aşa 
de importantă pentru timpul în care 
trăim. Lucrurile nu sunt întotdeau
na ceea ce par. Este necesar ca oa
menii să ştie că cei care se încred

Va exista o mare amăgi

re finală, mondială, în ca

re o falsă trinitate va sta 

în locul lui Dumnezeu.

în primul rând în simţurile lor vor 
fi amăgiţi. Experienţa de la Munte
le Cârmei va fi repetată la sfârşit, 
ca să sprijine trinitatea contrafăcu
tă. în criza aceea, toate dovezile 
furnizate de ochii noştri şi de 
urechile noastre ne vor spune că 
am făcut o greşeală urmând Biblia.

Scriptura descrie timpul sfârşi
tului ca pe un timp de mare amăgi
re, un timp în care raţiunea ne va 
duce în eroare. Apocalipsa descrie 
timpul sfârşitului ca pe o luptă din
tre Scripturi şi percepţii, dintre rea
litate aşa cum este percepută prin 
cele cinci simţuri şi realitatea su
premă aşa cum este descoperită de 
Dumnezeu însuşi. Aceasta este ini
ma soliei pe care adventiştii o au 
de dus lumii.

Este adevărat că Domnul Isus 
este centrul credinţei noastre. Este 
adevărat că Evanghelia este funda
mentul vieţii creştine. Şi este ade
vărat că asemănarea cu Domnul 
Hristos este ţinta noastră. Aceste 
convingeri le împărtăşim cu mulţi 
alţi creştini şi niciodată nu trebuie 
să le pierdem din vedere. Dar, de 
asemenea, să nu pierdem niciodată 
din vedere misiunea unică la care 
ne-a chemat Dumnezeu. Suntem un 
popor al profeţiei. Am fost chemaţi 
să pregătim lumea pentru eveni
mente care, încă, vor veni. Dacă 
pierdem din vedere solia aceasta, 
cine o va vesti? Dacă nu o vestim 
acum, când o vom face?

Jon Paulien este profesor de Noul 
Testament la Seminarul Teologic de la

Universitatea Andrews, Michigan, S.U.A.
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msBSîiJBă profeţiei
Nu trebuie să fii savant ca să apreciezi mesajul ei.

Beatrice Neall

M
ajoritatea creştinilor se bucură când citesc 
Biblia. Există multe lucruri care pot fi 
apreciate în istorisirile, în făgăduinţele şi în 

literatura Scripturilor. Dar pentru mulţi, profeţiile 
sunt impunătoare şi greu de înţeles. Poate că aţi stat 
în faţa unor schiţe sau a unor diagrame care vi s-au 
părut absolut indescifrabile.

Şi apoi sunt predicatorii la posturi de televiziune, 
care parcă ştiu despre ce vorbesc, dar interpretările 
lor cu privire la profeţii, interpretări bazate pe texte 
neclare şi pe evenimente istorice necunoscute, sunt 
aproape imposibil de urmărit.

Este posibilă înţelegerea profeţiilor Bibliei,
»  dacă nu suntem licenţiaţi în teologie? Putem descifra 

toate simbolurile şi numerele tainice şi să înţelegem 
solia lui Dumnezeu pentru noi, care trăim la sfârşitul 
celui de-al doilea mileniu? Putem, dacă avem câteva 

informaţii de bază.

Imaginea de ansamblu
Profeţia străbate Scriptura asemenea unui râu, mic 

la început, uneori pierdut sub pământ, dar care, din 
când în când, erupe cu un volum mai mare, ajungând, 
în cele din urmă, la mărimea lui deplină.

Prima profeţie, dată în Eden, a adus speranţă unei 
familii consternate, lui Adam şi Evei, care tocmai ru
inaseră lumea lor. Dumnezeu a făgăduit că femeia 
avea să dea naştere unei „seminţe” care „va zdrobi” 
capul şarpelui (Gen. 3,15). Această speranţă a străbă
tut întreaga istorie a Vechiului Testament, ieşind la 
suprafaţă iar şi iar în făgăduinţe făcute patriarhilor, 
regilor şi profeţilor, până când a ajuns un fluviu care 
se revarsă, o dată cu viaţa, moartea şi învierea Dom
nului Isus.1

Satana a produs o rană dureroasă atunci când Isus 
a murit pe cruce. Dar creştinii aşteaptă cu nerăbdare

momentul în care Copilul femeii va zdrobi capul şar
pelui, nimicindu-1 o dată pentru totdeauna, la sfârşi
tul timpului (Apoc. 12; 20).

Astfel, profeţia e strâns unită cu făgăduinţele lui 
Dumnezeu. Scopul ei a fost, întotdeauna, să dea spe
ranţă omenirii noastre chinuite, descoperindu-ne pla
nul lui Dumnezeu pentru eliberarea noastră de rău.

De asemenea, profeţia este unită cu istoria. Dese
ori, Dumnezeu a ales să explice viitorul făcând refe
rire la actele Sale puternice din trecut. Creaţiunea, 
primul act important al lui Dumnezeu, arată spre tim
pul în care El va face o nouă creaţiune, în care pustia 
va înflori ca trandafirul, iar leul se va culca alături de 
miel (vezi Is. 11; 35; 65,22.23). (Este de importanţă 
vitală ca noi, adventiştii de ziua a şaptea, să ne păs
trăm credinţa în creaţiune. Dacă respingem protologia
-  doctrina despre începuturi —, distrugem escatologia
-  doctrina despre evenimentele finale. Dacă ne pierdem 
ancorele cu privire la originile noastre, ne pierdem 
speranţa destinului nostru în planul lui Dumnezeu.)

Exodul a fost un alt act puternic al lui Dumnezeu, 
bogat în exemple privitoare la mântuirea viitoare. 
Profeţii au folosit de multe ori imagini ale Exodului
-  robia, Paştele, trecerea Mării Roşii, mana, intrarea 
în Canaan -  ca să descrie mântuirea din păcat şi moş
tenirea unei lumi noi. Aceste tipuri au fost împlinite 
în etape: vremea de pe urmă a început o dată cu prima 
venire a Domnului Hristos şi, de acum două mii de 
ani, biserica se bucură de avantajele binecuvântărilor 
lui Dumnezeu din vremea sfârşitului. Profeţia va 
ajunge la împlinirea ei finală în evenimentele legate 
de a doua venire a Domnului Hristos. Diagrama de 
pe pagina următoare arată cum evenimentele şi insti
tuţiile Exodului au fost şi vor fi împlinite cu tot mai 
mare intensitate, până la sfârşitul timpului.

Profeţia este legată şi de legământ. Dumnezeu a
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făcut un legământ cu israeliţii, ca El 
să fie Dumnezeul lor şi ei să fie po
porul Lui deosebit. El le-a dat legile 
Sale, împreună cu făgăduinţe de 
binecuvântări, dacă aveau să asculte 
de El. Intr-un sens, binecuvântările 
erau profeţii cu privire la viitor, 
într-un limbaj viu, ele spuneau ce 
avea să se întâmple dacă legile lui 
Dumnezeu erau ascultate sau dacă 
nu erau ascultate.

Profeţia clasică
In Biblie există două feluri de 

profeţii: clasice şi apocaliptice. Pro
feţiile clasice, cum sunt cele din căr
ţile Isaia, Ieremia, Ioel şi Mica, erau 
vestitori ai legământului. Ele folo
seau binecuvântările şi blestemele 
legământului ca să anunţe calamită
ţile, ca rezultat al neascultării, sau 
prosperitatea, ca rezultat al ascultă
rii. Ele denunţau păcatul şi îi che
mau pe oameni la pocăinţă. Marile 
teme asupra cărora insistau profeţii 
clasici erau legământul lui Dumne
zeu, revolta lui Israel, judecăţile 
iminente ale lui Dumnezeu, compa
siunea şi dorinţa Lui ca ei să se po- 
căiască, mântuirea şi speranţa unui 
viitor glorios şi veşnic.2

Profeţii clasici vorbeau adesea 
despre „Ziua Domnului” -  un de
zastru naţional iminent, gata să cadă 
peste Israelul apostat, de exemplu o 
plagă a lăcustelor (Ioel) sau un atac 
al armatelor vrăjmaşe (Osea). Dar 
denunţurile profeţilor s-au amplifi
cat în tunete şi mai puternice - gro
zăviile zilei finale a Domnului, când 
Dumnezeu avea să coboare în mări
re să cutremure pământul şi să jude
ce pe poporul Său.

Privind înainte, profeţii au văzut 
viitorul sub forma a două vârfuri de 
munte, unul care se prefigura aproa
pe (calamitatea locală) şi altul, în 
spatele lui (ziua finală a Domnu

lu i). Ei nu vedeau intervalul lung de 
veacuri dintre cele două vârfuri, ci 
le contopeau.

Profeţii clasici aveau un mare 
scop moral în scrierile lor -  să în
demne poporul lui Dumnezeu să se

pocăiască: „Poate că veţi fi cruţaţi 
[ascunşi, după trad. engl. NIV] în 
ziua mâniei Domnului” (Ţef. 2,3). 
Ei cereau dreptate socială în locul 
asupririi -  să se pună capăt exploa
tării, lăcomiei şi cruzimii; bunătate 
faţă de văduve, faţă de orfani, faţă 
de săraci şi faţă de străini. Dacă po
porul lui Dumnezeu se pocăia, ne
norocirea avea să fie îndepărtată şi 
prosperitatea să fie refăcută. Israel 
urma să fie întărit ca naţiune.

Profeţia apocaliptică
Biblia conţine un alt gen de pro

feţii, numite profeţii apocaliptice. 
Cele două mari cărţi apocaliptice 
ale Bibliei sunt Daniel şi Apoca- 
lipsa. Alte cărţi apocaliptice neca
nonice, cum sunt 1 Enoh, 4 Ezra şi
2 Baruc, au fost scrise de autori iu
dei începând din secolul al doilea îe.a

Simţindu-se oprimate într-o so
cietate ostilă, colectivităţile religi
oase aveau o concepţie despre lume 
bine cristalizată în simboluri, con
cepţie care le definea identitatea în
tr-o lume străină şi le susţinea spe
ranţa eliberării.3 Când Daniel şi 
Ioan au scris, amândoi erau exilaţi 
într-o ţară străină, templul lor fuse
se distrus, poporul lor suferea per
secuţie sub puteri mondiale ostile. 
In vremuri de asuprire, legământul 
parcă fusese răsturnat: adevărata 
rămăşiţă a lui Dumnezeu suferea, 
în timp ce asupritorii ei prosperau.

Literatura apocaliptică decodi
fică ceea ce se întâmplă. Deşi popo
rul lui Dumnezeu este condus de o 
succesiune de puteri ostile, princi
pala preocupare a profeţilor apoca
liptici este să le amintească citito
rilor lor că ei aparţin unei împără
ţii cereşti, care nu este din lumea 
aceasta. Ei suferă acum, dar Dum
nezeu va interveni să-i elibereze cu 
mare putere.

Probabil cele două tipuri de 
profeţii biblice -  cele privitoare la 
legământ şi cele apocaliptice -  pot 
fi considerate planul A şi planul B 
ale lui Dumnezeu pentru poporul 
Său. Planul A (legământul) era ca

___________ A s

Israel să prospere şi să fie un condu
cător al lumii, o lumină pentru po
poarele păgâne, un centru al cunoaş
terii despre Dumnezeu, împărăţia Sa 
pe pământ. Dar, după eşecul lui Isra
el şi după ce poporul iudeu şi-a pier
dut suveranitatea naţională, atunci a 
intervenit planul B (apocaliptic) al 
lui Dumnezeu. El Şi-a adus poporul 
într-o împărăţie spirituală, căreia co
piii Săi îi aparţin într-o lume ostilă, 
până când El va reveni în putere 
să-Şi aşeze împărăţia pe pământ.

Imaginea de ansamblu
Dacă profeţia clasică sare de la 

criza locală la criza finală, profeţia 
apocaliptică prezintă întreaga desfă
şurare a istoriei, din timpul profetu
lui până la venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu. Daniel a descris patru 
imperii asupritoare, urmate de o 
putere şi mai asupritoare care luptă 
împotriva lui Dumnezeu, după care 
va veni judecata şi sfinţii vor primi 
împărăţia (Dan. 2; 7). Sunt folosite 
simboluri -  un limbaj criptic pe care 
doar cei „iniţiaţi” îl pot înţelege.

Atât literatura clasică, cât şi cea 
apocaliptică conţin perioade de timp, 
dar acestea sunt diferite. în profeţia 
clasică, perioadele de timp sunt lungi
-  200 de ani de captivitate în Egipt, 
70 de ani de captivitate în Babilon. 
în profeţia apocaliptică, perioadele 
sunt uimitor de scurte -  trei ani şi 
jumătate (Dan. 7,25; Apoc. 11,2 
etc.) sau chiar 10 zile (Apoc. 2,10). 
Există ceva tainic în ce priveşte 
timpul apocaliptic. El este exprimat 
în numere şi unităţi ciudate -  2300 
de seri şi dimineţi, 70 de săptămâni, 
42 de luni, 1260 de zile. (Este ca şi 
când ne-am exprima greutatea în 
grame).

Prin aceasta, profeţii spun că pe
rioadele de timp (împreună cu fiarele 
şi coamele) sunt simbolice. Acesta 
nu este un timp literal. Scurtimea 
amăgitoare a timpului arată că tim
pul profetic reprezintă un timp mai 
lung. Codul a fost descifrat cu ajuto
rul profeţiei din Daniel 9, despre ce
le 70 de săptămâni. Virtual, toţi cer-



Profeţia istorică

Prima venire a 
Domnului

Hristos
(Escatologia

începută)

Era bisericii 
creştine 

(Escatologia 
trăită)

A doua venire 
a Domnului

Hristos
(Escatologia
încheiată)

I s r a e l :  p o p o r u l  a l e s  
a l  l u i  D u m n e z e u  
( O s e a  1 1 ,1 )

Isus, F iu l lui D u m 
n e z e u ,  s i n g u r u l  
i s r a e l i t  a d e v ă r a t  
( M a t .  2 , 1 5 )

C r e d i n c i o ş i i  s u n t  
I s r a e l  ( G a l .  3 , 2 9 ) .

C e i  1 4 4 . 0 0 0  
s i g i l a ţ i  s u n t  
I s r a e l
( A p o c .  7 , 4 ) .

E x o d u l  d i n  E g i p t  
s p r e  p u s t i e  ( E x o d .  
1 2 , 4 0 . 4 1 )

E x o d u l  l u i  I s u s  
d i n  E g i p t ;  c ă l ă 
t o r i a  s p r e  p u s t i e  
(M a t  2 ,14 ,15 ; 4 ,1 )

B i s e r i c a
p e r s e c u t a t ă  f u g e  î n  
p u s t i e  ( A p o c .  
1 2 , 1 3 . 1 4 ) .

B i r u i t o r i i  s t a u  p e  
m a r e a  d e  s t i c l ă ;  
e i  c â n t ă  c â n t a r e a  
l u i  M o i s e  
( A p o c .  1 5 ,2 .3 ) .

M i e l u l  d e  P a ş t e  e s t e  
j u n g h i a t  ş i  m â n c a t  
( E x o d .  1 2 , 1 - 1 3 ) .

H r i s t o s ,  P a s t e l e  
n o s t r u ,  s a c r i f i c a t  
p e n t r u  n o i  
(1  C o r .  5 , 7 ;  I o a n  
6 , 5 3 )

B i s e r i c a  c o m e 
m o r e a z ă  m o a r t e a  
D o m n u l u i  p r i n  
C i n a  D o m n u l u i  
(1  C o r .  1 1 , 2 3 - 2 6 ) .

A r e  l o c
s ă r b ă t o a r e a  c i n e i  
n u n ţ i i  M i e l u l u i  
î n  î m p ă r ă ţ i e  
( A p o c .  1 9 ,9 ) .

L e g ă m â n t u l  e s t e  
d a t  l a  S i n a i  
( E x o d .  2 4 , 7 . 8 ) .

I s u s  î m p l i n e ş t e  
c o n d i ţ i i l e  l e g ă 
m â n t u l u i  ( D a n .  
9 , 2 7 ;  I s .  4 2 , 6 ;  
M a t .  2 6 , 2 7 . 2 8 ) .

B i s e r i c a  t r ă i e ş t e  
n o u l  l e g ă m â n t  
( I e r .  3 1 , 3 1 - 3 3 ;  
E v r .  8 , 8 - 1 2 ) .

L e g ă m â n t u l  e s t e  
î m p l i n i t  î n  c e l e  
d i n  u r m ă  
( A p o c .  2 1 , 3 ) .

D u m n e z e u  l o c u 
i e ş t e  î n  c o r t ,  î n  m i j 
l o c u l  p o p o r u l u i  S ă u  
( E x o d .  2 5 , 8 ) .

I s u s  l o c u i e ş t e  
p e n t r u  u n  t i m p  
î n  m i j l o c u l  
o a m e n i l o r  
( I o a n  1 ,1 4 ) .

B i s e r i c a  e s t e  
t e m p l u l  l u i  
D u m n e z e u  
( E f e s .  2 , 1 9 - 2 2 ) .

D u m n e z e u  
l o c u i e ş t e  
î m p r e u n ă  c u  
p o p o r u l  S ă u  
( A p o c .  2 1 , 3 ) .

—  Adaptat după Richard M. Davidson, „Sanctuary Typology”, Symposium on Revelalion (Biblical Research Institute of the General 
Conference, 1992), Cartea I, pag. 100, 101, 127-130).

cetătorii Bibliei sunt de acord că 70 
de săptămâni înseamnă 70 de săptă
mâni de ani (aşa cum se redă în 
traducerea engleză Revised Standard 
Version a Bibliei). Fiecare săptămâ
nă de câte şapte zile este egală cu 
şapte ani; 70 de săptămâni înseamnă 
490 de ani. Ezechiel, care a fost 
contemporan cu Daniel, oferă cheia 
pentru descifrarea codului -  o zi 
este egală cu un an (Ezech. 4,6).

Timpul simbolic are ca scop atât 
ascunderea, cât şi descoperirea. Tim
pul a fost ascuns de contemporanii 
profetului, aşa încât ei să nu-şi piar
dă nădejdea din cauza secolelor 
lungi care le stăteau în faţă. El a 
fost descoperit în „timpul sfârşitu
lui” (Dan. 12,4), pentru ca ultimele 
generaţii să ştie că lunga întârziere 
fusese prevăzută.

Toţi profeţii -  atât cei clasici, cât 
şi cei apocaliptici (inclusiv Ellen 
White) -  au vorbit cu scopul hotărât 
de a inspira lumea să se întoarcă la 
Dumnezeu şi să trăiască o viaţă orien
tată spre El. Ei ne îndeamnă să ne 
concentrăm asupra a două eveni
mente majore: crucea şi venirea Dom
nului Isus. Ei ne îndeamnă să fim 
gata permanent. Ei ne spun să ne 
ridicăm capul, pentru că mântuirea 
noastră „se apropie” (Luca 21,28).

Nu este necesar nici să fim 
intimidaţi de profeţiile Bibliei, nici 
să înţelegem absolut fiecare detaliu, 
ca să putem beneficia de pe urma 
soliilor pe care profeţii lui Dumne
zeu le-au transmis poporului Său. 
Este important să recunoaştem, în 
întinderea vastă a istoriei omeneşti, 
că Dumnezeu este Cel care conduce 

_______________ ^ ______________

şi că toţi cei care ne punem credin
ţa în El putem privi în viitor spre 
un destin glorios, unde Isus va fi 
încoronat ca „Domnul domnilor şi 
împăratul împăraţilor. Şi cei che
maţi, aleşi şi credincioşi... sunt cu 

El” (Apoc. 17,14).

1 Făgăduinţa unei seminţe a fost dată lui 
Avraam (vezi Gen. 22,18), lui Isaac (vezi 
Gen. 26,4), lui lacov (vezi Gen. 28,14), lui 
David (vezi 2 Sam. 7,12-16; Ps. 89,3.4.35- 
37), lui Isaia (vezi Is. 11,1.2) şi lui Ieremia 
(vezi Ier. 33,25.26) şi a fost vestită de 
apostoli (vezi Fapte 3,22.23; Gal. 3,16).

2B. D. Napier, „Prophet, Prophetism”, 
Interpreter's Dictionary o f the Bible (Nashville: 
Abingdon Press, 1962), pag. 912-919.

3 P. D. Hanson, „Apocalypticism”, JDB sup- 

plementary volume (1976), pag. 30, 31.

Beatrice Neall este profesor 
pensionar de teologie.
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Prezicerea 
«fârşltului

Un obicei vechi persistă.

Mervin Maxwell

I
n anii 1980, un potop de publicaţii neoficiale 
adventiste de ziua a şaptea susţineau energic, pe 
baza unei izbitoare multitudini de „dovezi”, că a 

doua venire a Domnului Hristos era gata să aibă loc. 
în nici una dintre ele nu se vedea îngrijorarea dacă 
solia îngerului al treilea a fost sau încă nu a fost ves
tită tuturor popoarelor din lume la care nu se ajunsese. 
In schimb, se atrăgea atenţia la crize financiare, la 
cicluri de ani jubiliari, la numărul papilor începând 
din anul 1929 şi la o mulţime de studii biblice, despre 
care se pretindea că sunt impecabile. Aceeaşi tendinţă 
generală continuă astăzi.

Studiul de faţă va arăta că, deşi aceste argumen
te actuale pot să pară „noi” şi „convingătoare” pentru unii 
dintre cei care le aud astăzi, în esenţă ele nu se deosebesc 
aproape deloc de încercările mai vechi de stabilire de 
date, ale unor adventişti. în ceea ce urmează, observaţi 
cum fiecare încercare, ancorându-se în-tr-o noţiune 
biblică justificată, prezintă o dată aparent plauzibilă 
pentru advent (a doua venire a Domnului Hristos).

1. Ziua Ispăşirii în centrul atenţiei
După ce ziua de 22 octombrie 1844 a trecut fără ca 

Domnul Isus să revină, aşa cum speraseră ei, mulţi ad
ventişti milleriţi au renunţat la credinţa lor în profeţia 
celor 2300 de zile. Unii dintre cei care au ţinut în con
tinuare la credinţa lor -  printre ei şi Ellen White -  au 
ajuns în cele din urmă să se concentreze asupra Zilei 
Ispăşirii din octombrie 1845 drept data celei de a doua 
veniri a Domnului Hristos.

Această susţinere era bazată pe ceea ce părea un ar
gument biblic valabil, având în vedere marea lor do
rinţă de a-L vedea pe Isus. Domnul Isus spusese că s-ar 
putea ca El să nu vină până la „a patra strajă”. Consi
derând „strigătul de la miezul nopţii” din octombrie 
1844 sfârşitul celei de a doua străji, iar Paştele din 1845,

sfârşitul celei de-a treia străji, ei au dedus, şi doreau 
foarte mult să fie aşa, că Ziua Ispăşirii din 1845 avea să 
marcheze sfârşitul celei de-a patra străji.

Cu puţin timp înainte de sosirea acestei zile, lui Ellen 
White (pe atunci încă Ellen Harmon) i s-a dat, însă, o 
viziune în care i s-a arătat că era imposibil ca Domnul 
Hristos să revină atât de curând, pentru că cele şapte 
plăgi încă nu începuseră să cadă. Pentru ea, aceasta era o 
lumină nouă. Milleriţii consideraseră că plăgile începuse
ră să cadă asupra Babilonului în timpul Reformei.

Sora White nu a mai fost implicată niciodată în 
fixarea de date.

2. Şapte vremuri
In 1850, Joseph Bates lucra cu zel să-i înveţe pe oa

meni despre sanctuarul din cer. El a observat, în Leviti- 
cul 16, că, în Ziua Ispăşirii, marele preot stropea cu sân
ge de şapte ori în Locul Prea Sfânt, să facă ispăşire pen
tru păcatele adunării. Aceste „şapte ori”, a dedus el, în
seamnă acelaşi lucru ca vremile din Daniel 4,25, unde 
fiecare „vreme” reprezintă un an.

Astfel, cele „şapte ori”, spunea el, erau şapte ani, din 
octombrie 1844 până în octombrie 1851, când lucrarea 
din Ziua Ispăşirii ar fi terminată; Domnul ar putea, deci, 
să revină în 1851, la poporul Său care-L aşteaptă.

Totuşi, în timpul anului 1851, James şi Ellen White 
l-au avertizat pe Joseph Bates de greşeala lui -  pare-se, 
în timp ce stăteau pe un peron de gară. Căpitanul Bates 
era un om al lui Dumnezeu. El a primit mustrarea şi 
a renunţat la ideea sa destul de repede ca să nu fie 
dezamăgit.

3. Cei „40 de ani"
Primii adventişti se considerau Israelul lui Dumnezeu 

din timpul sfârşitului, care iese din Egiptul Babilonului 
modem. Asemenea Israelului din vechime, ei au primit
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porunci -  în special porunca despre 
Sabat -  în contextul soliilor celor 
trei îngeri. Tema exodului i-a făcut, 
în mod inevitabil, pe unii dintre ei 
să privească situaţia lor în lumina 
călătoriei lui Israel prin pustie, timp 
de 40 de ani, şi să se întrebe dacă 
nu cumva a doua venire a Domnu
lui Isus ar putea fi întârziată până 
în 1884, al patruzecilea an după 1844.

în mod înţelept, Hiram Edson a 
trimis, la Review, un articol în care 
arăta că logica aceasta era nepotri
vită, iar redactorul Uriah Smith l-a 
publicat plin de entuziasm. (Legat 
de aceasta, principala preocupare a 
lui Edson era să încurajeze ideea că 
Domnul Hristos putea să vină îna
inte de 1884.)

Ideea despre cei 40 de ani a re
venit în centrul atenţiei în 1928, al 
patruzecilea an după 1888. Nu se 
întorsese poporul lui Dumnezeu în 
pustie de la Cadeş-Barnea, adică 
Minneapolis? în acest context, Meade 
MacGuire, un îndrăgit vorbitor la 
adunări de redeşteptare, a folosit o 
săptămână de rugăciune la Cole
giul Misionar Emmanuel (în pre
zent Universitatea Andrews) să 
predice faptul că cei 40 de ani de 
călătorie se apropiau, în mod evi
dent, de încheiere şi că a doua ve
nire a Domnului Hristos era foar
te aproape.

4. Ploaia târzie şi legile 
duminicale

După sesiunea Conferinţei Gene
rale de la Minneapolis, Minnesota, 
din 1888, E. J. Waggoner, A. T. 
Jones şi sora White au predicat la 
întâlniri de tabără şi la serii de adu
nări de redeşteptare, cu rezultate ex
cepţionale. Se părea că ploaia târ
zie începuse să cadă.

între timp, în Statele Unite au 
început să aibă loc anumite eveni
mente ameninţătoare, asemănătoare 
evenimentelor despre care Biblia 
spune că vor avea loc chiar înainte 
de timpul strâmtorării -  în special, 
o puternică încercare în Congresul 
Statelor Unite de a se da o lege

duminicală.
Dar, în pofida acestor dovezi 

aparent copleşitoare, sora White a 
fost inspirată să scrie următoarele 
cuvinte, în 1891:

„Noi nu trebuie să ne hrănim 
din agitaţii privitoare la timp... Ei 
[urmaşii Domnului Hristos] trebuie 
să vegheze, să aştepte, să se roage 
şi să lucreze, pe măsură ce se apro
pie de timpul pentru venirea Dom
nului; dar nimeni nu va putea să 
spună cu exactitate când va veni 
acel timp; pentru că ‘despre ziua 
aceea şi despre ceasul acela nu ştie 
nimeni’. Nu veţi putea spune că El 
va veni într-un an, în doi sau în 
cinci ani, nici nu trebuie să amânaţi 
venirea Lui, spunând că s-ar putea 
să aibă loc doar peste zece sau două
zeci de ani” (Ellen White, Selected 
Messages, cartea 1, pag. 189).

Cam în acelaşi timp în care sora 
White dădea această avertizare, ea 
s-a simţit chemată să aducă la înde
plinire una dintre „cele mai grele” 
lucrări ale ei. A trebuit să mustre pe 
un frate consacrat care, pe patul de 
moarte, folosea o diagramă amă
nunţită a timpului sfârşitului, să 
arate că Domnul Hristos urma să 
revină la o anumită dată, în decurs 
de câţiva ani. „O, cât de mult spe
ram ca el să nu mă pună în situaţia 
de a fi nevoită să-i spun exact ce 
făcea”, spunea ea mai târziu, amin- 
tindu-şi evenimentul acesta. „El a 
cerut să fie făcută o diagramă”, îşi 
amintea ea, „şi aducea dovezi din 
Scriptură care să arate că Domnul 
urma să vină la o anumită dată, în 
1894, cred. Argumentele lui li se 
păreau multora ca fiind fără gre
şeală” (Ibid., cartea 2, pag. 113).

Simţindu-se constrânsă „să vor
bească deschis cu privire la această 
lumină nouă”, ea spunea: „Le-am 
spus oamenilor că acele cuvinte pe 
care le auziseră nu erau adevărul dat 
prin inspiraţie. Lumina uimitoare 
care prezenta adevărul într-un mod 
atât de nereal era rezultatul unei a- 
plicări greşite a Scripturilor. Lucra
rea Domnului nu avea să se încheie

în 1894. Cuvântul Domnului care 
mi-a fost spus este următorul: ‘Aces
ta nu este adevăr, ci va conduce pe 
căi neumblate, iar unii vor fi deru
taţi din cauza acestei idei şi vor 
renunţa la credinţă’” {Ibid.).

5. Numărul magic -  144.000
Când fratele S. N. Haskell s-a 

întors din Australia în America, în 
1899, el a fost şocat să descopere 
un mare număr de adventişti hotă
râţi să aibă şi să adopte cât mai 
mulţi copii. Argumentul pe care l-a 
auzit era următorul: pentru că, la 
data aceea, numărul adventiştilor 
se apropia de 75.000 şi pentru că 
profeţia cere ca numărul celor care 
compun rămăşiţa să fie doar de
144.000, adventiştii puteau să gră
bească sfârşitul completând numă
rul cerut, cât mai rapid, cu mem
bri din fam iliile  lor. Fratele 
H askell i-a scris sorei W hite, 
care se afla încă în Australia, că 
el călătorea prin toată ţara, cău
tând să abată atenţia adventiştilor 
de ziua a şaptea de la aceste lu
cruri neimportante şi că încerca 
să reaprindă interesul pentru 
soliile celor trei îngeri.

