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CĂTRE C IT IT O R I:
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, primim cu plăcere
manuscrise nesolicitate. Sunt bine
venite informaţii şi iniţiative din
viaţa comunităţilor. Apreciem
articole care tratează aspecte legate
de experienţa personală şi puncte
de vedere asupra problemelor
majore care ne confruntă.

rivind în general întâlnirea ca pe o adunare religioasă, nu ştim ce
aspect al acestei ocazii pline de bucurie să menţionăm mai întâi.
Cititorilor revistei Review le putem spune: Gândiţi-vă la toate lucru
rile bune care s-au scris despre fiecare întâlnire anterioară şi aplicaţi-le la
aceasta. Toate vor fi adevărate şi chiar mai mult.
Poate că nici o întâlnire de care ne-am bucurat vreodată nu a fost carac
terizată de atâta unitate şi armonie în simţire. în toţi paşii importanţi care
s-au făcut la această conferinţă, în organizarea unei Conferinţe Generale
şi în aducerea de noi îmbunătăţiri conferinţelor, prin definirea autorităţii
fiecăreia şi a datoriilor importante care le revin conducătorilor lor, nu s-a
exprimat nici un dezacord şi putem crede că nu au existat deosebiri de
vederi nici chiar în gând. Această unire în astfel de chestiuni oferă cele
mai puternice motive de speranţă pentru înaintarea imediată a cauzei şi
pentru prosperitatea şi triumful ei glorios în viitor...
Influenţa acestei întâlniri nu poate fi decât bună. Suntem convinşi că
aceia care au fost prezenţi, atunci când vor privi înapoi la ea, nu vor putea
descoperi nici un aspect neplăcut. Iar când s-au despărţit să meargă acasă,
curajul şi bucuria păreau să fie sentimentele unanime.
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Uriah Smith, în Review and Herald din 26 mai 1863, într-un scurt articol
despre întâlnirea comună a Conferinţei Michigan şi a Conferinţei Generale.

omnul a oferit bisericii Sale posibilităţi şi binecuvântări, pentru
ca membrii ei să prezinte lumii o imagine a belşugului Său şi ca
biserica Lui să fie desăvârşită în El, o reprezentare continuă a unei
alte lumi, şi anume a celei veşnice, a unor legi care sunt mai înalte decât
legile pământeşti. Biserica Sa trebuie să fie un templu construit după ase
mănarea divină, iar îngerul arhitect şi-a adus etalonul de măsurat din cer,
pentru ca fiecare piatră să fie tăiată şi potrivită după măsura divină şi şle
fuită să strălucească asemenea unei embleme a cerului, radiind în toate di
recţiile razele puternice, clare, ale Soarelui Neprihănirii. Biserica trebuie
să fie hrănită cu mana din cer şi ţinută sub ocrotirea exclusivă a harului
Său. îmbrăcată cu întreaga armură a luminii şi neprihănirii, ea intră în con
flictul final. Zgura, materialul fără valoare, va fi mistuită şi influenţa ade
vărului dă mărturie în faţa lumii despre caracterul ei sfinţitor, înnobilator.

D

Ellen White, mesaj adresat delegaţilor prezenţi la sesiunea Conferinţei Generale
din 1893. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pag. 17, 18
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Unitatea bisericii
şi responsabilitatea personală
Aron Moldovan
umărul de faţă al revistei Curierul Adventist
reflectă, după cum era de aşteptat, evenimentele
de la sesiunea Conferinţei Generale a Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea, care s-au consumat la
Toronto, Canada, între 29 iunie şi 9 iulie. Momentul
constituie un prilej de meditaţie la relaţia dintre nevoia
de unitate a bisericii şi responsabilitatea personală a
membrilor ei.
E dificil pentru unii să armonizeze cele două aspecte
aflate în tensiune: unitatea bisericii şi responsabilitatea
individuală. Cei care accentuează nevoia de unitate a
bisericii subliniază, de asemenea, faptul că individul
trebuie să se supună hotărârilor valide ale acesteia, să le
susţină şi să le aplice, chiar atunci când aceste hotărâri
nu corespund cu opinia personală.
Cei care pun accentul pe responsabilitatea personală
atrag atenţia la faptul „că fiecare dintre noi are să dea
socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu” (Rom. 14,
12); că biserica a greşit în trecut şi poate să mai gre
şească; că, dacă nu s-ar încuraja independenţa de gân
dire şi libertatea individuală, biserica n-ar dispune de
mijloacele necesare pentru a o pune în gardă atunci când
greşeşte sau când se află în pericol să greşească. Aceştia
susţin, şi au dreptate,' că „un aşa zice Domnul” nu tre
buie să fie înlocuit niciodată cu un „aşa zice biserica”.
Ambele tabere au dreptate, dar fiecare se află într-un
anumit pericol: pericolul de a pune în opoziţie unitatea
bisericii cu responsabilitatea personală şi de a sublinia
prea mult importanţa uneia în dauna celeilalte. Ele însă
trebuie privite ca părţi ale unui întreg, ca feţe ale acele
iaşi monede. După cum dreptatea şi bunătatea lui Dum
nezeu nu se contrazic, ci se constituie într-un întreg
armonios, la fel stau lucrurile şi cu nevoia bisericii de
unitate şi responsabilitate. Unitatea trebuie privită ca
fiind expresia responsabilităţii, iar responsabilitatea ca
fiind garanţia unităţii. Nici una nu funcţionează bine
fără cealaltă.
Pentru a pune lucrurile la locul lor, nu trebuie să
uităm că, deşi biserica a greşit în trecut şi mai poate
greşi, căci „numai Dumnezeu este infailibil”, individul
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poate greşi mult mai des şi mult mai uşor. De aseme
nea, deşi nu trebuie niciodată să înlocuim un „aşa zice
Domnul” cu un „aşa zice biserica”, nici nu putem
înlocui un „aşa zice biserica” printr-un „aşa zic eu şi
grupa din care fac parte”. Biserica este mai presus de
individ şi hotărârile ei nu trebuie privite cu uşurătate.
De aceea, independenţa personală trebuie supusă hotă
rârilor valide ale bisericii. Dacă suntem cu totul siguri
că, într-o anumită chestiune importantă, după părerea
noastră, biserica totuşi a greşit, ne putem respecta
convingerile personale, fără să le propagăm sau fără să
le impunem altora. Dacă suntem sinceri, e foarte pro
babil să constatăm mai târziu că am greşit. Dacă din o
mie de cazuri se va dovedi că o dată noi am avut
dreptate, să nu îngăduim ca mândria personală să anu
leze valoarea brumei de adevăr pe care l-am descoperit
înaintea altora şi să-i dăm ocazia diavolului să ne
folosească împotriva intereselor bisericii.
Adevărul şi dragostea trebuie să meargă împreună.
Se pare însă că Dumnezeu este mai interesat de dragoste
decât de adevăr - afirmaţie şocantă, dar adeverită
istoric. Zeci de ani de la începutul Mişcării Adventiste
de ziua a şaptea, Dumnezeu nu i-a descoperit acesteia
anumite adevăruri doctrinale, dar a accentuat mereu
nevoia de unitate, umilinţă şi dragoste. Este adevărat, şi
acestea fac parte din doctrină! Dar, spre deosebire de
alte doctrine, dragostea, umilinţa şi spiritul de unitate
constituie climatul care face posibilă descoperirea şi
utilizarea corectă a celorlalte doctrine pe care, astăzi,
biserica le mărturiseşte. De aceea, ni se spune: „Dar
mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea,
care este legătura desăvârşirii” (Col. 3,14). Să „aveţi o
simţire, o dragoste, un suflet şi un gând” (Fii. 2,2).
Când fiecare dintre noi caută folosul altora, folosind
propriile avantaje şi mijloace pentru înnobilarea celor
lalţi, vom constata că libertatea şi independenţa nobilă
nu sunt ameninţate de faptul că ne supunem „unii altora
în frica lui Isus Hristos” (Efes. 5,21) şi responsabili
tatea personală nu pune în pericol unitatea bisericii lui
Isus Hristos.
AUG UST/SEFT.-2000

Un impact bun

CURIERUL
ADVENTIST
AUGUST/SEPT. - 2000

Transmisiile în limba română de la Toronto au avut un impact
deosebit de bun asupra membrilor şi în special asupra celor nou-veniţi la
credinţă. Este un lucru extraordinar să te simţi membru al marii familii a
lui Dumnezeu de pe întreaga planetă.
Rapoartele prezentate au avut darul să ne întărească în credinţă, să ne
conştientizeze din nou de însemnătatea cuvintelor: „Strângeţi-Mi pe
credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă” (Ps. 50,5) şi
să ne ofere sau să ne confirme o mulţime de metode pentru extinderea
lucrării misionare, folosite cu succes în alte locuri. Toată lauda o aducem
bunului nostru Domn şi Mântuitor.

CUPRINS

Pavel Burlacu, secretar al Asociaţiei Pastorale, Conferinţa Moldova

O familie mondială

Raportul preşedintelui
Conferinţei Generale
Raportul secretarului
Conferinţei Generale
Raportul trezorierului
Conferinţei Generale
Declaraţii adoptate
la sesiune
în curândacas’!
, :
• 'h. ■
■■■■■■
■ •" ' ■
Sfânt păcătos
Raportul Diviziunii
Euro-Africa .

Timp de zece zile am simţit, într-adevăr, că facem parte dintr-o mare
familie mondială. Ne-am simţit chiar „aproape acasă”. Acei oameni pe
care i-am putut vedea au devenit, într-un anume sens, prietenii noştri,
pentru că, privind, devii ceea ce priveşti. Aşa spune şi Scriptura.
Din nefericire, bisericile noastre ştiu prea puţin ce înseamnă o sesiune
a Conferinţei Generale. Unii se aşteptau poate la ceva de felul programe
lor NET. în cursul săptămânii, au venit prea puţin să urmărească transmi
siunile. Este trist, pentru că bisericile aveau nevoie de acele mărturii. Am
fost mai mult decât impresionaţi de raportul diviziunilor din America
Centrală şi America de Sud. Fantastic! Duhul Sfânt lucrează din plin
atunci când oamenii se aşază la dispoziţia lui Dumnezeu! A fost extra
ordinar de încurajator! Minunat!
Mădălin Arămescu, Ploieşti

Se înregistrează pentru vizionare ulterioară
Suntem foarte încântaţi de transmisiile din Toronto. Fraţii sunt la
curent cu ceea ce se întâmplă. în multe comunităţi, se înregistrează pentru
vizionare ulterioară, ştiind că, în timpul săptămânii, puţini vin la adunare.
Dar cei care vin sunt mulţumiţi, parcă am fi şi noi acolo. Cel mai mult
ne-au plăcut rapoartele diviziunilor şi unele formaţii muzicale.
Geza Szâsz-Cserei, secretar, Conferinţa Transilvania de Sud

Dacă aş f i Diavolul
Rezoluţii adoptate la
sesiune
Impact Toronto 2000
Conducători aleşi pentru
biserica mondială
Drumul crucii şi

creşterea personală
Drumul crucii şi venirea
Domnului Hristos
Revizuirea Manualului
bisericii
CURIERUL ADVENTIST
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Toronto si eu
T)

Adrian Bocăneanu
V

/A
"ncă o sesiune a Conferinţei Generale intră în istorie.
Să ne luăm câteva clipe şi să ne gândim: în ce fel
-intră această sesiune în istoria m eal
1. Sesiunea deschisă pentru oricine. Spre deosebire
de sesiunea anterioară de la Utrecht, când în jur de o mie
de membri ai bisericii din România au putut să călăto
rească în Olanda şi să participe în direct, de data aceasta,
sesiunea a venit spre noi prin transmisii asigurate de sate
lit. Mult mai multe mii au urmărit în comunităţi selecţiuni din program. Echipamentul de recepţie a fost folo
sit din plin. Caracterul mondial al bisericii nu mai este
doar o generalizare sau o idee abstractă, ci o realitate care
creşte necontenit în corpul internaţional al credincioşilor.
La începuturile creştinismului, singurele mijloace de
afirmare a universalităţii bisericii erau călătoriile apostoli
lor şi scrisorile trimise prin soli. Din închisoare, Pavel
scria: „Acum, ca să ştiţi şi voi despre mine, Tihic, prea
iubitul frate şi slujitor credincios în Domnul, vă va face
cunoscut totul. Vi l-am trimis înadins, ca să luaţi cu
noştinţă de starea noastră şi să vă îmbărbăteze inimile”
(Efes. 6,21.22). Dar acum comunicarea este practic
instantanee. Iniţiativele, experienţele, deciziile şi pro
iectele ating cu rapiditate orice segment al bisericii.
Nu pot să spun cât de bucuros sunt că sesiunea de la
Toronto a fost deschisă pentru zeci şi sute de comuni
tăţi. Deşi atât de departe geografic, locul de desfăşurare
a sesiunii a fost - din punct de vedere al comunicării mai aproape de noi decât dacă ar fi fost în oraşul vecin.
„Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie
înaintea ochilor noştri” (Ps. 118,23).
2. Lucrarea bisericii deschisă pentru oricine. Dacă
ar fi un singur lucru pe care să-l reţin de la sesiune, cred
că acesta ar fi participarea tuturor la misiunea bisericii:
bărbaţi şi femei, copii, tineri şi adulţi, albi şi negri, să
raci şi bogaţi etc. „Din El tot trupul, bine închegat şi
strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeş
te creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura
ei, şi se zideşte în dragoste” (Efes. 4,16). Viaţa bisericii
noastre nu este un spectacol în care pe scenă se află un
număr de stele sau de campioni, iar ceilalţi privesc şi-şi
spun: Suntem foarte buni! Mesajul transmis de cei ale
căror iniţiative şi experienţe de mărturisire şi de slujire
creştină au fost înfăţişate în rapoarte nu este: Cine mai
poate să facă ce fac eu?! Ci, dimpotrivă, şi voi puteţi să
faceţi ceea ce fac eu! De ce să nu încercaţi chiar acum?
3. Biserica este diversă în forme, d a r unită în m isi
une. Diversitatea de culori, sunete, ritmuri, maniere de
predicare sau de cântare i-a pus la încercare pe mulţi
dintre noi care au trăit toată viaţa în aceeaşi localitate
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sau în aceeaşi ţară. Sper că, treptat, vom putea să
depăşim acest „şoc vizual”, pentru ca să trăim un şoc
mult mai important: membrii bisericii iau în serios
însărcinarea divină şi pun credinţă, iubire, curaj şi
sacrificiu în împlinirea ei! (Aceasta nu înseamnă că
formele nu au importanţă. Dar nu grija pentru forme,
oricât de serioasă, este cea care duce înainte misiunea.
Cel puţin nu grija mea pentru exteriorul celorlalţi!)
Vreau ca, pe măsură ce timpul cerne amintirile de la
sesiune şi păstrează doar ceea ce a fost memorabil, să
rămân cu mărturia credinţei, viziunii, curajului şi
sacrificiului - adică ceea ce zideşte, ceea ce înseamnă
creştere, progres, reuşită.
4.
Lumea este mai mare decât am crezut. Comuni
caţiile globale micşorează lumea, dar ne dăm seama că
distanţa de la o cultură la alta, de la un om la altul este
la fel de mare. Preocuparea recentă şi tot mai intensă
pentru aşa-numita fereastră 10/40 este un exemplu.
Teritoriul acesta care porneşte din nordul Africii şi se
încheie cu China şi Japonia cuprinde aproape întreaga
Asie necreştină. Aici se află trei miliarde de oameni 60 la sută din populaţia lumii. Nouă din zece ţări ale
lumii cu cea mai mare populaţie necreştină se află în
această zonă. Aici este leagănul celor trei religii necreştine majore: mahomedanismul, budismul şi hinduismul.
Treizeci şi patru de ţări sunt musulmane, şapte budiste
şi două hinduse. (Aceasta este şi cea mai săracă popula
ţie, cu 80 % dintre săracii lumii - care câştigă mai puţin
de 500 de dolari pe an.) Cu toate acestea, numai 18 %
dintre misionarii creştini lucrează aici! Numai 2 % din
populaţia acestor teritorii este creştină.
La fel ca şi celelalte biserici creştine, am făcut des
tul de puţin pentru a-L prezenta pe Domnul Hristos pe
înţelesul acestor miliarde. Iniţiativa recentă, colectarea
de fonduri pentru construirea a 1040 de biserici în fe
reastra 10/40, este un prim semn că începem să fim con
ştienţi de această uriaşă provocare. Sarcina este atât de
complexă şi de uriaşă, încât cere toată inteligenţa, toată
voinţa, toată angajarea bisericii - şi toată intervenţia lui
Dumnezeu. Nu putem să rămânem mai departe preocu
paţi atât de mult de noi înşine, de comunitatea noastră,
de biserica noastră. Este obligatoriu să avem o gândire
globală şi o acţiune globală. Sunt încântat că, în cele două
colecte, biserica din România a adunat echivalentul a zece
mii de dolari pentru acest proiect. Este un semn foarte
bun, dar care trebuie urmat de o modificare substanţială
a felului în care privim lumea - modificare cerută de acum
două mii de ani: „Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele,
care sunt albe acum, gata pentru seceriş” (Ioan 4,35).
AUG UST/SEFT.-2000
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26 iunie-9 iulie 2000, a 57-a Sesiune a Conferinţei Generale,
Toronto, Canada
Beatrice Lospa
| anada este cea de-a doua
Vasti Viana, din Diviziunea America de Sud, Eloy Wade,
ţară ca mărime din lume.
din Diviziunea America Centrală, Hamilton Williams,
re o economie bazată pe o
din Diviziunea Trans-Europeană, şi mulţi alţii. A plăcut
tehnologie avansată, ce-i conferă o
mesajul incisiv al capelanului marinei americane, Barry
prosperitate apropiată de cea a
Black. Black este pastor adventist de culoare, deţine
SUA. 80% dintre cei peste 30
gradul de contraamiral şi doar un singur pas îl mai des
milioane de locuitori trăiesc în
parte de cea mai înaltă distincţie a marinei americane.
partea de sud a ţării. în Canada există o diversitate
Din România au participat 23 de persoane (vezi che
etnică, culturală şi religioasă.
narul de la pag. 7), între care conducători de la uniune,
Toronto are o populaţie de 4,5 milioane de locuitori şi de la conferinţe, de la instituţiile bisericii, pastori şi mem
este oraşul cel mai mare din Canada. Este un important bri laici. Radio „Vocea Speranţei” a avut doi reprezen
centru cultural, financiar
tanţi în această delegaţie.
şi industrial. Numele i-a
Lucrarea bisericii din
fost dat de indieni şi înseam
România a fost apreciată ca
nă „locul de întâlnire” .
fiind o lucrare creativă şi
Probabil organizatorii
dinamică. în sprijinul acestei
celei de-a 57-a Sesiuni a
idei au fost amintite trei acţi
Conferinţei Generale au
uni intens mediatizate şi în
fost inspiraţi de conotaţia
România: Programul „Spe
interesantă a numelui şi
ranţă pentru generaţia 2000”,
poate de faptul că în To
„Rescrierea Bibliei în 28 de
ronto sunt 40 de biserici
minute” de către 4500 de ti
adventiste şi 20.000 de
neri şi „Ocolul pământului în
membri. Oricare ar fi mo
200 de minute”. De altfel, în ra
tivul alegerii oraşului To
portul Diviziunii Euro-Africa,
ronto ca loc de întâlnire
din care face parte ţara noas
pentru creştinii adventişti
Interiorul SkyDome-ului, centrul de convenţii din Toronto, tră, s-a amintit contribuţia
din întreaga lume, sesiu
Canada, unde s-au desfăşurat lucrările celei de-a 57-a adventismului din România
Sesiuni a Conferinţei Generale. în timpul Sabatelor din
nea a fost un eveniment
la lucrarea mondială a biseri
1 şi 8 iulie, numărul participanţilor a ajuns Ia 62.000. cii. într-un interviu acordat
internaţional, o ocazie de
bucurie, împlinire spirituală, părtăşie şi responsabilitate.
postului de radio „Vocea Speranţei”, fratele Ulrich FriCei aproape 11 milioane de membri ai Bisericii Adven kart, preşedintele diviziunii noastre, a declarat: „Adventististe de Ziua a Şaptea au fost reprezentaţi de 2.000 de
mul românesc este un model pentru societatea occiden
delegaţi, la care s-au adăugat mii de vizitatori din toate tală secularizată. Nu-mi rămâne decât să-mi doresc să vă
colţurile lumii.
menţineţi acest loc, deşi trebuie să spun că anumite ten
Lucrările presesiunii Conferinţei Generale au fost
dinţe occidentale au pătruns şi în biserica din România.
deschise duminică, 25 iunie 2000, prin Convenţia M on Nu vă va fi uşor, dar luptaţi să păstraţi ce aveţi deja”.
dială a Pastorilor. Timp de patru zile, pastori din lumea
Din partea primului-ministru al Canadei, a fost citit
întreagă au participat la cursuri şi au avut ocazia să as
un mesaj adresat participanţilor: „Sunt încântat să trans
culte mesaje devoţionale din partea lui Dumnezeu. Cota mit cel mai călduros salut fiecărui participant la cea
spirituală şi intelectuală a vorbitorilor a fost deosebit de de-a 57-a Sesiune a Conferinţei Generale a Bisericii
înaltă. Printre ei s-au aflat Greg Nelson, din Diviziunea Adventiste de Ziua a Şaptea. Evenimente ca acestea
Nord-Americană, James Cress, secretarul Asociaţiei Pas oferă o ocazie minunată atât de a reflecta la istoria bise
torale la Conferinţa Generală, românul Gabriel Maurer, ricii, cât şi de a stabili noi ţinte pentru viitor. încă de la
secretarul Asociaţiei Pastorale la Diviziunea Euro-Africa, începuturile ei, Biserica Adventistă a servit deopotrivă
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ca loc de închinare şi centru de acti
vităţi sociale şi de susţinere recipro
că. Venind la Toronto, veţi fi foarte
mândri de moştenirea comunităţii
voastre spirituale. Vă rog să primiţi
cele mai bune urări pentru una din
tre cele mai memorabile sărbători.
Fie ca puterea credinţei voastre să vă
călăuzească şi în anii care vin”.
Un alt eveniment care a meritat
toată atenţia a fost conferinţa de
presă ţinută la Centrul Internaţional
de Conferinţe SkyDome, în ziua de
26 iunie 2000. Jan Paulsen, preşe
dintele Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea din întreaga lume, a co
mentat scopul Sesiunii Conferinţei
Generale, a răspuns întrebărilor
ziariştilor şi invitaţilor cu privire la
Biserica Adventistă şi la misiunea
ei. De asemenea, au participat prima
rul oraşului Toronto, Mei Lastman,
şi Orville Parchment, preşedintele
Bisericii Adventiste din Canada.
Moderatorul conferinţei de presă a
fost Ray Dabrowsky, directorul de
comunicaţii al Conferinţei Generale.
Joi, 29 iunie, ora 21:30, ora Ro
mâniei, au fost declarate deschise
lucrările celei de a 57-a Sesiuni a
Conferinţei Generale a Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea. Gazda
acestui eveniment, Centrul Interna
ţional de Conferinţe SkyDome, nu