Mania adopţiei s-a stins destul 
de repede, dar interesul pentru cei
144.000 părea să se adâncească pe 
măsură ce numărul adventiştilor se 
apropia tot mai mult de acest nu
măr tainic. Dar, atunci când între 
pastori care aveau păreri diferite 
despre cei 144.000 au apărut dis
cuţii nepotrivite, sora White, care 
înainta în vârstă, sperând mereu că 
poporul ei îşi va vedea de lucrul 
său şi va predica Evanghelia în 
toată lumea, a spus insistent că, în 
ce priveşte subiecte cum ar fi cei
144.000, tăcerea este de aur.

6. Armaghedon
Este de înţeles faptul că marele 

război din 1914-1918 a stimulat 
interesul cu privire la Armaghedon. 
în timp ce redactorul revistei 
Review, fratele F. M. Wilcox, îi 
îndemna pe evangheliştii adventişti 
să fie prudenţi, energicul preşe
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u-mi amintesc un timp în care speculaţiile că venirea 
Domnului Hristos va avea loc într-un timp foarte 
scurt să nu fi existat printre noi. Eu nu cred că astăzi 

avem mai multe dovezi decât aveam acum 45 de ani. Sunt 
la fel de convins ca întotdeauna că Domnul Hristos va veni, 
dar nu mai fac speculaţii cu privire la data revenirii Sale.

Floyd Peterson, Loma Unda University 
şi primarul oraşului Loma Linda

dinte al Conferinţei Generale, fra
tele A. G. Daniells, şi mulţi dintre 
evangheliştii noştri aşteptau răb
dători o confruntare epocală în 
Palestina, între armatele aliate şi 
Imperiul Otoman („turci”).

Adventiştii (împreună cu mulţi 
alţi creştini) urmăreau cu suflarea 
tăiată cum armata generalului E. H. 
Allenby înainta neabătută spre nord, 
către armata otomană aflată la Me- 
giddo, în 1918. Nu cumva acesta 
era timpul când „împăratul de la 
miazănoapte” „îşi va ajunge sfârşi
tul şi nimeni nu-i va fi într-ajutor” 
(Dan. 11,45)?

Ellen White, care trecuse la odih
nă, nu mai putea da avertizări folo
sitoare. Adventiştii care nu ţinuseră 
seamă de îndemnurile fratelui 
Wilcox şi de cele mai vechi, ale 
sorei White, au fost derutaţi când 
războiul s-a terminat fără Arma- 
ghedon, iar Turcia se afla în con
tinuare sub stăpânire otomană.

7. „Hrana pentru viermi"
La începutul anilor 1850, sorei 

White i s-a arătat în viziune că, din 
numărul mic de persoane prezente 
la o anumită întâlnire, unii aveau să 
fie „hrană pentru viermi, alţii vor fi 
atinşi de ultimele şapte plăgi, iar al
ţii vor trăi şi vor rămâne pe pământ 
ca să fie înălţaţi la cer, la venirea 
Domnului Isus” (Ellen White, Măr
turii, voi. 1, pag. 143). Aproape 
imediat, una dintre persoanele de 
faţă, Clarissa Bonfoey, a manifestat 
simptome de cancer în ultima fază 
şi, în trei zile de la întâlnirea aceas
ta, a murit. Moarta ei subită a fost

luată drept dovadă divină a faptului 
că şi timpul în care ceilalţi trebuia 
să aştepte pe Domnul Isus -  sau 
cele şapte plăgi -  va fi relativ scurt.

Totuşi, pe măsură ce alte persoa
ne dintre cele care auziseră afirma
ţia sorei White despre „hrană pen
tru viermi” au început să treacă la 
odihnă, atenţia a ajuns să se concen
treze asupra unui anumit copilaş, o 
fetiţă, despre care se spunea că se 
aflase la întâlnirea iniţială. Prin anii 
1930, acest copilaş ajunsese foarte 
înaintat în vârstă. Şi, dacă această 
persoană era acel membru al 
grupului care urma să trăiască până 
când va fi înălţat la cer la a doua ve
nire a Domnului Isus, atunci a doua 
Sa venire nu putea fi departe.

La începutul anilor 1930, când 
eram copil, mă aflam în Anglia şi 
îmi aduc aminte că îi auzeam pe 
membrii credincioşi ai bisericii ex- 
primându-şi credinţa că venirea 
Domnului trebuie să fie, cu sigu
ranţă, aproape. Apoi am auzit că 
acel „copilaş” a murit.

8. „Această generaţie"
în anii 1930 şi 1940, adventiştii 

de ziua a şaptea aveau tendinţa să se 
prindă de orice informaţie care ve
nea la lumină despre oameni foarte 
bătrâni -  de exemplu veteranii cu 
faţa trasă şi brăzdată de riduri, din 
războiul civil american. Aceşti oa
meni trăiau în noiembrie 1833 şi, 
cu puţin efort, se putea considera că 
fac parte din „generaţia” care fusese 
martoră la ultimul dintre semnele în 
soare, în lună şi în stele, din Matei 
24. Chiar vârsta lor sugera faptul că 

______________ ^ ______________

venirea Domnului Hristos este 
aproape.

Dar, vai, şi ei au plătit tributul 
final naturii.

E
xemplele de fixare de date 
care au fost citate aici (şi aş 
fi putut enumera mult mai 

multe) au o parte fericită. Pe de-o 
parte, nici una dintre aceste date nu 
a fost susţinută oficial de biserică. 
Toate exemplele noastre se află, 
deci, în domeniul evlaviei populare.

Un alt aspect fericit este faptul 
că aceste multiple exemple de fixa
re de date atestă vigoarea „speran
ţei advente” aşa cum ea continuă să 
trăiască în inima adventiştilor. De 
fapt, fanatismul a fost implicat mult 
mai puţin decât gândirea melancoli
că în multe dintre exemplele noas
tre. Iar multe dintre calculele dătă
toare de speranţă ar fi putut chiar 
să fie îndreptăţite, dacă adventiştii 
şi-ar fi folosit potenţialul, aşa cum 
ar fi trebuit, ca să grăbească reve
nirea Domnului Hristos, vestind 
lumii cele trei solii îngereşti.

Trebuie să ştim că venirea 
Domnului Hristos este aproape.
Aşa a spus Domnul Isus. Semnele 
din soare, din lună şi din stele -  a 
căror împlinire avea să marcheze 
faptul că sfârşitul este „aproape” -  
s-au împlinit. Profeţia celor 2300 
de zile s-a terminat şi astfel jude
cata finală a început deja.

Ce dovezi ne mai trebuie că 
trăim în timpul sfârşitului? Lucra
rea noastră nu este să ne tulburăm 
unii pe alţii cu speculaţii compli
cate referitoare la timp. în schimb, 
datoria noastră este să avertizăm 
lumea de faptul că judecata finală a 
început şi să îndemnăm pe fiecare 
om de pe pământ să primească 
Evanghelia.

Solia noastră nu trebuie să se 
concentreze asupra timpului, ci 
asupra Domnului Hristos şi asupra 
soliei Lui.

Mervin Maxwell este profesor emerit de 
istoria bisericii, la Seminarul Teologic 
Adventist de la Universitatea Andrews, 

Berrien Springs, Michigan.
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6.000 plus 1.000
Ne bazăm, cumva, pe speculaţii străvechi ca să stabilim data 

revenirii Domnului Hristos?

Robert Johnston

A
uzim iarăşi vechea şi răspândita credinţă, că 
istoria lumii va continua până când se va 
încheia o mare săptămână de timp. Această 

săptămână de timp este formată din şase zile divine, 
fiecare fiind egală cu o mie de ani ai omului, după 
care va urma al şaptelea mileniu, corespunzător anului 
sabatic din Leviticul 25,2-4, în timpul căruia pămân
tul va sta necultivat. Al şaptelea mileniu va fi urmat 
de veşnicie, în care sfinţii vor moşteni pământul, ceea 
ce corespunde cu anul de veselie (sau jubiliar) din 
Leviticul 25,8-12. Pe baza acestui calendar, putem 
calcula cu aproximaţie timpul când va veni Domnul 
Hristos şi când va începe mileniul din Apocalipsa 20.

De unde vine ideea
Această noţiune atrăgătoare are o istorie fascinantă, 

care este necesar să fie cunoscută.1 Cunoaşterea ei ne 
va ajuta mult să avem o înţelegere clară.

Totul a pornit de la Psalmul 90,4: „Căci înaintea 
Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi 
ca o strajă din noapte”. Scriitorii Noului Testament 
înţelegeau corect versetul acesta, în mod simplu, în 
sensul că Dumnezeul cel veşnic vede timpul altfel de
cât îl văd muritorii (la fel ca în 2 Petru 3,8.9). Dar 
unii înţelepţi şi mistici evrei care au trăit începând 
cam cu o sută de ani înainte de Domnul Hristos şi-au 
însuşit acest verset ca pe o cheie cu care să descifreze 
taine şi ca pe un punct de pornire pentru a face 
speculaţii.

Un exemplu interesant se găseşte în cartea Anii

Jubiliari, scrisă pe la anul 100 î.Hr. Cum se explică 
faptul că Dumnezeu i-a spus lui Adam: „în ziua în 
care vei mânca din el, vei muri negreşit” (Gen. 2, 
17), dar Adam a continuat să trăiască până la vârsta 
de „nouă sute treizeci de ani” (Gen. 5,5)? Psalmul 
90,4 dădea soluţia: „în mărturia cerurilor, o mie de 
ani sunt o zi, şi aceasta explică de ce s-a scris despre 
pomul cunoştinţei: ‘în ziua în care vei mânca din el, 
vei muri’. Astfel, el [Adam] nu a trăit până la termi
narea anilor din această zi, ci a murit în timpul ei” 
(Anii Jubiliari 4,30).

Ziua de Sabat şi anul sabatic au fost reinterpretate 
speculativ în diferite moduri, în scrierile iudaice şi 
mai târziu în scrierile creştine, dar cea mai bogată 
sursă de speculaţii a fost interpretarea perioadelor de 
şapte zile şi de şapte ani în lumina versetului din 
Psalmul 90,4. Desigur, nu era clar dacă era nouă a 
mântuirii vine la începutul celui de-al şaptelea mile
niu sau la sfârşitul lui -  dacă ea corespunde cu anul 
al şaptelea sau cu anul jubiliar care îl urmează. De 
asemenea, nu erau două persoane care să împartă 
istoria în acelaşi fel. O carte veche o împărţea, se 
pare, în zece „săptămâni” (1 Enoh 91; 93). Poate cel 
mai cunoscut model era şapte [unităţi de timp] plus 
încă una, a opta.

Această interpretare tipologică a săptămânii şi a 
septenatului (adică săptămânii de ani) susţinea Saba
tul literal în izvoarele iudaice, dar avea tendinţa să-l 
înlocuiască în literatura creştină. Astfel, o scriere 
pseudoepigrafică din al doilea secol e.n. interpreta
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i% ; i ileniul al şaptelea, ca sabat cosmic, este imposibil.
Septuaginta, „Biblia” lui Pavel şi a primei biserici, 

MkJft - sugerează aproximativ 7.500 de ani în loc de 
6.000. Piramidele din Egipt, a căror vechime a fost stabilită 
în mod cert cu ajutorul datelor astronomice, existau cu câte
va secole înainte de data fixată de Ussher pentru potop, din 
care au supravieţuit opt persoane! Şi piramidele n-au fost 
construite înainte de potop! Nu mai suntem legaţi de crono
logia lui Ussher.

Leona Glidden Running, 

Seminarul Teologic al Universităţii Andrews

Genesa 2,2 în sensul că „Domnul 
va termina totul în şase mii de ani, 
pentru că, la El, o zi înseamnă o 
mie de ani” (Epistola lui Barnaba 
13,4.5).

în continuare, cartea parafra
zează Isaia 1,18 astfel: „Sabatele 
de astăzi nu-Mi sunt plăcute, dar 
Sabatul pe care Eu l-am făcut, în 
care Eu voi da odihnă tuturor lu
crurilor şi în care voi face să încea
pă ziua a opta, acela este începutul 
unei alte lumi. De aceea şi noi ser
băm cu bucurie ziua a opta, în ca
re şi Isus a înviat din morţi, a fost 
văzut şi S-a înălţat la cer” (vers. 8, 
9). Tema aceasta a fost repetată cu 
unele modificări sau dezvoltată de 
mulţi părinţi ai bisericii bine cu
noscuţi, până în Evul Mediu şi du
pă aceea.

Dintre multele pasaje rabinice 
care exprimă ideea de săptămână 
cosmică, probabil cel mai cunos
cut se găseşte în Talmudul babilo
nian: „Tanna debe Elyyahu ne în
vaţă: Lumea va exista şase mii de 
ani. în primele două mii, a fost o 
pustietate [nu exista Tora]; timp 
de două mii de ani, Tora a prospe
rat; iar următoarele două mii de 
ani sunt era mesianică, dar, din 
cauza multelor noastre păcate, toţi 
aceşti ani au fost pierduţi” (Sanhe
drin 97a,b). Acesta era un comen
tariu la ceea ce spusese Rabbi 
Kattina: „Şase mii de ani va exista

lumea, şi o [a şaptea] mie de ani, 
ea va fi pustie” (97a).

Găsim ceva din aceasta în Noul 
Testament? Da şi nu. în Apoca
lipsa 20 găsim un mileniu final, 
urmat de veşnicie, în capitolul 21; 
dar nu se spune nimic despre o pe
rioadă anterioară de şase mii de 
ani. Există un Sabat cosmic fără o 
săptămână cosmică! Cartea se ab
ţine, parcă în mod intenţionat, să 
facă o astfel de speculaţie.

Ce a făcut Ussher
Să înaintăm acum rapid până 

în timpul lui James Ussher (1581- 
1656), eruditul episcop anglican 
de Armagh, din Irlanda.2 în timpul 
său, diferitele speculaţii cu privire 
la mileniu erau bine cunoscute. De 
fapt, se pare că pasajul talmudic 
citat mai sus, care a putut fi adap
tat atât de bine la apologetica creş
tină, le era cunoscut deja reforma
torilor, cel puţin lui Melanchthon.3 
Aproape sigur îi era cunoscut lui 
Ussher, un mare expert în cultura 
şi în scrierile ebraice.4 Această 
afirmaţie i-a dat lui Ussher cadrul 
general în care el a aranjat o cro
nologie amănunţită, pe care credea 
că o obţine prin studierea genealo
giilor din Vechiul Testament şi a 
sincronismelor din istoria laică. 
Dar, de fapt, el putea face să se 
potrivească aproape orice, printr-o 
manipulare considerabilă.5

El ignora, de asemenea, deose
birile dintre tradiţiile bazate pe ma
nuscrisele vechi. De exemplu, Bise
rica Ortodoxă Răsăriteană, urmând 
Septuaginta (traducerea greacă a 
Vechiului Testament, folosită pe 
timpul Domnului Hristos), a stabilit 
data creaţiunii la cel puţin 5500 de 
ani înainte de Hristos şi mulţi au aş
teptat sfârşitul timpului în anul 1492.

în conformitate cu Talmudul, în
tre creaţiune şi era mesianică au tre
cut 4.000 de ani. Până pe timpul lui 
Ussher, învăţaţii fixaseră naşterea 
Domnului Hristos în anul 4 î.Hr., 
corectând data stabilită de Dionysius 
Exiguus în secolul al şaselea. Astfel, 
numărând 4.000 de ani înapoi, ajun
gem la anul 4004 î.Hr.

William Miller a adoptat crono
logia lui Ussher, numai că a desco

perit o eroare în timpul Judecători
lor şi, fără un motiv temeinic, a 
adăugat 10 ani la perioada împăra
ţilor. Cei 6.000 de ani ai lui Ussher 
aveau să se termine în 1996, dar 
Miller a mutat sfârşitul mai devre
me, în 1843/1844. Adepţii săi au 
ales data de 22 octombrie. După 
trecerea acestei date, cei care l-au 
urmat pe Miller s-au întors la calcu
lele lor. Sylvester Bliss a considerat 
că cei 6.000 de ani aveau să se ter
mine în 1882.

Adventişti de seamă au fost 
furaţi de fixarea de date

Toţi premilenialiştii6 din secolul 
al nouăsprezecelea credeau în săptă
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mâna cosmică. Un set de calcule 
arăta spre anul 1866, iar altul spre 
anul 1870. Charles Taze Russell, 
fondatorul organizaţiei Martorii lui 
Iehova, a stabilit prin calcule că cei
6.000 de ani aveau să se termine în 
1872, dar că Domnul Hristos urma 
să vină în 1874. De atunci, Marto
rii lui Iehova au stabilit noi date: 
1881, 1914, 1975, toate bazate pe 
recalcularea celor 6.000 de ani. în 
ajunul fiecărei date, numărul lor de 
membri creşte rapid; după trecerea 
datei, el scade drastic.

Pionierii noştri adventişti de 
ziua a şaptea credeau în săptămâna 
cosmică şi primele articole despre 
aceasta, scrise de G. W. Molt şi de 
J. B. Cook, au apărut în Review  
and Herald. Dar cel mai influent 
susţinător a fost John Nevins

dea o dată precisă pentru sfârşitul 
săptămânii cosmice, el a spus: „A 
şasea perioadă de o mie de ani tre
buie să se încheie în acest secol [se
colul al nouăsprezecelea], deşi nu 
putem fixa anul în care se va ter
mina” . Abia în 1899, publicaţii 
adventiste declarau ferm că sfârşi
tul va fi cândva în jurul anului 
1900.8 Această convingere, că 

sfârşitul va veni cândva în timpul 
unei perioade oarecum extinse, 
având un punct terminus, poate fi 
numită „fixare de date aproxima
tive” („soft time-setting”), în con
trast cu stabilirea unei date fixe, 
categorice („hard time-setting”).

Este de înţeles faptul că, după 
anul 1900, adventiştii s-au înde
părtat de speculaţii bazate pe teo
rii despre o săptămână cosmică şi

serva că, până în prezent, toate 
aceste calcule au dus la o dezamă
gire proporţională cu entuziasmul 
care le însoţise la început.

1 Pentru istoria veche a ideii de sabat 
cosmic, vezi Robert Johnston, „The Esca

tologica! Sabbath in John’s Apocalypse: A 

Reconsideration”, Andrews University Se- 

minary Studies 25 (Spring 1987): 39-50. 
Pentru faptele ulterioare, sunt îndatorat 

lui Warren H. Johns, pentru trei articole, 

şi anume: „How Accurate îs Biblical 

Chronology?”, M inistry, martie 1984, 
pag. 11-15, „Ellen G. White and Biblical 

Chronology”, Ministry, aprilie 1984, pag. 

20-23, şi mai ales „Millennialism and Ad- 
ventism” (articol nepublicat, datat 12 ia
nuarie 1994). Vezi, de asemenea, James 

Barr: „Why the World Was Created in 

4004 B.C.: Archbishop Ussher and Bibli

cal Chronology”, Bulletin o f  the John 
Rylands University Library o f  Manchester 

67 (Spring 1985): 575-608.

2 In afară de sursele citate în nota 1,

Andrews, care a publicat, în 1883, 
o serie de şase articole, în Review , 
cu titlul general „Marea săptămână 
a timpului”.7 Andrews credea că 
cele şase zile ale creaţiunii sunt 
bazate pe cei 6.000 de ani, nu in
vers: „Noi credem că Dumnezeu a 
ales perioada de şase zile, aşa cum 
sunt cunoscute de om, pentru lu
crarea creaţiunii, ca să reprezinte 
pentru om faptul că în şase zile de 
câte 1.000 de ani, aşa cum sunt cu- 

V? noscute de Dumnezeu, El avea să 
încheie perioada acordată omului 
înainte de judecată” .

Andrews a strecurat prudent, 
înaintea multora dintre datele sale, 
cuvântul „aproximativ” şi, în loc să

Uriah Smith le-a numit curând 
„doar presupunere şi tradiţie”, 
adăugând că „iminenţa celei de-a 
doua veniri a Domnului Hristos 
nu a rămas să se sprijine pe o ase
menea temelie”.9 Adventiştii n-au 
mai ajuns preocupaţi de ideea 
unei mari săptămâni de timp până 
când anul 2.000 d.Hr. a început să 
apară la orizont.

Studiul nostru a arătat că ideea 
săptămânii cosmice este bine cu
noscută de peste două mii de ani, 
deşi calculele diferă mult între 
ele. De asemenea, am văzut că 
această idee este asociată inevita
bil cu fixarea de date exacte sau 
aproximative. în fine, putem ob-

mai sunt îndatorat aici lui Saul Leeman, 

„Was Bishop Ussher’s Chronology Influ- 
enced by a Midrash?” Semeila 8 (1977): 

127-129.

3 Vezi Barr, pag. 581, 582.

4 Vezi Leeman, pag. 127, 128.
5 Toate acestea sunt explicate amănun

ţit de Barr şi Johns în articolele citate mai sus.

“ Premilenialiştii cred că a doua venire a 

Domnului Hristos va preceda mileniul.
7 Review and Herald, 17 iulie 1883, 24 

iulie 1883, 31 iulie 1883, 7 august 1883,

14 august 1883, 14 august 1883, 21 august 

1883.
8 Vezi Signs o f  the Times, 20 sept. 1899.

9 Review and Herald, 13 aug. 1901.

Robert Johnston este şeful catedrei de 
Noul Testament la Seminarul Teologic 

Adventist al Universităţii Andrews, Berrien 
Springs, Michigan.
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Gata pentru arătarea Sa
Fixarea de date nu numai că este un act de neascultare, dar 

aduce cu sine riscuri spirituale reale.

Gorden Ross

B
iserica Adventistă s-a născut dintr-o experienţă de 
cea mai amară dezamăgire. William Miller şi 
asociaţii săi credeau că Domnul Isus urma să 

vină pe 22 octombrie 1844. Când această dată a trecut şi 
El nu a venit, cei mai mulţi milleriţi s-au furişat spre 
casele lor traumatizaţi emoţional, spiritual, teologic şi 
social, ca să-şi reia viaţa cât de bine puteau. Totuşi, un 
număr mic dintre ei s-au prins cu tenacitate de credinţa 
lor şi au continuat să cerceteze ca să înţeleagă. Acest 
grup restrâns a fost sămânţa mică din care a crescut 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.

Pentru că biserica noastră s-a născut din dezamăgire 
şi din fixare de date, ar fi de crezut că am învăţat lecţia 
foarte bine. Că, desigur, după experienţa de la 1844, 
nici un adventist nu va mai fixa o dată pentru a doua 
venire a Domnului Hristos! Greşit. Unii adventişti au 
continuat să fixeze date imediat după Marea Dezamă
gire, iar în anii următori, au fost fixate mai multe date.

Pe măsură ce ne apropiem de noul mileniu, atât 
oamenii religioşi, cât şi cei nereligioşi se concentrează 
asupra anului epocal 2000. Va face febra milenială să 
izbucnească o epidemie de fixare de date printre 
adventişti?

Dumnezeu nu a intenţionat să cunoaştem data celei 
de-a doua veniri a Domnului Hristos, ci să fim gata în 
fiecare zi pe care o trăim. Fecioarele înţelepte din pilda 
spusă de Domnul Hristos au fost gata pentru venirea 
mirelui pentru că şi-au pregătit untdelemnul de rezervă 
şi candelele -  nu pentru că au prezis ceasul venirii Lui 
(Matei 25,1-13). Nu este necesar să cunoaştem data ca să 
fim pregătiţi să-L întâmpinăm pe Isus. De fapt, cunoaş
terea datei ne-ar putea împiedica să fim gata. Avem 
nevoie să mergem pe drumul de o viaţă întreagă al 
creşterii şi părtăşiei spirituale prin puterea Duhului 
Sfânt. A fi totdeauna gata pentru evenimentul revenirii 
Sale, atunci când nu cunoaştem data, este o exprimare a 
credinţei şi un act de supunere.

_____________ A s

„Nu este treaba voastră", a spus Isus
Chiar înainte de înălţarea Domnului Isus, ucenicii 

Săi L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de 
gând să aşezi din nou împărăţia lui Israel?” El le-a 
răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau 
soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea 
Sa” (Fapte 1,6.7). Comentând acest text, Ellen White 
spunea: „Iar şi iar am fost avertizată cu privire la fi
xarea de date. Niciodată nu va mai exista, pentru po
porul lui Dumnezeu, o solie care să fie bazată pe 
timp. Nu trebuie să cunoaştem data exactă... pentru 
venirea Domnului Hristos” (Ellen White, Selected 
Messages, cartea 1, pag. 188).

în învăţăturile pastorale adresate tesalonicenilor, 
apostolul Pavel scria: „Cât despre vremi şi soroace, 
n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi 
înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un 
hoţ noaptea. Când vor zice: ‘Pace şi linişte!’ atunci o 
prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile 
naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de 
scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pen
tru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ” (1 Tes. 5,1-4).

Datorită învăţăturilor pe care li le dăduse mai îna
inte, apostolul Pavel era convins că tesalonicenii înţe
legeau deja faptul că Isus va veni „ca un hoţ noaptea” 
şi ca „durerile naşterii peste femeia însărcinată”. Un 
om poate fi pregătit să alunge un hoţ sau să-şi ducă 
soţia însărcinată la spital, chiar dacă nu ştie când vor 
avea loc aceste evenimente.

Deşi Biblia şi Spiritul Profetic interzic în mod clar 
fixarea de date, adventiştii nu au evitat întotdeauna 
această capcană. Istoricii Bisericii Adventiste au iden
tificat câteva episoade importante de fixare a unei da
te, ajungând până în timpul nostru.

De ce o facem
Dacă fixarea de date este interzisă şi dă greş tot-
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deauna, atunci de ce o fac unii 
adventişti?

Aspectul pozitiv este faptul câ 
tânjim după revenirea Domnului 
Hristos şi că, în mod natural, vrem 
să ştim când va avea loc. Nu este 
nimic greşit în dorinţa de a cu
noaşte data. Nici un alt eveniment 
viitor nu este atât de important 
pentru timp şi pentru veşnicie.

Unii cercetători serioşi ai pro
feţiei biblice cad în mod nevino
vat în greşeala de a fixa date, pe 
măsură ce încearcă să descurce fi
rele ei întreţesute. Dar, pentru că 
fixarea de date este interzisă în mod 
clar, este periculos să mergem din
colo de curiozitatea şi de cerceta
rea care sunt legitime. în general, 
în inima omenească există un ames
tec de motive, iar identificarea po
sibilelor motive greşite pentru fi
xarea de date ne-ar putea ajuta să 
rezistăm ispitei (nu intenţionez să 
atribui motive fraţilor mei de cre
dinţă care fixează date, ci să su
gerez posibile capcane).

Probabil cercetarea cu scopul 
de a ajunge renumit ar putea con
duce la stabilirea de date. Ce mij
loc ar putea fi mai bun decât fi
xarea de date pentru a face ca o 
carieră de pastor mediocră să se 
rem arce sau pentru  a câştiga 
adepţi? Fixarea de date poate fi 
folosită ca unealtă pentru manipu
lare evanghelistică. Cum ar putea 
fi atrasă şi păstrată mai bine o 
mulţime? Ar putea să fie fixate 
date în încercarea de a demonstra 
o cunoaştere mai bună a Scripturi
lor sau în căutarea unei „lumini 
noi” care să entuziasmeze sau a 
unor emoţii spirituale ieftine. 
Fixarea de date ar putea aduce 
un fals sentiment de exercitare a 
puterii şi a controlului asupra 
venirii Domnului Hristos.

Adventiştii care fixează date 
folosesc două manevre lipsite de 
onestitate, ca să ocolească inter
dicţiile inspirate, clare, cu privire 
la acest lucru. Prima manevră este 
exprimată prin afirmaţia: „Aşa

------------------------------ « i

cred eu, dar s-ar putea să greşesc”. Per
soanele care folosesc această manevră 
creează o distanţă între ele şi prezicerea 
lor. Ele se acoperă cu o haină de apa
rentă umilinţă şi instalează o pernă de 
aer care să amortizeze impactul prăbu
şirii, în caz că greşesc. Cei care fac o 
prezicere legată de timp, pe care unii 
dintre ascultătorii lor să-şi bazeze spe
ranţele, ar trebui să fie dispuşi să-şi 
susţină fără rezervă interpretarea.

A doua manevră ar putea fi descrisă 
în felul următor: „Eu nu fixez o ‘dată 
exactă’ (vezi Selected Messages, cartea 
1, pag. 188), ci doar sugerez o perioa
dă de timp generală”. Cei care folosesc 
această manevră încearcă să stabilească 
o dată, dar evită acuzaţia că fixează da
te. Dar cei care promovează o anumită 
perioadă de timp, indiferent de durată, 
ar trebui să fie destul de dispuşi să re
cunoască faptul că ei fixează, într-ade-

Nu este nimic greşit în 

dorinţa de a cunoaşte da

ta. Dar, pentru că fixarea 

de date este interzisă în 

mod clar, este periculos 

să mergem dincolo de 

curiozitatea şi de cerceta

rea care sunt legitime.

văr, o dată pentru venirea Domnului 
Hristos. Precizarea unui deceniu este 
la fel de mult o fixare de date ca şi 
precizarea unui an, a unei luni sau a 
unei zile.

Este adevărat că, prin suferinţa pro
dusă de marea dezamăgire, Dumnezeu 
a lucrat în viaţa celor care s-au prins de 
El în credinţă. Şi este de înţeles, pro
babil, faptul că unii au fost treziţi din 
le targ ia  sp iritua lă , prin episoadele  
fixării de date, după anul 1844. Dar 
efectele fixării de date pot să fie 
foarte distructive. Iată în continuare 
câteva dintre posibilele consecinţe:

1. Mai multe fixări de date. în 

tradiţia lui Joseph Bates după marea 

 ^ ________________
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dezamăgire, unii dintre cei care 
fixează date continuă să-şi perfec
ţioneze calculele şi să caute noi di
recţii în Scriptură. Aceasta este o 
pistă periculoasă, pentru că obice
iul de a cerceta detaliile profetice 
poate să ne îndepărteze de la nece
sitatea mai presantă de a ne dez
volta pe plan spiritual.

2. Alergia Ia profeţii. După 
o experienţă cu fixarea de date, 
unii adventişti devin alergici la 
toate profeţiile Bibliei. Doar să 
înceapă un pastor să predice de
spre „timpul sfârşitului”, şi ei vor 
să iasă din adunare la aer curat. 
Cum se scoate un set de diagrame 
despre timpul sfârşitului, ei roiesc 
ca albinele. „învaţă-mă să trăiesc 
o viaţă bună, să iubesc pe Dumne
zeu şi pe semenii mei -  dar nu 
începe să predici despre profeţie. 
Mi-ajunge!” vor zice ei. Alergia la 
profeţii este primejdioasă, pentru 
că ea face ca mintea celui în cauză 
să nu poată primi înţelegerea şi 
binecuvântările care însoţesc buna 
credinţă.