mără 60.000 de locuri şi este una
dintre cele mai reprezentative clă
diri din Canada, judecând după im
portanţa, mărimea şi designul ei.
Cuvântul de deschidere a aparţinut
preşedintelui Jan Paulsen şi a conţi
nut elemente definitorii ale misiunii
creştine adventiste, precum şi date
generale despre departamentele şi
instituţiile bisericii: radio, ADRA,
edituri, centre de sănătate şi instituţii
de învăţământ.

D elegaţia U niunii R om âne
la cea de-a 57-a Sesiune
a C onferinţei G enerale
D e le g a ţi
Petre Anghel
Sabinei Bancu
Adrian Bocăneanu
Ioan Câmpian-Tătar
Câmu Florian
Teodor Huţanu
Stelian Iacob
Gheorghe Modoran
Marius M orar
Marius Munteanu
Titus Năftănăilă
Teofil Petre
Steliana Sandu
Otto Stănoiu
Lorânt Szentăgotay

oi,
29 iunie 2000, prima zi a
sesiunii Conferinţei Generale, a
fost onorată de prezenţa unor perso
nalităţi. Hilary Weston, viceguver
nator de Ontario, le-a mulţumit or
ganizatorilor pentru că au ales To
ronto ca loc de desfăşurare a Confe
rinţei Generale. „Mă simt onorată să
mă aflu în faţa voastră şi vă urez
bun-venit, Dumnezeu să fie cu voi”,
a spus ea. Cu aceeaşi idee a debutat
şi alocuţiunea primarului din To
ronto, Mei Lastman. După salutul de
bun-venit, el a apreciat stilul de via
ţă promovat de adventişti: „Nicioda
tă nu am întâlnit atât de mulţi vege
tarieni la un loc. Venirea voastră
aici este o adevărată pledoarie pen
tru sănătatea noastră. îi privesc cu
multă plăcere pe tinerii voştri, au
valori pe care le păstrează şi le pro-

In v ita ţi speciali
Daniel Amarghioalei
Gabriel Ban
Ion Buciuman
Mariana-Rodica Lospa
Cristian Modan
Emilian Niculescu
Valeriu Petrescu
Iosif Suciu

movează. Vă admir, şi cadoul meu
sper să demonstreze acest lucru.
Ofer cheile oraşului Toronto dlui
Jan Paulsen, preşedin
tele Bisericii Adven
tiste de Ziua a Şaptea
din lumea întreagă, şi
dlui Orville Parch
ment, preşedintele
Bisericii Adventiste
din Canada”.
Elementul surpriză
al primei seri l-a con
stituit lansarea tim
brului realizat de Poş
ta Canadiană în onoa
rea Bisericii Adven
tiste de Ziua a Şaptea.
Directorul Poştei Ca
nadiene a prezentat
timbrul. El a mărturi
sit: „Când am aflat cât
de mult luptaţi pentru
semeni, când am făcut
cunoştinţă cu progra
Timbrul poştal care comemorează prima sesiune a Conferinţei Generale ţinută în Canada
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terminarea lucrării.
Sora Stenbakken,
plină de speranţă şi
impresionându-şi
auditoriul, a spus:
„Următoarea ocazie
în care o voi întâlni
pe mama va fi mo
mentul revenirii lui
Hristos. Priviţi-o ce
fericită este! Aşa
mi-o imaginez şi
pierderea ei mi se
pare mult mai uşor
de suportat”.
*ţ
^ .. ,»•: -'.. M*k
Presa canadiană
Sculptorul Victor Issa alături de personajele sale din
a prezentat şi ea în
bronz, denumite „Revenirea lui Hristos”. Ele fac parte
paginile ei eveni
dintr-o lucrare ce va fi expusă permanent la sediul
mentul nr. 1 al vie
Conferinţei Generale, la Silver Spring, Maryland, SUA.
ţii religioase. Zia
mele de sănătate şi am aflat că vă
rul The Globe and Mail a publicat,
veţi întâlni la Toronto într-o sesi
în 28 iunie 2000, un articol cu titlul
une a Conferinţei Generale, mi-am
„Adunarea Generală a adventiştilor
spus că ideea realizării unui timbru
de ziua a şaptea” .
poştal nu poate fi decât o idee bine
în articol se spune: „Adventiştii
cuvântată”.
sunt modeşti în îmbrăcăminte, devo
Un alt moment admirabil al pri
taţi în rugăciune, evită alcoolul, ca
mei seri a fost dezvelirea unui an
feaua, tutunul şi carnea. 60.000 din
samblu sculptural, cu titlul „Reveni tre aceştia, care sunt vegetarieni, vor
rea lui Hristos”. Artistul Victor Issa, fi în curând la Toronto. Ei vor veni
în vârstă de 45 de ani, a folosit ulti din cele mai mari oraşe şi din cele
mii doi ani ca să creeze sculpturile
mai mici sate pentru o convenţie de
în mărime naturală ale unui număr
zece zile, care se consideră că va fi
de zece persoane, reprezentând toate cea mai mare. Guvernatorul general
continentele lumii. Ele au fost create din Papua Noua Guinee, şeful unui
ca o ilustraţie a temei acestei sesiuni, trib din Camerun şi o delegaţie din
„Aproape acasă” . Lucrarea mai cu
China, ai cărei membri nu pot fi nu
prinde un înger care duce în braţe
miţi sau fotografiaţi de teama perse
un copil la Domnul Isus şi un baso
cuţiei din ţara lor, sunt aşteptaţi deo
relief de 1,8 m x 1,5 m, care II
potrivă cu cei din Elveţia, India,
înfăţişează pe Isus însoţit de îngeri
Austria, Rusia etc. ’Spune un nume
la a doua Sa venire. în faţa Mântui
de ţară şi cineva va veni şi de acolo’,
torului se află bărbaţi şi femei de
a spus Robert Beach, directorul pen
diferite naţionalităţi şi vârste, dar
tru relaţii între biserici al Bisericii
care au un element comun; pe faţa
Adventiste de Ziua a Şaptea. Biseri
lor se poate vedea desluşit fericirea
ca Adventistă este una dintre biseri
izvorâtă din împlinirea făgăduinţei:
cile cu cea mai rapidă creştere din
„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea lume, adăugând 800.000 de membri
este cu Mine” (Apoc. 22,12). Victor în fiecare an. Biserica susţine că la
Issa, prezent la dezvelirea lucrării
fiecare 40 de secunde i se adaugă un
sale, a avut ca invitaţi un bărbat care membru. O dată la cinci ani, au loc
i-a servit drept model şi pe sora
întâlniri ale delegaţilor din lumea
Ardis Stenbakken, a cărei mamă
întreagă pentru alegerea conducăto
de asemenea a servit drept model
rilor bisericii şi pentru rezolvarea
pentru una dintre sculpturi, dar,
dificultăţilor care apar printre cei 11
din nefericire, nu a trăit până la
milioane de membri ai denominaţiu______________ ^ _______________
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nii. Adventiştii s-au răspândit pretu
tindeni în lume datorită unor princi
pii sănătoase de viaţă, ca să nu mai
vorbim de zelul lor misionar. Ad
ventiştii de ziua a şaptea cred că
Hristos va veni în curând pentru a
doua oară şi păstrează sâmbăta ca zi
de închinare” .
„Şniţel de soia, suc şi nici un pic
de cafea” a fost titlul articolului scris
de Rebecca Ecklear, în ziarul cana
dian National Post din 30 iunie
2000. Autoarea mărturiseşte:
„Adventiştii au o mulţime de
lucruri pentru care sunt admiraţi. Ei
depun mult efort îngrijindu-se de să
raci şi de cei dezavantajaţi din toată
lum ea... Dar adventiştii mă uimesc
printr-un alt lucru. Ei dau o deosebi
tă importanţă sănătăţii. Au un stil de
viaţă cu un nivel de stres foarte
scăzut. Aceasta s-a văzut chiar de la
deschidere, când mii de delegaţi au
sosit şi s-au înscris pentru conferinţa
de zece zile. Nici unul dintre ei nu
părea iritat şi nerăbdător stând la
coadă pentru înregistrare. Un alt
lucru care m-a uimit este meniul.
Nici nu mi-am dat seama când m-am
trezit condusă de mulţime într-o sală
imensă, unde mi-au întins o tavă pe
care se afla prânzul. Am fost sur
prinsă când m-am uitat în farfurie.
Era ceva ca un şniţel, dar care nu era
din came. Curând am aflat că era un
şniţel vegetarian din soia. Mai erau
cartofi, vegetale fierte în abur, salată
şi suc. Când am aflat că ei nu beau
nici cafea, m-am întrebat: Cum pot
trăi oamenii aceştia fără aşa ceva?...
Dacă totuşi din curiozitate îi întrebi
pe adventişti care sunt viciile lor, îţi
vor răspunde: ’Ce vrei să spui?’ sau:
'îngheţata’”.
„Adventiştii de ziua a şaptea
îmbogăţesc istoria oraşului Toronto”
este titlul unui alt articol, apărut în
The Globe and M ail din 2 iulie
2000, scris de Michael Valpy. El
spune:
„Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea, care a dat lumii micul de
jun bazat pe cereale, a adus oraşului
Toronto nu numai cel mai mare
congres din istoria oraşului, ci şi o
cantitate de mâncare vegetariană pe

ral al Organizaţiei Naţiunilor Unite, mâna lui Dumnezeu”.
care nu a visat-o nici un angajat al
industriei turismului. Tim Lilleman,
Excelenţa Sa Joseph Vemer Reed,
Pe tot parcursul lucrărilor, Ra
directorul serviciilor alimentare
care a declarat în faţa a 50.000 de
dio „Vocea Speranţei” din România
din centrul de conferinţe, a decla
ascultători: „Mă simt privilegiat să
a încercat să îşi ţină la curent ascul
rat că personalul său a servit între
mă aflu aici. Intr-o lume confuză,
tătorii din Bucureşti. Prima trans
250.000 şi 400.000 de porţii de mân adventiştii oferă un strop de uma
misiune a fost realizată în timpul
nism şi conducere spirituală. Ca sub Convenţiei Mondiale a Pastorilor.
care vegetariană, micul dejun vari
secretar al Naţiunilor Unite, apelez
ind între aceste numere. Lilleman
Următoarele patru transmisiuni au
la voi să continuaţi să oferiţi spriji
a început să planifice pregătirile
conţinut informaţii despre cea de-a
nul vostru. Fără ONU, nimic nu ar
57-a Sesiune a Conferinţei Genera
pentru Conferinţa Generală cu câţi
avea succes. Ea este singurul meca
le, a cărei temă a fost: „Aproape
va ani în urmă. El şi colaboratorii
nism pentru cooperarea internaţiona acasă”.
săi s-au dus la furnizorii de alimen
lă, singurul cadru pentru protejarea
Radio M ondial Adventist
te şi au găsit cele mai atractive fe
(AWR), reţeaua internaţională de
luri de mâncare, came de soia, chif legilor internaţionale şi de aceea vă
mulţumesc pentru sprijinul vostru.
radio din care face parte şi Radio
tele cu gust şi aspect de pui, friptu
Secretarul general Koffy Anann ar fi „Vocea Speranţei” din România, a
ră vegetariană cu aspect şi textură
de came de vită. Cererea de cereale încântat să fie aici, dar se află într-o amenajat cu această ocazie patru
studiouri de producţie. De aici,
produse de Kellog a crescut, iar
prin internet, au fost transmise
domnul Lilleman a spus: 'O a
zilnic programe în şase limbi:
menii lui Kellog, adventişti, au
engleză, franceză, spaniolă,
fost remarcabili, oferindu-ne
portugheză, română şi rusă.
un ajutor preţios atât în dome
Zilnic, pagina de Web a AWR
niul cercetării, cât şi în cel al
a înregistrat peste 7.000 de
dietei’. Legătura lui Kellog cu
accesări. Echipa din România
Biserica Adventistă de Ziua a
deţine la această oră o serie de
Şaptea este la fel de veche ca şi
interviuri pe care le va tipări în
istoria ei. în 1860, adventiştii
numerele următoare ale Curie
au fondat Institutul de Refor
rului Adventist. Iată câteva
mă a Sănătăţii, pentru a promo Pe 7 iulie 2000, guvernul italian a aprobat
nume:
Mark Finley, directorul
construirea
unei
staţii
de
radio
adventiste,
va principiile alimentare vege
tariene. Acest institut, denumit care va putea să transmită programe în ţările postului adventist de televizi
necreştine din zona numită fereastra 10/40.
une „It Is W ritten” (Stă Scris),
mai târziu Battle Creek SaniDwight Nelson, prezentatorul
tarium, a servit pacienţilor primul
misiune în Orientul Mijlociu. Sunt
seriei
NET ’98, Doug Batchelor,
mic dejun bazat pe cereale, inspiîmputernicit să vă citesc mesajul său:
directorul
concernului de presă
rându-i astfel pe doi antreprenori,
'Călduroase salutări. Poate vă gân
„Amazing
F a c ts” , Lonnie
C. W. Post şi W. K. Kellog, să
diţi că ONU nu are nici o legătură cu
Melashenko,
directorul postului de
înceapă afaceri cu preparate din
religia, dar vă invit să gândiţi altfel.
radio „Voice of Prophecy”, Samuele
cereale. Scriitoarea Ellen White
ONU este o reţea nu numai diplo
Bacchiocchi, profesor de teologie,
este adventistă şi a făcut reco
matică, dar şi spirituală. Nu se poate
autorul multor cărţi, deţinător al
una fără alta. ONU transmite aceste
mandări în favoarea regimului ali
unui doctorat la Vatican.
valori, de aceea voi sunteţi parteneri
mentar cu mult înaintea oamenilor
Finalul sesiunii Conferinţei Ge
naturali ai Naţiunilor Unite, pentru
de ştiinţă. Dincolo de aportul deo
nerale a fost marcat de trei puncte
sebit în domeniul sănătăţii, Biserica că promovaţi înţelegerea şi toleranţa, importante: mesajul primarului din
pacea şi prietenia. O asemenea vi
Adventistă de Ziua a Şaptea este
Toronto, urmat de cel al preşedin
ziune poate încuraja dialogul, iar
renumită pentru apărarea drepturi
telui Jan Paulsen şi de parada
această filozofie este chiar în cartea
lor omului şi pentru instituţiile sale
naţiunilor.
ONU, pentru că scopul nostru este
de învăţământ”.
Pentru zece zile, 60.000 de ad
pacea’”. Excelenţa Sa Joseph Verner ventişti la Toronto şi milioane în
La televiziunea canadiană, cel
Reed a înmânat apoi mesajul în ori
mai important buletin de ştiri al zi
întreaga lume, prin vizionarea
lei a avut ca primă ştire deschiderea ginal preşedintelui Jan Paulsen. La
transmisiilor prin satelit de la sesiu
rândul său, fratele Jan Paulsen a
celei de a 57-a Sesiuni a Conferin
nea Conferinţei Generale, s-au
spus: „Domnule ambasador Reed,
ţei Generale.
simţit aproape acasă. Fie ca bunul
Depărtându-ne acum de relatări vă mulţumim şi, prin dumneavoastră, Dumnezeu să grăbească venirea Sa
le presei canadiene, unul dintre oas mulţumim secretarului general Koffy şi să ajungem chiar acasă.
peţii distinşi la sesiunea Conferinţei Anann. Ne vom ruga ca Naţiunile
Beatrice Lospa este director de programe
Unite să fie un instrument al păcii în
la Radio „ Vocea Speranţei
Generale a fost subsecretarul gene

RAPORTUL

PREŞEDINTELUI

CONFERINŢEI

GENERALE

„Până se va crăpa de ziuă”
Prezentat joi, 29 iunie 2000
„ Ca o lumină care străluceşte într-un loc
întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va
răsări luceafărul de dimineaţă în inimile
voastre” (2 Petru 1,19).

să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii
orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi
din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric”
(Is. 42,6.7) este acelaşi care ne spune astăzi:
„Eu v-am trimis în lume ’ca să fiţi reprezen
tanţi ai lui Dumnezeu, să descoperiţi Duhul
Său, să manifestaţi caracterul Său şi să faceţi
lucrarea Sa’” (Divina vindecare, ed. 1997,
pag. 373).
Astfel, ţinta noastră o reprezintă lumea şi
lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în
lume. Ţinta noastră este biserica privită ca o
comunitate în misiune. Este onoarea mea şi
Jan Paulsen
privilegiul meu să vă împărtăşesc „ce a făcut
Preşedintele
Conferinţei Generale Dumnezeu”.

untem un popor cu o misiune. Fami
lia Bisericii Adventiste de Ziua a Şap
tea din lumea întreagă este mai mare,
mai puternică şi mai diversificată în misiune
decât oricând în istoria noastră de 150 de
ani. Ne-a luat mai mult de 100 de ani să
ajungem la un milion de membri. Ne-a tre
buit ceva mai mult de un an să adăugăm
ultimul milion şi îi dăm slavă lui Dumnezeu.
Răspândirea respectului de sine în lume
în privinţa resurselor umane şi a banilor a
a Bisericii Adventiste Lumea noastră
fost, de asemenea, remarcabilă. A fost o
de Ziua a Şaptea Lumea, căminul nostru, este un loc tragic, al
vreme când toate resursele păreau să curgă
foamei şi al violenţei. Secolul pe care îl lăsăm în urmă a
din aşa-numitele ţări dezvoltate pentru a susţine lucra
văzut cele mai mari masacre din istorie. Raportul neome
rea şi mărturia bisericii în ţările în curs de dezvoltare.
niei omului ne răneşte pe toţi. Lumea noastră este o lume
Această situaţie este în curs de schimbare. Având o
muribundă, bolnavă de păcat, având nevoie disperată de
nouă abordare faţă de resursele care trebuie împărţite,
salvare şi eliberare, de credinţă, speranţă şi dragoste.
biserica a redefmit modul în care să ne apropiem unii
Auzim de războaie şi veşti de războaie. Dar sfârşitul
de alţii şi să purtăm cu toţii o parte echitabilă din
n-a venit încă. Vedem foamete şi cutremure de pământ
responsabilităţile unei biserici aflate în misiune. Este
în multe locuri. Dar acestea sunt doar începutul durerilor
drept să facem astfel şi este bine pentru demnitatea
naşterii. Pentru că mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie
noastră a tuturor. Suntem un singur popor.
Tot ce este biserica noastră are şi îşi găseşte rostul în vestită „în toată lumea, ca să slujească de mărturie”
misiune. în special în ultimii 15 ani, biserica noastră a (Mat. 24,14).
într-o lume sortită distrugerii, o lume a răului şi a
fost foarte hotărâtă în a-şi concentra interesul asupra
misiunii. îmi amintesc de Consiliul Anual de la Rio de disperării, rolul nostru este să predicăm şi să trăim
Janeiro, din 1986, când fratele Neal Wilson i-a condus Evanghelia - credinţa, speranţa şi dragostea. Suntem în
pe liderii adunaţi să se concentreze în mod special asu drum spre ceva mai bun - un loc mai bun, o viaţă mai
pra zonelor şi asupra grupurilor de populaţie „nepătrun bună, un viitor mai bun. Noi avem perspectiva marii
se”. Aceasta a dat naştere la ceea ce numim astăzi Misi lupte şi a sfârşitului ei sigur prin stabilirea veşniciei glo
rioase a lui Dumnezeu. în contrast cu suferinţa şi moar
unea Globală. Vreau, de asemenea, să exprim aprecie
tea, cu uciderea şi suferinţa, noi proclamăm bucuria şi
rea pentru energia şi ideile pe care predecesorul meu,
fratele Robert Folkenberg, le-a adus acestei noţiuni, în fericirea de a-L cunoaşte pe Isus, care este viaţa veşnică.
special folosirea mai hotărâtă a mijloacelor de comuni Pentru că, prin biruinţa lui Hristos, moartea îşi pierde
puterea. Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus
care, inclusiv transmisiile prin satelit, în vederea îm 
Hristos ca Domn care transformă calitatea vieţii noastre
plinirii misiunii noastre.
acum şi ne asigură, ca biserică, de speranţa vieţii veşnice.
Misiunea constituie motivul pentru care suntem
Raportul acesta înfăţişează biserica în acţiune, împli
aici. Domnul a spus: „Voi sunteţi martorii M ei... voi
şi Robul Meu pe care L-am ales” (Is. 43,10). Cel care a nind porunca Domnului Isus şi lucrând „până se va cră
spus poporului Său din vechime: „Te voi lua de mână, pa de ziuă”. Ce anume ne uneşte? Ce face ca adventiştii
-—
Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fie altfel?
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ţredinţa care ne uneşte

provocări foarte concrete faţă de
credinţă la nivel personal. Pastorul
adventist Anthony Alexander a fost
întemniţat în Sri Lanka şi acuzat de
terorism. De asemenea, trei adven
tişti din Insulele Capului Verde, ţara
lor, aproape de coasta Africii de Vest,
au fost întemniţaţi pentru presupuse
profanări ale bisericilor catolice.
Lăudăm pe Dumnezeu pentru elibe
rarea acestor fraţi în Hristos şi pen
tru faptul că dreptatea mai poate să
învingă în lumea noastră.
De asemenea, trebuie să recu
noaştem aici pericolele mai ascunse
care ameninţă credinţa, atunci când
valorile lumii invadează biserica.

n centrul credinţei noastre este
Domnul Hristos. El este conţinutul
şi esenţa credinţei noastre. Crucea
este mesajul nostru şi salvarea noas
tră. Prin această Evanghelie hristocentrică primim asigurarea despre cine
suntem şi convingerea despre ţinta
spre care ne îndreptăm. Dumnezeul
pe care îl cunoaştem şi II predicăm
este sursa credinţei care ne uneşte.
într-o lume fără ţintă, adventiştii
au credinţă în Dumnezeu şi în făgă
duinţele Sale. în mod fundamental,
adventiştii cred în mântuirea oferită
de Dumnezeul Bibliei. Cel mai înalt
obiectiv specific
nouă este să-L întâl
nim pe Domnul Isus
la apropiata Sa veni
re şi să împărtăşim
această veste bună
cu oricine. întreaga
noastră identitate se
concentrează în
această experienţă
prezentă şi viitoare
cu Dumnezeu, care
produce o transfor
mare sigură în felul
în care trăim, lucrăm
şi ne comportăm. Ca
biserică, suntem an
gajaţi faţă de „un
Şcoala de Sabat a copiilor în G uatem ala
singur Domn, o sin
gură credinţă, un
Aceste valori reflectă alte principii
singur botez” (Efes. 4,5). Putem
de viaţă şi se află în dezacord cu
spune cu certitudine: „Eu îl cunosc
credinţa care ne uneşte. Dificultăţi
pe Dumnezeu care mă mântuieşte şi de ordin financiar afectează, de ase
astfel ştiu că El va fi cu mine până
menea, credinţa noastră, atât indivi
la sfârşit”.
dual, cât şi ca organizaţie. Rezultatul
Credinţa noastră nu este lipsită de poate fi o lipsă de angajare, priori
provocări - chiar de atacuri directe
tăţi inversate, controverse privitoare
şi concrete asupra bisericii. De
la practici şi reguli. Acestea sunt as
exemplu, singura biserică adventistă pecte care lovesc în inima credinţei.
din Turkmenistan a fost distrusă în
Iată de ce, în anumite locuri din
noiembrie, anul trecut. Sau atacurile lume, biserica a hotărât să sublinieze
asupra bisericilor din părţi ale Asiei, şi să celebreze rolul implicării mem
cu membri adventişti bătuţi şi cape brilor. Să luăm, de exemplu, festi
le din junglă făcute una cu pământul valurile laicilor. Am avut privilegiul
sau arse. Dar biserica nu este făcută să particip la astfel de ocazii pline
doar din cărămizi şi mortar, iar fru de bucurie, de entuziasmul evanghe
museţea ei nu stă în clădiri. Biserica lizării şi al împărtăşirii mesajului
Evangheliei. La aceste serbări minu
este trupul lui Hristos, format din
nate de bucurie contagioasă, întreză
noi, ca membri.
rim ce poate să facă Dumnezeu prin
Avem parte, de asemenea, de
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noi toţi. Asemenea evenimente do
vedesc cât de important este ca fie
care membru să-şi recunoască res
ponsabilităţile şi să trăiască bucuria de
a le vorbi altora despre credinţa sa.
Sau să vorbim despre tineri. Pe
tot globul, ei îşi asumă responsabili
tatea de a face din biserică biserica
lor şi de a da mărturie despre cre
dinţa lor.
în România, de exemplu, explo
ratorii au scris întreaga Biblie, din
memorie, pe un sul lung de 2,7 km.
De ce? Pentru că ei doresc să facă o
declaraţie publică. Ei vor să arate
ceea ce cred - faptul că Biblia este
încă importantă pentru tinerii de
astăzi. în cealaltă
jumătate de lume, în
Brazilia, există un
eveniment similar.
O dată cu inaugu
rarea unui „pod al
speranţei”, tinerii
au scris Biblia, iscălindu-se cu zâm
bete, ca şi când ar fi
spus: „Noi credem
cu adevărat în Dum
nezeu, suntem anga
jaţi faţă de El”.
Ce ziceţi de cea
mai mare camporee,
cea de la Oshkosh,
Wisconsin? Cam
22.000
tori, împreună, „descoperă puterea”
lui Dumnezeu de a le schimba viaţa.
O mărturie cu adevărat minunată
pentru entuziasmul tineresc unit cu
puterea lui Dumnezeu - o unire de
nestăvilit.
Tinerii înaintează în marş pentru
schimbare, ca în programul Walk
Around the World (Călătorie în ju 
rul lumii) 2000 - sute de marşuri în
multe ţări de pe glob. Ei merg în
marş pentru o lume mai bună, pen
tru un stil de viaţă fără droguri. Ei
merg în marş spre glorioasa împără
ţie a lui Dumnezeu.
în mod asemănător, tineri adoles
cenţi şi de peste 20 de ani sunt hotă
râţi să producă un impact asupra lu
mii prin biserica lor. O largă serie de
programe, cum ar fi ConneXions 99,
excite 99 şi g2k, arată că ei doresc

de explora

să se implice. Aceste evenimente ara Adventiste este în Advent, în reveni
tă că adventiştii au un mesaj actual, re, şi în Spiritul care aduce această
important, şi sunt angajaţi în planul putere. Duhul Sfânt II aduce în cen
lui Dumnezeu pentru lumea aceasta. tru pe Isus Hristos şi aduce înţelege
re, pentru că El ne conduce în tot
Credinţa în acţiune, iată ce
adevărul şi ni-L descoperă pe Isus.
defineşte biserica. Şi aceasta este
Acesta este Dumnezeu care a venit,
credinţa care ne uneşte.
Dumnezeu care este cu noi şi ne mân
Speranţa care ne uneşte
tuieşte. Acesta este Dumnezeu care
e aspecte ale credinţei noastre
vine iarăşi să ne ia ca să fim cu El în
ne fac într-adevăr deosebiţi?
toată veşnicia. Solia noastră este o
Ideile noastre despre Dumnezeu pot solie de speranţă şi de asigurare.
fi rezumate astfel: Dumnezeu este
Aceasta este speranţa care ne uneşte.
bun. Dumnezeu iubeşte. Dumnezeu
Aceasta este speranţa pe care do
mântuieşte. Dumnezeu oferă - şi
rim s-o împărtăşim, folosind multe şi
aşteaptă să primim - o viaţă mai
diferite strategii pentru a răspândi
bună, cu valori mai înalte. Dum
Evanghelia. Vrem să oferim speranţă
nezeu revine. Dumnezeu dă viaţă
celor fără speranţă. Este necesar să
veşnică.
ne întoarcem la principiile biblice de
Este simplu. Pentru că
aceste afirmaţii exprimă ade
vărul cel mai fundamental:
speranţa. Nu orice speranţă,
ci speranţa în Dumnezeu.
Speranţa noastră, viitorul
nostru sunt la fel de luminoa
se ca făgăduinţele lui Dum
nezeu. Iată de ce aspectul cel
mai esenţial al credinţei
noastre, ca adventişti, depă
şeşte toate culturile: pentru
că el îi atinge pe toţi oame
nii în adâncul fiinţei lor.
Exploratorii scriu Biblia din m em orie
Speranţa adventă dă scop şi
Bucureşti.
sens vieţii.
Mulţi s-au întrebat de unde vine a duce Evanghelia în zone în care n-a
fost auzită, printr-o instruire care îm
dinamismul Bisericii Adventiste.
bină diferite metode de lucrare misi
Unii privesc la structura organiza
onară cu practicarea de meserii - me
ţiei. Dar puterea adventismului nu
este acolo. Unii cred că ea se află în toda făcători de corturi. Ca rezultat
al unor iniţiative ca Misiunea Globa
solia noastră despre stilul de viaţă.
lă, Biserica Adventistă este acum
Dar, oricât de bună este aceasta, ea
nu constituie sursa, ci rezultatul
prezentă în moduri diferite. Mişcarea
celor 1000 de misionari, începută în
puterii care ne mobilizează. Alţii
cred că dinamismul bisericii vine
Filipine, i-a invitat pe studenţi să se
din slujirea prin grupa mică, din
angajeze să-şi consacre timpul şi
solia sănătăţii sau din educaţie. Dar, talentele Domnului, pentru a sluji în
deşi toate aceste lucruri sunt bune,
locuri în care este nevoie să se audă
solia lui Dumnezeu pentru timpul
ele nu constituie în sine puterea
acesta. De asemenea, multele serii de
decisivă a bisericii.
conferinţe de evanghelizare prin
Această biserică a început prin
predicarea mesajului despre fericita satelit transmit speranţă - NET ’96,
nădejde: întoarcerea sigură a iubi
NET ’98, Pentecost (Cincizecime)
’98, NET ’99, Fapte 2000 şi altele.
torului nostru Domn. Doar atunci
când continuăm această misiune
Fiecare este un mod de a le împărtăşi
tot mai multor oameni speranţa pe
putem spune într-adevăr că suntem
care o avem în Hristos.
adventişti. Căci puterea Bisericii