3. învinuirea altora. După 
un episod de fixare de date, unii 
încep să caute motive în biserică 
pentru neîmplinirea prezicerii: 
„Isus ar fi venit până acum, dacă 
aţi fi avut o alimentaţie corectă, 
dacă aţi fi ascultat muzica potrivi
tă, dacă n-aţi fi purtat verighetă, 
dacă aţi fi susţinut doctrina corec
tă despre natura Domnului Hris
tos, dacă aţi fi respectat stilul co
rect de închinare şi dacă v-aţi fi 
pocăit de ceea ce strămoşii voştri 
spirituali au făcut [sau n-au făcut] 
în 1888”. învinuirea altora este 
foarte toxică pentru întreaga bise
rică, dar mai ales pentru cel care o 
practică.

4. încălzirea scaunului. 
După ce suferă trecând prin entu
ziasmul şi dezamăgirile fixării de 
date, unii adventişti pur şi simplu 
se reaşază în căldura scaunului din 
biserică. „Fratele X a spus asta, 
fratele Y a spus cealaltă, iar sora

! ► ---------------------------------



rătarea pentru a doua oară a lui Dumnezeu în per
soana Domnului Isus este cel mai bun lucru care 

_ s-ar putea întâmpla lumii noastre şi oricăruia din
tre noi, în mod individual. Ea va face să înceapă, în viaţa 
noastră, tot ce este bun -  cunoştinţa despre Dumnezeu, 
experienţa de a fi iubit, bucuria datorită frumuseţii, desco
perirea adevărului.

Fritz Guy, La Sierra University

Z a spus ceva cu totul diferit. Toţi 
au greşit. Ce să mai crezi?” A nu 
face altceva decât să încălzim sca
unul în biserică înseamnă a fi la- 
odiceeni.

5. Părăsirea bisericii. La 
fel ca majoritatea milleriţilor dez
amăgiţi din 1844, contemporanii 
noştri care fixează date şi cei care 
îi urmează, după ce rămân deza
măgiţi, uneori pleacă din biserică. 
„Las-o baltă, omule. Ţi-am primit 
toată teoria şi uite unde am ajuns. 
Toată biserica ta vorbeşte despre 
mine.”

6. Discreditarea bisericii. 
Din fericire, cele mai multe epi
soade ale fixării de date între ad
ventişti, după 1844, au fost treburi 
interne, care nu au atras multă 
atenţie din partea presei. Dar bise
rica şi misiunea ei sunt discredita
te pe plan intern, prin fixarea de 
date. Mai mult decât atât, este po
sibil ca fiecare eveniment de fixa
re de date să ajungă să fie publicat 
în presă. Batjocura şi derâderea 
care ar urma trebuie să le dea po
sibililor autori de fixare de date 
răgazul necesar pentru o reflectare 
foarte atentă.

C
e este, deci, greşit în pre
zicerea datei arătării Dom
nului Hristos? Mai întâi, 

este un act de neascultare flagran
tă. In al doilea rând, poate fi o 
expresie a credinţei lipsite de ma
turitate, care refuză să aibă încre
dere că Tatăl va face ce este cel 
mai bine pentru copiii Săi. în al

treilea rând, poate fi o diversiune 
spirituală care îi îndepărtează pe 
creştini de drumul lor spiritual esen
ţial. Fixarea de date şi alte forme de 
speculare cu privire la profeţii pot 
oferi un aer de religiozitate care face 
să dispară adevărata spiritualitate din 
atmosfera sufletului. în al patrulea 
rând, ea poate arăta o căutare nesă
nătoasă după putere spirituală sau 
ecleziastică şi după control. Şi, în 
cele din urmă, fixarea de date se 
joacă cu sufletul altora.

Dumnezeu nu a comunicat data 
celei de-a doua veniri a lui Mesia 
profeţilor Săi din Vechiul Testament 
(probabil că profeţii nu înţelegeau 
în mod clar că avea să aibă loc mai 
mult de o singură venire a lui Mesia). 
Domnul Isus nu le-a descoperit ce
lor doisprezece data revenirii Sale, 
atunci când era pe pământ. Nu a des
coperit-o apostolilor şi bisericii nici 
după înălţarea Sa. Lui Ellen White 
nu i s-a arătat data în viziunile sale. 
Data celei de-a doua veniri nu s-a 
strecurat în mod întâmplător în ra
portul inspirat, aşteptând să fie des
coperită în timpul sfârşitului, de cine
va care jonglează cu simboluri pro
fetice sau cu numere. O viaţă întrea
gă de cercetare a Scripturilor şi a Spi
ritului Profetic nu va scoate la iveală 
ceea ce Dumnezeu nu a descoperit.

Pe măsură ce anul 2000 se apro
pie, vedem deja o creştere a febrei 
mileniale în presă. Ce fel de palpita
ţii va da aureola mistică a anului 
2000 acelora dintre noi care au încli
naţia să fixeze date pentru parousia? 
Acum putem evita să înghiţim mo-

_____________ As___________

meala. Putem să învăţăm, în cele din 
urmă, lecţia pe care ar fi trebuit să o 
stăpânim de acum mai bine de ISO 
de ani. Solemnitatea teribilă a intră
rii într-un nou mileniu, în care să 
fim izolaţi încă pe această planetă 
păcătoasă, să fie catalizatorul spiritu
al de care avem nevoie ca să facem 
un pas colectiv spre maturitate spiri
tuală şi teologică, lăsând în urmă 
joaca numerelor cu profeţiile Bibliei.

Adventiştii ar dori din tot sufle
tul să ştie când se vor desface norii 
ca să-L vedem pe Fiul omului ve
nind în slavă ca împărat al împăraţi
lor şi Domn al domnilor. Dar Tatăl 
nostru din cer ştie că pentru noi este 
mult mai bine să nu cunoaştem data.

Solemnitatea teribilă a 

intrării într-un nou mi

leniu, în care să fim izo

laţi încă pe această pla

netă păcătoasă, să fie 

catalizatorul spiritual 

de care avem nevoie ca 

să facem un pas colectiv 

spre maturitate spiritu

ală şi teologică, lăsând 

în urmă joaca numere

lor cu profeţiile Bibliei.

Putem să avem încredere în El. Nu 
este necesar să ştim data, ca să fim 
pregătiţi. Ca să fim pregătiţi, avem 
nevoie de o dezvoltare spirituală 
continuă, zilnică, disciplinată. 
Aceasta înseamnă ca Duhul Sfânt să 
ne înzestreze cu putere ca să ajun
gem să ne asemănăm mai mult cu 
Domnul Hristos, să biruim slăbiciu
nea şi să dezvoltăm calităţile şi însu
şirile creştine atrăgătoare. Umblând 
cu Dumnezeu astăzi, suntem pregă
tiţi pentru arătarea Sa.

Gorden Ross predă in cadrul 
Departamentului de Misiune Mondiala la 
Seminarul Teologic Adventist din Berrien 

Springs, Michigan.

CURIERUL ADVENTIST 28 -M A I-IU N IE  -1 9 9 9



s>iM (secret el)

Kenneth Wade

B
iblia a profetizat cel mai devastator atac terorist 
din istoria Statelor Unite. Cel puţin aşa pretinde 
best-seller-ul The Bible Code1 (Codul Bibliei), 

scris de Michael Drosnin. Această carte spune că Biblia 
a precizat statul (Oklahoma), locul (Clădirea Murrah), 
autorul atacului (Timothy McVeigh) şi ziua şi ora 
atacului (ora 9, data de 19 aprilie 1995).

Şi asta nu este totul. Cartea mai spune că Biblia a 
prevăzut asasinarea fraţilor Kennedy, scandalul Water- 
gate, alegerea lui Bill Clinton -  de fapt, cam fiecare 
eveniment important din acest secol. Aceasta înseamnă 
că, în trecutul foarte îndepărtat, o inteligenţă supraome
nească a dictat fiecare literă a Bibliei, astfel încât să în- 
cifreze mesaje profetice pe care computerele de astăzi 
pot să le descopere.

Această idee trezeşte interesul. în definitiv, dacă s-ar 
putea dovedi că, în Biblie, au fost încifrate în mod su
pranatural profeţii care se împlinesc astăzi, nu ar mări 
aceasta credibilitatea susţinerilor ei că este de origine 
divină? Un cod ascuns care străbate întreaga Biblie ar fi 
dovada supremă că Biblia a fost scrisă în întregime sub 
inspiraţia directă a unei inteligenţe extraordinare. Şi ce 
nume mai bun decât „Dumnezeu” ar putea să aibă 
această inteligenţă?

Merge?
Dar sunt adevărate pretenţiile exprimate în The 

Bible Code? Are, într-adevăr, succes metoda sa de 
descoperire a soliei Bibliei?

înainte să cumpăraţi cartea, permiteţi-mi să vă ex
plic câteva lucruri despre codul pe care Drosnin crede 
că îl conţine Biblia.

Fără îndoială, aţi văzut jocuri de cuvinte încrucişate, 
în reviste şi în ziare. Ele sunt chenare cu linii drepte, 
pline cu litere aşezate parcă la întâmplare. Dar, dacă îţi 
iei suficient timp să cercetezi, privind în sus, în jos şi în 
fiecare parte, multe dintre aceste litere formează cuvinte 
ascunse.

_______________^

Ce s-ar întâmpla dacă am lua literele ebraice din 
Vechiul Testament şi le-am aşeza sub forma unui joc 
de cuvinte încrucişate? Am putea să descoperim mesa
je ascunse acolo? Greu de crezut. Dar atunci când 
Drosnin a descifrat numele „Yitzhak Rabin” scris în 
întregime şi când a găsit şi cuvintele „asasin să asasi
neze”, care intersectau acest nume, el a început să se 
îngrijoreze. A încercat să ia legătura cu Rabin, trimi- 
ţându-i o înştiinţare, dar primul ministru israelian l-a 
ignorat. Apoi, pe 4 noiembrie 1995, Rabin a fost îm
puşcat de un bărbat pe nume Yigal Amir. Drosnin 
spune că examinarea ulterioară a pasajului în care era 
încifrată prezicerea a scos la iveală, de asemenea, anul 
în care aceasta s-a împlinit şi numele asasinului.

Aceste preziceri remarcabile mi-au trezit curiozita
tea, aşa că am cumpărat cartea şi am citit-o mai atent. 
Dar ceea ce am descoperit când am cercetat îndeaproa
pe codurile citate în carte mai mult m-a amuzat decât 
m-a uimit.

La început, pare ciudat că găseşti aşa de multe 
„profeţii” prin aranjarea Bibliei sub forma unei matri
ce. Dar, cu metodologia pe care o foloseşte Drosnin, 
este aproape inevitabil să descoperi ceea ce cauţi. 
Având în vedere cantitatea de material din Biblie şi 
diversitatea modurilor în care acesta poate fi aranjat 
cu ajutorul unui computer, posibilităţile sunt, practic, 
infinite. Drosnin recunoaşte aceasta. El scrie, citându-1 
pe matematicianul israelian Eliayahu Rips, cel care a 
descoperit codul Bibliei: „Codul Bibliei conţine mai 
multe informaţii decât am putea doar să înregistrăm, 
nu să descoperim, de-a lungul câtorva vieţi” .2 Când 
există un număr infinit de posibilităţi din care să 
alegem, probabilitatea de a descoperi un anumit 
cuvânt sau nume este limitată doar de timpul pe care 
suntem dispuşi să-l folosim pentru a-1 căuta.

0 căutare uşoară
Modul în care este alcătuită limba ebraică înlesneşte
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căutarea „prezicerilor” . în limba 
ebraică există doar 22 de consoane şi 
cuvintele se scriu de obicei fără vo
cale. Iar cei care descifrează codurile 
aranjează textul pe care îl folosesc 
fără spaţii între cuvinte.

încercaţi să citiţi aceasta: fndct- 
td m ltb td m n z lm cd tp sn g rllfp n tr-  
crcncrdnlsnprcsbvţvşnc. Dacă se 
introduc câteva vocale şi câteva spa
ţii, se obţine bine cunoscutul text din 
Ioan 3,16: „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” . Dar, dacă introdu
cem alte vocale, putem descoperi 
alte mesaje.

Imaginaţi-vă, acum, că regulile 
pentru descoperirea mesajelor ne 
permit să trecem peste litere cum 
vrem, cu condiţia să trecem peste 
acelaşi număr de litere într-un anu
mit cuvânt. (în realitate, putem, to
tuşi, să trecem peste un număr dife
rit de litere în fiecare dintre cuvinte
le pe care le căutăm!) Şi, ca să ne fie 
mai uşor, putem alege selectiv cum 
să transliterăm din ebraică în engleză 
[sau în română]. Putem folosi litera 
ebraică waw ca un W, ca un U, ca 
un E, ca un A, ca un V sau ca un O

-  uneori în acelaşi cuvânt. Avem 
nevoie de un K? Putem alege dintre 
următoarele litere ebraice: heth, 
qoph sau kapli. Dar litera qoph nu 
trebuie să fie totdeauna un K; poate 
să fie şi un Q sau un C.

De asemenea, literele ebraice 
pot fi transliterate ca vocale, atunci 
când este necesar să le folosim ast
fel, şi doar ca şi consoane, când 
aceasta corespunde mai bine scopu
lui nostru. La pagina 110, de exem
plu, în cartea lui Drosnin, Osvvald 
este scris WTSWWLD, cele trei 
litere waw reprezentând un O, un 
W şi un A. Dar, la pagina 111, 
Kennedy este scris, simplu, QNDY, 
fără să fie folosite vocale.

Mai mult decât atât, cuvintele 
noastre pot merge în orice direcţie 
şi în orice unghi şi putem face rân
durile matricei noastre oricât de 
lungi dorim -  chiar de mii de lite
re! Iar expresiile pe care le desco
perim pot să fie în ebraică, în 
engleză sau în orice combinaţie a 
celor două limbi. De altfel, de ce 
să-L limităm pe Dumnezeu doar la 
aceste două limbi? Imaginaţi-vă, 
numai, posibilităţile care ar exista 
dacă I-am permite lui Dumnezeu să 
folosească mai multe limbi! El 

_____________________________

chiar ascultă rugăciunile în toate 
limbile omeneşti, nu? Dacă extin
dem posibilităţile, probabil am 
putea descoperi instrucţiuni inte
grale pentru scoaterea amigdale- 
lor, undeva în primele cinci capi
tole din Genesa — poate în frag
mentul despre coasta lui Adam!

Şi lucrurile se simplifică şi mai 
mult. Acum, fiindcă avem o bază 
de date infinită, de combinări de 
litere cu ajutorul cărora să cons
truim preziceri, să descoperim un 
nume: Hitler, de exemplu. Apoi să 
ne gândim la toate vocalele care ar 
putea fi asociate cu acest nume. 
Având în vedere parametrii vagi 
de mai sus, care este probabilitatea 
să descoperim câteva cuvinte pe 
care le-am putea asocia cu Hitler, 
aproape de numele său?

Ideea pe care vreau să o sub
liniez este că regulile pe care le 
aplică Drosnin sunt prea vagi. 
Când există aşa de puţine condiţii, 
în mod literal este posibil să găsim 
orice căutăm. Mulţi alţii care au 
scris recenzii ale cărţii lui au făcut 
această observaţie. De exemplu, 
cineva a arătat (pe Internet) că, 
dacă luăm pasajul din Apocalipsa
5,12-9,10 în versiunea engleză

CURIERUL ADVENTIST 30 A PRILIE  - 1 9 9 9 '



\ doua venire înseamnă să avem pace veşnică, un 
' sentiment de bine, să nu mai fie boală. Să fim în- 

-  Vconjuraţi tot timpul de membrii familiei şi de prie
teni, să nu mai fim constrânşi de timp. Să avem pace sufle
tească şi să fim împreună cu Dumnezeu. Să putem merge 
să vorbim cu Domnul Isus, să vizităm alte planete, să fa
cem orice. înseamnă libertate deplină, fericire, linişte, 
pace desăvârşită. Aceasta aştept cu nerăbdare.

Anita Hammond, Silver Spring, Maryland

King James, dacă eliminăm toate 
vocalele, spaţiile dintre cuvinte şi 
semnele de punctuaţie şi dacă aran
jăm pasajul ca pe un joc de cuvinte 
încrucişate, de tipul celor din The 
Bible Code, cu 233 de litere, pu
tem descoperi numele fondatorului 
firmei de programe de calculatoare 
Microsoft, William Gates, iar în 
imediata apropiere, acronime şi 
cuvinte din acest domeniu, cum ar 
fi MS-DOS, realitate virtuală şi 
chiar expresia software horrorl

Aşa cum se arată într-un alt loc 
de pe Internet, cineva a luat o tra
ducere ebraică a romanului rusesc 
Război şi pace, de Lev Tostoi, şi a 
prelucrat-o cu ajutorul unui pro
gram de calculator asemănător ce
lui folosit de Drosnin. în mod ui
mitor, într-un singur pasaj s-au pu
tut descoperi 59 de cuvinte legate 
de sărbătoarea iudaică Hanukkah, 
toate foarte aproape unele de alte
le. De fapt, acest lucru nu este de
loc uimitor. Aşa cum spuneam, 
pentru că regulile din The Bible 
Code sunt vagi, putem să descope
rim cam orice, oriunde, dacă sun
tem dispuşi să folosim destul timp 
să căutăm!

Dovezi demne de încredere
Din nefericire, exerciţiul lui 

Drosnin de a descoperi ace în care 
cu fân nu oferă multe dovezi de
spre originea divină a Bibliei. Dar, 
atunci, nu mai avem astfel de 
dovezi?

Desigur că nu. Să luăm Isaia 
45, de exemplu. Aici se aminteşte 
numele lui Cir, despre care se spu
ne că avea să cucerească Imperiul 
Babilonian, eliberându-i din robie 
pe captivii evrei, aşa încât ei să se 
poată întoarce în Iuda şi să recon
struiască Ierusalimul.

Asemenea acestei profeţii, toate 
celelalte profeţii ale Bibliei trebuie 
înţelese aşa cum le vedem.3 Gândul 
acesta stă în contrast cu The Bible 
Code, care sugerează că numai oa
menii din timpul nostru pot să în
ţeleagă părţile importante ale

--------------------------------« I

Bibliei, pentru că aceste părţi pot fi 
descoperite doar prin folosirea com
puterelor. Dar, ca să descoperim şi 
să înţelegem profeţiile Bibliei, nu 
avem nevoie de un program special 
de calculator.

O dovadă şi mai importantă a 
inspiraţiei Bibliei este ceea ce face 
ea pentru oameni. Milioane de oa
meni din toată lumea au găsit vin
decare, creştere şi scop în viaţă 
prin citirea cestei cărţi.

Aceasta aduce în discuţie un alt 
lucru care mă îngrijorează în legă
tură cu The Bible Code. Drosnin 
este dispus să vadă o inteligenţă su
praomenească în spatele codului 
ascuns în Biblie, dar nu este dispus 
să accepte solia clară a Bibliei. Este 
logic? Dacă o minte supraomeneas
că a ascuns un cod în Biblie, atunci 
aceeaşi minte supraomenească a 
trebuit să scrie şi textul în care a 
fost ascuns codul acesta. Aceasta 
înseamnă că trebuie să luăm în se
rios textul însuşi, precum şi codul 
ascuns (dacă există, într-adevăr, un 
cod ascuns!). Nu putem să alegem 
selectiv ceea ce credem.

Lumea noastră este prea capti
vată de fenomene spiritiste şi de 
încercări de prezicere a viitorului. 
Dumnezeu nu a dat Biblia doar 
pentru câţiva experţi în calculatoa
re, către finalul istoriei pământului. 
El nu Se coboară să Se joace, de 
exemplu, de-a încifrarea de prezi
ceri ale unor detalii ascunse din 
viaţa oamenilor, cu mii de ani 
înainte. Preocuparea Lui nu se 
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limi-tează la câteva persoane 
celebre, a căror soartă El a ascuns- 
o în jocuri de cuvinte încrucişate.

Nu. El Se îngrijeşte de dv., de 
mine şi de oricare alt copil al lui 
Adam şi al Evei -  de salvarea 
sufletului nostru. De aceea El a dat 
Biblia pentru fiecare om care avea 
să trăiască, de la data scrierii ei şi 
până la sfârşitul lumii. Şi a făcut 
solia ei uşor de înţeles pentru cei 
care caută mântuirea în mod sincer. 
Scopul Său a fost să ni Se 
descopere şi să ne ajute să credem 
în El. Este evident faptul că meto
da lui Drosnin de studiere a Cuvân
tului lui Dumnezeu nu slujeşte sco
pul acesta -  el însuşi este, încă, ateu.

Ca să beneficiem, într-adevăr, 
de această carte inspirată de Dum
nezeu, este necesar să citim ce 
spune ea. Să căutăm solia mântu
irii, pe care o înţelegem clar atunci 
când luăm cuvintele ei aşa cum le 
vedem şi le aplicăm la viaţa noas
tră. Atunci, originea ei supranatu
rală va fi evidentă pentru noi şi 
vom descoperi viaţa veşnică pe 
care o oferă Dumnezeu tuturor 
celor ce cred în El.

1 Michael Drosnin, The Bible Code 
(New York: Simon and Schuster, 1997).

2 Ibid., pag. 45.
3 Biblia nu foloseşte simboluri în mod 

liber în profeţiile sale apocaliptice, ci ne dă 
şi semnificaţia acestor simboluri.

Kenneth Wade este redactor de carte ta 
Pacific Press Publishing Association, în 

Boise, Idaho, S.U.A.
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In ziua aceea, 
vor zice: 
lată, acesta 
este
Dumnezeul 
nostru, în care 
aveam 
încredere ca 
ne va mântui.
A ' ■  ■
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Domnul, în 
care ne 
încredeam, 
acum sâ 
ne veselim, 
si să ne 
bucurăm de 
mântuirea 
Lui!

I s a ia  2 5 , 9



A doua venire iminentă, văzută prin ochii orientalilor

Zdravko Stefanovic

D
in timpuri foarte vechi, credincioşii au fost 
consumaţi de o întrebare urgentă: „Până când, 
Stăpâne Doamne, până când?”

Da, Biblia vorbeşte despre răbdarea sfinţilor. Dar 
două mii de ani de aşteptare au produs daune ideii că 
trăim în „zilele de pe urmă”, punând la grea încercare 
credinţa şi perseverenţa creştinilor. Care creştin -  şi, 
mai ales, care adventist -  nu a căutat niciodată să înţe
leagă acest subiect dificil, căruia cercetătorii Bibliei i-au 
dat chiar un nume tehnic: „întârzierea parousiei”?

în încercarea de a explica problema într-un mod 
raţional, aproape că am epuizat toate ideile posibile. 
Cărţile, articolele, predicile şi prelegerile privitoare la 
acest subiect oferă un bun indiciu despre interesul larg 
pe care el îl trezeşte şi despre efortul continuu de a 
descoperi un nou unghi din care să privim dilema pe 
care el o prezintă.

în acest articol, doresc să propun un gând care 
cred că este crucial pentru o înţelegere mai bună a 
aşa-numitei întârzieri a revenirii Domnului Hristos. El 
se referă la cultura celor cărora le-a fost transmisă 
prima dată solia Scripturii.

Astăzi, metoda culturală este aplicată tot mai mult 
în interpretarea Bibliei şi aceasta a dat, în general, 
rezultate foarte bune.

Concepţia orientală cu privire la timp
Acum câţiva ani, am avut privilegiul să locuiesc şi 

să lucrez în Elveţia, probabil ţara care se conduce 
cel mai mult după ceas. Trenurile din Elveţia, de 
exemplu, sunt bine cunoscute pentru punctualitatea lor 
şi călătorul trebuie să urmărească permanent ceasurile 
de precizie montate peste tot, în fiecare gară.

Obiceiul de a urmări ceasul caracterizează, într-ade- 
văr, întreaga civilizaţie occidentală din zilele noastre. 
El exprimă o concepţie cantitativă, în care timpul este 
considerat ceva ce trebuie măsurat şi folosit în realiza
rea de scopuri materiale. Ceasurile cu sonerie, ceasurile 
de mână, cronometrele şi calendarele au devenit sem
nul distinctiv al civilizaţiei tehnologice occidentale.

Este o mare deosebire faţă de civilizaţia orientală 
tradiţională, în care Biblia şi-a găsit primul cămin. în

contextul acela, normele convenţionale erau bazate pe 
valori diferite, între care şi noţiunile lipsa termenelor şi 
lipsa schimbării. Orientalii aveau o concepţie calitati
vă asupra timpului. Ei se concentrau mai mult asupra 
evenimentului însuşi -  asupra certitudinii lui -  decât 
asupra timpului. „Se va întâmpla, într-adevăr?” Aceas
ta era întrebarea mai importantă, şi nu: „Când se va în
tâmpla?” Nu conta dacă un eveniment avea loc astăzi 
sau mâine, atâta timp cât era sigur că urma să se întâmple.

Mai mult decât atât, pentru orientali, timpul era 
ceva ce trebuie trăit şi de care să te bucuri, nu în 
primul rând ceva care să fie măsurat. Timpul era 
înţeles ca un dar divin preţios, oferit nouă din belşug.

O asemenea concepţie are o implicaţie directă 
asupra subiectului aşteptării şi întârzierii, la care ne 
întoarcem acum.

Evenimentul, nu timpul
Timpul în sine -  sau a f i  la timp -  nu era lucrul de 

cea mai mare importanţă în lumea Bibliei. Factori ca 
întâlniri programate şi înţelegeri legate de timp erau 
doar mijloace de întărire a legăturilor reciproce şi erau 
privite mai mult ca servi decât ca stăpâni. Foarte rar, 
ceasul sau calendarul constituia cauza principală a 
ruperii relaţiilor.

Desigur, atât a f i  fericit, cât şi a f i  la timp erau 
considerate ideale. Dar, dacă un oriental trebuia să 
aleagă doar una dintre cele două, a f i  fericit primea în 
mod sigur votul. într-adevăr, chiar civilizaţia modernă 
pare să păstreze ceva din această înţelepciune străve
che. De aici indicatorul de pe autostradă, pe care scrie: 
„Nu uitaţi! Este mai important să ajungeţi decât să 
ajungeţi la timp. Deci, reduceţi viteza!”

în civilizaţia orientală, procesul pregătirii şi starea 
de a fi gata ale celor care aşteptau erau, de asemenea, 
factori importanţi. Astfel, în planificare, ca şi în sosi
rea efectivă, era acordată o mare perioadă de timp 
pentru punerea în ordine a tuturor lucrurilor, pentru a 
garanta faptul că atât cei care veneau, cât şi cei care 
aşteptau erau pregătiţi.

Apostolul Petru avea în minte lucrul acesta, când îi 
îndemna pe credincioşii din primul secol: „Dar, prea
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iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, 
pentru Domnul, o zi este ca o mie 
de ani şi o mie de ani sunt ca o zi. 
Domnul nu întârzie în împlinirea 
făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci 
are o îndelungă răbdare pentru voi 
şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci 
toţi să vină la pocăinţă. Ziua Dom
nului va veni” (2 Petru 3,8-10).

Stăpânul îşi stabileşte timpul
în societatea orientală tradiţiona

lă, un om distins se cunoaşte după 
generozitatea lui şi după faptul că

A

niciodată nu se grăbeşte. Ar fi o 
dezonoare pentru demnitatea lui să 
alerge (faptul acesta contribuie la 
semnificaţia pildei fiului risipitor, în 
care tatăl aleargă înaintea fiului său, 
cu preţul demnităţii lui).

Când se făcea o înţelegere, era 
privilegiul exclusiv al unui om de 
neam ales să vină atunci când el con
sidera că este timpul potrivit. Cu 
unele excepţii rare, oamenii iluştri şi 
stăpânii din Orient, în mod normal, se 
foloseau din plin de acest privilegiu. 
Un bun exemplu este întârzierea lui 
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Samuel când a venit la Saul, într-un 
timp critic, înaintea luptei cu filis
tenii. (Vezi 1 Samuel 13; Patriarhi şi 
profeţi, ed. 1996, pag. 639, 640, 
unde se spune: „Timpul hotărât a 
sosit, dar omul lui Dumnezeu nu 
a venit îndată. Providenţa lui Dum
nezeu îl reţinuse pe servul Său” . 
Profetul Samuel a sosit în aceeaşi 
zi, puţin mai târziu decât „timpul 
hotărât”.)

Pe nivel vertical, în relaţia 
stăpân-rob, robii nu trebuia să aibă 
controlul asupra programului

! ► -------------------------------



stăpânului. Din contră, stăpânul
alegea şi îşi stabilea timpul, aşa 
cum se poate vedea într-un număr 
de evenimente biblice şi mai ales în 
pildele Domnului Isus.

întârzierea este direct pro
porţională cu importanţa 
persoanei

în cultura occidentală modernă, 
cu cât persoana este mai importantă, 
cu atât ea va sosi mai „la timp”.
Nu-i aşa că unul dintre rolurile con
ducătorului este să le arate altora 
un exemplu de punctualitate?

Dar în cultura orientală tradiţio
nală -  chiar astăzi -  este exact in
vers. Importanţa unei persoane se 
poate măsura după durata întârzierii 
sosirii ei. Cu cât o persoană este mai 
importantă, cu atât ea va întârzia mai 
mult. în parabolele Sale, ori de câte 
ori Domnul Isus folosea expresii ca 
acestea: „Mirele a întârziat” sau „Stă
pânul a venit după multă vreme”, as
cultătorii Lui cunoşteau în mod in
stinctiv implicaţiile cuvintelor Sale.

Mesele de nuntă din Orient -  chiar 
astăzi -  sunt bine cunoscute pentru 
lipsa aproape totală a preocupării 
cu privire la timp. Mi s-a spus că, 
în unele părţi îndepărtate ale Asiei 
răsăritene, s-ar putea ca oaspeţii care 
participă la o nuntă să nu fie siguri 
nici măcar de ziua în care va sosi 
mirele. în contextul acesta, aştepta
rea nu este privită ca o povară, iar 
întârzierea nu este, în mod necesar, 
ceva negativ. De fapt, se înţelege 
că aşteptarea prelungită generează 
un grad de aşteptare şi de emoţie 
mai ridicat.

Imaginea mesei de nuntă este o 
metaforă standard în Biblie pentru 
venirea lui Dumnezeu la poporul 
Său. Metafora se găseşte atât în 
Vechiul, cât şi în Noul Testament. 
Şi, pentru că nici o nuntă importan
tă nu are loc fără  o aşteptare pre
lungită a sosirii mirelui, este numai 
normal să ne aşteptăm că nunta 
cea mai importantă dintotdeauna 
va avea loc mai târziu decât ne 
aşteptăm. Datorită importanţei lui, 
oricât de mult ar întârzia, mirele 
niciodată nu ajunge târziu.