C

Cel mai recent program de felul
acesta - Impacto 2000, din America
de Sud - a constituit un mod de a
uni toate elementele pentru mărturie:
studii biblice, contacte personale şi
predicare inspirată, astfel ca fericita
nădejde să poată deveni speranţa per
sonală a mult mai multor milioane.
Prin activităţile misionare ale unor
organizaţii, ca postul de televiziune
adventist „It Is W ritten” (Stă scris),
am avut bucuria să vedem că mulţi
L-au primit pe Domnul Hristos în
ţări cum este Cuba. în Filipine, mult
mai multe mii de oameni au fost
botezaţi. în Africa, în America de
Sud şi în America Centrală, biserica
sporeşte cu adevărat sub binecuvân
tarea lui Dumnezeu. Fiecare persoa
nă care îl primeşte pe Isus
este un prilej de sărbătoare,
atât aici, pe pământ, cât şi în
curţile cereşti.
Dar, când încercăm să îm
părtăşim speranţa pe care o
avem în Isus, rămân încă
multe dificultăţi, de exemplu
fereastra 10/40. în această
parte a globului trăieşte 60%
din populaţia lumii, din care
doar 1% este creştină. Acesta
este cu adevărat cea mai mare
provocare a noastră.
în
Totuşi, chiar în aceste ţări
ale lumii, închise formelor
obişnuite de evanghelizare, ne putem
împărtăşi speranţa. Adventist World
Radio (Radio Mondial Adventist)
trece graniţele şi vorbeşte în mod
direct celor care au nevoie să audă.
în unele ţări, singura „biserică” din
care poţi face parte este cea care exis
tă prin radio şi prin corespondenţă,
aşa cum atestă multele scrisori care
vin la Centrul Media din Cipru.
în toate aceste ţări, trebuie să
trecem graniţe geografice, culturale
şi rasiale. Pentru noi, diversitatea
trebuie să fie mai mult decât un slo
gan. Ne aflăm cu toţii într-o călăto
rie a descoperirii, în timp ce înţele
gem bogăţia vieţii trăite împreună,
ca un singur trup, angajaţi faţă de
speranţa care ne uneşte.

Iubirea care ne uneşte
Fără iubire, chiar credinţa şi spe

pentru Dezvoltare şi Refacere), care
ranţa sunt „aramă sunătoare şi chim (2 Cor. 5,14, după trad. engl. New
International Version).
provin din compasiunea noastră
val zăngănitor”. Pentru biserică,
Noi nu suntem o organizaţie con creştină, sunt împărţite fără discri
aceasta pare să fie una dintre lecţiile
dusă de manageri. Suntem o comuni minare. Dar, fiind acolo unde este
cel mai uşor de uitat. Oricâtă drep
tate a credinţei, o familie de credin nevoie, noi arătăm faţa iubitoare a
tate am avea, oricâtă pasiune am
Domnului multor milioane aflate în
pune în apărarea adevărului, dacă nu cioşi, una în Hristos Isus. Misiunea
nevoie - celor care suferă din cauza
noastră şi obiectivul nostru sunt să
avem dragoste, nu suntem nimic.
uraganului devastator Mitch, a inun
Aceasta nu este o dragoste sentimen răspândim Evanghelia şi să invităm
tală, lipsită de energie, ci o dragoste pe toţi cei care vor să vină în familia daţiilor din Mozambic sau celor care
beneficiază de programul pe termen
plină de forţă, care L-a adus pe Dom lui Dumnezeu, să aştepte cu dor
lung, de plantare de pomi, în Gana.
nul Isus la cruce. Aceasta este dragos revenirea Sa. De ce? Pentru că noi
Trăim cu adevărat într-un „sat glo
tea pe care o dorim, dragostea desă ■ suntem mai mult o comunitate decât
bal” şi Domnul doreşte ca alţii să-L
o organizaţie.
vârşită, care izgoneşte frica. Cum a
vadă pe Isus în noi în tot ce facem.
Noi arătăm cine suntem, practi
spus Isus că vor fi identificaţi priete
Nu putem să nu amintim nici con
când ceea ce predicăm. Aceasta în
nii Săi? Prin dragostea pe care o au
tribuţia uriaşă pe care o aduc laicii
unii faţă de alţii. Nu prin programele seamnă să manifestăm iubirea la lu
consacraţi la programul bisericii, de
cru, acolo unde pătrund programele
pe care le desfăşoară, nu prin mări
exemplu prin lucrarea organiza
mea organizaţiei sau prin cantita
ţiilor Maranatha Volunteers Inter
tea resurselor lor, ci prin iubirea di
national şi Adventist-Laymen
vină pe care o reflectă în viaţa lor.
Services and Industries. în timp
O asemenea iubire nu poate să
ce fiecare membru îşi aduce con
fie falsificată, ci se exprimă în
tribuţia potrivit cu timpul şi cu
acţiune. Ioan spune: „Să nu iubim
talentele sale, cauza lui Dum
cu vorba, nici cu limba, ci cu fap
nezeu înaintează şi lumea îi recu
ta şi cu adevărul” (1 Ioan 3,18).
noaşte pe ucenicii lui Dumnezeu,
Din Alaska până în Zimbapentru că ei au dragoste unii pen
bwe, rolul nostru este să demon
tru alţii şi pentru fiecare suflet
străm acest adevăr fundamental.
pentru care a murit Isus. Progra
Dacă pe acesta nu-1 putem arăta,
mul de acoperişuri pentru Africa,
orice altceva este fără impor
tanţă. Putem spune cu adevărat
cel de construcţie de biserici în
Cuba, multele activităţi de con
că lucrul cel mai minunat din
Un fost student din Ghana îşi aduce
strucţie din toată lumea, serviciile
Biserica Adventistă este faptul
am inte de botezul său, efectuat de
că putem să ne iubim şi să ne
voluntarilor - toate se reflectă în
fratele Paulsen în 1964.
susţinem unii pe alţii, chiar da
astfel de lucrări şi dăm slavă lui
noastre de asistenţă socială, de dez
că venim din atât de multe medii şi
Dumnezeu pentru toţi cei care au
voltare, cele medicale şi cele de aju contribuit în aceste feluri.
culturi diferite.
tor în caz de urgenţă. Adventiştii nu
în toată lumea, biserica se impli
Iată de ce dorim să le prezentăm
că în societate, de exemplu în mul
altora credinţa unică pe care o avem stau pe margine, aşteptând ca Dom
tele mii de programe pentru hrăniîn Isus. De aceea ţinem aşa de multe nul să vină. Noi suntem chiar în
mijlocul lumii, demonstrând adevă
adunări misionare, mari şi mici, la
rea celor flămânzi, în Belgrad, ca şi
în Baltimore. în Lisabona, Lima şi
Soweto şi la Stockholm, la New York rul prin acţiunile noastre.
Ca întotdeauna, există aşa de
Londra, vedem la lucru dragostea
şi la New Delhi, la Bogotâ şi la Bu
mult de făcut, atât de mulţi de aju
care ne uneşte, când lucrăm în iubi
cureşti. De aceea un predicator orb
din Guatemala se scoală devreme, la tat, atât de puţine resurse. într-o
re pentru cei din jurul nostru. Semilume împărţită între cei care au şi
ora 4 dimineaţa, să studieze Biblia
narii despre un stil de viaţă sănătos,
cei lipsiţi de bunuri, ne luptăm să
sa în Braille, ca să poată depune
clinici antistres, programe de aban
acordăm îngrijire şi educaţie sanitară donare a fumatului, educaţie pentru
mărturie pentru adevăr la adunările
celor care se află în cea mai mare
pe care le ţine. De aceea o fetiţă de
copiii străzii - iubirea practică se
12 ani conduce evanghelizări în
nevoie, în timp ce trebuie să ne ocu manifestă prin ceea ce facem şi care
sudul Mexicului. De aceea echipe de păm şi de programele modeme reu
este important pentru cei alături de
lucrători sunt angajaţi în tot felul de şite de îngrijire a sănătăţii, în toată
care trăim.
activităţi misionare prin satelit, prin complexitatea lor. Doresc aşa de mult
Un mod prin care angajaţii Con
să avem înţelepciunea de a urma
radio, prin televiziune, pe străzi, în
ferinţei Generale au căutat să împăr
exemplul lui Isus în tot ce facem!
săli publice, în corturi sau la umbra
tăşească Evanghelia în localitatea lor
In 160 de ţări, bunurile distribu
copacului din sat. De ce? Pentru că
a fost acela de a pune la dispoziţie
un program interactiv, Walk through
„dragostea lui Hristos ne constrânge” ite prin ADRA (Agenţia Adventistă
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Bethlehem (Plimbare prin
Betleem). Intr-un cadru care
imită un bazar de epocă din
timpul Domnului Isus, vi
zitatorii sunt încurajaţi să-şi
imagineze cum ar fi ca ei
înşişi să facă parte din eve
niment, să „fie acolo” la
naşterea lui Isus. Şi, desi
gur, o dată ce ei înţeleg
prima Sa venire, li se în
dreaptă atenţia şi spre a
doua venire. Să facem ceea
ce credem că este relevant
şi important pentru cei din
jurul nostru, să-i ajutăm
Botez
să-L vadă pe Domnul Isus.
Aceasta este lucrarea noastră.
în ultimii cinci ani, ne-am con
centrat în mod deliberat asupra te
melor care ne ţin laolaltă ca bise
rică. Tema aleasă de noi pentru anul
acesta conduce direct la motoul actu
alei sesiuni a Conferinţei Generale,
„Aproape acasă”. Dacă le luăm în
serios şi le nutrim în adâncul sufle
tului nostru, temele acestea devin mai
mult decât simple sloganuri. Noi for
măm împreună un popor, o comuni
tate a speranţei, pentru care zorile zi
lei veşnice a lui Dumnezeu sunt bine
venite. Iată sensul pe care-1 exprimăm
prin dragostea care ne uneşte.

Transformarea lumii noastre

în Poza Rica, Mexic
noi suntem copii ai luminii şi ai zilei.
Noi nu aparţinem nopţii sau întuneri
cului. Dumnezeu ne trimite să deschi
dem ochii orbilor, să-i întoarcem de
la întuneric la lumină şi de sub pute
rea lui Satana la Dumnezeu (vezi 1
Tes. 5,5; Luca 4,18; Fapte 26,18).
„întunericul necunoaşterii lui
Dumnezeu a cuprins lumea. Oamenii
pierd cunoaşterea despre caracterul
Său. El a fost înţeles greşit şi interpre
tat în mod greşit. în acest timp tre
buie vestită o solie de la Dumnezeu,
o solie iluminatoare în influenţa ei şi
mântuitoare prin puterea ei. Caracterul
Său trebuie să fie făcut cunoscut. în
întunericul acestei lumi, trebuie să

umea este un loc tragic, al foa
mei şi al violenţei. Dar, prin lu
mina mântuirii lui Dumnezeu, viito
rul este sigur. Biserica este cu adevă
rat încrezătoare, pentru că Dumnezeu
este cel care promite mântuirea pre
zentă şi viitoare. El este Cel care „v-a
chemat din întuneric la lumina Sa
minunată” (1 Petru 2,9). Isus spune:
„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă ur
mează pe Mine nu va umbla în întu
neric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan
8,12). „Căci Dumnezeu, care a zis:
’Să lumineze lumina din întuneric’,
ne-a luminat inimile, pentru ca să
facem să strălucească lumina cunoş
tinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa
lui Isus Hristos” (2 Cor. 4,6). „Odini
oară eraţi întuneric; dar acum sunteţi
lumină în Domnul. Umblaţi deci ca
nişte copii ai luminii” (Efes. 5,8).
în această lume a întunericului,

strălucească lumina slavei
Sale, lum ina bunătăţii, m i
lei şi adevărului Lui... Ulti
mele raze ale luminii haru
lui, ultima solie de har care
trebuie să fie vestită lumii,
sunt o descoperire a caracte
rului Său plin de iubire” (Pa
rabolele Domnului Hristos,
ed. 1995, pag. 282, 283).
La această sesiune a
Conferinţei Generale, când
luăm hotărâri pentru viitor
sub călăuzirea lui Dumnezeu,
când sărbătorim împreună
asigurarea credinţei, speran
ţei şi dragostei, fie ca Dum
nezeul nostru cel plin de har să fie
alături de fiecare dintre noi, aici şi
în toată lumea, când aşteptăm cu
nerăbdare un viitor plin de speranţă,
pentru acum şi pentru veşnicie. Pen
tru că „avem cuvântul proorociei
făcut şi mai tare; la care bine faceţi
că luaţi aminte, ca la o lumină care
străluceşte într-un loc întunecos,
până se va crăpa de ziuă şi va răsări
luceafărul de dimineaţă în inimile
voastre” (2 Petru 1,19).
Noi suntem biserica de astăzi şi
de mâine, împreună cu Dumnezeu,
care ne uneşte, privind la Isus, lu
crând împreună „până se va crăpa de
ziuă”. Fie ca noi toţi să fim acolo.

L

In timpul raportului privind progresul Bisericii Adventiste în
A m erica de Nord, pe 1 iulie 2000, şase evanghelişti care au
prezentat program e prin satelit au apărut îm preună, în clădirea
SkyDome, din Toronto, Canada. Ei sunt, de la stânga, Mark
Finley, Dwight Nelson, Doug Batchelor, Alexandro Bulion,
K enneth Cox şi Frank Gonzales.
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RAPORTUL