Doua tipuri de întârziere
în cultura orientală tradiţională, 

pot fi identificate cel puţin două 
tipuri de întârziere. în cazul primei 
forme de întârziere, cei care aşteap
tă sunt siguri de venirea persoanei pe 
care o aşteaptă, chiar dacă are loc o 
întârziere. Ei sunt ţinuţi în aştepta
re/incertitudine, dar, cu cât trece mai 
mult timp, ei sunt cu atât mai si
guri că momentul dorit se apropie.

în al doilea tip de întârziere, aş
teptarea este caracterizată de lipsa 
certitudinii că persoana (persoa
nele) va (vor) sosi măcar. Aceasta cre
ează un scenariu complet diferit. Nu 
aşteptarea prelungită îi face pe aştep- 
tători să se îngrijoreze, ci mai degra
bă faptul că ei sunt din ce în ce mai 
nesiguri dacă venirea va avea loc 
sau nu. Aceasta ne aduce aminte de 
cântarea Deborei, în care moartea 
lui Sisera, conducătorul vrăjmaşi
lor lui Israel, este descrisă astfel:

„Pe fereastră, prin zăbrele,
Se uită mama lui Sisera şi strigă: 
‘Pentru ce zăboveşte carul lui 

să vină?
Pentru ce vin carăle lui aşa de 

încet?’” (JUd. 5,28)
Uneori, cele două tipuri de în

târziere sunt diferenţiate în Biblie 
prin cuvinte diferite. Un exemplu 
bun se găseşte în Habacuc 2,3:

„Căci este o proorocie a cărei 
vreme este hotărâtă, se apropie de 
împlinire şi nu va minţi; dacă zăbo
veşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se 
va împlini negreşit”.

Dacă primul tip de întârziere es
te exprimat prin verbele „a întârzia”, 
„a zăbovi”, al doilea ar putea fi re
dat prin „a ezita” , „a amâna” sau 
chiar „a veni prea târziu”.

Semnele măresc siguranţa
într-o civilizaţie în care calita

tea timpului întrece cantitatea lui, 
semnele sunt un factor foarte impor
tant care aduce aminte de certitudi
nea unui eveniment. Aşteptătorii 
combină semnele şi evenimentul 
efectiv într-un mod care le face să 
devină inseparabile. Deseori, când 
Biblia foloseşte adverbe ca „aproa
pe”, „chiar la uşi” etc., o face pen
tru a sublinia siguranţa unui lucru. 

________________^ ______________

Astfel, profetul Ioel, care a trăit 
cu patru secole înainte de prima ve
nire a Domnului Hristos, putea să 
spună: „Ziua Domnului este aproa
pe” (Ioel 3,14). De asemenea, psal- 
mistul avea acelaşi gând atunci când 
spunea: „Da, mântuirea Lui este a- 
proape de cei ce se tem de El” (Ps.
85,9). Un exemplu foarte cunoscut 
este predica Domnului Isus despre 
sfârşitul lumii. Ea a fost precedată 
de două întrebări puse de ucenici: 
„Când se vor întâmpla aceste lu
cruri?” şi „Care va fi semnul veni
rii Tale şi al sfârşitului veacului 
acestuia?” (Mat. 24,3). în discursul 
lung care a urmat, Domnul Isus S-a 
referit în primul rând la semnele 
timpului, al căror scop era mai 
mult să mărească siguranţa venirii 
Lui decât să schiţeze o cronologie 
care să conducă la ea.

întrebarea despre lungimea tim
pului care precede revenirea Dom
nului Hristos poate fi crucială pen
tru creştinii de astăzi. Dar, în orice 
discuţie asupra acestui subiect, cul
tura ţărilor şi a oamenilor din 
Biblie trebuie luată în considerare.

încă din timpul Domnului 
Hristos, şi chiar mai înainte, rabinii 
iudei susţineau că Hristos va veni 
atunci când Israel, poporul lui Dum
nezeu, va respecta în mod desăvâr
şit toate cele 318 legi. în timpul nos
tru, se poate auzi că Domnul Hristos 
va veni atunci când solia Sa va fi 
predicată în fiecare ţară din lume. 
Aceste prognoze sunt imbolduri bu
ne pentru a „grăbi” venirea Lui. Dar 
trebuie să ţinem minte totdeauna că 
Domnul îşi rezervă dreptul să vină 
atunci când consideră El că este 
momentul potrivit.

Biblia nu se concentrează asupra 
datei exacte a venirii Domnului. Ea 
se concentrează mai mult asupra stă
rii de a fi gata a celor care o aşteap
tă. „Vegheaţi, dar”, a spus Domnul 
Isus, „pentru că nu ştiţi în ce zi va 
veni Domnul vostru” (vers. 42).
Dar nu poate exista nici o îndoială 
că El va veni. Semnele din jurul 
nostru arată în direcţia certitudinii 
absolute.

Zdravko Stefanovic este profesor de teologie 
la Institutul Adventist Internaţional de Studii 

înalte, la Silang, Cavite, Filipine.
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V

Florin Lăiu

Aşteptâtori
întrebaţi de ce ne numim adventişti, răspundem 

prompt: Adică „aşteptători” ! Această „traducere” po
pulară a cuvântului adventist (venit în limba română 
din occident) are încărcătura ei psihologică, însă 
dovedeşte şi oarecare lipsă de informare. Pentru că, 
ţinând seama de originea americană a adventismului 
actual, trebuie să ştim că termenii englezeşti advent 
şi adventist, împrumutaţi la rândul lor din latină, nu 
se referă la aşteptarea noastră, ci la venirea Lui. Cu 
alte cuvinte, nu se pune accentul pe virtuţile aşteptă
rii, ci pe siguranţa şi gloria revenirii. în limbile oc
cidentale, sărbătoarea naşterii Domnului este numi
tă, adesea, advent, ca şi revenirea Lui pe care creşti
nătatea o „aşteaptă” . De aceea, în teologie se folo
sesc expresiile: primul advent şi al doilea advent.

Există peste 20 de locuri, numai în NT, unde Bi
blia lui Ieronim, versiunea catolică clasică, foloseşte 
acest cuvânt atât de drag nouă, fie pentru venirea lui 
Isus, fie pentru alt eveniment sau personaj impor
tant. „Cine va putea suferi ziua venirii Lui? (diem 
adventus eius Mal. 3,2); „în ziua venirii lui Gog” (in 
die adventus Gog, Ezech. 38,18); „înaintea venirii 
Lui (ante faciem adventus eius), Ioan predicase bote
zul pocăinţei” (Fapte 13,24); „şi nu numai mie, ci şi 
tuturor celor ce iubesc venirea Lui” (non solum au- 
tem mihi sed et his qui diligunt adventum eius 2 Tim. 4,8).

Este adevărat că Biblia se referă în câteva locuri 
la aşteptarea noastră. „Cetăţenia noastră este în 
ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul 
Isus Hristos” (Fii. 3,20), „aşteptând fericita noastră 
speranţă, adică arătarea glorioasă a marelui nostru 
Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13). 
însă, potrivit profeţiei lui Daniel (12,12), era 
aşteptărilor s-a consumat pe la anii 1843-1844, când 
cei 1335 de ani ai teroarei „creştine” medievale s-au 
încheiat împreună cu cei 2300 de ani de aşteptare a 
reabilitării Sanctuarului lui Dumnezeu, prin

evenimentul ceresc al începerii Judecăţii.
Bietul român încă aşteaptă salvarea, din Occident sau 

din Orient (Ps. 65,6.7; Plâng. 4,17 ). Credincioşi fiind, 
putem aştepta pe Domnul pentru nevoile noastre urgente, 
spirituale sau fizice (Is. 26,8; Ier. 8,15; 13,16; 14,19). Dar 
aşteptarea zilei Lui nu este, în sine, o virtute. Ea poate fi 
chiar o autoînşelare: „Vai de cei ce doresc ‘Ziua Domnu
lui!’ Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi în
tuneric, şi nu lumină” (Amos 5:18, Ţef. 3,8). „Dacă iubiţi 
numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aşteptaţi?” (Mat. 
5,46). Mai degrabă, Dumnezeu este un aşteptător. El aş
tepta struguri buni de la via Lui, dar S-a ales cu aguridă 
şi poamă sălbatică (Is. 5,4; 1 Petru 3,20). De aceea, aştep
tarea creştinului este fericită numai atunci când el, aseme
nea lui Dumnezeu, nu stă cu mâinile în sân, mulţumin- 
du-se să pândească semne şi să calculeze, ci se „sileşte”, 
acţionează în vederea „grăbirii” adventului, trăieşte, aici 
şi acum, condiţiile spirituale ale universului înnoit în 
care „va locui dreptatea” (2 Petru 3,12-14).

Pe neaşteptate
Biblia ne învaţă în multe locuri că adventul Domnului 

va fi o surpriză. El va veni „ca un hoţ”, pe neaşteptate 
(1 Tes. 5,2-3). Dar surpriza aceasta nu este pentru cei ce iu
besc venirea Lui iminentă. Unii credincioşi predică sur
priza generală şi iminenţa necondiţionată, arbitrară a eve
nimentului, ignorând nu numai condiţiile revenirii, ci şi 
profeţiile apocaliptice care trebuie să se împlinească 
înaintea ei. Eu n-am găsit, nicăieri în Scriptură, temei 
pentru o surpriză de felul acesta. Dacă Dumnezeu este în 
stare de o asemenea surpriză, am putea să ne supărăm, 
„pe bune!”, că n-a făcut-o mai de mult. Istoria lumii, ca şi 
prezentul, sunt lucruri prea dureroase ca să poată fi măsurate 
în termeni teologici ai aşa-numitei suveranităţi divine, în
ţeleasă ca voinţă arbitrară. în perspectiva venirii unui ase
menea Domn, am putea chiar să ne facem griji serioase.

Nu, Domnul nu va veni înainte ca anumite evenimen
te profetizate să se întâmple. Putem avea surprize în ce 

^ ________________
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priveşte rapiditatea desfăşurării lor, 
dar nu în ce priveşte depăşirea lor. 
Noi putem greşi în interpretarea 
unor aspecte, schemele noastre 
profetice pot avea imperfecţiuni ine
rente, dar nu putem spune, aşa cum 
am auzit uneori: „Domnul poate ve
ni mâine sau chiar astăzi, făcând praf 
toate schemele noastre profetice!” 
Ca şi cum testul final pentru lume 
ar fi trecut, plăgile apocaliptice ar 
fi pe sfârşite şi toate strădaniile de a 
înţelege corect Apocalipsa n-ar fi 
decât o capcană pusă de Isus pentru 
a ne surprinde nepregătiţi. Sau ca şi 
cum aceste profeţii ar putea fi anu
late prin arbitrajul ceresc.

Dacă vreţi să daţi ascultătorilor 
frisoane care să-i îndemne la pocă
inţă imediată, spuneţi-le că în dimi
neaţa următoare ar putea fi găsiţi 
morţi, că peste numai câteva ore îi 
poate pândi un accident stupid sau 
briceagul unui adolescent de tranzi
ţie, că un cutremur sau o explozie 
de gaz i-ar putea transforma pe ne
aşteptate într-o zdreanţă. Dar nu le 
spuneţi că Domnul poate veni în 
zilele sau lunile următoare.

Venirea Domnului nu este un 
bau-bau evanghelistic. Ea este înco
ronarea planului de mântuire în ca
re Dumnezeu a implicat şi participa
rea umană. Dumnezeu însuşi, în 
condescendenţa Sa, din dragoste, S-a 
făcut dependent, în bună măsură, de 
atitudinea umană. Sfârşitul „veacu
lui” acestuia este veni'rea Aceluia 
care S-a jertfit pentru noi, care a 
făcut şi face tot posibilul pentru sal
varea noastră. Acesta este singurul 
motiv pentru care adventul merită 
aşteptat. Şi, pentru că noi credem, 
aşteptăm şi grăbim evenimentul, el 
nu poate fi o surpriză (1 Tes. 5,4). 
Dacă vreţi să determinaţi pocăinţa 
cuiva, aduceţi-1 la cruce. Numai aici 
păcătosul se sperie de el însuşi. Nu 
este suficient să-l speriaţi cu teribila 
zi a judecăţii şi cu focul veşnic, deoa
rece acestea creează motivaţii false.

Psihoza numerelor
Am rugat pe frăţiorul Ilie să în-

------------------4

ceteze cu mitul celor 6.000 de ani şi 
cu fixarea de date pentru „ploaia 
târzie” şi pentru venirea Domnului. 
Dar, după două scrisori consistente, 
la care am cheltuit timp şi energie, 
înţeleg că aş fi făcut mai bine să-mi 
iau mezinul şi să mergem să batem 
mingea cu băieţii de pe maidan, timp 
de un ceas şi ceva -  pentru sănătatea 
mea şi spre bucuria lor! Fiindcă lui 
Ilie îi descoperă Dumnezeu în mod 
direct tainele Lui, pe căile cele mai 
spirituale, nu aşa cum studiem noi, 
teologii, făcând uz de biata înţelep
ciune omenească.

Această psihoză, pe care aş numi-o 
„sindromul profetului umil şi ne
înţeles”, este însă numai o formă de 
eludare a gândirii ordonate. Există 
destul de mulţi credincioşi sinceri 
care cred şi propagă, din neştiinţă, 
informaţii care sunt doar mituri, tra
diţii şi zvonuri pioase. Un asemenea 
mit este săptămâna milenială care se 
întemeiază pe două erori fundamen
tale: 1. că, după cum Dumnezeu a 
creat lumea în 6 zile şi în a 7-a S-a 
odihnit, tot aşa istoria lumii trebuie 
să dureze 6.000 de ani şi în al 7-lea 
mileniu să Se odihnească; 2. că, de la 
creaţie până la naşterea Domnului, au 
trecut 4.000 de ani, iar de la naşterea 
Domnului până la revenirea Lui 
trebuie să treacă încă 2.000 de ani.

Este adevărat, teoria aceasta e atră
gătoare. Dar nu e mai puţin falsă. în 
primul rând, ce temei biblic avem ca 
să credem că există o relaţie numeri
că între săptămână şi istoria lumii?
O relaţie tipologică am putea între
vedea, fiindcă mileniul din Apoca
lipsa are o atmosferă sabatică. Dar 
restaurarea universală pe care o aştep
tăm este prefigurată, de asemenea, de 
anul jubiliar, al 50-lea, care venea 
după 7 septenale (Lev. 25). în ce 
priveşte cifrele, nu avem nici un 
indiciu serios. Oricât de ispititoare ar 
fi aceste numere, nu uitaţi că nici 
îngerii nu cunosc taina zilei adven- 
tului (Mat. 24,36) şi eu nu mă simt 
mai inteligent decât ei.

în al doilea rând, este de mirare 
că mulţi credincioşi, în loc să pună 

______________ ^ _______________

mâna pe creion sau pe calculator, 
ca să socotească datele pe care ni le 
oferă Biblia, se iau după tradiţii şi 
interpretări simpliste. Când vorbim 
despre 4.000 de ani de la Adam până 
la Hristos sau de 6.000 de ani de 
istorie a lumii, folosim nişte cifre 
rotunde, convenţionale, care sunt 
nişte aproximaţii foarte libere. în 
realitate, dacă urmărim textul tra
diţional ebraic, aşa cum se reflectă 
în traducerile Nitzulescu şi Corni- 
lescu ale Bibliei, avem 1656 ani de 
la creaţie la potop (Gen. 5), plus 
1521 ani până la construirea Templu
lui lui Solomon (Gen. 11,10-26; 
21,5; 25,26; 47,9; Exod. 12,40-41;
1 împ. 6,1), plus 958 ani de la 
Solomon până la începutul erei 
creştine (dată care se poate găsi în 
diverse cărţi de istorie) = 4.135 ani. 
Adăugând cei 1999 de ani ai erei 
creştine, descoperim că au trecut 
deja 6.134 din istoria lumii.

Desigur, dacă avem obiecţii cu 
privire la datarea ebraică din Exodul 
12,40-41 şi dorim s-o „corectăm” 
după textele din Genesa 15,13.16 şi 
Galateni 3,17, în conformitate cu 
traducerea greacă la Exodul 12,40- 
41, unde se adaugă cuvintele „...şe
derea copiilor lui Israel şi a părinţilor 
lor”, atunci avem cu 215 ani mai 
puţin (Gen. 12,4.9-10; 21,5; 25,26;
47,9), adică numai 5.919. Dacă do
rim, totuşi, să urmăm tradiţia tra
ducerii greceşti (aşa cum face, pro
babil, şi Pavel în Gal. 3, 17), ar tre
bui să fim consecvenţi şi s-o urmăm 
de asemenea în Genesa 5 şi 11, unde 
genealogiile dau perioade mai lungi. 
Puteţi urmări traducerea vechiului 
text grecesc Septuaginta în orice 
Biblie sinodală. Potrivit acestui text, 
care reflectă manuscrise la fel de 
vechi şi respectate de primii creştini, 
avem peste 2.000 ani până la potop şi 
încă peste 800 de ani până la naşterea 
lui Avraam, ceea ce înseamnă că 
s-au împlinit deja cam cinci milenii 
până la Hristos, iar acum lumea ar 
avea o vechime de peste 7.000 de 
ani. Nu degeaba, acum câteva secole, 
în Ţările Române se datau anii „de la 
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Facere”, peste 7000 de ani. Pot fi 
adăugate şi alte argumente din tex
tele vechi sau din nevoia de armoni
zare intrabiblică, dar e suficient ca 
să înţelegem că teoria celor 6.000 de 
ani este depăşită. Dacă nu ştim cu 
precizie cât a trecut de la creaţie 
până la naşterea Domnului, ştim în
să în mod sigur că, în martie 1995, se 
împliniseră 2.000 de ani de la moar
tea lui Irod cel Mare, vrăjmaşul Prun
cului Isus. Ceea ce înseamnă că, în 
toamna lui 1994 sau, cel târziu, în 
iama 1994/1995, s-au împlinit deja 
2000 de ani de la naşterea lui Isus.

Timp tainic fixat 
sau timp 
condiţionat?

Cu toată sincerita
tea, dar fără un studiu 
serios al Bibliei, păs
trăm în suflet un mo
del de Dumnezeu care 
nu corespunde perfect 
cu cel adevărat. Ni se 
pare că, dacă Dumne
zeu a promis sau pre
vestit ceva, trebuie să 
împlinească exact şi 
în mod necondiţionat.
Dar Dumnezeu ne-a 
avertizat că, în princi
piu, procedeul Lui es
te diferit (Ier. 18,7-11).
Şi Biblia ne dă şi nu
meroase exemple de 
profeţii neîmplinite, 
nu numai împlinite.
Niniviţii trebuia să 
piară după 40 de zile 
(Iona 1), regele Iosia 
trebuia să moară de moarte bună 
(2 împ. 22, 20; 23,29), Cir tre 
buia să dea decretul rezidirii Ieru
salimului şi a cetăţilor (Is. 44,26.28), 
Imperiul Egiptean împreună cu Im
periul Asirian trebuia să se alieze cu 
Israel şi să formeze un singur po
por al lui Dumnezeu (Is. 19,18-25), 
Ierusalimul trebuia să devină capita
la unui imperiu mondial al păcii (Is. 
2), un templu mai strălucit decât al

lui Solomon avea să fie făcut după în
toarcerea din robie, natura avea să 
fie parţial restaurată şi regatul davi- 
dic refăcut (Ezech. 36-37; 40-48; Is. 
65,25; 66,22-23). Şi acestea sunt 
numai câteva dintre profeţiile zădăr
nicite. Ele nu s-au împlinit şi terme
nul lor este de mult expirat. Erau con
diţionate de atitudinea omului, de 
credinţă şi ascultare. Dacă nu s-au 
împlinit condiţiile, nu s-au împlinit 
nici promisiunile. Prin urm are, 
D um nezeu Se ţine de cuvânt.

Oare Noul Testament nu are 
acelaşi Dumnezeu? El avusese un

plan ideal cu liderii iudei, dacă ac
ceptau pocăinţa (Luca 7,29-30). 
Ierusalimul nu trebuia să fie dis
trus (Luca 19,41-44), iar revenirea 
lui Isus şi restaurarea împărăţiei 
trebuia să aibă loc peste câteva de
cenii, în aceeaşi generaţie (Mat. 
16,27-28; 24,34- 35; Ioan 21,19-23). 
Apostolii au crezut şi predicat un 
advent apropiat. Pentru Pavel, 
noaptea lumii aproape trecuse (Rom.

____________ A s

13,11-12) şi înfrângerea finală a 
lui Satana prin biserică (în frunte 
cu biserica din Roma!) era iminen
tă (Rom 1620). Darurile spirituale 
date corintenilor aveau să-i călău
zească până la venirea Domnului 
(1 Cor. 1,7), pentru că unii dintre 
ei aveau să fie încă în viaţă (1 Cor. 
15,51-54), cum dorea şi Pavel în 
suşi (2 Cor. 5,1-4), cum le vorbea 
şi tesalonicenilor (1 Tes. 3,13; 
4,17; 5,23). Pavel credea că, până 
atunci, era doar „puţină, foarte pu
ţină vreme” (Evr. 10,37), Iacov 
credea că judecata şi adventul sunt 

aproape, „chiar la uşă” 
(Iacov 5,7-9), Petru 
credea că judecata 
este gata să înceapă 
(1 Petru 4,17-18), că 
adventul poate întâr
zia încă o generaţie, 
dar poate fi şi grăbit 
(2 Petru 3,3-4.12). 
Ioan scria următoarei 
generaţii că venise 
„ceasul de pe urmă”
(1 Ioan 2,18), că ad
ventul este aproape 
(Apoc. 1,3) şi că el 
va avea loc „în cu 
rând” (Apoc. 1,1; 
22,12.20).

Pentru unii, „cu
rând” înseamnă doar 
„sigur”, dar nu foarte 
apropiat. Pentru alţii, 
„curând” este un ter
men raportat la eter
nitate, la timpul lui 
Dumnezeu (ca şi cum 
Biblia ne-ar fi fost 
transmisă într-o limbă 

cerească). Limbajul Bibliei este însă 
popular, de la un capăt la altul, iar 
traducerea acestor termeni este co
rectă. Nu este frumos să facem din 
„curând” un adverb atât de elastic, 
încât să se întindă peste două mi
lenii. Când Mica şi Isaia prevăd 
apariţia lui Mesia în timpul Asiriei 
(Mica 5,4-6; Is. 11,1.10-11), ar fi 
preferabil să acceptăm această posi
bilitate? Sau, mai degrabă, să schim



băm sensul cuvântului „A siria” ? 
Dumnezeu este liber să-Şi schimbe 
planurile de la o zi la alta, de la o 
generaţie la alta, în funcţie de con
diţiile pe care I le oferim. Dar dacă 
ar schimba sensul cuvintelor, aşa 
cum a făcut cu constructorii de la 
Babei, orice comunicare reală ar fi 
imposibilă.

Este lucru cunoscut că părinţii 
fondatori ai Bisericii Adventiste, în
tre care şi Ellen White, au crezut, 
de asemenea, au predicat şi au scris 
că adventul va avea loc în acea ge
neraţie, adică în generaţia martoră 
a evenimentelor din 1833-1844 
{Hristos, Lumina lumii, pag. 631- 
632). în ultimele scrieri ale lui El
len White, ni se spune că unii dintre 
cei care erau în viaţă pe la 1914 
aveau să fie martori ai evenimen
telor finale (PK 605). în repetate 
rânduri, acest sol al lui Dumnezeu 
a arătat că timpul este întârziat şi 
că Domnul ar fi putut veni de 
mult, dacă Evanghelia şi-ar fi ară
tat roadele depline în lume. Unii 
dintre teologii noştri au atras aten
ţia asupra scenelor din Apocalipsa 
14,14-20, arătând că timpul strân
gerii celor două recolte umane -  
buni şi răi, sigilaţi pentru Hrist sau 
marcaţi pentru Antihrist -  depinde 
de coacerea lor. Dumnezeu îi dez
văluise şi lui Avraam acest secret 
(Gen. 15,16). Dacă are cineva în 
doieli cu privire la posibilitatea 
predicării universale a Evangheli
ei spre mărturie tuturor popoare
lor (Mat. 24,14), n-avem nici o 
îndoială că omenirea este pe punc
tul de a pune vârf păcatelor ei mi
lenare. Comparaţia cu generaţia 
potopului, din care s-au salvat doar 
opt persoane, şi cu locuitorii Sodo- 
mei, din care s-au salvat cu greu 
trei-patru inşi (Luca 17,26-30), 
apleacă mult balanţa în favoarea 
scurtimii timpului.

Timpul revenirii şi Evanghe
lia norului

Unii se tem că participarea uma
nă la împlinirea condiţiilor reve
nirii Domnului ar anula principiul 
suveranităţii divine şi al harului,

încurajând legalismul şi moralis
mul -  faptele omeneşti. Este ridi
col gândul că am putea deveni mai 
evanghelici decât Pavel, până aco
lo încât să ne temem de impactul 
eforturilor omeneşti de a împlini 
voinţa divină, să evităm „Faptele”. 
Dar, dacă apostolii n-ar fi avut 
„Fapte”, mântuirea lucrată de Isus 
n-ar fi ajuns la noi. Este nevoie şi 
de bătătură, nu numai de urzeală, 
la războiul lucrării harului. Cât de
spre imposibilitatea de a face aces
te fapte în puterile noastre, n-avem 
nevoie de argumente. în primele 
15 secole, creştinismul abia depă
şise graniţele Europei. Şi ce mai 
creştinism! Reforma abia a reuşit 
să dea un suflu nou într-o parte a

Cu ajutor supranatural, 

lumea ar putea fi aver

tizată într-o singură ge

neraţie. Fără Spiritul 

lui Dumnezeu însă, des

coperim nu numai că 

mergem încet, dar că, 

în urma noastră, ce am 

zidit se dărâmă.

Europei. Abia după anii 1800 au 
început creştinii să evanghelizeze 
popoare de pe alte continente. Şi 
de atunci încă, această lucrare nu 
s-a terminat. Se poate afirma chiar 
că ritmul creşterii populaţiei glo
bului este întotdeauna mai rapid 
decât propagarea Evangheliei. Cu 
ajutor supranatural, lumea ar pu
tea fi avertizată într-o singură ge
neraţie. Fără Spiritul lui Dumne
zeu însă, descoperim nu numai că 
mergem încet, dar că, în urma noas
tră, ce am zidit se dărâmă.

Vestea bună este că păcătoşenia 
sau neglijenţa creştinilor nu poate 
întârzia la infinit revenirea Dom
nului. Dacă nu va lucra prin noi, 
Dumnezeu va lucra prin alţii (Es- 
tera 4,14). Providenţa Lui va adu- 
______________ ^ _____________

ce în lume situaţii care vor împin
ge în prim plan Evanghelia veşni
că, pe susţinătorii ei, silind gene
raţia noastră să ia atitudine pentru 
sau contra adevăratei închinări da
torate Creatorului. Faptul că Dum
nezeu ascultă rugăciunea credinţei 
şi iubirii, schimbându-Şi planul în 
funcţie de aceasta, înseamnă că El 
însuşi doreşte să-I dăm posibilita
tea să-Şi schimbe unele hotărâri 
(Is. 59,16; Ezech. 22,30; Ps. 106, 
23 Nitzulescu). Lui Dumnezeu îi 
pare rău când Se simte silit să apli
ce sfânta dreptate, neamestecată 
cu har (1 Cron. 21,15; Ier. 26,19; 
Ioel 2,13). Dacă vedem că „ziua se 
apropie”, să ne rugăm pentru întâr
zierea ei şi apoi pentru puterea şi 
harul de a trăi şi vesti principiile 
Evangheliei, ca s-o putem grăbi.

Dumnezeu ştia de mult care va 
fi evoluţia reală a bisericii în timp, 
a ştiut că adventul va fi întârziat, 
precum şi cauzele întârzierii. Dar 
credincioşii nu trebuia să ştie vii
torul real, ci numai viitorul condi
ţionat. De aceea, profeţiile din Da
niel şi Apocalipsa au fost scrise în- 
tr-un limbaj tainic, ca să nu poată 
fi înţelese complet înainte de tim
pul sfârşitului. Dumnezeu cunoaşte 
viitorul pentru că El este Creatorul 
timpului. Dar El nu priveşte viito
rul ca un spectator, ci este implicat 
în viitor, ca şi în prezent şi în tre
cut. El ţine sub control nu numai 
cunoaşterea timpului, ci şi puterea 
ca noi să împlinim condiţiile. Acum, 
în ultimul ceas, este necesar, mai 
mult decât oricând, să ne cutremu
răm în faţa celor două milenii tre
cute şi să nu mai lăsăm să treacă un 
mileniu, nici măcar un secol. Să 
avansăm de la aritmetică la geogra
fie, să trecem de „sub Lege”, „sub 
har”. Judecata generaţiilor trecute 
este de mult încheiată, dar judecata 
acestei generaţii întârzie. Domnul 
este Cel ce aşteaptă. Harul lui Dum
nezeu mai are o ultimă manifestare 
a slavei Domnului, înainte de a veni 
„ziua aceea”.

Florin Lăiu predă la Institutul 

Teologic Adventist.
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'Unica strategie posibilă - 2
Nicuşor Ghiţescu

S
unt mulţi credincioşi, mai ales dintre cei intraţi de 
curând în biserica Domnului, care vor să 
cunoască ce trebuie să facă pentru a fi pregătiţi să 

aibă parte şi ei de marea revărsare a Duhului Sfânt 
făgăduit sub forma ploii târzii. De aceea, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, voi prezenta, din Cuvântul inspirat, care 
sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei ce 
doresc să beneficieze de marea revărsare a Ploii târzii, 
conform făgăduinţei din Zaharia 10,1.

Pocăinţă profundă, zilnică si tot moi deplină 
(loel 2,12-17.28; Fapte 2/37-39; Apot 3,19)

Pentru ce este nevoie de o pocăinţă specială, mai 
profundă decât oricând altădată în istoria bisericii 
creştine? Pentru că, în zilele noastre, au năvălit tot soiul 
de fărădelegi şi omenirea a ajuns atât de înlănţuită de 
păcate grele, încât nimic altceva nu o mai poate smulge 
din ghearele acestei robii a lui Satana, decât puterea 
crucii Domnului Hristos, atunci când aceasta este 
iluminată prin lucrarea Duhului Sfânt.

Dacă Duhul Sfânt nu ar interveni, nimeni de pe 
planeta noastră nu ar mai fi în siguranţă şi întreaga lume 
ar deveni un morman de dărâmături, asemenea oraşelor 
Hiroshima şi Nagasaki. Pe de altă parte, noi toţi, 
credincioşi ai bisericii Laodicea, avem nevoie să facem 
o serioasă pocăinţă înainte de revărsarea ploii târzii, 
pentru eliminarea spiritului laodicean (Apoc. 3,19).