SECRETARULUI

CONFERINŢEI

GENERALE

„Lucraţi până când voi veni”
Prezentat vineri dimineaţă, la 30 iunie 2000 (rezumat)
membrii ASI există Voluntari Maranatha,
ratele Ralph Thompson, secretarul
distribuitori de literatură, numiţi „Purtători
Conferinţei Generale între anii 1980
de lumină”, şi multe alte grupări speciali
şi 2000, şi-a prezentat raportul în faţa
zate în diverse servicii.
delegaţilor la a 57-a Sesiune a Conferinţei
în continuare, vorbitorul acordă o mare
Generale, la Toronto, Canada. El a spus:
importanţă Institutului de Misiune Mondială,
„Ca biserică, nu mai putem gândi
care, de aproape 35 de ani, lucrează pentru
regional sau geografic. Trebuie să trecem
instruirea misionarilor. în ultimii cinci ani,
dincolo, să gândim cultura şi limba, atunci
institutul a pregătit peste 450 de misionari,
când facem planuri de evanghelizare. Cu
prin cursuri de pregătire ţinute în diferite
tehnologia de evanghelizare prin satelit,
centre - Loma Linda, Newbold, Colonges,
de care dispunem ca biserică, trebuie să ne
în Kenya, Filipine şi Mexic.
unim să plănuim şi să conlucrăm cu mâini
G. Ralph Thompson
„Numai în 1999”, notează autorul rapor
care se întind peste ocean şi diviziuni, ca
Secretarul
tului, „au venit misionari din aproape 30
să ne încheiem m isiunea..
Conferinţei Generale de ţări şi au slujit în peste 40 de ţări diferi
Raportul aminteşte de reţeaua de comu
în perioada 1980-2000 te. Acest fapt marchează începutul împlini
nicaţii prin satelit a Bisericii Adventiste,
rii unui vis, ca misionarii să meargă de oriunde pentru
la care participă aproape 10.000 de biserici locale din
lume şi prin intermediul căreia au fost conduse la botez, oriunde, vis care va ajunge la îndeplinire completă
în ultimii doi ani, aproape 200.000 de persoane. Reţeaua numai atunci când fiecare ţară în care există adventişti
de receptori ai programelor transmise prin satelit se ex de ziua a şaptea consacraţi devine o ţară care trimite
tinde aproape în toate zonele lumii: în America de Nord misionari pentru alte culturi.”
Pe lângă activităţile de până acum, institutul se
şi în celelalte Americi (Centrală şi de Sud), în Europa,
Africa şi Australia. România este menţionată în mod de ocupă recent şi de foştii misionari şi de familiile lor
osebit ca fiind o ţară în care „antenele pentru satelit sunt care se întorc în ţările lor de baştină. în special copiii
’tumuri’ pe bisericile adventiste”. Emisiunile de progra acestor misionari au nevoie să fie ajutaţi pentru a se
me prin satelit „au produs un nou sentiment al identităţii adapta la condiţiile din ţara părinţilor lor, pe care unii
nu le-au cunoscut mai înainte.
şi unităţii pentru membrii noştri diferiţi din lumea în
Institutul caută să pregătească misionari care să
treagă. Această unitate va fi simţită ca niciodată mai îna
inte prin transmiterea în toată lumea a sesiunii Conferin lucreze în zonele lumii în care nu avem prezenţă
adventistă, în special „fereastra 10/40”, care reprezintă
ţei Generale”, a spus autorul raportului. Intr-adevăr,
lucrările sesiunii au fost transmise în rezumat pe tot par teritoriile situate între paralela 10° şi 40°, latitudine
nordică. Aici se află evreii, lumea musulmană, hinduşii
cursul sesiunii, cel puţin câte trei ore în fiecare zi. Se
şi budiştii, credincioşi foarte greu de abordat şi foarte
prevede ca lucrarea prin această tehnologie modernă să
numeroşi. Pentru aceste zone, institutul a pregătit
fie extinsă.
înaltul oficial al bisericii a vorbit în continuare de
aproape 60 de lucrători specializaţi în diferite activităţi.
Majoritatea oamenilor cuprinşi în fereastra 10/40 spre activitatea organizaţiei Servicii ale Laicilor Adven
tişti (prescurtat în engleză ASI), care s-a implicat în ul vreo trei miliarde în total - n-au auzit niciodată de Isus.
timii cinci ani în activităţi desfăşurate în cel puţin 75 de Zona în care trăiesc aceştia se întinde „din Africa de
ţări din lume. Membrii acestei organizaţii îndeplinesc
Nord până în China, Japonia şi toată Asia necreştină”.
anumite servicii practice, construiesc şcoli, biserici, in Ţinând seamă de specificul populaţiei din această zonă,
stituţii sanitare, pentru ca cei convertiţi să aibă unde să „va trebui să adoptăm o nouă viziune despre misiune”.
„Metoda folosită în lumea apuseană”, spune fratele
se închine, să înveţe şi unde să-şi îngrijească sănătatea.
Thompson, „care a fost foarte reuşită, nu poate fi între
Prin activităţile prestate, ei îi conduc pe oameni la Isus
buinţată în această parte a lumii. Va trebui să învăţăm o
Hristos, care poartă de grijă tuturor oamenilor. între
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nouă metodă pentru a depune măr
turie pentru necreştini, care n-au
auzit niciodată despre Isus Hristos
şi care îi privesc pe creştini cu
dispreţ. Toţi aceştia vor cere mai
multă răbdare. Va fi o abordare
anevoioasă, grea şi uneori plină de
dezamăgiri. Nu vom fi în stare să
numărăm convertiţii cu miile în
câteva săptămâni de evanghelizare
convenţională. Dar, sub conduce
rea lui Dumnezeu, trebuie să găsim
o cale - o cale nouă, probabil pentru a ajunge la ei cu Evanghelia
lui Isus Hristos. Şi, prin Duhul Său,
vom ajunge. Obiectivul nostru pen
tru următorii cinci ani şi dincolo
este să înfiinţăm 1.040 de comuni
tăţi noi în fereastra 10/40. Ce pro
vocare! Ea va cere o consacrare
fără egal şi o devoţiune pe măsura
sarcinii. Duhul Sfânt doreşte şi
este în stare, dar aceasta va nece
sita o nouă dependenţă faţă de
Dumnezeu.”

Date şi cifre despre biserica
mondiala

persoane, în 1996, 1.971, în 1997,
2.040, în 1998, 2.243, iar în 1999,
2.989 persoane.
Dacă detaliem mai mult, în 1995,
în fiecare oră s-au unit cu biserica 76
de persoane. în 1996, numărul a
crescut la 83; în 1997, la 85; în 1998,
la 94; în 1999, la 125.
Dacă dăm mai multe amănunte, în
1995 s-au unit cu biserica 1,26 membri
pe minut. în 1996, 1,37. în 1997, 1,42.
în 1998, 1,56. în 1999, 2,08 pe minut.
Raportat la secunde, situaţia se pre
zintă astfel: în 1995, la fiecare 47,8
secunde o persoană a intrat în biserică;
în 1996, la 43,8 secunde; în 1997, la
fiecare 42,3 secunde; în 1998, la 38,5
secunde; în 1999, la 28,9 secunde.
Rata procentuală a intrărilor, în
aceeaşi perioadă, este: în 1995, 7,87%;
în 1996, 8,17%; în 1997, 8,01%; în
1998, de 8,44%; în 1999, de 10,73%.
în 1995, la fiecare 6,2 ore a fost
organizată o nouă biserică locală
adventistă de ziua a şaptea. în 1996,
la 4,33 ore; în 1997, la 8,35 ore; în
1998, la fiecare 5,42 ore; în 1999, la
4,73 ore.
Procentajul ratei de creştere în 1995
a fost de 5,13%; în 1996, 5,49%; în
1997, 4,38%; în 1998, 4,75%; în
1999, 7,63%.
Unii întreabă ce facem împotriva
ratei de creştere explozivă a populaţiei.
Veţi dori să ştiţi că, în 1995, a fost un

adventist de ziua a şaptea la 647 de
oameni din lume. în 1996, unul
pentru 621 persoane din lume. în
1997, unul pentru 602 persoane din
lume. în 1998, unul pentru 583
persoane din lume. în 1999, un
adventist de ziua a şaptea pentru 551
persoane în lume.
Aşa că, sub conducerea lui Dum
nezeu, nu stăm prea rău în legătură
cu explozia populaţiei lumii. Numă
rul membrilor noştri în lume a cres
cut de la 10.939.182, câţi erau la 31
decembrie 1999, şi a depăşit 11
milioane.
în încheiere, fratele Ralph
Thompson a făcut apel pentru „o
nouă consacrare a timpului, talen
telor, mijloacelor financiare şi a
vieţii. în timp ce continuăm să pre
dicăm şi să depunem mărturie în
zonele care ne-au adus mare succes,
trebuie să ne dedicăm cu un nou zel
şi energie zonelor în care trăieşte
60% din populaţia lumii, dar în care
mai puţin de 18% cheamă Numele
Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos. Provocarea este a mea.
Provocarea este a voastră. Dum
nezeu garantează că, acolo unde
suntem noi, linia frontului nu va fi
ruptă. Dumnezeu să vă
binecuvânteze.”

Jtm
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Fostul secretar al Conferinţei
Generale ne prezintă o serie de
date statistice interesante privitoa
re la activitatea bisericii în ultimii
cinci ani şi roadele acesteia:
Intrări prin botez şi mărturisire
Raportul a fo st tradus şi rezumat
de Aron Moldovan.
de credinţă: în 1995, 659.899 mem
bri, în 1996,
719.679 membri,
în 1997, 744.798
membri, în 1998,
818.754 membri
şi în 1999,
1.090.848
membri.
Intrările din
1999 reprezintă
cea mai mare
cifră totală înre
gistrată vreodată
în istoria Bisericii
Adventiste într-un
singur an.
Din cifrele de
Ca reprezentant al Majestăţii Sale Regina, viceguvernatorul Hillary Weston (stânga)
mai sus rezultă
şi-a exprimat încântarea pentru că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a ales Toronto
că, în 1995, au
pentru Sesiunea Conferinţei Generale. Primarul din Toronto, Nel Lastman, i-a salu
intrat în biserică,
tat pe delegaţi, spunând că ei aparţin unei biserici „fără bariere”. „Copiii voştri sunt o
în fiecare zi, 1.807
cinste pentru voi”, a spus el. „Nu există probleme cu adventiştii de ziua a şaptea.”
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RAPORTUL

TREZORIERULUI

CONFERINŢEI

GENERALE

Finanţele bisericii
%

Prezentat vineri după-amiază, 30 iunie 2000

susţinerea misionarilor plecaţi pe alte
rezoreria Conferinţei Generale are
succes în măsura în care susţine şi
continente.
Alte d a ru ri includ venituri provenite
ajută misiunea Bisericii Adventiste
din dobânzi, scadenţe etc. Acestea au atins
de Ziua a Şaptea. In centrul declaraţiei
anual, în ultimii cinci ani, suma medie de
noastre de misiune este obiectivul de a
47.805.000 dolari şi reprezintă 31% din
proclama lumii întreita solie îngerească, de
totalul veniturilor Conferinţei Generale.
a conduce oamenii de pretutindeni să-L
Totalul veniturilor Conferinţei
primească pe Isus ca Mântuitor personal.
Generale în ultimii cinci ani din toate
Raportul are multe aspecte pozitive.
Pentru tot ce este pozitiv aducem laudă
sursele a fost de 805.000.000 dolari.
Domnului şi Mântuitorului care a
Cheltuieli
binecuvântat poporul Său din abundenţă.
Robert L. Rawson
Proiectele Conferinţei Generale:
Ne predăm zilnic în mâinile Lui şi urmărim
Trezorierul
Aceste
cheltuieli sprijină proiectele de
planul Său pentru întreaga biserică. Atunci
Conferinţei Generale partamentelor Conferinţei Generale.
când încercările ni se par foarte mari, ne
Obiectivul Conferinţei Generale este să susţină numai
amintim că Dumnezeul nostru are toate bogăţiile
acele servicii care oferă un ajutor valoros diviziunilor,
din lume. Nimic nu este prea greu pentru El.
uniunilor, conferinţelor/misiunilor şi comunităţilor în
Iată câteva veşti bune despre ultimii 5 ani:
împlinirea
mandatului Evangheliei.
1. Veniturile din zecimi şi daruri au crescut.
în 1992, a fost stabilit un plafon maxim al cheltuie
2. Datoria instituţiilor Conferinţei Generale a fost
lilor operaţionale ale Conferinţei Generale. în fiecare
redusă în mod drastic şi, în multe cazuri, eliminată.
an, trezorierul prezintă rapoarte Comitetului Executiv
3. A fost adoptat un nou plan de dăruire, având ca
efect participarea mai substanţială a diviziunilor din întrea al Conferinţei Generale cu privire la toate cheltuielile
operaţionale. Cheltuielile operaţionale ale Conferinţei
ga lume la finanţarea proiectelor Conferinţei Generale.
Generale au atins în ultimii cinci ani în medie
Surse de venit
21.842.000 dolari anual, adică 14% din totalul chel
tuielilor bugetare.
în ultimii cinci ani, zecimile de la diviziunile din
întreaga lume, pentru sprijinirea bugetului mondial, au
Alocaţiile către diviziunile din întreaga lume şi
atins media anuală de 65.312.000 dolari. Această sumă
instituţiile Conferinţei Generale din ultimii cinci ani
reprezintă 41% din totalul veniturilor Conferinţei
s-au ridicat la un total de 305.515.000 dolari, sau 39%
Generale.
din totalul cheltuielilor bugetare.
D arurile transferate la Conferinţa Generală de la
Alocaţiile directe către diviziunile bisericii, din
diviziuni, pentru a sprijini bugetul mondial de-a lungul
ultimii cinci ani, au fost de 200.197.000 dolari; aloca
celor cinci ani, au atins în medie 47.887.000 dolari
ţiile directe către instituţiile Conferinţei Generale din
anual, ceea ce reprezintă cca 28% din totalul veniturilor ultimii cinci ani au fost de 101.252.000 dolari.
Conferinţei Generale. Această categorie de venituri
A ngajaţii care lucrează în alte diviziuni. în 1996,
reprezintă dăruirea de bunăvoie în Şcoala de Sabat,
s-a făcut o schimbare în administrarea angajaţilor care
Sabatul al 13-lea şi darul de mulţumire.
lucrează în alte diviziuni. Conferinţa Generală şi-a asu
Două dintre daruri continuă să pună accentul pe
mat responsabilitatea finanţării unor astfel de angajaţi.
angajamentul istoric al bisericii faţă de misiune, pe
Alocaţiile diviziunilor au fost ajustate pentru reactuali
susţinerea misionarilor şi a acţiunilor evanghelistice.
zarea acestei schimbări. Această categorie de cheltuieli
Acestea sunt darurile săptămânii anuale a recunoştinţei,
reprezintă o parte semnificativă din total. Din 1995
astăzi folosite exclusiv pentru Misiunea Globală, şi
până în prezent, prin Conferinţa Generală s-a derulat
darul pentru extinderea misiunii, folosit doar pentru
activitatea a cca 1.150 de misionari si 2.000 de vo-

T

CURIERUL ADVENTIST

17

AUGUST/SEPT.-2000

luntari
noid-americani.
De-a
lungul
ultimilor
cinci ani,
Conferinţa
Generală
a cheltuit
78.327.000
dolari
pentru
susţinerea
misiona
rilor, re
prezen
tând
10% din
cheltu
ielile
buge
ta r e

ferinţei Generale, printr-o decizie
istorică, a revizuit formula de
finanţare în ce priveşte repartizarea
susţinerii bisericii mondiale,
Un nou plan, cu mai multe etape
de aplicare pe o perioadă de cinci
ani, stipulează că fiecare diviziune
va participa în mod echitabil la finanţarea proiectelor Conferinţei
Generale. Membrii comitetului au
votat ca fiecare diviziune să transfere 2% din zecime pentru acest scop,
creând astfel primul plan de finan
ţare echitabil în 137 de ani de istorie
a Conferinţei Generale.
Mauricio Brito, din Diviziu
Formula de finanţare anterioară
nea America de Sud, a vândut
cerea ca diviziunile, cu excepţia Di
mai mult de 40.000 de exem
viziunii America de Nord, să contri
plare ale cărţii Tragedia
buie cu 1%, în timp de Diviziunea
veacurilor (în limba spanio
America de Nord contribuia cu aproa
lă). Brito, care a fost cândva
dependent de droguri, este
pe 11% din zecime. Prin acest nou
acum un evanghelist cu
plan, pe lângă cei 2% pentru susţine
literatură plin de succes.
rea Conferinţei Generale, Diviziunea
America de Nord va sprijini cu 6%
a le Conferinţei Generale.
activităţile misiunii mondiale. în
acest mod, Diviziunea America de
Eliminarea datoriilor
Suntem deosebit de bucuroşi să vă Nord recunoaşte avantajele pe care
prezentăm un raport pozitiv cu privire le are datorită faptului că sediul
la reducerea datoriilor sau, acolo unde Conferinţei Generale şi alte instituţii
a fost posibil, eliminarea totală a aces ale acesteia se află pe teritoriul său.
tora la nivelul tuturor organizaţiilor
Concluzii
bisericii, în special al instituţiilor Con
Tot meritul pentru progresul din
ferinţei Generale. Instituţiile Conferin
ultimii cinci ani este al lui Dumnezeu.
ţei Generale care s-au eliberat de
El ne permite să fim ispravnici, prin
datorii din 1994 sunt: Universitatea
Andrews, Christian Record Services, faptul că împlineşte nevoile noastre.
El convinge inimile să răspundă
Colegiul Oakwood, Universitatea
nevoilor umane în momente de criză
Loma Linda, Editura

fizică sau spirituală. El deschide căi
prin care putem împărtăşi vestea
minunată a revenirii în curând a
Mântuitorului, oferind speranţă
celor deznădăjduiţi.
Lumea aceasta atât de complexă
este adesea peste puterea umană de
înţelegere şi imediat recunoaştem
dependenţa noastră de Dumnezeu şi
dorinţa Sa pentru biserică. Minunile
intervenţiei divine sunt numeroase.
Nu este nevoie să ne pierdem tim
pul îngrijorându-ne cu privire la re
surse - Dumnezeu oferă întotdeauna,
în schimb, să ne întrebăm dacă suntem
în acord cu direcţia în care Dumnezeu
doreşte să înaintăm. Avem aceeaşi
viziune pe care o are Dumnezeu pen
tru noi? Este relaţia noastră cu Dum
nezeu corectă? Dumnezeu ne va da
pe măsură ce păşim cu credinţă.
Este nevoie să ne amintim adesea
cuvintele profetului Domnului: .Lucra
rea misionară internă va fi mult mai
avansată în toate privinţele când se va
manifesta un spirit tăgăduitor de sine,
neegoist şi generos pentru prosperitatea
misiunilor străine; pentru că prosperita
tea lucrării interne depinde în mare
parte, cu binecuvântarea lui Dumnezeu,
de influenţa reflectată a lucrării evan
ghelice în ţările îndepărtate. Atunci
când lucrăm în mod activ pentru a
satisface trebuinţele cauzei lui Dum
nezeu, ne punem sufletul în legătură
cu Izvorul oricărei puteri” ( C hris
tian Experience and Teachings o f
Ellen W hite, pag. 222).

Pacific Press. Editura Review and Herald va plăti
datoria actuală până în pri
măvara anului 2001. Singura
instituţie a Conferinţei Gene
rale care are datorii externe
este Centrul Medical al Uni
versităţii Loma Linda, că
ruia îi este acordată o aten
ţie deosebită, în vederea re
ducerii datoriei acestei in
stituţii. Până în prezent, re
zultatele sunt promiţătoare.

Un nou plan de finan
ţare a Conferinţei
Generale
în data de 19 aprilie 2000,
Comitetul Executiv al Con-

Gerry Karst, vicepreşedinte al Conferinţei Generale, rosteşte cuvinte de apreciere
pentru soţiile administratorilor de la Conferinţa Generală: Carolyn Rawson
(stânga, margine), Kari Paulsen (centru, stânga) şi Elizabeth Bediako.
___________________ ^ ___________________
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„Este ceasul să vă treziţi!”
Mesaj devoţional prezentat în Sabat dimineaţă, pe 1 iulie 2000 (rezumat)
yv

chiar clerul şi-a spălat creierul, şi păcatul
n epistola către Romani, cap. 13, creş
este numit neprihănire.
tinii sunt sfătuiţi să se supună autorită
Totul este bolnav: oraşele, societatea,
ţilor civile, care sunt rânduite de Dum
generaţia noastră. A izbucnit o plagă teri
nezeu, şi să-şi împlinească toate datoriile
bilă în proporţii epidemice şi ameninţă să
(vezi Rom. 13,1-7). Motivul pentru care
ne înghită pe toţi, o cloacă morală.
creştinii trebuie să fie buni cetăţeni este
în domeniul religiei, situaţia este sum
arătat în versetele 11-14. „Şi aceasta cu atât
bră. Religia în general a devenit formală,
mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne
rece şi moartă. Ici-colo mai apare câte o
aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din
agitaţie sau o manifestare emoţională.
somn; căci mântuirea este mai aproape de
Dar, în general, biserica nu este luată în
noi decât atunci când am crezut..
serios. Pentru mulţi, Dumnezeu este mort.
Ce fel de timp este cel în care trăim?
G. Ralph Thompson
Majoritatea poporului este mulţumită să
Un timp de revoltă, de violenţă şi de
Fostul secretar al
aibă pastori care să-i adoarmă duminică
protest. Un timp în care vechile norme de
C o n f e r in ţe i
dimineaţa şi, uneori, sâmbătă dimineaţa,
conduită nu mai sunt respectate, vechile
G e n e r a le
cu porţii de somnifere preparate din ceva
clişee nu mai funcţionează, vechile formule
atractiv, secular şi materialist. Pentru mulţi, religia este
nu mai produc rezultatele obişnuite.
ceva ce trebuie îmbrăcat şi dezbrăcat ca un veşmânt şi
în epoca tehnologiei avansate şi a computerelor,
purtat numai în biserică, fără să le afecteze viaţa parti
lumea a devenit un sat global, cunoaşterea a sporit în
culară. Ei doresc să aibă doar atâta religie, încât să-i
mod incredibil. Minunatele descoperiri ştiinţifice din
acopere cu o spoială de respectabilitate.
trecut sunt gata să arunce generaţia noastră în glorioasa
Este timpul ca adventiştii de ziua a şaptea să iasă în
ei misiune ştiinţifică finală. După atingerea lunii, ţinta o
această lume bolnavă şi muribundă şi să proclame ce
constituie planetele şi apoi stelele.
rinţele obligatorii ale Legii sfinte a lui Dumnezeu, aşa
Ce timp este acesta?
cum au fost exemplificate în viaţa Domnului Hristos:
Este timpul în care oamenii aspiră la cucerirea spa
„Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dez
ţiului extraterestru, la o nouă renaştere ştiinţifică chiar
brăcăm dar de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm
în generaţia noastră. Este timpul unei noi religii create
cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei,
de ştiinţă, în faţa căreia se pleacă în adorare milioane de nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşi
adepţi, religie care ne transformă în propriul nostru
ne; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul
dumnezeu, în închinători în faţa altarului pe care ni Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească,
l-am dedicat nouă înşine. „Ştiinţa a deschis poarta spre pentru ca să-i treziţi poftele” (Rom. 13,12-14). Reme
ceruri”, spunea un om de ştiinţă.
diul lui Dumnezeu pentru păcat este în Isus Hristos,
în domeniul moralităţii am ajuns la o nouă lege.
spre a cărui apropiată revenire trebuie să îndreptăm
Standardele morale în curs de prăbuşire sunt aruncate pe atenţia oamenilor.
cărarea societăţii noastre decadente. Hotarele au fost
îndepărtate şi suntem purtaţi încoace şi încolo de vântu Ne-a mai rămas puţin timp
rile pasiunilor dezlănţuite, de promiscuitate sexuală, de
Timpul se scurge repede. Suntem mai aproape de
revenirea lui Isus Hristos decât gândim. Putem vedea
infidelitate conjugală şi de aşa-numita nouă moralitate.
cu ochii noştri împlinirea profeţiilor biblice. Timpul
Acest potop de imoralitate ameninţă să inunde întreaga
societate. Foarte puţini se ridică alarmaţi la auzirea
anunţă punctul culminant al istoriei! Omenirea se află
pe un vulcan în erupţie, ţipând în mod disperat: „Ce
apropierii dezastrului. Adâncimea decăderii morale a
societăţii noastre nu poate fi măsurată. „Avem chiar
vom face?” Este privilegiul nostru să le spunem oame
nilor că împăratul ceresc este gata să Se întoarcă şi îm 
tristul spectacol al clerului şi conducătorilor religioşi
părăţiile lumii sunt pe punctul de a trece în stăpânirea
care îşi dau aprobarea pentru homosexualitate şi pentru
Domnului Isus Hristos. Să-i confruntăm pe oameni cu
relaţii sexuale premaritale. Ne aflăm în situaţia în care
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crucea lui Hristos, cu splendoarea
învierii şi cu revenirea Lui în glorie
apocaliptică. Raţiunea de a fi a sluji
rii noastre din orice departament
este proclamarea soliei revenirii.
Noi, angajaţii Bisericii Adven
tiste, nu trebuie să slujim ca nişte
mercenari, doar pentru bani. Slujirea
noastră este întemeiată pe dragostea
Lui faţă de noi şi pe dragostea
noastră faţă de El.
Permiteţi-mi, de asemenea, să
adresez câteva cuvinte marelui nu
măr de tineri admirabili şi cu înaltă
pregătire ai acestei biserici. Voi
aveţi un mare talent, pe care Dum
nezeu poate să-l folosească în vesti
rea soliei Sale şi în încheierea lucră
rii Sale pe pământ. Voi trebuie să
aduceţi cauzei lui Dumnezeu o min
te ageră, o viaţă consacrată şi un
surplus de înţelepciune.
Ce mare binecuvântare este pen
tru biserica noastră ca tinerii noştri
să aibă o bună pregătire academică
şi apoi această pregătire să fie bote
zată de Duhul Sfânt! Vă spun astăzi,
tinerilor, faceţi-vă toată educaţia pe
care o puteţi face şi apoi folosiţi-o
spre slava lui Dumnezeu.
Suntem aproape de momentul în
care Isus va veni să-i adune pe răs
cumpăraţii Săi. Timpul cere să fa
cem o dureroasă reevaluare a obiec
tivelor şi metodelor noastre... Tim
pul cere metode noi, curajoase şi
îndrăzneţe, pentru a ne ţine în pas
cu exigenţele vremii.
Suntem aproape acasă şi cred că
înviorarea de care avem atâta nevoie
va veni cu adevărat. Va avea loc o
redeşteptare între noi cum nu s-a mai
văzut de la Cincizecime. Ea va veni
cu o putere de zece ori mai mare,
sub revărsarea şi lucrarea Duhului
Sfânt... Niciodată să nu vă descura
jaţi în lucrarea pentru Domnul.
în atmosferă se ridică un geamăt
care ajunge până la tronul lui Dum
nezeu; este un strigăt de ajutor. Isus
Hristos, care Şi-a dat viaţa pentru
noi, tânjeşte de dor pentru ca sufle
tele să audă solia dragostei Sale,
rostită în toată lumea prin canalele
rânduite de El. Dumnezeu contează
pe mine şi pe tine.

Este timpul sâ acţionăm

cel mai favorabil, mesajul este co
rect şi Dumnezeu este gata. Suntem
şi noi gata?
Unii au spus că şoaptele bisericii
trebuie să devină strigăte, că letargia
ei trebuie să se transforme în entuzi
asm, că lumina ei slabă trebuie să de
vină un far pe înălţimile lumii. Sun
tem poporul Cărţii - noi iubim Biblia.
Avem un Mântuitor - îl iubim pe
Domnul. Suntem poporul speranţei aşteptăm reîntoarcerea lui Isus Hris
tos. Suntem poporul rugăciunii - um
blăm cu Dumnezeu. Suntem poporul
legii şi ordinii - iubim poruncile lui
Dumnezeu. Suntem poporul care are
Sabatul - sfinţim ziua a şaptea a săp
tămânii. Suntem poporul principii
lor - ţinem la standarde înalte. Sun
tem un popor care are un program globul este teritoriul nostru. Suntem
un popor cu inimă - îi ajutăm pe cei
nevoiaşi. Suntem un popor cu un
trecut - ne întoarcem spre Cincize
cime. Suntem un popor cu viitor cerul este căminul nostru.
Astfel, cunoscând în ce împreju
rări ne aflăm, să ne unim mâinile în
proclamarea glorioasă a soliei înge
rului al treilea, în timp ce ea se
grăbeşte spre punctul ei culminant.

Noi suntem poporul care a venit
la existenţă pentru timpul acesta,
timp favorabil ca să lucrăm pentru
Dumnezeu, să adunăm recolta. în
timp ce oamenii îşi dau sufletul de
groază, când sunt dezamăgiţi de plă
cerile trecătoare ale lumii, când toţi
strigă după ceva durabil şi veşnic,
când forţele binelui şi cele ale rău
lui îşi consolidează poziţiile pentru
ultima mare bătălie, când ştiinţa se
dezvoltă cu repeziciune, când oame
nii se îndreaptă prin spaţiul extrate
restru spre planete şi stele, când uşi
le ocaziilor pentru predicarea Evan
gheliei sunt încă deschise, când pă
catul pare să cuprindă întreaga soci
etate, când tineretul caută ceva pen
tru care să trăiască şi să moară,
când masele de oameni zăpăcite şi
confuze bâjbâie în întunericul dis
perării şi al mizeriei, când decăde
rea morală şi infidelitatea conjugală
îşi fac lucrarea distrugătoare, când
îngerii lui Dumnezeu ţin vânturile
pentru a nu se transforma într-un
uragan global, când profeţia din
Ioel privitoare la revărsarea Duhu
lui Sfânt sub forma ploii târzii este
pe punctul de a fi împlinită, în acest
Traducere de Aron M oldovan
ceas al istoriei, Domnul cheamă la
slujire pe fie
care dintre noi,
să ne facem
partea în ma
rea lucrare de
încheiere a
evanghelizării
lumii întregi.
Suntem un
popor al pro
feţiei, un po
por al destinu
lui, un popor
cu o misiune,
un popor cu un
termen. Sun
tem poporul cu
solia pentru
aceste vremuri,
poporul rămă
şiţei, a cărui
Tiffany Campbell-Dailey, în vârstă de 11 ani, a pregătit
răscumpărare
inimile celor prezenţi pentru predica rostită de fratele
se apropie.
Thompson. Ea a cântat: „Poate că nu ştii cum, poate că
Timpul este
nu ştii când, dar El o va face iarăşi”.

________________
CURIERUL ADVENTIST

20
-W

AUGUST/SEPT.-2 0 0 0

Declaraţie privind binele şi valoarea copiilor*
Adventiştii de ziua a şaptea afirmă
dreptul fiecărui copil la un mediu fam i
lial fericit şi stabil, la libertatea şi susţi
nerea în vederea creşterii lui pentru a
deveni ceea ce Dumnezeu doreşte. In
1989, Adunarea Generală a Naţiunilor
Unite a recunoscut importanţa funda
mentală a copiilor prin adoptarea
„ Convenţiei asupra drepturilor copilu
lui”. In armonie cu multe dintre aceste
principii nobile şi luând în considerare
valoarea pe care Isus Hristos le-a
acordat-o copiilor când a spus: „Lăsaţi
copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi,
căci împărăţia cerurilor este a celor ca
e i” (Mat. 19,14), noi căutăm să-i ajutăm
pe copiii care suferă din cauza următoa
relor influenţe distrugătoare:
Sărăcie. Sărăcia influenţează
dezvoltarea copiilor, lipsindu-i de hrana,
îmbrăcămintea şi adăpostul necesare şi
le afectează sănătatea şi educaţia.
Analfabetism. Analfabetismul face
dificil ca părinţii să primească salarii,
să-i îngrijească pe copiii lor şi creează
dificultăţi copilului pentru a-şi atinge
potenţialul maxim de dezvoltare.
Grijă pentru sănătatea celor săraci.
Milioane de copii nu au acces la îngri
jirea sănătăţii, pentru că sunt lipsiţi de
mijloacele de asigurare corespunzătoare
sau trăiesc în locuri în care nu există
îngrijire medicală.
Exploatare şi vulnerabilitate. Copiii

sunt exploataţi şi corupţi atunci când
sunt folosiţi ca mână de lucru ieftină şi
cu program prelungit, în conflicte
armate, pentru plăceri sexuale perverse
ale adulţilor şi expuşi ca materiale
sexuale în mass-media şi pe internet.
Violenţă. Mulţi copii mor în fiecare an
de moarte violentă. Marea majoritate a
celor ce suferă din cauza conflictelor
armate sunt femei şi copii. Copiii poartă
cicatrice fizice şi psihice adânci, chiar
după ce luptele au încetat.
Ca răspuns la dificultăţile şi nevoile
de mai sus, adventiştii de ziua a şaptea
susţin următoarele drepturi ale copiilor:
1. Dreptul la un cămin iubitor şi
stabil, în care sunt în siguranţă şi liberi
de abuzuri;
2. Dreptul la hrană potrivită, la
îmbrăcăminte şi la adăpost;
3. Dreptul la îngrijire medico-sanitară
corespunzătoare;
4. Dreptul la o educaţie care îi pre
găteşte pe copii pentru un rol pozitiv în
societate, prin dezvoltarea potenţialului
lor şi prin acordarea posibilităţii de a-şi
câştiga bani;
5. Dreptul la o educaţie morală şi
religioasă în cămin şi în biserică;
6. Dreptul la libertate faţă de discri
minare şi exploatare;
7. Dreptul la calitatea de om, la res
pect şi la dezvoltarea autoaprecierii
pozitive.

* Cele trei declaraţii care urmează au fost adoptate la cea de-a 57-a Sesiune a Conferinţei Generale, care s-a
desfăşurat la Toronto, Canada, între 29 iunie şi 9 iulie 2000.
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Declaraţie privind libertatea religioasă,
evanghelizarea şi prozelitismul
Adventiştii de ziua a şaptea cred că
libertatea religioasă este un drept funda
mental al omului. Creştini fiind, ei sunt
convinşi că răspândirea religiei nu este
doar un drept, ci o responsabilitate
plină de bucurie, bazată pe porunca
divină de a da mărturie.
Dumnezeu i-a chemat pe creştini să
predice Evanghelia mântuirii prin
Domnul Hristos (Mat. 28,19.20).
Această chemare este esenţială pentru
viaţa şi mărturia creştină. Creştinismul
este astfel misionar chiar prin natura lui.
Motivul pentru care adventiştii susţin
misiunea globală şi evanghelizarea îl con
stituie ascultarea voluntară de mandatul
dat de Isus Hristos şi dorinţa sinceră ca
fiecare fiinţă umană să fie salvată şi să
moştenească viaţa veşnică. Ei sunt mobi
lizaţi, de asemenea, de simţul urgenţei în
aşteptarea întoarcerii iminente a Domnu
lui Isus Hristos. Străduindu-se să împli
nească mandatul Evangheliei, adventiştii
de ziua a şaptea depun mărturie, predi
că şi slujesc astăzi în peste 200 de ţări.
In contextul răspândirii religiei s-a
ridicat chestiunea „prozelitismului ”,
deoarece termenul „prozelitism” este
definit în mai multe feluri şi i se dă tot
mai mult o conotaţie peiorativă, legată
de mijloace de convingere lipsite de
etică, inclusiv folosirea forţei. Adventiştii
de ziua a şaptea condamnă în mod clar
A

folosirea unor astfel de metode. Ei cred
că religia şi credinţa se răspândesc cel
mai bine atunci când convingerile sunt
manifestate şi prezentate cu umilinţă şi
respect şi când mărturia vieţii este în ar
monie cu mesajul prezentat, iar cei evanghelizaţi sunt chemaţi să-l primească în
mod liber şi cu bucurie.
Activitatea evanghelistică şi misionară
trebuie să respecte demnitatea tuturor
oamenilor. Trebuie să se manifeste trans
parenţă şi bună-credinţă în conduita faţă
de alte grupări religioase. în terminolo
gia folosită, trebuie să se evite ofensarea
altor comunităţi religioase. Nu trebuie să
se facă declaraţii false ori să fie ridiculi
zate alte religii.
Convertirea este o lucrare a Duhului
Sfânt şi de aceea nu trebuie legată în nici
un fel de dăruirea şi primirea de mijloace
materiale ca momeală. Deşi trebuie să se
recunoască deplin dreptul cuiva de a se
angaja în activităţi umanitare, aceste
acţiuni nu trebuie să fie niciodată legate
de evanghelizare într-unfel care exploa
tează vulnerabilitatea oamenilor prin
oferirea de bani şi mijloace materiale
pentru a-i ademeni să-şi schimbe religia.
Adventiştii de ziua a şaptea sunt devo
taţi slujirii semenilor lor prin predicarea
Evangheliei veşnice „oricărui neam, ori
cărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui
norod” (Apoc. 14,6).