S-a îngrămădit atâta moloz de păcate pe care mulţi 
le socotim „mici”, neînsemnate, dar ele ne împiedică să 
deschidem uşa inimii ca să intre Isus şi să facă o deplină 
curăţenie interioară (Apoc. 3,20).

Care sunt unele dintre aceste păcate pe care „Marto
rul credincios şi adevărat” le denunţă (vezi Apoc. 3,17)?

a. Mândria firească şi mândria spirituală: „Sunt 
bogat, m-am îmbogăţit...”

b. Spiritul de m ulţumire de sine: „Nu duc lipsă de 
nimic”.

c. Ignoranţă în ce priveşte starea spirituală: „Şi nu
ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol”.

d. Dar cea mai de plâns dintre toate este apatia 
spirituală: „Eşti căldicel”, care va aduce vărsarea din 
gura Domnului; adică El nu poate primi serviciile 
noastre divine şi nu poate mijloci pentru noi la Tatăl 
ceresc. De aceea ne recomandă cu autoritate sfântă: „Fii

_______________^

plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!” (Apoc. 3,19)
Toţi aceia care nu vor părăsi acum, în aceste zile 

solemne, spiritul laodicean, cu ajutor de sus, nu vor 
putea primi ploaia târzie. Dar Dumnezeu doreşte să ne 
descopere adevărata noastră stare de păcătoşenie. în 
scopul acesta, trebuie să-L rugăm, împreună cu psal- 
mistul: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi 
inima! încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi 
dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!” 
(Ps. 139,23.24).

„Dacă poporul nostru va rămâne în continuare 
într-o atitudine de neascultare, aşa cum a fost până 
acum, Dumnezeu nu poate revărsa asupra lui Duhul 
Său. El nu este pregătit să lucreze împreună cu 
Domnul. Copiii Săi trebuie să fie conştienţi acum, aşa 
cum n-au fost niciodată, de nevoia de a fi vigilenţi şi 
de nevoia unei acţiuni coordonate” (Mărturii, voi. 5, 
pag. 757).

„Trâmbiţa veghetorului nu sună clar şi poporul nu 
se pregăteşte de luptă. Veghetorul să fie atent ca nu 
cumva, prin ezitarea şi prin întârzierea lui, suflete să 
fie lăsate să piară şi sângele lor să fie cerut din mâna 
lui... în timp ce lumea protestantă, prin atitudinea ei, 
face concesii Romei, să le arătăm oamenilor unde ne 
aflăm în prezent în istoria profeţiei şi să căutăm să 
trezim spiritul protestantismului adevărat...” (Ibid., 
pag. 758).

Când şi cum va avea loc aceasta pocăinţă?
Adevărata pocăinţă de care avem nevoie cu toţii va 

începe cu „străpungerea inimii” (Fapte 2,38). De cât timp 
nu a mai fost străpunsă inima ta? Dar tu L-ai respins... 
Duhul Sfânt a fost în mod grav insultat prin neglijarea 
sau respingerea soliei îndreptăţirii prin credinţă şi prin 
aceia care „leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului 
Meu, zicând: ‘Pace! Pace’ când nu este pace!”

Pocăinţa adevărată (atunci când inima a fost stră
punsă pentru păcatele săvârşite) aduce apoi cea mai 
fericită stare sufletească; numai că aceasta trebuie 
reînnoită zilnic, adică este necesară o pocăinţă din ce 
în ce mai profundă.

„Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locui
torii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, 
şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au
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străpuns. îl vor plânge cum plânge 
cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor 
plânge amarnic, cum plânge cineva 
pe un întâi născut... în ziua aceea, 
se va deschide casei lui David şi locu
itorilor Ierusalimului un izvor, pentru 
păcat şi necurăţie” (Zah. 12,10; 13,1).

întoarcerea la Domnul „cu post, 
cu plânset şi bocet” nu înseamnă că 
noi producem pocăinţa printr-o în
tristare autoimpusă. Plânsul nu este 
mijlocul de a te pocăi. Acesta este mai 
degrabă rezultatul pocăinţei. Venind 
la Domnul, căutând cu ardoare o 
schimbare a inimii, El ne dă pocă
inţa în dar (Rom. 2,4). Pocăinţa 
este o adâncă părere de rău faţă de 
păcat şi părăsirea acestuia. Martin 
Luther spunea: „Adevărata pocă
inţă înseamnă ‘să nu mai faci aşa’”.

Pocăinţa continuă nu implică 
plângere continuă asupra păcatelor 
trecutului, ci este întoarcerea con
stantă către Hristos ca Unul care ne 
poate elibera de păcat.

„La fiecare pas de înaintare în 
experienţa creştină, pocăinţa noas
tră va fi tot mai profundă. Vom şti 
atunci că puterea noastră este nu
mai în Hristos” (Parabolele Dom
nului Hristos, pag. 124).

„Pentru a intra în împărăţia ce
rurilor, trebuie să trecem prin du
rerile acute ale pocăinţei, care nă
vălesc, zdrobind ‘bunătatea respec
tabilă a omului’, apoi Duhul Sfânt, 
care generează aceste remuşcări, 
începe modelarea caracterului după 
asemănarea caracterului Fiului lui 
Dumnezeu în viaţa noastră.

Noua viaţă se va manifesta prin 
pocăinţă conştientă şi prin sfinţenie 
inconştientă şi niciodată în alt fel. 
Piatra de temelie a creştinismului 
adevărat este pocăinţa. Strict vor
bind, un om nu se poate pocăi 
atunci când vrea el, pentru că pocă
inţa este un dar al lui Dumnezeu.

Vechii puritani obişnuiau să se 
roage pentru ‘darul lacrimilor’. 
Dacă vei înceta vreodată să cunoşti 
valoarea cea mai mare a pocăinţei, 
să ştii că te afli în întuneric spiritu
al. Examinează-te şi vezi dacă ai 
uitat cum să te mâhneşti pentru

păcat” (Oswald Chambers).

„Fii plin de râvnă, dar, si 
pocăieş!e-te!"

„Domnul mi-a arătat în viziune 
starea bisericii şi nevoia ei de pocă
inţă. Am văzut că această lucrare 
trebuie luată în serios. Sunt motive 
serioase pentru care trebuie să ne 
pocăim. înclinaţia de a ne asemăna 
cu lumea, egoismul şi lăcomia au 
distrus spiritualitatea din viaţa po
porului lui Dumnezeu, iar primej
dia cea mai mare este iubirea de 
lume... Din aceasta au izvorât pă
catele egoismului şi lăcomiei... 
Mulţi sunt într-o poziţie aşa încât 
‘este mai uşor să treacă o cămilă 
prin urechile acului decât ca ei să 
intre în împărăţia lui Dumnezeu’. 
Am văzut că Satana îi urmăreşte pe 
cei care sunt din fire egoişti şi la
comi, dintre cei care pretind că au 
adevărul, şi îi ispiteşte prin prospe
ritate, oferindu-le bogăţiile acestei 
lumi... dar ei vor cădea pentru că 
iubesc pe Mamona şi se închină 
idolului lui.

Fiţi plini de râvnă şi pocăieşte-te! 
Ieşiţi din starea de apatie (încro- 
peală)! Trebuie să ne trezim pentru 
a ne descoperi păcatele şi să ne po
căim cu toată râvna de ele... Am 
văzut... că mulţi dintre cei bogaţi 
sunt orbi în ce priveşte ataşarea lor 
de lume. Ah, de-ar putea vedea!... 
Am văzut că mulţi au îngrămădit 
atât de mult moloz la uşa inimii lor, 
încât nu o mai pot deschide. Unii 
au de îndepărtat disensiuni între ei 
şi fraţii lor. Alţii au un temperament 
rău. Alţii au adus asemănarea cu 
lumea înaintea uşii inimii lor şi 
aceasta blochează uşa. Tot acest 
moloz trebuie îndepărtat şi atunci 
ei pot deschide uşa inimii spunând 
bun venit Mântuitorului” (Mărturii, 
voi. 1, pag. 153-155).

„înlăturând orice neînţelegeri şi 
orice dorinţă după întâietate, cei din 
camera de sus s-au apropiat din ce 
în ce mai mult de Domnul şi unii 
de alţii. Acele zile de pregătire au 
fost zile de adâncă cercetare de sine. 
Ei şi-au dat seama de nevoia lor su- 

_______________^ ______________

fletească şi au strigat fierbinte la 
Dumnezeu după ‘ungerea sfântă’ care 
să-i facă destoinici pentru salvarea 
sufletelor lor.

Sub influenţa Duhului Sfânt, cu
vintele lor de căinţă şi mărturisirea 
păcatelor lor se amestecau cu imnuri 
de laudă pentru păcatele iertate. Cu
prinşi de un simţământ neobişnuit al 
iubirii divine ce se revărsa peste ei, 
au exclamat, plini de uimire sfântă: 
‘Iată, aceasta este iubirea!’ Apoi sa
bia Duhului Sfânt, proaspăt ascuţită, 
cu putere şi scăldată în fulgerele ce
rului, şi-a croit drum prin necredinţa 
oamenilor, aşa încât mii de suflete 
au fost convertite într-o singură zi” 
(Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 32-34).

stăzi Domnul doreşte să ne 
dea şi nouă o binecuvântare 
mult mai mare decât la Cinci- 

zecime, dacă o căutăm la fel de serios 
şi chiar mai mult decât cei din camera 
de sus. El nu Şi-a încuiat rezervele 
cereşti după revărsarea Duhului Sfânt 
la Cincizecime. Cerul este plin de co
mori ale harului Său şi toţi aceia care 
vor veni la Dumnezeu cu o pocăinţă 
profundă şi cu credinţă în El pot cere 
tot ceea ce El a făgăduit pentru aceste 
zile deosebite în care trăim.

Aţi ştiut că „astăzi, în perioada de 
curăţire a Sanctuarului ceresc, Duhul 
Sfânt ne descoperă faţete ale egois
mului şi ale necredinţei noastre, de a 
căror existenţă nu am fost conştienţi 
până acum”? în felul acesta, lucrarea 
Duhului Sfânt devine cea mai încu
rajatoare veste bună cu putinţă.

„Să nu gândiţi că veţi fi vase de 
cinste în timpul ploii târzii şi că veţi 
primi slava lui Dumnezeu, dacă veţi 
pleca sufletele voastre la deşertăciu
ne, vorbind lucruri perverse, şi dacă 
veţi nutri în taină rădăcini de amă
răciune. Mânia lui Dumnezeu va fi fă
ră îndoială asupra fiecărui suflet care 
nutreşte în ascuns gânduri de disen
siune şi care are un spirit care nu se 
aseamănă cu Spiritul lui Hristos” 
(Testimonies to Ministers, pag. 469).

Nicuşor Ghiţescu, pastor pensionar, 
locuieşte la Loma Linda, California.
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Jurnal senegalez

C
ând priveşti harta Africii, n-ai cum să-ţi dai 
seama ce se ascunde dincolo de petele de 
culoare ale ţărilor şi de firele albastre de apă.

Şi totuşi, aici, în cel mai apusean punct al continen
tului, trăiesc oameni, şi încă oameni minunaţi. După o 
călătorie cu avionul, Dakarul te întâmpină călduros, 
poate prea călduros. Aici este capitala: unul dintre cele 
mai mari porturi la Atlanticul african.

Senegalul este o ţară ceva mai mică decât 
România, fostă colonie franceză, care şi-a câştigat 
independenţa în 1960, sub cel dintâi şi cel mai însem
nat preşedinte, Leopoldo Sedar Senghor, poet şi 
politician: cel care fundamentează filozofia valorilor 
socialiste africane, opunându-se filozofiei integrării, 
promovate de coloniştii francezi.

Populaţia se apropie de şapte milioane şi jumătate, 
cu un venit naţional brut de 630 USD pe cap de locui
tor, fapt ce nu împiedică însă ca sărăcia, cu toate efec
tele ei secundare — malnutriţie, boli şi mortalitate in
fantilă crescută —, să afecteze dureros viaţa celor mai 
mulţi locuitori. De aceea, nimic nu poate fi mai valo
ros decât o staţiune misionară cu program medical.

Clinica adventistă de la Niaguis este ca o oază de 
excelenţă în semisavana africană. Stabilit de mai bine 
de 20 de ani, de către ADRA Elveţia, şi continuând să 
fie susţinut până astăzi cu oameni, materiale şi fon
duri, acest mic spital este o adevărată binecuvântare 
pentru populaţia indigenă, care vine aici zi şi noapte, 
să caute vindecare şi ajutor.

Când spui cuvântul „clinică” în Europa, acest lucru 
înseamnă o instituţie cu medici, profesori universitari 
şi un numeros personal, dar Niaguis este o clinică 
africană. întreaga schemă de personal este asigurată de 
şapte oameni, fără nici un medic. Fotografia alăturată 
vă oferă mai multe detalii în acest sens.

Noi, Elena Munteanu, din Iaşi, şi Oana Iacob, din 
Ploieşti, cele două românce, alături de Ochile, soţia

pastorului misiunii, suntem cadre medicale şi suntem de 
serviciu permanent. Facem campanii de vaccinare a 
copiilor - ştiţi că aici malaria este principala suferinţă a 
populaţiei, cei mai vulnerabili fiind copiii -, acordăm 
asistenţă prenatală, asistăm la naşteri, facem mici 
intervenţii chirurgicale şi tratamente, iar la nevoie 
transferăm cazurile grave la spitalul din oraş, la 15 km 
distanţă.

Oamenii din Niaguis sunt, în imensa lor majoritate, 
musulmani; există, însă, şi catolici şi şapte adventişti. 
Africanii sunt oameni prietenoşi şi toleranţi când e 
vorba de credinţe diferite. Şi totuşi, am avut câteva 
probleme neplăcute cu rebelii, care au atacat vreo două 
sate din jur, omorând fără discernământ bărbaţi, femei, 
copii, şi atunci s-au îngrămădit spre clinica noastră 
răniţii. Cu această ocazie, o clinică a Bisericii Catolice a 
fost devastată, ceea ce a făcut ca numărul pacienţilor 
noştri să crească şi mai mult. Astfel că am lucrat tot 
timpul sub presiune, alergând de la un bolnav la altul 
şi făcând de toate.

Atunci când vin la „doctor”, localnicii sunt însoţiţi 
de toate rudele lor. Toţi aşteaptă, îngrijoraţi, verdictul 
medical şi sunt nerăbdători să vadă semnele de 
vindecare. Foarte apreciată este rugăciunea pe care noi 
o facem pentru fiecare nou venit, iar familia acestuia 
priveşte cu pioşie acest moment solemn, pe care-1 
consideră o parte a tratamentului oferit de noi. Uneori, 
acesta este punctul de plecare pentru diverse conversaţii 
de natură spirituală şi, printre multele treburi pe care le 
avem de făcut, asemenea schimburi de cuvinte şi 
impresii sunt ca o recompensă pentru osteneala 
permanentă în care trăim.

De fapt, pentru noi înşine, aici, departe de ţară, 
religia înseamnă un lucru mult mai precis. Acasă, ori de 
câte ori aveam o nelinişte, alergam la cei apropiaţi şi 
apoi la Dumnezeu. Aici, prietenii de acasă ne lipsesc şi 
n-avem altă cale decât să mergem direct la rugăciune.
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De la stânga la dreapta: Quinta (menajeră şi traducătoare), Florence (laborantă şi casieră), Oana 
(directoare administrativă), Katty (fosta directoare, din Elveţia, aflată în retragere), Ochile (directoare 

adjunctă), Diedhion (gardian), Souleyman (muncitor cu ziua), Elena (consilier director)

Orele timpurii de dimineaţă, când 
încă oamenii de la clinică sunt 
cufundaţi în somn, este timpul 
sublim când strălucirea matinală 
a zorilor africane ne găseşte adân
cite în taina rugăciunii. Este, oa
recum, o experienţă nouă a um
blării cu Dumnezeu, mai aproape, 
mai concret şi mai eficient.

Când am plecat din ţară, nu 
ştiam exact ce va urma, aveam 
doar o dorinţă neclară de a fi de 
folos oamenilor care au nevoie de 
noi. Aici, după luni de trudă, în
conjurate de durere, sărăcie, foa
mete şi disperarea celor din jur, 
răsplătite generos cu zâmbetele 
pline de recunoştinţă şi bunăvoin

ţă ale celor pentru care am putut 
face ceva, avem sentimentul că 
omul este o valoare imensă, care 
merită tot sacrificiul. Misiunea 
noastră este ceva foarte aproape 
de experienţa mântuirii şi înţele

gem aici mult mai bine lucrarea 
publică a Maestrului, care a străbă
tut cerurile, pentru cei trei ani şi 
jumătate de misiune externă.

Am primit zilele trecute o vizită 
importantă din partea guvernului, 
care se interesa de programul nos
tru de suplimentare a alimentaţiei 
copiilor malnutriţi. ADRA Elveţia 
desface anual două tone de lapte 
praf, în acest program. Oficialii au 
fost foarte impresionaţi de calitatea 
vieţii de la clinică. Ordinea, curăţe
nia şi disciplina, lucruri aproape ab
sente la populaţia din jur, au consti
tuit un argument valabil în favoarea 
„credinţei care a fost dată sfinţilor
o dată pentru totdeauna”.

Trecând pe străzile satului 
nostru, oamenii ne întâmpină cu o 
strângere de mână prietenească, în 
timp ce îşi poartă pe cap poverile de 
orez şi o mulţime de alte „bunătăţi” 
tropicale, poate ca o imagine vagă a 

_______________ A s ______________

unui paradis trecut şi viitor, plin de 
atâtea lucruri încă nevăzute.

Credem că epopeea noastră 
africană va atinge inimile multor 
tineri care se gândesc să facă ce 
pot mai bine, ca să aline în mod 
mântuitor suferinţele celor din jur. 
Acestora vrem să le spunem că 
merită efortul de a ajunge la cei la 
care nu s-a ajuns şi, în numele 
Evangheliei veşnice, să le fim de 
folos în lucrurile de primă necesi
tate, ca apoi, pe această poartă, 
mântuirea să poată lucra asupra lor. 
Zâmbetul lor de recunoştinţă este 
doar o mică pregustare a bucuriei 
veşnice care va încununa pe fiecare 
„rob bun şi credincios”.

Oana lacob şi Elena Munteanu, 
asistente medicale, au lucrat timp de un an 

ca misionari voluntari în Seneagal.
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A
i văzut vreodată cum se curăţă maimuţele 
una pe alta? O maimuţă stă liniştită, în timp 
ce o altă maimuţă îşi trece degetele, ca pe 

un pieptene, prin părul celeilalte. Blana de maimuţă 
este minunată, pentru că îi ţine de cald; dar în blană 
se adună praf, iar puricii şi alţi paraziţi cred că ea 
este un loc grozav în care să trăiască. Aşa că 
maimuţele se ajută unele pe altele să fie curate.

Este o situaţie în care spunem că fiecare 
câştigă -  ambele maimuţe sunt avantajate. Maimuţa 
care curăţă îndepărtează praful şi insectele din părul 
celeilalte maimuţe. Iar atunci când găseşte un pădu
che care, după aspect, este foarte delicios, ei bine, 
cine o poate învinui pentru că îl duce drept 
la gură? în definitiv, ea merită o răsplată 
pentru toată munca grea pe care o face.

Maimuţa care este curăţată doar stă 
acolo cu ochii închişi, cu o expresie de 
fericire pe faţă -  desigur, dacă nu este un 
bebeluş de maimuţă. Bebeluşii de maimuţă 
nu par să se bucure aşa de mult. Expresia 
de pe faţa lor îmi aduce aminte de expresia 
de pe faţa ta atunci când mama încearcă 
să-ţi pieptene părul.

Este logic ca maimuţele să se ajute 
astfel una pe alta. Este mai uşor ca o altă 
maimuţă să cureţe acele locuri greu accesi
bile. Prin procesul de curăţare, mirosul 
grupului se răspândeşte în jur, aşa că este 
mai uşor de ştiut cine face parte din grup.
De asemenea, procesul de curăţare ajută la 
păstrarea bunelor relaţii între maimuţe -  le 
ajută să se simtă apropiate unele de altele, 
în grupul lor. Fiecare câştigă.

Este frumos ca maimuţele să facă aceas
ta unele pentru altele. Aceasta îmi aduce 
aminte puţin despre un salon de frizerie -  
în afară de partea cu insectele. Atunci când 
mergi la frizerie, toţi sunt prietenoşi cu 
tine. Te întreabă cum vrei să fii tuns şi îşi 
dau toată silinţa să te facă să arăţi grozav.

Este logic ca oamenii să se poarte fru
mos unii cu alţii. într-un salon de frizerie,

Rosy Tetz

un lucrător amabil are mai multe şanse să primească un 
bacşiş. Dar mai sunt o mulţime de motive pentru care 
să fie amabil. în fiecare situaţie, când ne înţelegem 
bine unii cu alţii, când suntem prietenoşi, când ne 
ajutăm unii pe alţii, toţi câştigăm. Este o situaţie în 
care fiecare câştigă.

Biblia spune: „Arătaţi respect pentru toţi oamenii. Iu
biţi pe fraţii şi surorile din familia lui Dumnezeu” (1 Pe
tru 2,17, după o traducere internaţională pentru copii).

Când iubeşti şi respecţi pe cineva, sunt şanse mai 
mari ca şi acea persoană să te iubească şi să te respecte. 
Fiecare câştigă. Dar chiar dacă ea nu te iubeşte şi nu te 
respectă, atunci când tu o iubeşti şi o respecţi, există 
cineva care câştigă. Şi acel câştigător eşti tu.

Timp pentru familie
Intr-o zi din săptămână, în care doriţi, invitaţi familia dv. 

ca să vă închinaţi lui Dumnezeu împreună.
• Rugaţi persoana cu prenumele cel mai scurt să 

numere până la 100, rar, în timp ce restul familiei încearcă 
repede să găsească fotografii cu oameni care se ajută unii 
pe alţii. Uitaţi-vă în reviste, în cărţi, în ziare şi aduceţi-le 
în camera în care ţineţi acest serviciu de închinare.

• Rugaţi un adult să vă povestească despre o ocazie în 
care Domnul Isus l-a condus să ajute pe cineva care era, 
efectiv, în nevoie. Apoi povestiţi dv. despre o împrejurare 
în care aţi putut să ajutaţi pe cineva.

• Citiţi o întâmplare din Biblie, în care Domnul Isus i-a 
ajutat pe oameni (Marcu 7,32-37). De ce a făcut Domnul 
Isus lucruri aşa de neobişnuite ca să-l ajute pe omul 
acesta? (Sugestie: Gândiţi-vă cum i-aţi arăta dv. că 
intenţionaţi să o ajutaţi unei persoane care nu poate 
să audă sau să vorbească.)

• Cântaţi cântecul dv. preferat despre ajutorare. Aveţi 
grijă să-I mulţumiţi Domnului Isus pentru oamenii care 
v-au ajutat pe dv. şi familia dv. şi să-L rugaţi să vă dea 
ocazie să manifestaţi iubirea Lui faţă de alţii, în această 
săptămână.
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I
n ultimii ani, biserica noastră se 
confruntă tot mai brutal cu 
fenomenul şarlatanismului 

medical. Acesta include remedii 
sau metode terapeutice false sau 
nedovedite, promovate acerb şi 
adesea comercializate de terapeuţi 
cu personalităţi foarte puternice, 
harismatice, sau de mari companii. 
Exemple de şarlatanism medical la 
noi în ţară sunt: folosirea de cea
iuri despre care se pretinde că vin
decă orice (de ex. ceaiurile Cozac), 
bitterul suedez, suplimentele nu
triţionale (vitamine, minerale, 
„integratori” etc.) promovate de 
firme ca Herba Life, California 
Fitness, Golden NeoLife Dyamite, 
produsele homeopatice, preso- 
punctura, etc. De fapt, orice pro
dus sau metodă terapeutică pro
movată excesiv trebuie să tre
zească bănuieli.

Cei care cad victime şarlata
nismului medical au anumite tră
sături comune: sunt diagnosticaţi 
cu o boală cronică sau incurabilă, 
sunt lipsiţi de sprijinul emoţional 
al familiei şi se simt singuri, su
feră uneori de probleme care 
provoacă tulburări emoţionale 
(căderea părului, impotenţă, 
obezitate), au o teamă iraţională 
de m edicam ente , pe care le 
co n sid e ră  „ch im ica le  to x ice” , 
cunosc în mod superficial 
Spiritul Profetic şi li se pare că 
acesta le sp rijină  conduita 
(oare nu afirmă Ellen White că 
medicamentele sunt toxice şi că 
plantele medicinale sunt de 
preferat?).

Şarlatanismul medical, departe 
de a fi o aventură inofensivă 
motivată de imboldul „s-o încerc 
şi pe asta, n-are ce rău să-mi facă”,

prezintă riscuri majore, dintre care 
cele mai importante sunt:

• Pierderea de timp preţios, în 
care, de exemplu, unele forme de 
cancer trec din faza curabilă în cea 
incurabilă, dacă nu se face trata
mentul medical adecvat.

• Pierderea de sume mari de 
bani. Trist este că adesea aceşti bani 
sunt daţi de cei mai săraci oameni.

• Tratamentele periculoase — 
ceaiurile, suplimentele, formulele 
secrete conţin adesea substanţe 
toxice, adăugate în încercarea de a 
„potenţa” efectul produsului natural 
(de exemplu, unele formule de 
slăbire conţin diuretice care elimi
nă apa din organism). De aseme
nea, terapeuţii de ocazie recoman
dă tratamente standard, care nu ţin 
cont de diferenţele individuale şi 
între boli (de exemplu, postul poa
te fi indicat în unele boli, dar este

Reteîa lunii i i i  t* s  ă a  iflM fim lP

F
• 1 nnchepachet de 500 g spaghete

• 1 cană nucă măcinată

• 2 linguri suc de lămâie

• 1 ceapă rasă

• 1/4 linguriţă p ra f  de usturoi sau 3-4 căţei 

de usturoi zdrobiţi

• 2 căni apă

• 1 borcan de 100 g ardei roşu capia

• 1 linguriţă sare

• 1 1/2 ceaşcă pesm et

Se fierb spaghetele în apă cu puţină sare,

apoi se clătesc cu apă rece, se scurg şi se 

pun într-un vas de Jena.

Restul ingredientelor se amestecă bine 

până se obţine un sos omogen. Sosul se 

toarnă peste spaghete. Vasul se acoperă şi 

se pune la cuptor la foc potrivit timp de 

cca 20 minute.

Se descoperă vasul, se presară deasupra 

pesm etul şi se mai dă la cuptor încă 15 

minute.

Nr. porţii ■ 6 Valoare nutritivă/porţie:

Calorii 560
Proteine 17,3 g (12% din totalul caloriilor)
Glucide 89 g (63%)

Grăsimi totale 15,35 g (25%)
Colesterol 0 mg
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C
aisele sunt una dintre cele 
mai apreciate şi mai valo- 
oase delicatese create de 

Dumnezeu. Ele au fost cultivate 
încă din vechime, şi mulţi comen
tatori sunt de părere că merele 
despre care se vorbeşte în Biblie 
erau de fapt caise (Prov. 25,11).

Caisele sunt o bună sursă de vi
tamina A (3 caise asigură o treime 
din necesarul zilnic de vit. A), pre
cum şi de vitamina C. Sub formă 
uscată, ele reprezintă o sursă exce
lentă de fier. De asemenea, conţin 
o cantitate bogată de zaharuri



sinonim cu o sinucidere în forme 

agresive de leucemie), 

i. • Pierderea speranţei şi confu
zia, p rovocate  de dezam ăg irea  

repetată, pe care şarla tan ism u l 

le garantează.

• Stresul şi temerile inutile. 
Unii tămăduitori îşi asum ă com 

peten ţe care depăşesc  cu m ult 

nivelul educaţiei lo r m ed ica le  şi 

pun d iagnostice  false (de ex. de 

cancer) pe care  apoi le so lu ţi
onează cu m ult succes. C lientul 

suferă însă stresul!
• Vinovăţia — vracii insistă pe 

faptul că v indecarea vine d in ă 

untru, iar când aceasta  nu vine, 

bolnavul trage concluzia că el este 

de vină.

• Instilarea de idei străine 
creştinism ului. Indiferent dacă 

boala se v indecă sau nu (80%  

dintre boli se v indecă singure),

faptul că bolnavul a fost expus 

un o r te rap ii care au foarte ade
sea un substrat spiritual necreştin 

clatină edificiul adevărului din 

mintea sa.

Faptul că biserica noastră are 

un interes deosebit pentru îngriji

rea sănătăţii a făcu t ca m em brii 

ei să devin o ţin tă preferată  a 

şarlatanilor medicali. Astfel, foarte 

mulţi adventiş ti au apelat la 

ceaiurile domnului Cozac, care a 

avut abilitatea de a exploata la 
maximum preocuparea noastră 

pentru sănătate şi teama de boală. 

La fel, mulţi dintre membrii 

bisericii noastre s-au implicat activ 

ca promotori ai produselor unor 

firme cum sunt California Fitness 

sau Golden NeoLife Dyamite, 

convinşi că au găsit soluţia ideală 
de a îmbina lucrarea misionară 

medicală cu bunăstarea financiară.

,
C red că  es te  cazu l să o spun 

răspicat că, în toate aceste cazuri 

(şi altele asem enea lor), nu este  

vorba de n im ic altceva decât de 
şarla tan ism  m edical.

Şi m ai tr is t este  că, în in teri

orul bisericii, se găsesc persoane 
care îşi asum ă ro lu l de tăm ădu i

tori, apelând la tot felul de tehnici 

te rapeu tice  dub ioase . C el mai 

grav este însă faptul că unii dintre 

noi nu au d isc e rn ăm ân tu l de a 

d eo seb i a d e v ă ru l de fa lsu l 
g ro so lan  în  aces t dom en iu .

în  numărul viitor, veţi citi un 

scurt studiu com parativ al şar- 

latanism ului medical şi al lucră

rii m isionare medicale.

simple şi au o aromă foarte plăcu
tă, ceea ce le face deosebit de apre
ciate gustativ. Alte calităţi ale ca
iselor sunt conţinutul lor de po
tasiu, calciu şi fosfor, mai mare 
decât al majorităţii fructelor.

Dacă aţi cumpărat caise care nu 
sunt suficient de coapte, puneţi-le 
într-o pungă de hârtie de culoare 
închisă. Păstraţi-le astfel la tempe
ratura camerei până capătă o con
sistenţă uşor moale. Caisele coapte 
pot fi păstrate la frigider cca o 
săptămână.

De ce reţeta lunii nu conţine ca
ise? Pentru că reţeta cea mai bună 
este ca ele să fie consumate în stare 
crudă, coapte (sau uscate, iarna), 
ca desert.

Pagina de sănătate este realizată de 
dr. Gily lonescu, directorul 

Departamentului Sănătate al Uniunii.
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Promisiuni,
D acă lui Dumnezeu nu-Ipasă  de visele noastre, cui îi pasă?  

Chantal Klingbeil

D
iscul roşiatic al soarelui a alunecat dincolo de 
praful cenuşiu şi de smogul murdar al oraşului 
Lima, Peru. Era Sabat, pe 30 decembrie: ce mod 

de a termina anul! Soţul meu şi eu ne întorceam de la 
clinică, unde tocmai pierdusem sarcina.

Fusese unul dintre cei mai grei ani din viaţa noastră; 
ne adaptam la o cultură nouă, învăţam o limbă nouă. Şi 
apoi a fost o rază de lumină: după ani de aşteptare, urma 
să avem un copil. Dar, acum, speranţa aceasta, bucuria 
aceasta ne fusese luată cu cruzime.

Mi-am adus aminte de făgăduinţa de care ne prin
deam în drum spre clinică: „Cine este omul acela dintre 
voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?... 
Cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da 
lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7,9-11) Ai promis 
că nu ne vei da pietre, Doamne; că nu ne vei da pietre!

Pot sâ am încredere în Tine?
Gândurile mi s-au întors la o altă ocazie în care, efec

tiv, nu am înţeles călăuzirea lui Dumnezeu în viaţa mea. 
într-o zi, în timpul colegiului, mă hotărâsem că vreau să 
lucrez ca student misionar în Europa. Visul acesta era, 
într-adevăr, exagerat. în timpul acela, în Africa de Sud 
(eu sunt din Africa de Sud), cursul valutar era de 3,50 
rand (moneda locală) la un dolar S.U.A. şi, pentru că, aşa 
cum se aşteaptă, studenţii misionari îşi plătesc singuri 
drumul, costul călătoriei mele cu avionul era astronomic.

Părinţii mei făceau eforturi doar să ne ţină pe fratele 
meu şi pe mine la colegiul nostru adventist din Africa de 
Sud. Dar ştiam că la Dumnezeu totul este posibil şi că, 
dacă era voia Lui, atunci nimic, nici chiar lipsa de bani, 
nu-mi va sta în cale.

Aşa că am început să încerc să descopăr voinţa lui 
Dumnezeu. Am folosit mult timp rugându-mă şi citind 
Biblia.

Din nefericire, Biblia nu spune nicăieri că „vei merge 
în Europa”. Dar mi-am depus actele şi se părea că lucruri
le au început să se mişte. A trebuit să fac cerere pentru 
paşaport şi pentru viză. Pentru primirea răspunsului tre
buia să aştept câteva luni şi să cheltuiesc bani pe care nu-mi 
puteam permite să-i risipesc. Aveam nevoie de asigurarea 
lui Dumnezeu înainte de a face această investiţie.

Săptămâna aceea s-a remarcat ca una dintre cele mai 
memorabile în relaţia mea cu Dumnezeu. Am folosit mult 
timp ca să-L ascult pe Dumnezeu, să încerc să-L aud.

într-o zi, I-am spus că vreau să ştiu sigur dacă urma să plec 
ca student misionar. Chiar în după-amiaza aceea, când am 
îngenuncheat lângă pat, am primit o convingere atât de 
puternică, încât parcă auzeam cuvintele: „Vei merge în 
Europa!”

Asta a fost! Dumnezeu îmi spusese că urma să plec în 
Europa. Niciodată, înainte sau după aceea, nu am primit o 
impresie aşa de puternică! în următoarele câteva săptămâni, 
pluteam în nori. Mi-am investit toate economiile câştigate 
cu greu, mi-am scris lucrările şi le-am spus prietenelor mele 
că voi pleca în Europa. Când le-am explicat că Dumnezeu 
îmi spusese că voi fi student misionar, unele dintre priete
nele mele doar au zâmbit, ca şi când ar fi spus: „Visează în 
continuare”.

Apoi am primit acel apel telefonic. Fuseseră făcute câte
va schimbări de ultim moment şi locul pe care speram să-l 
ocup nu a mai fost disponibil. Mica mea lume s-a prăbuşit 
peste mine. Doamne, cum mă voi mai încrede vreodată în 
Tine şi în călăuzirea Ta? m-am rugat.

A urmat un scurt timp în care am fost nedumerită, tulbu
rată şi stânjenită. Toţi mă întrebau când urma să plec şi 
mulţi, inclusiv eu, puneau la îndoială această „asigurare” 
pe care o primisem de la Dumnezeu.

Am continuat sâ visez
Treptat, totul s-a liniştit. Mi-am reluat legătura cu 

Dumnezeu şi am închis tot episodul acesta sub eticheta 
„Nu ştiu”. Au trecut şase luni. La şcoala noastră au venit 
câţiva studenţi străini, între care un tânăr student la 
teologie, din Germania. El era simpatic şi s-a format o 
prietenie care a înflorit chiar înainte de absolvire.

Gerald a invitat o familie de prieteni - soţ şi soţie -, din 
Germania, să participe la ceremonia de absolvire a clasei 
lui, în Africa de Sud. Eram cam neliniştită înainte să 
întâlnesc aceşti prieteni ai săi, care erau ca nişte părinţi 
pentru el. Dacă ei nu vor fi de acord cu prietenia noastră? 
Sunt recunoscătoare pentru că totul a mers foarte bine, 
chiar dacă a trebuit să comunicăm aproape tot timpul în- 
tr-un fel de limbaj prin semne, pentru că eu nu ştiam nici 
un cuvânt în germană.

Prietenii lui Gerald ne-au dat câteva sfaturi bune cu pri
vire la relaţia dintre noi şi au sugerat ca, dacă aveam pla
nuri serioase, să merg în Germania să cunosc personal fami
lia, prietenii şi ţara lui.

Desigur, ne-am gândit că aceasta era o idee grozavă, dar
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exista o problemă: nu aveam bani. 
„Păi”, a spus soţul, punându-şi braţul 
în jurul lui Gerald, „ce-ai zice dacă 
i-aş plăti eu drumul lui Chantal?” Nu 
era timp să depun cerere pentru 
paşaport şi pentru viză. Din fericire, 
le aveam deja.

De pe locul meu la fereastră, în 
avion, văzând pentru prima dată Alpii 
acoperiţi de zăpadă, dintr-o dată 
mi-au explodat în minte cuvintele: 
„Vei merge în Europa”. Şi iată că 
mergeam în Europa. Dumnezeu nu

minţise! El doar avusese un alt mod, 
mult mai bun, de a face lucrurile. 
El mi-a dat o călătorie gratuită în 
Europa -  şi un soţ. Iar zelul misionar 
pe care Dumnezeu mi-1 pusese în 
inimă când eram la colegiu a fost, de 
asemenea, împlinit; acum îi slujim lui 
Dumnezeu în Peru.

Pasul următor
Da, Dumnezeu are planuri mult 

mai mari, mult mai cuprinzătoare, 
mult mai frumoase decât perspectiva
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Mrrrre

R
areori poţi să îţi dai seama de frământarea care se 
ascunde în spatele cuvintelor şi gesturilor 
liniştite. Uneori, râsul zgomotos poate fi semnul 
unei mari dezamăgiri, iar surplusul de umor, o supapă a 

disperării. Acestea sunt concluziile pe care le ordonez în 
minte, în timp ce prietenul meu de ocazie se pierde în 
mulţimea pestriţă şi agitată de neastâmpărul specific 
fiecărei dimineţi în Gara de Nord.

Câte lucruri nu s-au schimbat în mintea mea, de la 
capătul celălalt al drumului, până acum! Nu mi-am 
închipuit că o persoană cu o fire deschisă şi jovială poate 
continua să fie aşa, după câte dureri i-a fost dat să adune.

- Mă duc la Bucureşti, zise omul, şi bucuria din glas 
parcă era a unuia pornit cu treburi, pe lângă firma pe care 
o conduce.

„Trebuie să fie un patron prosper”, conchid eu fără 
prea mare greutate, dar aveam să mă înşel curând.

- Eu sunt tatăl Danielei, o ştiţi, este fata care a murit 
aici, la pod.

Şi omul continuă să îmi dea amănunte, ca şi când ar 
vorbi despre o întâmplare de demult, petrecută undeva 
departe, fără nici o legătură cu propria lui viaţă.

- Şi când a fost accidentul? vreau eu să ştiu, ca să-mi 
ascund ignoranţa faţă.de un lucru pe care prietenul meu 
presupune că ar fi trebuit să-l ştiu şi nici nu se îndoieşte 
că n-am idee despre ce e vorba.

- Păi nu ştiţi, acum doi ani, doar au scris toate ziarele. 
E vorba de procuroarea care tocmai îşi terminase 
stagiatura. Am cheltuit atâţia bani cu fiică-mea, am zis că 
fac şi eu ce pot s-o ajut să devină cineva în lume. Şi era o 
fată bună şi cuminte. Nu mergea niciodată la petreceri, dar 
ce-a apucat-o acum, cu colegii, hai să se distreze şi ea.

- Bănuiesc că nu le prea aveţi cu petrecerile, zic eu, cu 
teama de a nu greşi din nou cu aprecierile nefondate.

- Eu sunt creştin de-o bună bucată de vreme, încă pe 
când Daniela era mică. M-am întors la Domnul şi tare 
bine mi-a mers. Am mai avut eu necazuri pe la serviciu, 
ştiţi cum e. Dar am reuşit întotdeauna, pentru că Domnul 
a spus că nu ne lasă, şi chiar aşa a şi fost. Am lucrat în 
cercetare şi am făcut treabă bună. Am fost respectat de 
toţi, chiar dacă mulţi nu mă puteau suferi pentru credinţă.

- La ce biserică mergeţi ? mă interesez eu.
- La „Maranatha”, chiar aici lângă pod. E o biserică

Ion Buciumaţi
mare şi mă simt foarte bine. După ieşirea la pensie mai 
lucrez şi eu încă, cu nişte fraţi de aici. Numai patronul este 
neîntors la Domnul.

- Atunci înseamnă că şi Daniela mergea pe la biserică, 
zic eu destul de convins că am nimerit unde trebuie, dar 
aveam să mă înşel din nou.

Interlocutorul face o pauză destul de mare, timp în care 
eu reuşesc să mă repliez. Aceasta era neliniştea lui. Dar 
glasul îi revine şi discuţia se înfiripă din nou.

- Am invitat-o de multe ori. Nu spunea niciodată că nu 
vine, dar, de fiecare dată, avea altceva mai important de fă
cut. Aceasta este marea mea amărăciune. A murit neîmpăcată 
cu Domnul. Mi-a spus de multe ori să mă rog pentru ea, 
când avea examene mai grele, şi avea mare încredere în 
rugăciunile mele, pentru că de fiecare dată trecea cu bine 
şi promitea că o să vină şi ea odată. De fapt, s-a ţinut de 
cuvânt, zise el cu un zâmbet amar. în dimineaţa cu pricina, 
când veneau fraţii la adunare, fiica mea se afla în curtea 
bisericii, dar ce păcat că era prea târziu. De data aceasta 
era înfăşurată în rămăşiţele maşinii căzute de pe pod chiar 
acolo unde mi-a promis de atâtea ori că va veni, dar nu a 
reuşit niciodată, atâta vreme cât a fost în viaţă.

- Aceasta este o poveste foarte tristă, zic eu. Merită să 
fie spusă şi altora. Sunt aşa de mulţi tineri care tot amână 
să facă pasul hotărât, până când se trezesc mult mai 
departe decât se aşteptau. Poate că această întâmplare să-i 
ajute să ia hotărârea bună înainte de a fi prea târziu.

- Chiar vă rog să o faceţi. Ştiu că pentru Daniela mea 
nu mai este nimic de făcut, dar, dacă durerea mea poate 
ajuta pe alţii, acest lucru mă face să mă simt un pic mai 
bine şi găsesc un sens la toate câte s-au întâmplat. Multă 
vreme nu am putut înţelege de ce un copil atât de bun a 
avut parte de un sfârşit aşa de neaşteptat şi aşa de lipsit de 
speranţă. Dar acum, încep să înţeleg câte ceva şi ştiu că 
într-o zi voi avea deplina libertate să-I mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru această amărăciune.

Probabil că prietenul meu ar fi putut să-mi povestească 
toată noaptea, dacă nu am fi fost mult prea obosiţi amândoi, 
aşa că ne-a luat somnul curând fără de veste. Când ne-am 
trezit, trenul intra în Gara de Nord şi nu am avut timp 
decât să ne dorim o zi bună, dacă se poate o zi mai bună 
decât toate, când să putem înţelege toate cele neînţelese.

Ion Buciuman este preşedintele Conferinţei Banat şi 
directorul Departamentului Tineret al Uniunii.

V
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I J J J Jslujim
Ellen White

C
ând dai un prânz sau o cină”, a spus Domnul 
Hristos, „să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe 
fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii 

bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe 
tine şi să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci, când 
dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe 
orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi 
răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor nepri
hăniţi” (Luca 14,12-14).

în aceste cuvinte, Domnul Hristos pune obiceiurile 
egoiste ale lumii în contrast cu lucrarea dezinteresată de 
care El a dat exemplu în viaţa Sa. Pentru această lucra
re El nu oferă, ca răsplată, câştig trecător sau apreciere 
din partea lumii. „Ţi se va răsplăti”, a spus El, „la 
învierea celor neprihăniţi.” Atunci vor fi demonstrate 
rezultatele fiecărei vieţi. Fiecare va secera ce a semănat.

Gândul acesta ar trebui să fie un imbold şi o 
încurajare pentru fiecare lucrător pentru Dumnezeu. în 
viaţa aceasta, lucrarea noastră pentru Dumnezeu pare 
deseori aproape zadarnică. Eforturile noastre de a face 
bine pot fi sincere şi perseverente, şi totuşi este posibil 
să nu ne fie îngăduit să le vedem rezultatele. Nouă 
poate să ni se pară că efortul este pierdut. Dar Mântui
torul ne asigură că lucrarea noastră este înregistrată în 
cer şi că răsplata nu poate să lipsească. Apostolul Pavel, 
scriind prin Duhul Sfânt, spune: „Să nu obosim în 
facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, 
dacă nu vom cădea de oboseală” (Gal. 6,9). Iar în 
cuvintele psalmistului citim: „Cel ce umblă plângând, 
când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi 
strânge snopii” (Ps. 126,6).

Marea răsplată finală este dată la venirea Domnului 
Hristos; dar slujirea devotată pentru Dumnezeu aduce o 
răsplată chiar în această viaţă. Lucrătorul va trebui să 
întâmpine piedici, împotrivire şi descurajări amare, 
chiar sfâşietoare. Poate că nu vede rezultatul muncii lui. 
Dar cu toate acestea, el găseşte în lucrarea lui o răsplată 
binecuvântată. Toţi cei care se predau lui Dumnezeu în 
slujire neegoistă pentru semeni cooperează cu Domnul 
slavei. Gândul acesta face toate greutăţile mai plăcute, 
întăreşte voinţa, ridică moralul pentru orice se poate

_______________^

întâmpla. Atunci când lucrează cu inimă neegoistă, 
înnobilaţi prin împărtăşirea de suferinţele Domnului 
Hristos, când primesc compasiunea Lui, ei fac ca bu
curia să-I inunde sufletul şi aduc cinste şi slavă Nu
melui Său înălţat. Prin comuniunea cu Dumnezeu, cu 
Domnul Hristos şi cu îngerii sfinţi, ei sunt înconjuraţi 
de o atmosferă cerească, o atmosferă care aduce 
sănătate corpului, vigoare minţii şi bucurie sufletului.

Toţi cei care îşi consacră corpul, sufletul şi spiritul 
ca să slujească lui Dumnezeu vor fi înzestraţi conti
nuu cu o nouă putere fizică, mintală şi spirituală. 
Rezervele inepuizabile ale cerului sunt la dispoziţia 
lor. Hristos îi însufleţeşte cu spiritul Său, le dă viaţă 
din viaţa Lui. Duhul Sfânt îşi exercită cele mai înalte 
energii ca să lucreze în inimă şi în minte.

„Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea 
ta va încolţi repede.” „Tu vei chema, şi Domnul va 
răspunde, vei striga, şi el va zice: ‘Iată-Mă!’” „Lu
mina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău 
va fi ca ziua ‘n-amiaza mare! Domnul te va călăuzi 
neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă 
şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o 
grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu 
seacă” (Is. 58,8-11).

Nenumărate sunt făgăduinţele lui Dumnezeu 
pentru cei care lucrează pentru cei necăjiţi ai Săi. El 
spune: „Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci 
în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; Domnul îl 
păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ şi 
nu-1 laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui. Domnul îl 
sprijină când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi 
durerile în toate bolile lui”. „încrede-te în Domnul şi 
fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie” 
(„şi cu siguranţă vei fi hrănit”, după trad. engleză; Ps. 
41,1-3; 37,3). „Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi 
cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci 
grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale 
vor geme de must.” „Unul, care dă cu mâna largă, 
ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea 
mult, nu face decât să sărăcească.” „Cine are milă de 
sărac împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti
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binefacerea.” „Sufletul binefăcător 
va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va 
fi udat şi el” (Prov. 3,9.10; 11,24; 
19,17; 11,25).

Deşi o mare parte din rezultatele 
activităţii lor nu se arată în viaţa 
aceasta, lucrătorii lui Dumnezeu au 
făgăduinţa Lui sigură cu privire la 
succesul final. Ca Răscumpărător 
al lumii, Domnul Hristos a fost 
confruntat mereu cu ceea ce, în 
aparenţă, era un eşec. Se părea că 
face prea puţin din lucrarea pe care 
tânjea să o facă, de a-i ridica şi 
mântui pe oameni. Reprezentanţi ai 
lui Satana lucrau permanent ca să-I 
pună piedici. Dar El nu S-a lăsat 
descurajat. El vedea mereu, în faţa 
Lui, rezultatul misiunii Sale. Ştia 
că adevărul va triumfa, în cele din 
urmă, în lupta cu răul, şi le-a spus 
ucenicilor Săi: „V-am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine. în 
lume veţi avea necazuri; dar îndrăz
niţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 
16,33). Viaţa ucenicilor lui Hristos 
trebuie să fie, la fel ca viaţa Lui, o 
serie de neîntrerupte biruinţe -  
nevăzute aici, dar recunoscute ca 
atare în marele viitor.

Cei care lucrează pentru binele 
altora lucrează în unire cu îngerii 
din cer. Ei se bucură de tovărăşia 
lor continuă, de lucrarea lor neînce
tată. îngeri strălucitori şi puternici 
sunt totdeauna aproape, ca să apere, 
să mângâie, să vindece, să dea 
învăţătură, să inspire. Ale lor sunt 
educaţia cea mai înaltă, cultura cea 
mai autentică, slujirea cea mai 
importantă posibilă pentru fiinţele 
omeneşti în lumea aceasta.

Deseori, îndurătorul nostru Tată 
îi încurajează pe copiii Săi şi le în
tăreşte credinţa, îngăduindu-le să 
vadă aici dovezi ale puterii harului 
Său asupra inimii şi vieţii celor 
pentru care lucrează. „Căci gându
rile Mele nu sunt gândurile voastre, 
şi căile voastre nu sunt căile Mele, 
zice Domnul. Ci cât sunt de sus 
cerurile faţă de pământ, atât sunt de 
sus căile Mele faţă de căile voastre 
şi gândurile Mele faţă de gândurile

voastre. Căci după cum ploaia şi 
zăpada se pogoară din ceruri şi nu 
se mai întorc înapoi, ci udă pă
mântul şi-l fac să rodească şi să 
odrăslească, pentru ca să dea 
sămânţă semănătorului şi pâine 
celui ce mănâncă, tot aşa şi 
Cuvântul Meu, care iese din gura 
Mea, nu se va întoarce la Mine 
fară rod, ci va face voia Mea şi va 
împli-ni planurile Mele. Da, veţi 
ieşi cu bucurie şi veţi fi călăuziţi 
în pace. Munţii şi dealurile vor 
răsuna de veselie înaintea voastră

îngerii L-au înconjurat 

nerăbdători, atunci 

când El a intrat pe por

ţile cerului. Dar El Ie-a 

făcut semn să se retra

gă. Inima Lui era cu 

grupa tristă, însingura

tă, a ucenicilor pe care 

îi lăsase pe Muntele 

Măslinilor. Inima Lui 

este şi astăzi alături de 

copiii Săi de pe pă

mânt, care se luptă, 

care mai au de dus 

lupta cu nimicitorul.

şi toţi copacii din câmpie vor bate 
din palme. în locul spinului se va 
înălţa chiparosul, în locul mărăci
nilor va creşte mirtul. Şi lucrul 
acesta va fi o slavă pentru Dom
nul, un semn veşnic, nepieritor”
(Is. 55,8-13).

în transformarea caracterului, 
în îndepărtarea patimilor rele, în 
dezvoltarea însuşirilor plăcute ale 
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, 
vedem împlinirea făgăduinţei: „în 
locul spinului se va înălţa chiparo
sul, în locul mărăcinilor va creşte 

_____________ _______________

mirtul”. Vedem cum pustia vieţii 
se veseleşte şi înfloreşte „ca tran- 
dafirul“ (Is. 35,1).

Domnului Hristos îi face o 
mare bucurie să ia material în 
aparenţă fără speranţă, pe cei pe 
care i-a corupt şi prin care a lucrat 
Satana, şi să-i facă obiecte ale ha
rului Său. El Se bucură să-i sal
veze din suferinţă şi de la mânia 
care trebuie să cadă asupra celor 
neascultători. El îi face pe copiii 
Săi reprezentanţii Lui în împli
nirea acestei lucrări, iar în suc
cesul ei, chiar în această viaţă, ei 
găsesc o răsplată preţioasă.

Dar ce este aceasta în compara
ţie cu bucuria pe care o vor avea în 
marea zi a descoperirilor finale? 
„Acum, vedem ca într-o oglindă, 
în chip întunecos; dar atunci, vom 
vedea faţă în faţă” (1 Cor. 13,12).

Răsplata lucrătorilor Domnului 
Hristos este să intre în bucuria Lui. 
Bucuria aceea, pe care chiar 
Domnul Hristos abia o aşteaptă cu 
o dorinţă fierbinte, este prezentată 
în cererea Sa către Tatăl: „Vreau ca 
acolo unde sunt Eu, să fie 
împreună cu Mine şi aceia pe care 
Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17,24).

îngerii aşteptau să-L salute pe 
Isus, atunci când S-a înălţat, după 
învierea Sa. Oştirea din cer tânjea 
să-L salute din nou pe iubitul ei 
Comandant, care Se întorcea din 
închisoarea morţii. îngerii L-au 
înconjurat nerăbdători, atunci când 
El a intrat pe porţile cerului. Dar 
El le-a făcut semn să se retragă. 
Inima Lui era cu grupa tristă, 
însingurată, a ucenicilor pe care îi 
lăsase pe Muntele Măslinilor.
Inima Lui este şi astăzi alături de 
copiii Săi de pe pământ, care se 
luptă, care mai au de dus lupta cu 
nimicitorul. „Tată”, spune El, 
„vreau ca acolo unde sunt Eu, să 
fie împreună cu Mine şi aceia pe 
care Mi i-ai dat Tu” .

Cei răscumpăraţi ai Domnului 
Hristos sunt pietrele Sale preţioase, 
comoara Lui scumpă şi specială.
„Ei sunt pietrele cununii împără-
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teşti” - „bogăţia slavei moştenirii 
Lui în sfinţi” (Zah. 9,16; Efes. 
1,18). în ei, „va vedea rodul mun
cii sufletului Lui şi Se va înviora” 
(Is. 53,11).

Nu se vor bucura lucrătorii Lui, 
atunci când şi ei vor vedea rodul 
eforturilor lor? Apostolul Pavel, 
scriindu-le convertiţilor din Tesa- 
lonic, spune: „Cine este, în adevăr, 
nădejdea sau bucuria sau cununa 
noastră de slavă? Nu sunteţi voi, 
înaintea Domnului nostru Isus Hris
tos, la venirea Lui? Da, voi sunteţi 
slava şi bucuria noastră” (1 Tes. 2, 
19.20). Iar pe fraţii din Filipi îi în
deamnă să fie „fără prihană şi cu
raţi”, să „străluciţi ca nişte lumini 
în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; 
aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă 
pot lăuda că n-am alergat, nici nu 
m-am ostenit în zadaf’ (Fii. 2,15.16).

Fiecare imbold al Duhului Sfânt, 
care îi conduce pe oameni la bună
tate şi la Dumnezeu, este notat în 
cărţile cerului şi, în ziua lui Dum
nezeu, tuturor celor care s-au pre
dat ca unelte prin care Duhul Sfânt 
să lucreze li se va permite să pri
vească rezultatul vieţii lo r...

^  Uimitoare va fi descoperirea,
atunci când se va vedea cât de de
parte a ajuns influenţa sfântă, şi vor 
fi scoase la iveală rezultatele ei 
preţioase. Cât de mare va fi recu
noştinţa oamenilor care ne vor în
tâlni în curţile cerului, când vor 
înţelege preocuparea iubitoare, pli
nă de simpatie, arătată pentru mân
tuirea lor! Toată lauda, cinstea şi 
slava îi vor fi date lui Dumnezeu şi 
Mielului, pentru răscumpărarea 
noastră; dar slava lui Dumnezeu nu 
va fi deloc ştirbită prin exprimarea 
recunoştinţei faţă de cei de care 
Dumnezeu S-a folosit ca să salveze 
suflete gata să piară.

Cei mântuiţi îi vor întâlni şi-i 
vor recunoaşte pe cei cărora le-au 
îndreptat atenţia spre Mântuitorul 
înălţat. Ce convorbiri binecuvânta
te vor purta unii cu alţii! „Eram 
păcătos”, se va spune, „fără Dum
nezeu şi fără speranţă în lume; şi tu

ai venit şi mi-ai îndreptat atenţia 
spre scumpul Mântuitor ca spre 
singura mea speranţă. Eu am crezut 
în El Mi-am regretat păcatele şi 
am fost făcut să stau împreună cu 
sfinţii Săi în locuri cereşti, în Hris
tos Isus.“ Alţii vor spune: „Eram 
păgân, într-o ţară păgână. Tu ţi-ai 
părăsit prietenii şi căminul plăcut, 
şi ai venit să mă înveţi cum să-L gă
sesc pe Isus şi să cred în El ca în sin
gurul Dumnezeu adevărat. Mi-am 
dărâmat idolii şi m-am închinat lui 
Dumnezeu, iar acum îl văd faţă în 
faţă. Sunt mântuit, pe veci mân
tuit ca să-L privesc o veşnicie pe 
Cel pe care îl iubesc. Atunci îl

„Inima mea a fost mişca

tă, supusă, zdrobită, 

când am contemplat sa

crificiul pe care Hris

tos l-a făcut pentru mi

ne. Mi s-a făcut foame 

de pâinea vieţii şi ade

vărul a fost dulce pen

tru sufletul meu. Sunt 

aici, mântuit, pe veci 

mântuit, ca să trăiesc 

veşnic în prezenţa Lui 

şi să-L laud pe Acela 

care Şi-a dat viaţa pen

tru mine.”

vedeam doar cu ochiul credinţei, 
dar acum îl văd aşa cum este. Acum 
pot să-mi exprim recunoştinţa, 
pentru mila Sa răscumpărătoare, 
Celui care m-a iubit şi m-a spălat 
de păcatele mele în sângele Său”.

Alţii îşi vor exprima recunoş
tinţa faţă de cei care i-au hrănit pe 
cei flămânzi şi i-au îmbrăcat pe cei 
goi. „Când disperarea îmi înlănţuia 
sufletul în necredinţă, Domnul te-a

____________ A ,___________

trimis la mine”, vor spune ei, „ca 
să-mi spui cuvinte de speranţă şi 
de mângâiere. Mi-ai adus hrană 
pentru nevoile fizice şi mi-ai deschis 
Cuvântul lui Dumnezeu, ca să-mi 
dau seama de nevoile mele spiritu
ale. M-ai tratat ca pe un frate. Ai 
simţit împreună cu mine în neca
zurile mele şi mi-ai vindecat su
fletul rănit şi îndurerat, aşa încât să 
pot să mă prind de mâna lui Hris
tos, întinsă ca să mă salveze. în 
ignoranţa mea, m-ai învăţat cu 
răbdare că am, în cer, un Tată care 
mă iubeşte. Mi-ai citit făgăduinţele 
scumpe din Cuvântul lui Dumne
zeu. Mi-ai inspirat credinţă că El 
mă va mântui. Inima mea a fost 
mişcată, supusă, zdrobită, când am 
contemplat sacrificiul pe care 
Hristos l-a făcut pentru mine. Mi 
s-a făcut foame de pâinea vieţii şi 
adevărul a fost dulce pentru sufle
tul meu. Sunt aici, mântuit, pe veci 
mântuit, ca să trăiesc veşnic în 
prezenţa Lui şi să-L laud pe Acela 
care Şi-a dat viaţa pentru mine.”

Câtă bucurie va fi atunci când 
aceşti oameni răscumpăraţi îi vor 
întâlni şi saluta pe cei care au dus 
povara salvării lor! Iar cei care au 
trăit nu ca să-şi facă pe plac, ci să 
fie o binecuvântare pentru cei nevo
iaşi, care au foarte puţine binecu
vântări -  ce val de emoţie şi de 
satisfacţie le va umple inima! Ei 
vor înţelege făgăduinţa: „Şi va fi 
ferice de tine, pentru că ei n-au cu 
ce să-şi răsplătească; dar ţi se va 
răsplăti la învierea celor neprihă
niţi” (Luca 14,12-14).

„Te vei putea desfăta în Dom
nul, şi Eu te voi sui pe înălţimile 
ţării, te voi face să te bucuri de 
moştenirea tatălui tău Iacov; căci 
gura Domnului a vorbit” (Is. 58,14).

Ellen White a făcut parte dintre pionierii 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. 

Adventiştii consideră că, în viaţa, în scrierile şi 
în activitatea ei publică de peste 70 de ani, s-a 

manifestat adevăratul dar biblic al profeţiei.

Mărturii pentru biserică, voi. 6, pag. 
308-314; Gospel Workers, pag. 512-519
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EDITORIAL /  Urmare din 
pagina 3

Foarte mişcat am fost de mesa
jul primit de la pastorul Janos 
Kovacş-Biro, originar din Româ
nia, recent ales preşedintele Confe
rinţei Tisa din Uniunea Maghiară: 
„Mă bucur că statornicia nu vă lip
seşte din inimă. Săptămâna trecută, 
am avut o conferinţă de rugăciune 
cu tinerii. Cu această ocazie, ne-am 
înţeles să facem un lanţ al rugăciu
nii între noi. Vă sprijinim în rugă
ciunile noastre şi am vrea să ştiţi că 
Domnul vă va ajuta. în suflet şi 
duh, suntem cu dv. Fiţi tari... Meri
tă să luptăm pentru adevărul lui 
Dumnezeu. Tinerii noştri şi un grup 
de pastori se roagă pentru voi”.