Declaraţie privind jocurile de noroc
Jocurile de noroc (definite ca fiin d
jocu ri plătite ale şansei) au un efect din ce
în ce mai puternic asupra tot mai multor
oameni din lumea întreagă. Ideea de a
câştiga p e socoteala altora a devenit un
blestem al zilelo r noastre. Societatea
p lă teşte preţu l crim inalităţii legate de
jocu rile de noroc, al ajutorului acordat
victim elor şi al crizei fam iliale care
subm inează calitatea vieţii. P reţul acesta
creşte vertiginos. A dventiştii de ziua a
şaptea s-au opus consecvent jo c u rilo r de
noroc, întrucât ele sunt incom patibile cu
principiile creştine. Ele nu constituie o
form ă potrivită de distracţie sau un mijloc
legitim de a strânge fonduri.
Jocurile de noroc încalcă prin cipiile
creştine de adm inistrare. D um nezeu spune
că munca reprezintă m etoda cuvenită p e n 
tru a câştiga m ijloace m ateriale; nu p ra c ti
carea unui jo c al şansei, visând totodată la
un câştig p e socoteala altora. Jocurile de
noroc au un im pact enorm asupra societă
ţii. Delictele comise cu scopul de a plăti
pentru a pra ctica jo cu rile de noroc,
creşterea fo rţe lo r de ordine şi cheltuielile
de ordin juridic, precum şi ilegalităţile care
însoţesc p ra ctica rea jo c u rilo r de noroc, în
care se cuprind traficul şi consumul de
droguri şi prostituţia, au ca rezultat costuri
financiare. Jocurile de noroc nu produc un
venit; din contră, ele iau de la cei care
adesea nu-şi p o t perm ite să p ia rd ă şi dau
câtorva câştigători, cel m ai m are câştigător
fiin d desigur cel care le organizează. Ideea
că organizarea jo c u rilo r de noroc poate
aduce un câştig econom ic p o zitiv este o
iluzie. M ai mult decât atât, jocu rile de
noroc constituie o încălcare a sentim en
tului creştin de respon sabilitate pentru
familie, pentru vecini, pentru cei aflaţi în
nevoie şi pentru biserică.
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Jocurile de noroc creează speranţe false.
D orinţa după un câştig imens prin jocu rile
de noroc înlocuieşte speranţa adevărată cu
un vis fa ls al unei şanse de câştig im proba
bile din punct de vedere statistic. Creştinii
nu trebuie să-şi pună speranţa în bogăţie.
Speranţa creştină într-un viito r glorios
prom is de Dumnezeu este plină de siguran
ţă, de certitudine, spre deosebire şi în con
trast cu visul jo cu rilo r de noroc. M arele
câştig spre care Biblia îndreaptă atenţia îl
constituie „evlavia însoţită de m ulţum ire”
(1 Tes. 4,11; Gen. 3,19; Mat. 19,21; Fapte
9,36; 2 Cor. 9,8.9; 1 Tim. 6,17; Evr. 11,1; 1
Tim. 6,6; 1 Cor. 6,19.20).
Jocurile de noroc pro d u c dependenţă.
Capacitatea jo cu rilo r de noroc de a p r o 
duce dependenţă este în m od clar incom pa
tibilă cu un stil de viaţă creştin. Biserica
încearcă să ajute, nu să-i acuze p e cei care
suferă din cauza p ra ctică rii jo c u rilo r de
noroc sau a altor vicii. Creştinii recunosc
faptu l că ei sunt responsabili înaintea lui
Dumnezeu pentru resursele şi pentru stilul
lor de viaţă.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea d ez
aprobă organizarea de tom bole sau de lote
rii pentru a strânge fonduri şi îi îndeamnă
p e membri să nu participe la nici o astfel de
activitate, oricât de bine intenţionată a r fi.
Biserica dezaprobă şi jo cu rile de noroc
finanţate de stat. B iserica A dventistă de
Ziua a Şaptea cheamă toate autorităţile să
limiteze posibilităţile tot mai am ple de a
p ractica jo cu rile de noroc, împreună cu
efectele sale vătăm ătoare asupra p e r s o a 
nelor şi asupra societăţii.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
respinge jocu rile de noroc aşa cum au f o s t
definite mai sus şi nu va solicita, nici nu va
prim i fonduri care provin în m od clar din
p ra c tic a re a jo c u rilo r de noroc.
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APROAPE

ACASĂ

în curând acas’!
Mesaj devoţional prezentat în Sabat dimineaţă, pe 8 iulie 2000
să înaintăm. Dar, privind înapoi, noi facem
legerea temei pentru această sesiu
unul sau altul din cele două lucruri, pentru
ne: „Aproape acasă” stârneşte în
că este atât de greu pentru cei mai mulţi
minte imaginea unei călătorii dintre noi să terminăm cu trecutul.
călătorie despre care mărturisim că se va
Ocupându-ne de aceste trei chestiuni ca
termina în curând. Imaginile biblice despre
re ne privesc în mod individual, sunt foarte
ieşirea din Egipt şi despre chemarea lui
conştient de faptul că ne apropiem de capă
Avraam din cetatea Ur sunt imagini ale
tul călătoriei, că există atât de mult de făcut
conducerii de către Dumnezeu a poporului
care cere concentrare de energie şi văd îna
Său spre destinaţia lui finală, spre casa pe
intea noastră o lume cu totul nouă - un vii
care i-a pregătit-o. Acolo va fi sfârşitul
tor minunat împreună cu Domnul Hristos -,
călătoriei. Vom fi atunci acolo unde
care se întinde înaintea noastră şi ne invită.
totdeauna am dorit să fim. însuşi scopul
Aşadar, să le luăm în discuţie.
creaţiunii va fi realizat atunci.
Imaginea aceasta este întărită de Dom
Jan Paulsen
Relaţiile
nul Isus Hristos când spune: „Mă voi în
Preşedintele
Cei mai mulţi dintre noi ne alegem prie
toarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde
Conferinţei Generale tenii într-un mod cu totul exclusiv. Alegerea
sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14,3). încă nu
suntem acolo, dar suntem aproape acasă. Şi a Bisericii Adventiste se bazează pe principiul: „Cine se aseamănă
de Ziua a Şaptea se adună”. Ne simţim cel mai bine atunci
există un simţ acut al urgenţei care caracte
când suntem înconjuraţi de oameni care ara
rizează astăzi biserica din care facem parte tu şi eu. Da,
noi tânjim după ziua sosirii, dar urgenţa are de a face şi tă asemenea nouă, gândesc ca noi şi vorbesc aşa cum
vorbim noi. Şi totuşi, chiar ideea de cerc închis a „prie
cu ceea ce se întâmplă cu noi şi cu felul în care ne fo
teniei cu cei asemenea nouă” a fost respinsă de Isus. El
losim resursele şi energia pe drum, în ultima parte a
condamnă orice lucru care îi separă pe oameni după
călătoriei. Despre aceasta doresc să vă împărtăşesc
criterii bazate pe succes, elitism, rasism, naţionalism ,
astăzi câteva gânduri. Am anumite preocupări şi poate
precum
şi sentim entul de exclusivitate, care însoţeşte
dorinţe pentru ce se întâmplă sau ar trebui să se întâm
fiecare dintre acestea. Relaţiile cu oamenii trebuie să fie
ple cu noi în mod individual şi pentru ce se întâmplă
deschise şi libere şi să îmbogăţească reciproc, fără să
cu noi ca popor.
creeze dependenţa unei persoane faţă de cealaltă. Astfel,
îngăduiţi-mi să cercetez şi să meditez împreună cu
dacă tu eşti lider de opinie, nu aduna discipoli în jurul
dv. asupra acestor două chestiuni, fiecare privită sub
tău. Dacă eşti „atractiv”, nu căuta să tragi foloase din
trei aspecte.
aceasta într-un mod prea agresiv. Atragerea de persoane
a persoane, noi - cei mai mulţi - avem încredere
implică pericole atât pentru tine, cât şi pentru ele.
în Domnul. El este puternic şi ne încredem în pro Respectă libertatea lor şi păstrează-o pe a ta.
misiunile Sale; şi totuşi, în acelaşi timp suntem foarte
Dacă vom stabili sau nu relaţii cu oamenii, aceasta
fragili. Suntem fragili pur şi simplu datorită faptului că nu ţine atât de mult de alegerea pe care o facem noi.
suntem oameni. Şi, pentru că suntem fragili, ne supă
Aceasta se întâmplă pur şi simplu pentru că noi suntem
răm uşor şi suntem răniţi; şi nu ştim cum să reparăm
meniţi să avem relaţii unii cu alţii. Acesta este singurul
ceea ce am stricat. Fragilitatea noastră se vede în relaţi mod de a trăi viaţa. Singuraticii sunt condamnaţi la uita
ile pe care le stabilim sau pe care nu reuşim să le stabi re. Aşa că, pentru toate scopurile practice, toţi suntem
lim, în alegerea valorilor noastre şi în tendinţa noastră implicaţi în relaţii. Ceea ce mă deranjează în asemenea
omenească de a privi înapoi peste umăr - uneori în mod relaţii, în mod special în biserică, este exclusivismul.
Aşa că întreb: în timp ce ne apropiem de sfârşitul
visător, pentru că trecutul ne face semn cu mâna şi ne
călătoriei,
ce determină stabilirea relaţiilor noastre? Evi
invită să ne întoarcem, alteori cu durere, pentru că
există atât de multă durere legată de trecut şi nu ne lasă dent, există un simţ al familiei printre credincioşi, iar el
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unea încredinţată de Dumnezeu - în
pe acasă. Iar alegerile pe care le fa
timp ce facem alegerile noastre, eu
cem acum devin foarte importante
pe ale mele şi tu pe ale tale? Aşa
pentru noi personal şi pentru moti
vorbeşte Domnul, Cel Atotputernic:
vul că suntem aici ca instrumente
„Eu, Domnul, Te-am chem at... [Nu
ale lui Dumnezeu pentru misiune.
te-ai chemat tu însuţi. Eu te-am
Uneori facem alegeri stupide de o
chemat!] Te voi lua de m ână... Te
natură foarte personală şi plătim
voi pune c a ... Lumina neamurilor”
pentru nebunia noastră tot restul vie
(Is. 42,6). „Te chem pe nume, eşti
ţii. Alteori, mai ales când suntem
al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu
tineri, ezităm să luăm poziţie, să ne
voi fi cu tin e... Nu te tem e... căci
asumăm răspunderea pentru viaţa
Eu sunt cu tine.” Există oare vreo
noastră şi să facem alegerile care ne
asigurare mai minunată decât aceas
privesc - este greu să faci faţă la
ta? „Voi sunteţi martorii Mei, zice
presiunea grupului - şi amânăm,
Domnul, - voi şi Robul Meu pe
oscilăm sau încercăm să rămânem
anonimi şi, în golul care se produce, care L-am ales - , ca să ştiţi, ca să
altcineva face alegerile şi ţi le oferă; Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu
sunt” (Is. 43,1.2.10). Există vreo
şi este aşa de greu să spui „nu”. Aşa
asigurare mai mare decât aceasta?
ajung mulţi tineri să cedeze la îngă
Când aveam cam opt ani, la tatăl
duinţe, vicii de un fel sau altul. Al
meu a venit un bărbat. El locuia
tă dată facem alegeri în „febra mo
departe, de fapt nu avea un domici
mentului” ; ele nu sunt bine gândite
liu stabil; era păstor de capre. El l-a
şi astfel ne rănim pe noi înşine, ră
întrebat pe tata: îl laşi pe fiul tău să
nim pe alţii şi suportăm consecinţe.
vină la mine să mă ajute o lună de
Apoi dorim să putem desfiinţa tre
zile? Tata avea nevoie de ceva bani,
cutul, dar nu putem. Vestea bună
Alegerea valorilor
s-a uitat la mine, apoi l-a întrebat:
este că într-adevăr există „balsam în
în fiecare zi, noi toţi ne confrun Galaad”, care încă poate să vindece.
„îl vei hrăni bine pe fiul meu?”
tăm cu alegerea valorilor. Şi cele
După ce s-a asigurat că totul va fi
întrebarea pe care o pun este
mai multe dintre ele sunt oferite de
bine, mi-a spus: „Vei merge cu
aceasta: în timp ce facem alegerea mediul care ne înconjoară. Ce este
omul acesta şi vei asculta de el. Vei
oricare ar fi ea - cât de conştienţi
acceptabil în anturajul meu? Alege
avea grijă de capre, iar noaptea vei
suntem de faptul că ne aflăm aici
rile pe care le facem afectează pro
dormi într-o colibă”. Lucrul cel mai
trimişi în misiune de Dumnezeu? în
fund viaţa noastră. Şi, indiferent da ce măsură ştim că este seară târziu şi greu a fost faptul că trebuia să am
că ne place sau nu, ele devin decla
grijă de iezi, să nu se piardă, sau să-i
că suntem aici ca să terminăm misi
raţii despre valoare, pentru că dez
văluie ceea ce gândim ca fiind im
portant şi scopul pentru care vrem
să trăim. Astfel Ce să studiez la colegiu? Sau să
renunţ complet la şcoală?
Cu cine să mă căsătoresc? Sau
nu o voi face deloc?
Sună atractiv, dar ce mi se potri
veşte?
Să-mi vând casa şi să mă mut
la ţară?
Să stau unde sunt şi să lucrez
pentru Dumnezeu? Sau să emigrez
în America?
Să ocup slujba care mi s-a
oferit? Plata este mult mai bună, şi
munca, mai uşoară.
Să fiu „voluntar pentru Misiunea
Globală”? Doamne, nu cred că
vorbeşti serios!
Elena Salo, din Rusia, îl laudă pe Domnul prin cântec, în faţa celor 2000 de
Este spre seară şi suntem aproa delegaţi la Toronto.

ne apropie pe unii de alţii şi ne ţine
împreună. Credinţa în Domnul Isus,
precum şi moştenirea spirituală co
mună sunt elemente puternice care
ne unesc. Totuşi, în familia credin
cioşilor, nu există loc pentru rasism,
elitism şi naţionalism. Acestea nu
aparţin bisericii. înaintea lui Hristos,
ele sunt condamnate cu hotărâre. Şi
totuşi, aceste împărţiri există în bi
serică. Ele se pot naşte din sentimen
te de exclusivism, de mânie sau de
răzbunare. Şi acestea sunt senti
mente care nu curg doar într-o
singură direcţie.
Ce planuri facem, ca membri ai
familiei lui Dumnezeu, ca să ne
ocupăm de această problemă? Ea
trebuie rezolvată acum, când ne
apropiem de sfârşitul călătoriei,
pentru că aceste sentimente, aceste
valori denaturate nu pot fi trecute
peste hotarul ţării promise. Deoare
ce sunt străine inimii lui Isus Hris
tos, ele nu aparţin viitorului Său.
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caut şi să-i aduc înapoi în turmă,
într-o seară, după ce m-am culcat,
păstorul a venit şi mi-a spus: „Lip
sesc trei iezi. Trebuie să te duci să-i
cauţi.” „Acum?” am întrebat. „Da.”
A trebuit să mă scol, să ies şi să caut
iezii aceia. Era noapte. Mi s-a părut
că este atât de crud lucrul acesta!
Ploaia cădea şi picături îmi intrau în
gură, dar acestea erau mai mult de
transpiraţie decât de ploaie. Atunci
ceva m-a atins pe mână. Era câinele
pe care mi-1 dăduse ciobanul, şi el
mă lingea. Probabil şi câinele simţi
se neliniştea mea şi a vrut să-mi
spună că este cu mine. Câinele meu
mi-a adus aminte că nu sunt singur.
Dumnezeu ne făgăduieşte că este
cu noi. „Voi sunteţi martorii Mei”,
spune Domnul. „Voi şi Robul Meu
pe care L-am ales - , ca să ştiţi, ca să
Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu
sunt.” Fără îndoială că suntem aici
pentru un motiv, altul decât să mân
căm, să bem şi să murim.
Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea nu este doar un fenomen
sociologic în plus. Dumnezeu este
cauza acestei biserici. El este în curs
de a-Şi termina lucrarea mântuitoa
re şi ne-a ales pentru un rol impor
tant în legătură cu această lucrare.
Faptul acesta trebuie să determine
toate alegerile noastre.
a

înclinaţia de a privi în urma
Aruncând în grabă o privire îna
poi, fie cu regret, ca soţia lui Lot,
întrebându-se dacă nu a fost cam
devreme să lase totul în urmă, fie ca
israeliţii care îşi aminteau de „oalele
cu came din Egipt”, fie aşa cum ni
se spune despre eroii credinţei: „Da
că ar fi avut în vedere pe aceea [ţa
ra] din care ieşiseră, negreşit că ar fi
avut vreme să se întoarcă în ea”
(Evr. 11,15), observăm cu regret că
mulţi care au fost cu noi pe acest
drum s-au rătăcit pentru un motiv
sau altul. Poate că ei şi-au permis să
se îndoiască de angajamentul creştin
pe care l-au luat odată. Poate că do
rul după „o ţară mai bună” a scăzut.
Ca biserică, nu facem destul pentru
a îngriji cu iubire şi în mod delibe
rat de satisfacerea nevoilor acelora
care au obosit în călătorie şi pe care,

din nefericire, nu-i mai vedem prin
tre noi. Apostazie devine un cuvânt
urât, aproape ca un fel de SIDA spi
rituală. Este ca şi cum am spune: „Să le
fie ruşine” sau „Este treaba lor”. Nu,
biserica trebuie să recunoască faptul
că este problema ei şi trebuie să caute
vindecare pentru ei. Preţul inimilor
zdrobite în această viaţă şi pierderea
pentru eternitate sunt prea mari.
Apoi există aceia care continuă să
privească înapoi pentru că nu pot să
lase trecutul să fie trecut. Nu avem noi
toţi lucruri, evenimente sau momente
din trecut care am dori să nu fi fost?
Dar ele există şi noi nu putem schimba
realitatea. Dumnezeu S-a ocupat de ea
şi ne-a iertat, oamenii ne-au iertat,
dar, într-un fel sau altul, descoperim
că ne este foarte greu să ne iertăm noi
înşine. Această amintire ne chinuie şi
ne îndepărtează bucuria şi sentimentul
siguranţei, de care avem nevoie pentru
a termina călătoria. înregistrăm astfel
un eşec al credinţei.
Nu faptul că suntem fără cusur sau
desăvârşirea din viaţa noastră constitu
ie factorul decisiv, ci rolul Domnului
Hristos în viaţa noastră şi deciziile ne
condiţionate pe care le luăm pentru
El. Atunci nu mai este nevoie să pri
vim înapoi. Individual şi ca popor,
ochii noştri trebuie să fie fixaţi 1) asu
pra obiectivului călătoriei noastre,
2) asupra Celui ce urmează să ne ia aco
lo şi 3) asupra a ceea ce trebuie să ne
preocupe până când vom ajunge acolo.
a biserică, există de asemenea trei
aspecte care mă preocupă - sau
poate idealuri este un cuvânt mai po
trivit - , despre care am convingeri
foarte adânci. Unii dintre dv. poate că
m-au auzit vorbind despre ele mai
înainte, dar permiteţi-mi să le aduc
din nou în atenţie, pentru că trebuie să
vă spun că fiecare dintre ele ocupă un
loc important în viziunea mea şi între
valorile mele preferate pentru timpul
în care am privilegiul să iau parte la
conducerea acestei biserici. Ele se îm 
part în trei categorii: misiunea, calita
tea vieţii din biserică şi unitatea.