Multe comunităţi româneşti din 
Europa şi din Statele Unite au adre
sat autorităţilor scrisori şi memorii. 
Când, cu ocazia întâlnirii pe care dl 
prim-ministru Radu Vasile a avut-o 
cu conducătorii cultelor din ţara 
noastră, am prezentat situaţia copii
lor noştri, domnia sa a spus: „Da, 
cunosc situaţia. Am primit un me
moriu şi de la V iena...”

Aceasta a fost mai mult decât o 
solidaritate exterioară, ca a unora 
care se întâmplă să se afle în ace
eaşi situaţie sau au interese comu
ne. Mulţi dintre noi ne-am transpus 
în situaţia copiilor şi, simbolic, am 
luat aceeaşi atitudine, am acceptat 
acelaşi stigmat şi am căpătat ace
eaşi biruinţă. Fratele Romulus Chel- 
begeanu, aflat la studii la Universi
tatea Loma Linda, îmi scria: „Re
gret că m-am născut prea devreme. 
Mi-aş fi dorit şi eu să fiu acum în 
clasa a opta a Uniunii Române, de 
care am dreptul să fiu mândru...” 

Foarte încurajator este faptul că 
am primit declaraţii de sprijin şi din 
partea reprezentanţilor unor biserici 
care nu împărtăşesc convingerea 
noastră cu privire la Sabat, cum ar 
fi pastorul Ioan Ceuţă, preşedintele 
Bisericii Adunările lui Dumnezeu 
(Penticostale). în mai multe convor
biri cu fratele Emil Bulgăr, fost pre
şedinte al Uniunii Bisericilor Penti
costale şi al Alianţei Evanghelice, 
dânsul s-a arătat preocupat de situ

5 iunie 1999 - Mergi la examen?
Printre tinerii care au spus NU este şi Alina Pascu.
Intr-un fel, alegerea ei a fost mai uşoară, din două motive: Pe 

de-o parte, a avut sprijinul părinţilor. Ce binecuvântare! Pe de 
altă parte, în familie exista deja o tradiţie: fraţii ei renunţaseră 
deseori la diferite examene, pentru a nu călca Sabatul. Dar să 
pierzi un an din viaţă? Un an întreg?...

Ziua de 5 iunie nu-i va rămâne însă în minte ca fund  ziua în t 
care a pierdut un examen. Alina îşi va aminti de 5 iunie ca de ziua 
în care a păşit în apa botezului, încheind legământul cu 
Dumnezeu.

Erwin Kestner, pastor, comunitatea Bucureşti-Popa Tatu. 

directorul Departamentului Educaţie al Conferinţei Muntenia,

aţia noastră şi m-a asigurat de spri
jin în rugăciune.

3. Sabatul, ca semn distinctiv 
al bisericii noastre, a ajuns să fie  
cunoscut aşa cum probabil că nu 
fusese niciodată. Pe de o parte, au 
fost discuţiile, întâlnirile, audienţe
le şi telefoanele, memoriile şi docu
mentaţia prin care personalităţi de 
cel mai înalt rang din ţara noastră 
au fost în situaţia să afle şi chiar să 
ia o atitudine faţă de datoria prin
cipială de a asigura respectarea zi
lei de odihnă pentru cei care solici
tă acest lucru. Atât apariţiile în 
presă (destul de numeroase), cât şi 
corespondenţa dintre diferite perso
nalităţi şi instituţii au păstrat o abor
dare echilibrată şi pozitivă. Cu 
foarte mici excepţii, subiectul a 
fost privit din perspectiva drepturi
lor şi libertăţilor religioase. Un nu
măr de copii în cauză, părinţi, re
prezentanţi ai bisericii noastre, pas
tori au avut ocazia să vorbească, să 
fie cunoscuţi, şi impresiile care s-au 
creat au fost, în cele mai multe si
tuaţii, realiste şi corecte.

Un element aşteptat cu nelinişte 
şi rugăciune a fost poziţia concretă 
pe care copiii aveau să o ia în ziua 
de 5 iunie. în  multe birouri din 
Ministerul Educaţiei Naţionale, se 
crease o „speranţă” că marea majo
ritate a copiilor vor merge la exa
menul din acea zi şi că totul se va 
sfârşi acolo. Conducerea bisericii va 
rămâne singură, nesusţinută în aceas
tă poziţie de către credincioşi. Mulţu
mim lui Dumnezeu că această aş- 

_______________ ^ ______________

teptare răutăcioasă nu s-a împlinit.
Dar acum ochii vor fi din nou 

aţintiţi asupra noastră şi mai ales 
asupra rezultatelor pe care le vor 
obţine la examen copiii noştri. Mi
za va fi destul de mare. De aceea, 
la ultima şedinţă a Comitetului 
Executiv al Uniunii, am încurajat 
conferinţele să iniţieze programe de 
sprijinire a copiilor, prin clase de pre
gătire. Aceşti copii, care au adus aşa 
servicii uriaşe bisericii prin ati
tudinea lor matură şi gata de sacrifi
ciu, trebuie să fie sprijiniţi de biserică.

îl laud pe Domnul pentru copiii 
noştri! Nu cred că a fost vreo altă 
ocazie în trecut în care peste 630 de 
copii să fi stat în acest fel de partea 
Sabatului Domnului. Şi de ce n-ar 
fi aceasta cea mai bună generaţie? 
Oare nu credem din toată inima că 
ei vor participa, la o vârstă sau alta, 
la confruntarea şi victoria definitivă 
privitoare la Sabat? Oare nu pentru 
aceasta îi pregăteşte Domnul?

„Din gura copiilor... Ţi-ai scos o 
întăritură de apărare împotriva po
trivnicilor Tăi”, aşa cânta psalmistul 
(Ps. 8,2) şi aşa cântăm şi noi astăzi.

Şi acum, până la o următoare 
încercare majoră, să ne întoarcem 
la Sabatele noastre, despre care 
„aşa vorbeşte Domnul: ‘Păziţi ce 
este drept şi faceţi ce este bine, căci 
mântuirea Mea este aproape să vină 
şi neprihănirea Mea este aproape să 
se arate. Ferice de omul care face 
lucrul acesta şi de fiul omului care 
rămâne statornic în el, păzind 
Sabatul’” (Isaia 56,1.2).
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Un dialog dificil

Viorel Dima

L
a solicitarea de a se acorda copiilor ad
ventişti şansa de a susţine examenele 
într-o altă zi decât sâmbăta, ministrul 

educaţiei naţionale, dl Andrei Marga, în mai 
multe ocazii, a dat asigurări de rezolvare 
favorabilă: „Fiţi sigur că vă vom rezolva 
problema”, a spus domnia sa, pe 27 aprilie
1999, „deoarece solicitarea dv. este consti
tuţională”.

Dl ministru a propus ca proba de cultură 
generală, care era programată pentru 
sâmbătă, 5 iunie a.c., să fie schimbată pentru 
vineri, 4 iunie a.c. Atunci când directorul 
general pentru învăţământ preuniversitar, 
doamna Liliana Preoteasa, a reacţionat destul 
de categoric, spunând că datele examenului 
nu pot fi schimbate, domnul Marga a 
declarat: „Vom găsi o soluţie, trebuie să 
găsim o soluţie, deoarece solicitarea dânşilor 
este constituţională”.

Deoarece dl ministru solicitase să ne 
întâlnim a doua zi, pentru a vedea dacă 
soluţia care se va găsi este rezonabilă, ca apoi 
să semneze ordinul prin care să soluţioneze 
solicitarea noastră, am „beneficiat” de mai 
multe zile de aşteptare !a uşa biroului dnei 
Preoteasa, multe discuţii şi negocieri.

Vineri, 7 mai, cu ocazia recepţiei de la 
Cotroceni, oferite în cinstea Papei Ioan Paul 
al II-lea, dl Marga a dat iarăşi asigurări că 
această problemă va fi soluţionată.

Luni, 10 mai, domnul director Alexandru 
Ţion mi-a prezentat proiectul Ordinului Mi
nistrului, prin care se propunea ca proba de 
cultură generală să fie-susţinută de copiii ad
ventişti duminică, 6 iunie, în cinci centre. 
Părea că lucrurile merg în direcţia bună. Din 
nefericire, în întrevederea avută în aceeaşi zi, 
dl ministru nu s-a referit deloc la acest pro
iect, dar a solicitat din partea conducerii 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea o dez
legare ca aceşti copii să se poată prezenta 
sâmbăta la examene.

In acelaşi timp, a dat asigurări că înţelege 
motivele pentru care a fost adresată această 
solicitare şi că, începând cu anul şcolar 1999-
2000, chestiunea în discuţie va fi soluţionată, 
fapt pentru care a emis Ordinul 3800 din 11 mai 
1999 (vezi facsimilul alăturat).

Atât în timpul negocierilor, cât şi în 
declaraţiile publice, Ministerul Educaţiei 
Naţionale a susţinut că solicitarea Bisericii 
Adventiste nu poate fi soluţionată anul

acesta, deoarece a fost făcută prea târziu.
în cadrul întrevederii pe care preşedintele bisericii noastre şi 

secretarul general al Asociaţiei „Conştiinţă şi Libertate” au avut-o 
cu dl Marga şi cu dna Preoteasa, s-a clarificat faptul că Biserica 
Adventistă a început demersurile din septembrie 1998 şi că 
Ministerul Educaţiei Naţionale nu a procedat corect susţinând, 
atât în corespondenţa purtată cu petiţionarii din Biserica 
Adventistă, cât şi în declaraţiile publice, că solicitarea Bisericii 
Adventiste a fost făcută prea târziu.

Cu toate acestea, şi după această dată, atât dl Ministru 
Marga, cât şi dl Secretar de Stat, dl Fronescu, au afirmat în 
declaraţiile publice că nu au răspuns favorabil Bisericii 
Adventiste pentru că aceasta i s-a adresat cu foarte puţin timp 
înainte de data examenului.

Biserica Adventistă poate prezenta documente care dovedesc 
că şi înainte de a se stabili data examenelor solicitase Ministeru
lui Educaţiei Naţionale să ia în consideraţie această chestiune.

Viorel Dima este director pentru Relaţii Publice 

f i  Libertate Religioasa în Uniunea Română.
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VD e la  a  w & m t

lucwwl acesta
Gheorghe Modoran

C
a biserică, am urmărit cu emoţie, cu speranţă şi cu 
încredere, dar şi cu îngrijorare, evoluţia evenimen
telor legate de examenul de capacitate din vara 

aceasta. Când a fost depus primul memoriu la Ministerul 
Educaţiei Naţionale, în septembrie 1998, destul de 
multe persoane din partea autorităţilor ne încurajau să 
stăm liniştiţi pentru că va fi o rezolvare favorabilă.

Şi după primele intervenţii la nivel de ministru, ar
gumentele primite au fost într-adevăr de natură să ne li
niştească. Şi, când totul părea rezolvat, soluţia conveni
tă împreună cu noi pentru un examen de capacitate pe 
centre fiind comunicată şi inspectoratelor pentru a de
semna şcolile necesare, în mod cu totul surprinzător, or
dinul ministrului n-a mai fost semnat niciodată. De ce 
această întorsătură a lucrurilor? Poate că intuim răspun
surile la aceste întrebări, dar probele, cu siguranţă, nu le 
vom avea niciodată. Au fost oameni şi au fost instituţii 
bisericeşti care s-au opus acestei rezolvări. Negreşit, 
intenţia a fost să ni se facă un rău. Dar astăzi, privind în 
urmă la evoluţia lucrurilor, cred cu toată convingerea că 
„de la Domnul a venit lucrul acesta” .

Nu în sensul că Dumnezeu a dorit să aducă întristări 
şi dureri în inimile părinţilor şi copiilor. El avea însă un 
plan grandios pentru Numele Său şi lucrarea Sa. El urma 
să schimbe răul în bine, înfrângerea într-o mare biruinţă.

Au urmat numeroasele demersuri, intervenţii, 
audienţe, memorii şi scrisori din partea părinţilor şi con
ducerii bisericii, din ţară şi străinătate, din partea unor 
instituţii, organizaţii, cât şi din partea unor personali
tăţi. Cazul elevilor adventişti a fost prezent în întreaga 
mass-media românească.

Problema zilei de odihnă şi închinare respectată de 
credincioşii adventişti a fost dezbătută şi comentată în 
toate mediile: în şcoli, inspectorate, primării, prefecturi, 
justiţie, ministere, guvern, comisii parlamentare, 
preşedinţie etc. în şcolile în care a fost chiar un singur 
elev adventist au fost mari dezbateri - colegi şi 
profesori făcând tot felul de presiuni asupra celui/celor 
în cauză şi a părinţilor pentru a se prezenta la examen.

Părinţii sutelor de copii din acele şcoli au aflat şi au 
comentat problema adventiştilor. Posturi de radio şi TV 
naţionale şi particulare au prezentat interviuri luate ele
vilor adventişti, părinţilor, conducerii bisericii, precum şi 
persoanelor responsabile din Ministerul Educaţiei Naţi
onale. Toate acestea au fost transmise pe post la ore de 
maximă audienţă şi au fost, în general, obiective, fără să 
atace convingerile celor în cauză sau poziţia bisericii.

Toate instituţiile de stat ne-au transmis mesaje 
încurajatoare, asigurându-ne că fac intervenţii pentru 
rezolvarea cazului nostru.

Hotărârea şi convingerea noastră cu privire la adevă
rul despre Sabat au cunoscut o mediatizare fară prece
dent în istoria adventismului din România. A fost una 
dintre cele mai mari acţiuni de evanghelizare iniţiate şi 
conduse direct de Dumnezeu. Cauza personală a 
copiilor şi familiilor respective a devenit cauza lui 
Dumnezeu şi a bisericii Sale. De aceea, am aşteptat din 
nou „cu sufletul la gură”, şi împreună cu noi şi

autorităţile de stat, poziţia şi hotărârea pe care o vor lua 
cei în cauză.

Şi cei mai mulţi au ales să devină martori ai lui Dumne
zeu şi ai adevărului Său, indiferent de preţul pe care urmau 
să-l plătească. Şi o spunem spre slava lui Dumnezeu că 
Biserica Adventistă, prin aceşti reprezentanţi ai ei, a fost la 
înălţime. Dumnezeu a demonstrat prin ei că, în această 
lume coruptă, fară principii şi standarde morale, o lume a 
compromisului, mai există părinţi şi tineri care aleg să 
trăiască după principii şi standarde cereşti.

Au aşteptat cu toţii până în ultima zi a examenului de 
capacitate cu încredere şi speranţă că Dumnezeu va 
interveni în favoarea copiilor noştri. Au înţeles însă că 
Dumnezeu a avut un alt plan; avea nevoie de mărturia lor, 
şi această mărturie a fost dată. Ştim că această mărturie a 
costat frământări, lacrimi, îngrijorări, imposibilitatea de a 
intra la un liceu dorit şi uneori tensiuni şi conflicte în 
familie. Dar toate acestea au fost acceptate cu încredere în 
intervenţia salvatoare a lui Dumnezeu.

Trecuseră aproape două săptămâni de la încheierea 
examenului de capacitate şi nu se întrevedea nici o 
rezolvare. Dimpotrivă, toate declaraţiile Ministerului 
Educaţiei Naţionale erau descurajatoare: nu va mai fi nici 
o sesiune a examenului de capacitate până în anul următor.

Şi, când speranţele noastre privind o rezolvare fericită 
au ajuns la capăt, atunci a intervenit Dumnezeu în chip 
minunat. într-o dimineaţă, când ne hotărâserăm să nu mai 
facem nici o intervenţie la Ministerul Educaţiei Naţionale, 
care se arătase atât de refractar la solicitările noastre, a 
sunat telefonul. Preşedintele uniunii şi secretarul general 
al Asociaţiei „Conştiinţă şi Libertate” erau invitaţi, din 
partea ministerului, pentru discuţii în vederea unei noi 
sesiuni a examenului de capacitate.

O mărturie a fost dată, un adevăr a fost înălţat, o criză a 
fost trecută, o experienţă cu Dumnezeu a fost dobândită, o 
biruinţă a fost câştigată. A meritat cu prisosinţă preţul plătit.

A lui Dumnezeu să fie toată slava.
Gheorghe Modoran este directorul 

Departamentului Educaţie al Uniunii.

Aici este răbdarea sfinţilor

L
upta creştinului nu se bazează doar pe utilizarea mijloa
celor legale de apărare a drepturilor, ci implică şi dispo
ziţia de asumare necondiţionată a consecinţelor, în ca

zul încălcării drepturilor. Loialitatea eroilor credinţei faţă de 
mărturisirea de credinţă a depăşit întotdeauna nivelul 
militării pentru drepturi, rodind de cele mai multe ori suferinţă 
şi martiraj, prin puterea şi de dragul Celui ce „suferinţele 
noastre le-a purtat” . Drumul credinţei este atât de atrăgător 
pentru că este marcat de sângele vărsat de Mântuitorul.

Una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le 
primeşte cel care este credincios lui Dumnezeu în orice 
situaţie este să vadă cum este condus spre experienţe noi şi 
uimitoare. Cum ar fi arătat astăzi Biblia, dacă Iosif sau Daniel 
şi prietenii săi ar fi cedat în faţa încercărilor? Şi cât de mare 
este numărul celor care le-au urmat pilda, scriind pagini 
nemuritoare de victorii! Şi cine va putea socoti mulţimea 
contemporanilor noştri, care vor continua să umple galeria 
biruitorilor, aruncându-se în ultima mare bătălie a credinţei?,;/; 
Aţi fost surprinşi să descoperiţi că nişte elevi de clasa a opta 
iau poziţie pentru Emanuel, fără a se lăsa intimidaţi de 
riscuri? Biruitorii sunt printre noi. Apocalipsa ne pregăteşte 
acest destin. Ce voi alege eu? Ce vei alege tu?

Teodor Huţanu, preşedintele Conferinţei Moldova
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Usi huni unlî
Interviu cu dr. Jan Paulsen, preşedintele Conferinţei Generale a 

Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, cu privire la situaţia copiilor 
adventişti din România

Aşa cum ştiţi, peste 800 de elevi, copii ai familiilor 
adventiste, au fost aduşi astăzi în situaţia de a alege între 
un principiu veşnic al lui Dumnezeu şi o decizie de 
autoritate a Ministerului Educaţiei. Cât de înţelept este 
să fie ridicată această problemă, a serbării şi sfinţirii 
Sabatului, acum, când suntem confruntaţi cu multe alte 
probleme majore, cum ar fi situaţia economică, crizele 
politice sau problemele etnice care au generat conflictul 
din Balcani?

Ascultarea de Dumnezeu este primordială în orice 
situaţie. Dumnezeu este stăpânul nostru suprem şi El este 
Acela căruia trebuie să ne supunem mai întâi. Deci, întreba
rea dacă să ascultăm de Dumnezeu nu trebuie apreciată în 
acelaşi mod în care tratăm celelalte probleme, pentru că 
aceasta este de cea mai mare importanţă pentru noi.

Consideraţi că poziţia pe care Biserica Adventistă 
din România a adoptat-o este specifică doar acestei 
regiuni şi că arată, cumva, o tendinţă spre extremism a 
membrilor adventişti din România? Care este poziţia 
bisericii mondiale cu privire la această dezbatere, de a 
participa la cursuri sau la examene în ziua sâmbetei?

Participarea la cursuri sau la examene în Sabat, de de
parte, intră în aceeaşi categorie cu lucrul în ziua Sabatului 
sau cu implicarea în alte activităţi care nu conduc la o 
închinare specială pentru Dumnezeu. Sabatul este ziua 
sfinţită de Dumnezeu. Am crescut într-o ţară din Europa, în 
perioada în care exista un program şcolar de şase zile şi, 
deci, frecvenţa era obligatorie inclusiv în zilele de sâmbă
tă. începând cu clasa a doua, nu am mai participat la nici o 
oră de curs în ziua Sabatului. Autorităţile nu au fost aşa de 
fericite pentru decizia mea, dar mi-au respectat alegerea 
conştiinţei mele. Mi s-a sugerat să mă mai gândesc, dar, 
începând cu această experienţă, nu am mai participat 
niciodată la cursuri sâmbăta. Cred că este important pentru 
tinerii noştri ca, încă devreme în copilărie, să înveţe că 
ascultarea de Dumnezeu nu poate fi ştirbită.

Săptămâna trecută, o parte dintre părinţii copiilor, 
împreună cu câţiva lideri ai Bisericii Adventiste din 
România au susţinut problema lor în faţa Curţii de Apel 
şi vor merge mai departe, la Curtea Supremă de Justiţie. 
Credeţi că acesta este cel mai bun lucru pe care biserica 
din România l-ar putea face?

Gândesc că este drept ca liderii bisericii noastre din 
fiecare ţară să ceară asistenţa structurilor superioare 
oficiale în guvern sau a oricărei alte autorităţi legale, 
pentru protecţia drepturilor individuale ale membrilor 
noştri. Deci, a căuta libertatea religioasă şi drepturi 
protejate de justiţie reprezintă o cale bună de urmat.

Am văzut că, săptămâna trecută, situaţia din 
România a fost pe primul loc în Buletinul de Ştiri al 
Conferinţei Generale. în ce mod s-a implicat Conferinţa 
Generală în sprijinirea bisericii din România?

Am fost prezent la serviciul special de rugăciune, de 
la Conferinţa Generală, când, în mod special, s-au men
ţionat dificultăţile prin care unii dintre membrii bisericii 
trec în aceste momente. Am avut momente speciale de ru
găciune pentru ei. Sprijinul pe care Conferinţa Generală 
îl poate oferi în acest moment, la această răscruce de dru
muri, este rugăciunea de mijlocire pentru fiecare dintre 
cei încercaţi. Doresc să le spun că ascultarea de Dumne
zeu, în adevăr, trebuie să devină o realitate incontestabilă 
în viaţa fiecăruia dintre noi. Liderii bisericii noastre din 
România trebuie să evalueze situaţia pe plan local, în 
spiritul legilor existente, şi, în funcţie de deciziile justiţi
ei, să aleagă cea mai bună metodă care va putea să prote
jeze drepturile membrilor noştri.

Aş dori să răspundeţi la o ultimă întrebare. Care 
este recomandarea dv. pentru copiii şi părinţii impli
caţi în această chestiune?

Sfatul meu în această situaţie este să staţi în contact 
direct cu liderii bisericii noastre. Examinaţi sfaturile lor 
în lumina Scripturii şi, dacă le găsiţi temeinice, aplica- 
ţi-le. Făcând aşa, veţi avea în inimi bucuria de a rămâne 
loiali lui Dumnezeu. Dumnezeu este în stare să găsească 
soluţii pentru ieşirea din dificultăţi. Dacă vom rămâne şi 
vom sta împreună ca un tot, formând un front unit, Dum
nezeu Se va descoperi în mod extraordinar, bucuros să 
rezolve cererile copiilor Săi chiar în cele mai complexe 
probleme. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă întă
rească în alergarea spre împărăţia Lui!

Interviul a fo st luat la Universitatea Andrews, 

de F lorin Liga, după fe s tiv ita tea  de absolvire  

a promoţiei 1999, pe 5 iunie.



Şcoala de la Braşov-Stupini
'im

Ioan Câmpian-Tătar 
Lazăr Forray

C
u peste 50 de ani în urmă, un astfel de titlu în 
Curierul Misionar era semnalul lansat zecilor 
de tineri doritori să slujească lui Dumnezeu 

ca predicatori. Către sfârşitul verii, se anunţa apropi
erea noului an şcolar de la Institutul Biblic Braşov-Stu- 
pini. După puţin timp, o mulţime de tineri şi tinere 
se îndreptau către acest loc, din toate colţurile ţării. 
Unii cu emoţia revederii, alţii cu cea a examenului 
de admitere.

în curând, chemarea din titlul acestui articol va 
avea o semnificaţie similară. Se va adresa sutelor de 
tineri -  şi mai puţin tineri -  doritori să ducă „Evanghe
lia aceasta a împărăţiei”, sub forma cuvântului scris, 
în toate casele din ţara noastră. îi va chema pe aceştia 
să se pregătească în mod corespunzător în „Institutul 
pentru Evanghelizare cu Literatură” de la Braşov-Stu- 
pini. în vederea ultimului mare semănat -  şi mare seceriş.

Până atunci, însă, Şcoala de la Braşov-Stupini vă 
aşteaptă altfel. Nu ca vatră a spiritualităţii şi a cunoştin
ţelor înalte, ci ca o probă a devotamentului şi a spiri
tului de sacrificiu: un examen al religiei practice.

Vă aşteaptă goală şi pustie, plină de răni pe tot tru
pul ei, provocate de nepăsare, neglijenţă şi rea-voin- 
ţă. Cu subsolurile inundate, cu instalaţia de încălzire 
distrusă, cu geamurile sparte şi cu uşile rupte. Prin 
acoperiş curge ploaia pe pereţi, dezgoliţi în multe 
locuri de tencuiala mâncată de apă şi ger. Murdară şi 
umilită, priveşte cu tristeţe spre pomii de o vârstă cu 
ea din livada din curte. Dacă ar putea povesti măcar 
ceva din istoria zbuciumată a celor 70 de ani de exis
tenţă! Din actuala stare smerită, cu greu descifrez mă
reţia de altădată. Şi cu atât mai greu pe cea de mâine.

Am folosit un cuvânt care poate să sune bombas
tic: măreţie. Dar m-am gândit la un alt sens decât cel 
atribuit lui de lume, în general. Măreţia pe care nu 
sclipirile exterioare o dau, ci mărturia harului făcător 
de minuni în om.

Spiritul de sacrificiu pentru scopuri înalte, de exem
plu, pentru cauza lucrării lui Dumnezeu, este o minune, 
căci este un foc aprins de El. Cu acest foc în inimă au 
înălţat înaintaşii noştri Şcoala de la Braşov-Stupini, 
când nu erau nici zece mii de adventişti în ţară.

Fără îndoială, acelaşi foc îi va mâna şi pe urmaşii 
lor de astăzi, pe cei peste 72.000, să contribuie la resta
urarea edificiului. Complexul de la Stupini va mai fi o 
dată mărturia spiritului de sacrificiu din partea copiilor 
lui Dumnezeu!

Nici n-a avut loc încă „mişcarea apelor”, şi unii 
stropi au şi început să sclipească. Iată câţiva dintre ei:

B.A., un băieţaş de 9 ani din Sf. Gheorghe, auzise 
de Stupini. Şi s-a hotărât să-şi dea şi el tot sprijinul la 
refacerea clădirii. Dar cum? Bani nu avea! Nu-i nimic
-  se încuraja. Se apropia Paştele. Zile în şir a mers pe 
la vecini, oferindu-se să facă mici treburi. A primit 
bani şi ouă vopsite, pe care le-a vândut, transformând 
totul în bani. Apoi s-a oprit în faţa mea şi mi-a întins 
o bancnotă nouă de 100.000 lei. „Pentru Stupini” -  
mi-a explicat el, în două cuvinte, când a observat 
surpriza de pe faţa mea.

Mă aflam în incinta Şcolii de la Braşov-Stupini, 
împreună cu un grup de meşteri. Tocmai făceam nişte 
calcule estimative: care să fie etapele lucrărilor, ce ma
teriale şi cât lucru sunt necesare, cât vor costa. La cea 
din urmă întrebare, ajungeam la sume care aduceau no
rii îngrijorării pe faţa noastră. Vom avea oare banii aceş
tia? De unde? Chiar în clipa aceea, a intrat pe poartă un 
om mai în vârstă, îmbrăcat simplu, sărăcăcios, şi s-a 
apropiat cu paşi timizi de grupul nostru. „Sunt din Bo
toşani. Vreau şi eu să ajut.. şi ne-a întins zece bancno
te de câte 100.000 lei. Am rămas uimiţi. Cât de prompt 
a venit răspunsul lui Dumnezeu! Ne-a arătat un strop 
din acel izvor de ajutoare pe care El îl poate deschide.

S-a întâmplat tot la Stupini. Şi tot promptitudinea 
răspunsului lui Dumnezeu m-a uimit. 

________________
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Eram cu un grup de oameni în vâr
stă, în drum spre Stupini. Printre alte
le, am discutat nevoia de a realiza aco
lo şi un cămin de bătrâni. Un cămin de 
bătrâni? Dar cu ce mijloace? în timp 
ce ne apropiam de Şcoală, am zărit în 
poarta ei un bătrân, aşteptându-ne. 
L-am recunoscut. Era un frate în vâr
stă de la Braşov. „V-am aşteptat” -  ne-a 
spus. „Dar aţi ştiut că azi venim la Stu
pini?” -  l-am întrebat mirat, căci nu 
mai fusesem acolo de două săptămâni. 
„N-am ştiut, dar am simţit îndemnul să 
vin. Fraţilor, vă rog să nu ne uitaţi pe 
noi, bătrânii. Faceţi şi un cămin de 
bătrâni. Am casă frumoasă, dar n-am 
pe nimeni. Sunt dispus s-o vând şi să 
contribui cu preţul ei la realizarea 
căminului.”

Nu m-am putut opune sentimentu
lui că această „coincidenţă” perfectă 
dintre vizita mea şi vizita lui la Stu
pini, precum şi dintre subiectul discu
tat de noi şi cererea bătrânului, a fost 
„dirijată” de sus. Ca să mă convingă că 
preocuparea pentru un cămin de bă
trâni este bună şi că vom avea şi cu 
ce să-l realizăm. Dumnezeu ştie să-i 
îndemne pe oameni în felul acesta.

Destinaţia imobiiului de la Stupini
Pentru a da un avânt deosebit răs

pândirii Evangheliei prin cuvântul 
scris, Comitetul Uniunii a stabilit ca 
destinaţia principală şi prioritară a imo
bilului din Stupini să fie aceea de in
stitut biblic pentru formarea evanghe- 
liştilor cu literatură. Eforturile se vor 
depune în primul rând pentru realiza
rea acestui obiectiv. (în prezent avem 
700 de colportori, majoritatea au avut 
puţine ocazii de instruire. Cu toate 
acestea, numai în luna mai au vândut
30.000 de cărţi în cele 22.270 de ore 
de lucru, în care au bătut la peste
200.000 de locuinţe.)

Dar, în funcţie de condiţii şi de po
sibilităţi, în perimetrul proprietăţii se 
pot realiza, cu timpul, şi alte obiective: 
cămin de bătrâni (acesta şi simultan cu 
institutul), centru de educare pentru un 
nou stil de viaţă, tabere de vară educa
tive, diferite forme şi niveluri de învăţă
mânt, casă de copii etc. Obiectivele enu
merate mai sus nu produc, ci consu

mă bani. De aceea,este necesar 
să se înfiinţeze şi unităţi econo
mice pentru susţinerea materi
ală: sere, grădinărit şi agricultură 
modernă pe terenurile redobândi
te, atelier de tâmplărie, brutărie 
proprie etc., cu condiţia ca aceste 
unităţi să fie de maxim folos şi 
compatibile cu principiile noastre.

Izvoarele
Izvorul tuturor posibilităţi

lor este Dumnezeu. Rezervorul 
imens al resurselor Sale pămân
teşti este biserica. Din acest mo
ment, conducerea bisericii adre
sează cu încredere, către întreaga 
frăţietate, apelul de a sprijini re
staurarea fostei Şcoli misionare 
de la Braşov-Stupini.

A primit bani şi ouă 

vopsite, pe care le-a 

vândut, transformând 

totul în bani. Apoi s-a 

oprit în faţa mea şi 

mi-a întins o bancno

tă nouă de 100.000 lei. 

„Pentru Stupini” -  

mi-a explicat el, în 

două cuvinte, când a 

observat surpriza de 

pe faţa mea.

„Cinci zile pentru Stupini!"
Pentru asigurarea forţei de 

muncă necesară refacerii Şcolii, 
apelăm mai ales la fraţii noştri 
meseriaşi, dar avem nevoie şi de 
muncă necalificată. Pentru plăcu
tul sentiment de a-şi fi adus con
tribuţia la realizarea Institutului 
de evanghelizare cu literatură, şi 
prin aceasta la însăşi evangheli
zarea României, vă chemăm să 
vă înrolaţi în proiectul „Cinci 
zile pentru Stupini”. înscrieţi-vă

A s

pe listele de voluntari „Cinci zile 
pentru S tupin i” (5zps) pe care 
pastorul să le trimită la adresa: 
„Asociaţia pentru sănătate, educaţie 
şi familie” (ASEF), str. Marcel Iancu 
(fosta Argeş) nr. 8, Bucureşti, sec
tor 2. în funcţie de desfăşurarea 
lucrărilor, vă vom programa şi vă 
vom chema. La Stupini vă asigurăm 
cazare, m asă şi o atm osferă de 
părtăşie creştină deosebită.

Banii necesari
Tot biserica -  credincioşii - ră

mâne singura şansă de a asigura 
fondurile necesare lucrărilor. Con
tribuţiile băneşti pot fi depuse di
rect în contul Uniunii, nr. 160.1 /ROL, 
deschis la B.C.R., Sector 3 Bucu
reşti (până la dobândirea persona
lităţii juridice de către ASEF, după 
care banii vor fi trimişi în contul 
acesteia). De asemenea, banii pot fi 
depuşi la casierul comunităţii, contra 
chitanţă. în toate cazurile, nu uitaţi 
să menţionaţi: „Pentru Stupini”.

Indiferent dacă sunt contribuţii 
personale sau colective (rezultate din 
colecte), în foaia de informare a 
Stupiniului, care este în curs de 
apariţie, vom comunica întotdeau
na sumele donate şi donatorii (men
ţionând numele sau numai localita
tea; în cazul acesta, treceţi după nu
mele dv. şi cuvântul „anonim”, ca o 
opţiune de a nu vă publica numele). 
Totuşi, pentru mai multă transpa
renţă, am prefera indicarea nu nu
mai a sumei, ci şi a numelui donato
rului, ca să i se confirme lui însuşi 
că banii au intrat la destinaţie. în 
foaia de informare, vom publica şi 
pentru ce s-au cheltuit banii, la ce 
fază am ajuns cu lucrările, care sunt 
greutăţile şi nevoile, precum şi sec
venţe din viaţa şantierului.

Ne rugăm ca Dumnezeu să bine
cuvânteze cu îmbelşugare pe orice 
dătător voios. Rugaţi-vă pentru 
proiectul Stupini ‘99! Şcoala de la 
Braşov-Stupini vă aşteaptă!

Ioan Cămpian-Tătar este trezorierul Uniunii.
Lazăr Forray este directorul 

Departamentului Evanghelizare cu 
Literatură al Uniunii.



începând cu toamna anu
lui 1999, Institutul Teolo
gic oferă tineretului nostru 
două noi direcţii de studii 
universitare, în domenii 
extrem de interesante.

Studii economice, speci
alizarea marketing. Acest 
curs, cu durata de patru ani, 
va asigura o pregătire gene
rală în domeniul economic, 
cu un accent special asupra 
cerinţelor specifice adminis
trării întreprinderilor mici 
şi mijlocii. Studenţii vor fi 
pregătiţi să îşi desfăşoare 
activitatea într-un context 
internaţional. Dimensiunea 
morală şi spirituală a pregăti
rii va face din viitorii absol
venţi nişte martori puternici 
ai lui Dumnezeu în lumea 
afacerilor.

Această secţie nouă va be
neficia din plin de competenţa 
academică şi experienţa de 
conducere a conf. dr. Silviu 
Syentesi, care în prezent 
este decanul facultăţii de 
profil la Universitatea din 
Arad. Fratele Szentesi a ac
ceptat invitaţia Institutului 
şi se va stabili în Bucureşti 
pentru a conduce procesul 
de formare a noii secţii, adu
nând în jurul său alte ca
dre universitare cu experi
enţă sau în formare.

Studiile vor putea fi 
urmate prin cursuri de zi 
sau fără frecvenţă.

Se speră ca, din această 
toamnă, să se deschidă şi 
secţia de Asistenţă socială, 
cursuri de zi, cu durata de 
patru ani. Aceasta direcţie 
de pregătire corespunde atât 
orientării bisericii noastre 
către acţiune socială şi de 
caritate, cât şi unei cerinţe 
în creştere la nivelul socie
tăţii, într-o perioadă de re
formă a asistenţei sociale 
din ţara noastră.

Desigur, şi secţia de Teolo
gie pastorală-Litere îşi va con

tinua activitatea printr-o 
nouă sesiune de admitere.

Tinerii noştri sunt invitaţi, 
în modul cel mai serios, 
să-şi facă planuri să studieze 
în cadrul Institutului biseri
cii noastre, profitând de 
oferta tot mai variată pu
să la dispoziţia lor.

Pentru informaţii, sunteţi 
rugaţi să va adresaţi Institutu
lui Teologic Adventist, la 
numerele de telefon (098) 
618 204, (098) 618 208 şi 
(098) 603 362.

G heorghe Modoran, 

director, Departamentul 

Educaţie al Uniunii Române.

Anunţuri -  liceele 
adventiste

După terminarea exa
m enelor de capacitate 
(duminică, 29 august), se vor 
depune dosarele de înscri
ere la secretariatele licee
lor şi tot în această zi va 
avea loc şi examenul de 
preselecţie la religie.

Pe data de 30 august, 
va avea loc testul de verifi
care la limba română.

Este de dorit o preîn- 
scriere urgentă, înainte de 
examenul de capacitate, 
prin telefon sau prin scrisoa
re trimisă prin poştă, pentru 
a putea face din timp demer
suri pentru suplimentarea 
numărului de locuri la 
liceele adventiste.

Gheorghe Modoran, 

director. Departamentul 

Educafie al Uniunii Române

Adunarea Anuală a 
Pastorilor Pensionari

De vineri, 27 august a.c., 
ora 17, până duminică, 29 
august, ora 14, clădirea în 
care Institutul Biblic de la 
Braşov-Stupini şi-a desfă
şurat activitatea până în 
anul 1949 va găzdui 
Adunarea Anuală a Pas
torilor Pensionari.

Prilejul acesta va fi fo
losit în special pentru a-L

CURIERUL ADVENTIST

pream ări pe D um nezeu 
pentru recuperarea parţială a 
patrimoniului „Şcolii”, după 
50 de ani, şi pentru reconsa- 
crarea pentru lucrarea Lui în 
şi cu noi în favoarea acestui 
edificiu şi prin el în continu
are. Vor participa şi delegaţi 
din conducerea bisericii 
noastre.

Sunt invitaţi pastorii pen
sionari, foştii elevi, eleve şi 
în mod deosebit cei din 
diaspora.

Posibilităţile de cazare 
reduse şi dificultăţile orga
nizatorice impun ca cei care 
doresc să participe să se a- 
nunţe până la 15 iulie; cei 
din ţară, fratelui D. Stoica 
(nr. tel. 01/6377258), iar cei 
din diaspora, fratelui V. Co
jea (nr. tel. 40/1/6372095). 
Cei care şi-au anunţat deja 
participarea pot conta pe 
găzduire.

Sunt aşteptaţi şi cei din 
frăţia adventă, care pot veni 
cu saltele, pături şi mâncare 
pentru sâmbătă, 28 august.

Solicităm tuturor partici
panţilor să aducă fotografii 
cu şcolile noastre misionare, 
cu grupuri de profesori şi 
elevi nominalizaţi pe verso, 
indiferent de an, precum şi 
înscrisuri cu caracterul deose
bit al celor trăite sau auzite 
în legătură cu „Şcoala” şi cu 
lucrarea. Acestea vor servi 
CARD-ului pentru întregirea 
înregistrării trecutului Bise
ricii Adventiste din ţara noas
tră. Fotografiile vor fi resti
tuite înainte de plecare.

Sunt aşteptate sugestii şi 
contribuţii pentru buna orga
nizare şi derulare a progra
mului, pe adresa: V. D. Cojea
-  77732 Bucureşti -  Calea 
Crângaşi 17, Bloc 7, Ap. 1.

Aportul nostru în acest 
sens se va concretiza pe a- 
ceastă cale redeschisă de Dum
nezeu. Contăm pe finanţare 
promptă şi în timp, ca şi pe 
activităţi anterioare acestei 
date şi mai ales după ea.

Pentru relaţii suplimen
tare, se poate apela la repre- 

-ţ  
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zentantul Uniunii, fratele L. 
Forray, la numerele de telefon 
01/2525117 şi 092/707262.

Comitetul de organizare

O Agenţia matrimonială 
REBECA a ajutat la 

formarea a 15 familii

Cea de-a şasea întâlnire 
REBECA a avut loc între 2 şi 9 
mai a.c. în localitatea Buşteni, 
într-un cadru natural magnific, 
oferit de neperechile frumuseţi 
ale Văii Prahovei. 120 de tine
re şi tineri din toate zonele ţă
rii au participat la un program 
special de trei zile de cunoaş
tere şi părtăşie.

Aducem mulţumiri fratelui 
Moisan, pastorul comunităţii 
Poiana Ţapului, şi fraţilor din 
biserica locală, care au găzduit 
întâlnirile noastre din Sabat.

Ne-a salutat, la Buşteni, 
şi ultima familie întem eia
tă prin Agenţia REBECA 
(a 15-a deocamdată).

Mulţumim bunului Dum
nezeu, care Se îngrijeşte să fie 
atât de mulţi tineri şi tinere 
care doresc cu ardoare să-şi 
găsească tovarăşi de viaţă în 
biserica Sa.

REBECA, OP. 1, C. P. 37, 
Craiova 1.100

© Un tânăr cercetător din 
Turcia îşi scrie teza de 
doctorat despre adventiştii de 

ziua a şaptea

în Turcia, un tânăr cercetător 
şi-a scris teza de doctorat cu ti
tlul „Adventiştii de Ziua a Şap
tea”. Autorul, care nu este adven
tist, îi prezintă pe adventişti ca 
pe singurii creştini care trăiesc, 
într-adevăr, potrivit Bibliei şi 
numai Bibliei. La sfârşit, el în
deamnă pe cititori să îi accepte 
pe adventiştii de ziua a şaptea 
ca pe adevăraţii creştini, de
spre care Coranul vorbeşte 
atât de mult şi de pozitiv.

„From the World Field”, 

Global Mission, FrontLINE edition, 

Summer 1999, Voi. 8, Nr. 2, pag. 6



Protecţie prin prietenie

In perioada 23-27 iunie, dr. Gary Hopkins s-a aflat în România şi a avut o serie de întâlniri şi 
discuţii cu persoane din conducerile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Institutului de management al 
serviciilor de sănătate în vederea realizării unui studiu privind infecţia cu HIV în câteva şcoli din ţara 

noastră. Studiul va f i  finanţat de Universitatea Loma Linda din S. U.A. şi va f i  urmat de o suită de 
acţiuni menite să reducă riscul infecţiei cu H IV  în rândul adolescenţilor. Cu această ocazie,

dr. Gary Hopkins a acordat următorul interviu.

Domnule dr. Gary Hopkins, vă rog să vă 
prezentaţi cititorilor Curierului Adventist.

Sunt profesor în cadrul universităţilor Andrews şi 

Loma Linda din S.U.A., unde predau cursuri de pre
venire a dependenţei de droguri şi de sănătate a ado

lescentului. Sunt de asemenea angajat al Conferinţei 
Generale, şi în această calitate călătoresc mult în 
diferite părţi ale lumii şi susţin prelegeri. Subiectul 
principal pe care îl abordez este cum ne putem proteja 
copiii şi tinerii de droguri şi de deprinderi pericu
loase. în plus, o bună parte a timpului o consacru 

cercetării ştiinţifice. Sunt căsătorit şi am trei copii.

Cu ce ocazie vizitaţi România?
Interesul meu pentru România îşi are originea în re

centa explozie a cazurilor de SIDA din Europa de est. 
încercăm să venim în sprijinul acestor persoane. Inten
ţionăm să facem un studiu în câteva şcoli din România, 
menit să identifice punctele în care ulterior putem 
interveni pentru a stopa răspândirea acestei maladii.

De ce în şcoli?
Dacă analizăm cazurile de infecţie cu HIV (virusul 

imunodeficienţei umane) din întreaga lume, peste 50% 
dintre cei infectaţi au vârsta sub 25 de ani. Avem de-a 
face, în mod evident, cu o problemă a tinerilor. Cu 

excepţia cazurilor de transmitere a infecţiei de la mamă 
la copil sau a accidentelor, majoritatea acestor tineri se 

infectează datorită unor practici greşite - relaţii sexuale, 
utilizare de droguri etc. Aceasta înseamnă că SIDA este 
prevenibilă, şi chiar dacă încercarea de a-i convinge pe 

tineri să nu se implice în comportamente de risc poate 
părea iluzorie, ea este posibilă.

Ce implică aceasta?

Vedeţi, ceea ce se face de obicei în această situaţie 
este oferirea de informaţii. De exemplu, cei mai mulţi 
se limitează la a oferi informaţii despre cum se transmite 
SIDA, cum nu se transmite şi ce măsuri de protecţie se 

pot lua. Informaţia este necesară, dar ea este departe 
de a fi suficientă pentru a-i face pe tineri să nu se ex
pună riscului. Studiul pe care îl vom realiza în Româ
nia va aborda problema dintr-o perspectivă cu totul di
ferită. Nu ne vom concentra asupra factorilor care duc 
la creşterea riscului de infecţie, ci mai degrabă asupra 

factorilor care îi protejează pe unii tineri, în ciuda fap

tului că sunt expuşi factorilor de risc. Această perspec
tivă este deosebit de promiţătoare şi în alte domenii. 
De exemplu, dacă aflăm ce anume îi face pe unii copii 
cu părinţi alcoolici să nu devină şi ei alcoolici, şi dacă 
putem aplica aceşti factori protectori şi în dreptul altor 
copii, atunci şi aceştia vor fi protejaţi. Este vorba de 

aşa-numitul concept al rezilienţei, despre care se scrie 
foarte mult în ultimul timp în literatura de specialitate.

Au fost deja identificaţi unii d in tre  aceşti 
factori protectori?

Da. Există deja multe studii care arată că tinerii şi 
copiii care au legături solide cu părinţii, profesorii, ru
dele şi alte persoane adulte sunt mult mai bine prote
jaţi decât cei care nu au astfel de legături. Aceste rela

ţii de prietenie cu adulţii sunt cel mai puternic factor 

protector. Există desigur şi alţi factori - aşa-numitele 
resurse interne (respectul de sine) şi externe (siguranţa 
unui loc de muncă, a unui venit decent etc.).

De unde interesul dvs. pentru  dependenţa de 
droguri şi reabilitarea victimelor drogurilor?

Din istoricul familiei mele. Sunt a cincea
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generaţie de adventişti atât pe li
nie maternă, cât şi pe linie paternă. 

Dar, în fiecare generaţie, am avut 
numeroase rude dependente de 
a lcoo l sau de alte  d ro g u ri, în 
ciuda faptului că erau adventişti. 
Nici eu nu am făcut excepţie. Am 
folosit droguri destul de mult timp: 
am fumat timp de peste 20 de ani 
şi am folosit amfetamine timp de 
14 ani. Unul dintre lucrurile pe care 
le-am observat destul de repede du

pă ce am început să mă droghez 

este că adventiştii care se droghea
ză nu au unde să se adreseze pentru 
ajutor în interiorul bisericii. Nu te 
poţi duce la un frate şi să-i ceri 
ajutorul, de teamă că problema se 
va afla şi îţi vei pierde calitatea de 
membru. Tragedia este însă că cel 

dependent de drog are nevoie dis
perată de oameni prin care iubirea 

lui Hristos se manifestă, care să-l 
înconjoare cu compasiune şi să fie 

gata să-l ajute să se elibereze. Deşi 
există situaţii în care Dumnezeu îi 
vindecă instantaneu pe unii fumă
tori, de exemplu, care nu mai simt 
nevoia de ţigară pentru tot restul 
vieţii, de regulă sunt necesare mul
te, foarte multe încercări urmate de 
eşecuri înainte ca victoria să poate 
fi obţinută. Biserica noastră nu are 
încă un mecanism funcţional de 
ajutorare a celor care se luptă cu 
probleme comportamentale.

înţeleg că pen tru  dv. lupta cu 

drogul a fost foarte dificilă?
Extrem de dificilă. Am trecut 

prin atâtea înfrângeri, încât îmi 
pierdusem orice speranţă că voi mai 

birui vreodată.
Şi totuşi, până la urm ă aţi obţi

nut victoria. Care a fost secretul?

Persoana cheie din viaţa mea, 

care m-a ajutat cel mai mult în 
această privinţă, a fost soţia mea. 
Deşi de două ori am ajuns în pra

gul divorţului, nu m-a părăsit nici
odată, a rămas alături de mine în 

tot acest timp. Dacă la început ea

tolera faptul că mă drogăm şi mă 

„acoperea” faţă de ceilalţi, fiind 
dispusă chiar să mintă pentru mine, 
după un timp, la sfatul unui consi
lier creştin, a încetat să mai fie 
„complicele” meu. M-a pus în si
tuaţia deosebit de neplăcută pentru 
mine de a-mi asuma responsabilita
tea pentru ceea ce faceam. A conti
nuat însă să mă iubească.

Exemplul soţiei dv. poate fi 
un model pen tru  cei care au ru 
de sau prieteni dependenţi şi ca

re nu ştiu ce atitudine a r  fî cea 
mai potrivită.

Desigur. Nu încercaţi să îi pro

tejaţi pe cei ce se droghează, pentru 
că nu veţi face decât să întreţineţi 
problema. Trebuie să aveţi tăria să 
faceţi distincţie între comportament 
şi persoană şi să îl faceţi pe cel de
pendent să-şi asume responsabilita
tea pentru ceea ce face.

. Ce im portanţă a avut relaţia 

dvs. personală cu Dumnezeu în 
obţinerea victoriei?

Sincer vorbind, cred că Dumne
zeu a lucrat prin soţia mea. Când 
eşti robul unui viciu, eşti apăsat de 

vinovăţie şi, chiar atunci când te 
rogi, o faci cu ruşine. Ceea ce te 
poate ajuta este să fii înconjurat de 
oameni care au o legătură veritabi
lă cu Dumnezeu, dispuşi să te spri
jine. Din păcate, ceea ce tindem să 
facem atunci când ne confruntăm 
cu oameni care se luptă cu depen
denţa de drog este să ne limităm la 
a-i sfătui să stăruie în rugăciune şi 
doar după ce îşi vor fi rezolvat pro
blema să revină în biserică.

Sunteţi cunoscut ca au to r al 
unui studiu referitor la utilizarea 

de droguri şi riscul de infecţie cu 

HIV în şcolile adventiste din S.U.A. 

Ce implicaţii consideraţi că au re

zu lta tele  acestui stud iu  asu p ra  
vieţii bisericii? Concret, ce a r tre 

bui să facă biserica pentru  aceste 
persoane?

Răspunsul este foarte simplu. 

_______________ ^ ______________

Este vorba mai întâi de o schimba

re de mentalitate: aceste probleme 
există şi în biserica noastră, şi a le 
nega sau a le neglija nu schimbă cu 
nimic lucrurile. Apoi, concret, la 
nivelul bisericii locale, un număr 
de 5-10 membri ar trebui să se re
unească şi să formeze o grupă de spri
jin specializată în ajutorarea persoa
nelor care suferă de dependenţă de al
cool, tutun sau alte droguri. Aceas
tă grupă se va întâlni o dată sau de 
mai multe ori pe săptămână pentru 

a discuta, a se ruga şi a ajuta în ori
ce manieră posibilă pe cel ce se lup
tă cu dependenţa, într-un cadru pro
tejat de confidenţialitate absolută. 

Beneficiul va fi însă al tuturor, 
pentru că fiecare va putea să-şi des
chidă inima şi să primească ajutor, 
în opinia mea, biserica trebuie să 
fie în primul rând un loc unde oa
menii care au probleme să poată gă
si ajutor. Aceasta este cu atât mai 
important cu cât numărul membri
lor noi care pătrund în biserică este 
din ce în ce mai mare. Aceste per
soane trebuie să facă schimbări ma
jore în modul de viaţă, şi se ştie că 
acest lucru este deosebit de dificil, 

iar eşecurile repetate sunt o regulă 
înainte de obţinerea victoriei fina
le. Dacă privim la modelul folosit 
de Alcoolicii anonimi, care au un 
succes deosebit prin metoda celor 
12 paşi, a cărei temelie este puterea 
divină la care au acces prin dina
mica grupelor suport, oare nu ar fi 

de aşteptat ca succesul să fie cel pu
ţin la fel de mare în contextul unor 
grupe de sprijin din interiorul bi

sericii, care îl au pe Isus Hristos în 
centru?

Stimate frate G ary Hopkins, 
vă mulţum im  pentru  am abilita

tea de a oferi cititorilor Curierului 

Adventist acest interviu.

Interviul a fo s t luat de 

dr. Gily Ionescu.

"V.
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C songvay D ezideriu  (Dezso)

(28 mar. 1910-25 apr. 1999). încă un 
veteran de pe câmpul Evangheliei 
a trecut la odihnă, aşteptând deschide
rea mormintelor în ziua glorioasei a- 
rătări a Domnului nostru Isus Hristos.

Fratele Csongvay Dezso s-a năs
cut în localitatea Sinfalva de lângă 
Tâmăveni, Mureş. Prin harul lui 

Dumnezeu, familia numeroasă află de timpuriu calea adevă
rului, căreia i se dedică cu toată inima. Drept urmare, trei 
dintre băieţi aleg lucrarea de slujire ca pastori: Domokos 
(n. 1905), Karoly (n. 1907) şi Dezso.

Studiile teologice şi le-a început la Şcoala Misionară de 

la Diciosânmartin (Tâmăveni), apoi le-a continuat şi le-a ter
minat la Institutul Biblic de la Braşov-Stupini, în anul 1932.

Când era pe patul de moarte, i-am făcut o vizită şi i-am 
spus: „Şcoala de la Stupini este din nou a noastră”. Vestea i-a

reaprins lumina din ochi. „Mai există brazii din faţa 
Şcolii? Eu i-am sădit când eram elev acolo.” Şi pe faţa 
lui chinuită am văzut o rază de bucurie.

Brazii se mai află în faţa Şcolii, dar săditorul lor nu 
mai este printre noi. După legile imuabile ale existenţei, 
a trecut în imperiul tăcerii. Viaţa lui lungă a fost o slujire 
neobosită a lui Dumnezeu şi a oamenilor în multele 

districte pe care le-a deservit.
în acest destin de slujire, i-a fost părtaşă 

credincioasă soţia lui, Margrit, cu care a intrat în 
legământul căsniciei cu 58 de ani în urmă. Şi, fară 
voia lor, au împărtăşit privaţiunile vieţii de slujire cei 
cinci copii cu care i-a dăruit Dumnezeu: Dezso, Gitta, 
Klâra, Eva şi Tibi.

Asigurarea lui Dumnezeu, care a răsunat în liniştea 
cimitirului în ziua înmormântării, se află în Apocalipsa 
14,13: „Ferice de acum încolo de morţii care mor în 
Domnul!...” (Lazăr Forray)

Katharina Schwartz (22 feb. 1908, 
Lazăr, Mureş -  6 mar. 1999, Tulcea), 
membră a bisericii adventiste din Tul
cea, a fost botezată în anul 1977, ve
nind din biserica reformată. Din fire 
sociabilă, a iubit copiii bisericii şi a 
fost mult iubită de ei. S-a distins prin- 
tr-o mare nobleţe sufletească. în ciu
da vârstei înaintate, a fost energică şi 
statornică în principiile vieţuirii creş
tine, iubind pe Dumnezeu şi biserica 
din care a făcut parte, până la sfârşitul 

vieţii. Adoarme cu speranţa învierii, la 
revenirea Domnului Isus. In unna sa 
rămâne o fiică.

Titiana Cozma (12 mar. 1931, Leor-
dina, Maramureş -  16 feb. 1999) a 
fost fiica unei pioniere adventiste. S-a 
căsătorit, în 1955, cu fratele loan Coz
ma şi au avut o singură fiică -  Viorica. 
Timp de mulţi ani, a slujit ca diaco- 
neasă în biserică.

Cornel Cocoară (15 apr. 1945, Mi- 
heşul de Câmpie, Mureş -1 2  sep. 1998) 
s-a născut într-o familie de credincioşi 
adventişti. La vârsta de 16 ani este 
botezat, devenind membru al bisericii 
adventiste din localitatea natală. La 
27 de ani, se căsătoreşte cu Saveta Mol- 
dovan. In comunitate s-a remarcat 

prin seriozitatea şi prin zelul său, câşti
gând respectul tuturor. A fost ales,

timp de mulţi ani, să poarte răspun
deri importante, slujind ca secretar, 
apoi ca prezbiter al b iseric ii. A 
fost apreciat ca lider, ştiind să se facă 
iubit şi ascultat de tineretul bisericii. 

A plecat neaşteptat şi dureros de re
pede din mijlocul celor dragi, după 
o scurtă suferinţă, lăsând în urma 

lui soţia şi pe cei cinci copii.

Peniel Ghioaldă (14 feb. 1929, Gos- 

tinu, Giurgiu -  1 mar. 1999, Petroşani, 
Hunedoara) s-a născut într-o familie de 
credincioşi adventişti, fiind al doilea 
dintre cei nouă copii. A fost botezat în 
biserica adventistă la vârsta de 15 ani, 
după care a lucrat în comunitate ca di
rijor şi secretar al Şcolii de Sabat. A 
făcut ucenicia la Tipografia Adventistă, 

unde a şi lucrat pentru un timp. în anul 
1957 se căsătoreşte cu tânăra Lidia 
Lascu din Proviţa, Dâmboviţa, stabilin- 
du-se apoi la Lupeni şi, în final, la Pe
troşani, Hunedoara. în familia lor s-au 
născut patm copii -  Puiu, gemenele 
Mihaela şi Gabriela şi Lucian-Liviu. 
Fratele Peniel Ghioaldă a activat în 

cadrul comunităţilor din Lupeni şi 
din Petroşani, slujind ca prezbiter o 
lungă perioadă de timp, fiind un stâlp 
de nădejde al bisericii. în ultimii doi 

ani, a luptat cu o boală necmţătoare, 
având dorinţa puternică de a trăi şi

de a munci, acceptând, totuşi, în cele 
din urmă, să fie chemat la odihnă. 
Ultimele săptămâni de viaţă au fost 
un timp de cercetare personală, în 
care, fiind conştient de chemarea sa 
la odihnă, şi-a pregătit familia pentru 
aceasta. Dimineaţa, şi-a plecat ca
pul pentru rugăciunea pe care soţia 
o înălţa, după care a adormit până 
la revenirea Domnului Hristos, cu 
speranţa întâlnirii cu Domnul Isus 

şi cu familia lui. în urma sa rămân 
soţia, patru copii, cinci nepoţi, 
cinci fraţi şi o soră.

Petre Vişan (16 iul. 1919, Traian, 
Teleorman — 24 dec. 1998) a fost 
botezat în biserica adventistă în anul 
1944, căsătorindu-se în acelaşi an. în 
familia lui s-au născut patm copii -  
Mimi, Mihai, Gelu şi Benone. A fost 
un membru activ al bisericii, slujind 
timp de mulţi ani ca diacon, dirigin
te al Şcolii de Sabat, prezbiter şi 
rămânând credincios până la sfâr
şitul vieţii.

Gheorghe Pârvu ( -  21 apr. 1999), 

din Cuvin, Arad, se stinge din viaţă la 
vârsta de 72 de ani. Fratele Gheorghe 
Pârvu a fost slujbaş al comunităţii, 
credincios bisericii pe care a iubit-o 
şi a slujit-o, a fost implicat direct în 
lucrarea de colportaj.
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Studierea profeţiilor din
cartea lui Daniel, pe fundalul 
unor evenimente uimitoare din 
lumea naturală şi socială, a 
determinat, în anii 1840, o 
mare redeşteptare adventă, cu 
frumuseţile şi cu erorile ei.

A

In pragul anului 2000, scena 
este din nou pregătită pentru o 
renaştere a aşteptărilor 
mileniale. Ce înseamnă anul 
2000 în lumina Bibliei? Ce 
spun profeţiile? Cum să fim 
credincioşi glasului lui 
Dumnezeu în acest ceas 
solemn al istoriei, fără să 
alunecăm în speculaţii şi 
fanatism?

Acest număr dublu conţine 
o varietate de articole, 
conducându-ne să apreciem 
„cuvântul proorociei... 
ca [pe] o lumină care 
străluceşte într-un loc 
întunecos, până se va crăpa de 
ziuă şi va răsări luceafărul de 
dimineaţă în inimile” noastre 
(2 Petru 1,19).

Un alt grupaj de articole 
oferă relatări şi reflecţii 
privind felul în care a lucrat 
Dumnezeu în recenta criză a 
examenului de capacitate.

Pentru numărul următor, 
tema principală va fi conduita 
creştină în situaţii complexe, a 
căror rezolvare necesită 
medierea justiţiei.