C

Misiunea
Mesajul cuprinzător al Bibliei este
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ţia pentru starea pierdută şi fără
speranţă a omenirii şi că El a ales
să o facă prin Isus Hristos - de
fapt, singura cale prin care se
poate realiza aceasta. Şi că biseri
ca este instrumentul ales de Dum
nezeu să ducă această veste bună
oamenilor. Biblia are foarte puţin
loc pentru speculaţii despre suc
cesul sau eşecul activităţii misio
nare individuale. Ea doar spune:
„Fă-o!” Sau, în cuvintele de rămas
bun ale Domnului Isus: „îmi veţi
fi martori... până la marginile
pământului” (Fapte 1,8). Aceasta
înseamnă, pur şi simplu, pretutin
deni! Nu avem altă raţiune de a
exista! De aceea suntem aici.
După cum bine ştim cu toţii,
noi, fiinţe umane, înfiinţăm orga
nizaţii, societăţi, cluburi, loje etc.,
pentru a satisface interesele celor
care sunt membri în acestea, şi-au
făcut datoria şi se află în rânduială. Biserica este altfel. Ea a fost
întemeiată de Dumnezeu în pri
mul rând în interesul celor care
nu sunt membri. Este important
ca biserica să ţină minte faptul
acesta şi să nu se preocupe prea
mult de sine sau să se simtă prea
importantă prin ea însăşi. Dum
nezeu iubeşte lumea păcătoşilor
decăzuţi şi are nevoie de biserică
pentru a le comunica adevărul
acesta prin cuvinte şi fapte. „Dra
gostea lui Hristos care arde şi se
consumă pentru sufletele care
pier constituie viaţa întregului
sistem al creştinismului” (Ellen
White, Lift Him Up, pag. 134).
Mesajul simplu, care se obser
vă la o privire fugară la vechiul
Israel, este că Dumnezeu l-a ales
pentru misiune şi mărturisire.
Atunci când acest rol a fost refu
zat, statutul lui Israel şi-a pierdut
sensul. Când Dumnezeu a adus la
existenţă această mişcare adventă,
aflată pe scena istoriei cam de
150 de ani, El a intenţionat ca noi
să concentrăm atenţia oamenilor
asupra Sfintelor Scripturi, pe care
Dumnezeu dorea ca oamenii să le
cunoască, la acest sfârşit de isto
rie. Şi multe lucruri cuprinse în
Biblie fac parte din felul în care

Un cor de 150 de persoane s-a format la sesiunea Conferinţei Generale şi a
cântat în timpul programelor din primul Sabat, la Toronto. Un cor similar
a cântat în al doilea Sabat.

înţelegem escatologia: învăţătura
despre ultimele evenimente şi care se
aplică în mod special la etapa finală
a istoriei pământului. Aici este punc
tul la care ne aflăm astăzi.
Dragostea lui Dumnezeu pentru
lume este largă şi cuprinzătoare şi ne
include pe mine şi pe tine. Dar noi
suntem folositori lui Dumnezeu mai
ales atunci când împlinim misiunea
pe care El ne-a dat-o. Astfel, după
cum am declarat în raportul meu de
la începutul acestei sesiuni, tot ce
suntem şi tot ce avem ca biserică îşi
găseşte sensul în misiune. De aceea
voi cere ca toate iniţiativele în care
ne angajăm ca biserică să fie identi
ficate şi definite în termenii misiu
nii. Spun colegilor mei în conducere
şi plănuire: „Luaţi notă de aceasta”.
Plănuirea noastră strategică este pen
tru misiune. Modul în care folosim
resursele este pentru misiune. Şi,
dacă nu vedem legătura dintre ceea
ce facem şi misiune, trebuie să între
băm: Pentru ce o facem? N-ar trebui
să facem altceva? Căci este seară
târziu, suntem „aproape acasă” şi nu
trebuie ca acum să fim atraşi spre
alte lucruri.

Calitatea vieţii din biserică
Lucrul cu adevărat minunat de
spre Domnul Isus Hristos este dra
gostea Lui nemăsurată faţă de oa
meni - persoane desfigurate, purtând

cicatrice din lupta vieţii, fiinţe urât
mirositoare, iritabile şi certăreţe!
Dar iubite în mod minunat de Dom
nul nostru! Chiar prin faptul că
aparţinem umanităţii suntem foarte
preţuiţi de El. Nu trebuie să deve
nim ceva sau să realizăm ceva pen
tru ca El să ne iubească. înalta pre
ţuire pe care ne-o acordă El nu vine
la un stadiu înaintat al vieţii, când
avem şi putem oferi un raport bun
al drumului parcurs, care certifică
faptul că suntem făcuţi dintr-un
„material” bun. Fiecare dintre noi
are valoare în sine prin simplul fapt
că suntem fiinţe umane. Şi, ca ata
re, suntem profund iubiţi de Dum
nezeu. Este în stare biserica din
care facem parte să comunice oa
menilor lucrul acesta? Este aceasta
lumina care se revarsă din bisericile
noastre locale? Poate cineva să trea
că pragul bisericii voastre şi să
simtă atmosfera deschisă şi caldă,
primirea iubitoare? Pot oamenii să
constate aceasta?
„Oamenii din lume privesc la
noi să vadă ce face credinţa noastră
pentru caracterul nostru şi pentru
viaţa noastră. Ei urmăresc să vadă
dacă aceasta are un efect sfinţitor
asupra inimii noastre, dacă ne schim
bă în asem ănarea cu Domnul
H ristos...
Nu împotrivirea lumii ne va ex
pune celor mai mari primejdii, ci
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răul cultivat chiar în mijlocul nostru
produce dezastrul cel mai dureros...
Nu există nici o cale mai sigură
de a ne slăbi în lucrurile spirituale
decât aceea de a fi invidioşi, bănui
tori unii faţă de alţii, plini de un
spirit căutător de greşeli şi de bănu
ieli rele...” (Ellen White, That I
May Know Him, pag. 153)
Amintirea mă duce în urmă la o
biserică locală, în care mă închinam
de obicei în anii de demult. Printre
cei care veneau, era un tânăr adoles
cent. Venea fără tragere de inimă,
venea târziu şi intra după ceilalţi aşa voia el. Uneori venea în blugi şi aceasta era alegerea lui. Era supă
rat pe Domnul şi pe biserică şi se
întâmplau în jurul său lucruri pe
care cu greu le putea înţelege şi ac
cepta. Era un tânăr rănit şi nefericit,
înfăţişarea lui l-a iritat pe unul din
tre prezbiterii bisericii. Poate că tâ
nărul se îmbrăca astfel pentru a fi
sigur că îl va irita. într-o zi, prezbiterul i-a spus: „Du-te acasă şi
schimbă-te înainte de a mai veni
aici”. El a plecat şi, până astăzi,
după mulţi ani, nu s-a întors.
Biserica trebuie să se ocupe de
mântuirea oamenilor, aşa cum a
făcut Domnul. La aceasta se rezumă
întreaga noastră existenţă! Aşa că,
atunci când definiţi biserica voastră
locală, din punct de vedere cultural
şi sub orice aspect, asiguraţi-vă de
faptul că, în ceea ce înţelegeţi prin
„biserică”, se cuprind caracteristici
care o fac bună pentru mântuirea
oamenilor. Altfel, probabil că sal
văm o structură şi o organizaţie,
poate chiar o reputaţie, dar nu mai
suntem folositori pentru Dumnezeu.

Unitatea
în timp ce creşterea noastră
rapidă este un lucru minunat şi un
tribut adus lui Dumnezeu, căruia îi
slujim, chiar mărimea bisericii pe
plan internaţional şi diversitatea ei
pe plan cultural, politic şi etnic
constituie o provocare formidabilă
pentru unitate. Ca familie mondială,
noi suntem diferiţi de oricare altă
biserică. Noi nu suntem o asociaţie
de biserici naţionale asemănătoare.
N oi suntem u n a! Există o serie de

adus aici unde suntem astăzi, să fim
elemente de unitate care ne aparţin
cem lumii o accentuare cu totul deo
foarte hotărâţi şi plini de grijă ca să
doar nouă:
sebită a Cuvântului lui Dumnezeu.
Văd pe Isus Hristos ca fiind
• Avem un set de principii fun
păstrăm unitatea familiei bisericii.
damentale de credinţă.
Este seară târziu şi suntem „aproape Mântuitorul nostru, Prietenul şi
Domnul care vine curând.
• Avem un M anual al bisericii
acasă”. Nu putem să ajungem nepă
Văd Biserica Adventistă ca fiind
comun.
sători şi neglijenţi. Suntem datori
o familie unită, în care amestecul
• Avem o structură constituţio
faţă de biserică - trupul Lui - să
nală şi principii organizatorice
punem la adăpost şi să întărim între tuturor culturilor şi raselor îmbogă
comune.
gul corp, familia internaţională. Con- ţeşte calitatea vieţii pe care o trăim.
Văd în această comunitate de
• Din punct de vedere financiar,
gregaţionalismul - biserici indepen
credinţă
un instrument prin care
suntem „căsătoriţi” şi împărţim
dente - nu aparţine acestui mod de
resursele în toată lumea.
înţelegere. El este o idee străină, ca Dumnezeu îşi împlineşte lucrarea.
Poate fiecare dintre noi să
• împărtăşim un dar sfânt în scri re nu se armonizează deloc cu ceea
privească la această descriere şi să
erile inspirate ale lui Ellen White.
ce Dumnezeu a descoperit acestei
spună: ,JDa, aceasta este comunita
Acestea sunt daruri ale lui Dum
biserici. Este extrem de important
tea
mea; acesta este poporul meu;
nezeu pentru noi. Aşa că nu doar
ca cei aleşi în funcţii de conducere
acesta
este locul de care aparţin;
prin dragostea noastră vor vedea
să accepte lucrul acesta şi să-şi înde
acesta
este căminul meu spiritual”?
oamenii că suntem una (vezi Ioan
plinească sarcinile în armonie cu
Dacă
puteţi spune „da”, atunci
13,35). Există o serie de elemente
ceea ce ne-a dat Dumnezeu.
doresc să vă simţiţi în siguranţă şi
concrete care leagă această familie,
Astfel, celor aleşi în funcţii de
iubiţi şi să vă simţiţi acasă în această
răspândită în toată lumea, ca pe o
conducere, le spun: „Nu daţi la o
biserică.
Mă angajez să fac tot ce
unitate fără egal. Totuşi, unitatea nu parte elementele care ne leagă îm
pot
pentru
ca această biserică să de
funcţionează de la sine. De aceea,
preună - acordurile la care am ajuns
vină
o
comunitate
iubitoare, în care
suntem îndemnaţi: „Căutaţi să păs
ca familie spirituală!” Celorlalţi
să ne susţinem unii pe alţii - să ne
traţi unirea Duhului, prin legătura
membri ai bisericii le spun: „Ve
purtăm unii pe alţii, dacă este nece
păcii”, în acest corp unic (Efes. 4,3). gheaţi ca liderii voştri să rămână
sar să-L înălţăm pe Domnul şi să
Şi unii dintre noi nu o fac!
demni de încredere!”
căutăm
să trăim viaţa în ascultare
Este adevărat că, pe măsură ce
ceasta
este
viziunea
mea
cu
faţă
de
El;
şi să ne punem în ordine
această biserică se dezvoltă în lume,
privire la biserică:
aşa cum trebuie viaţa, valorile, ale
nevoile locale ale bisericii vor spori
Văd Biserica Adventistă de Ziua gerile pe care le facem în mod per
de asemenea. Ele sunt atât de natură
a
Şaptea
ca fiind comunitatea răs
sonal şi ca biserică.
financiară, cât şi nevoi care privesc
cumpărătoare a lui Dumnezeu în
Să ne îmbrăţişăm şi să ne strân
felul în care biserica trebuie să func
aceste zile finale.
gem
mâinile cu putere - să strângem
ţioneze şi să se exprime. înţeleg
O
văd
ca
fiind
o
societate
deschi
rândurile
- , în timp ce înaintăm spre
faptul că trebuie să examinăm felul
să
şi
căutătoare.
Eu
cred
că
noi
adu
finalul
călătoriei
noastre.
în care pot fi satisfăcute aceste ne
voi. înţeleg că, în timp ce facem
aceasta, trebuie să ne întrebăm: Ce
schimbări putem face în siguranţă?
Schimbări cu privire la felul în care
trebuie să împărţim şi să folosim
banii? Schimbări privitoare la felul
în care funcţionează corpul pastori
lor sau la structurile administrative
din biserică? Este necesar ca aceste
întrebări să fie puse şi explorate.
Dar, atunci când dăm răspunsuri,
este important ca noi, conducătorii,
să nu sacrificăm ceea ce ne leagă
împreună ca biserică mondială. Este
ceva profund biblic să fim dispuşi
să renunţăm să exercităm libertatea
pe plan local în interesul a ceea ce
este bun pentru întreaga familie ad
ventistă internaţională. Suntem da Stacey Moseti (stânga) şi Mărie Juliett Makori, două membre ale unui grup
tori faţă de Isus Hristos, care ne-a
vocal de copii din Nairobi, Kenya, au îmbinat frumos cântecul şi mişcarea.
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ACASĂ

Sfânt păcătos
Mesaj devoţional prezentat luni dimineaţă, 3 iulie 2000
poruncile Domnului şi avea să aibă pe ini
profeţie surprinzătoare a Vechiu
mă interesele Lui.
lui Testament anunţă că timpul
Dar este un contrast mai puternic aici.
sfârşitului va aduce o nouă dorinţă
Saul fusese ales după criterii omeneşti. Din
de a-L cunoaşte pe Domnul: „După aceea,
cauza aceasta, alegerea lui Saul ca îm pă
copiii lui Israel se vor întoarce, şi vor
rat era o respingere a guvernării Domnului
căuta pe Domnul, Dumnezeul lor, şi pe
Dumnezeu peste Israel. încercarea aceasta
împăratul lor David; şi vor tresări la
dăduse greş şi acum Dumnezeu îşi exercită
vederea Domnului şi a bunătăţii Lui, în
libertatea Sa suverană ca să aleagă pe urmă
vremurile de pe urmă” (Osea 3,5). In
torul rege. Ellen White spune: „Saul fusese
această dimineaţă suntem invitaţi să ne
după inima lui Israel, dar David era un
aducem aminte de bunătăţile Domnului, în
om după inima lui Dumnezeu.” „Folosi
mod special în relaţia Sa cu David. Aşa
Adrian Bocaneanu
rea cuiva în slujba lui Dumnezeu se ba
cum spune profeţia, vom „tresări”.
Preşedintele
zează înainte de toate pe chemarea lui
Numele lui David este amintit de o mie
Uniunii R om âne
Dumnezeu, şi nu pe bunătatea sau neprihăde ori în Biblie. Când spunem David, ne
nirea persoanei. Avraam este un prim exemplu de che
vin în minte o mie de istorisiri - multe dintre ele
mare plină de har venită din partea lui Dumnezeu, care
povestite iar şi iar de mamele noastre devotate, altele
are întâietate faţă de dreptate... Din punct de vedere
lăsate ca să fie descoperite mai târziu. Când spunem
moral, Ionatan era mult mai potrivit pentru tron decât
David, evocăm o mulţime de profeţii şi simboluri,
virtuţi şi păcate, temeri şi speranţe. David ocupă un loc Saul şi David, şi totuşi el nu a fost niciodată împărat.
David, deşi iubit ca un păcătos iertat, l-a depăşit pe Saul
unic între personalităţile biblice prin faptul că este cu
în vărsare de sânge. Cu toate acestea, Domnul a ales ca
noscut pe deplin atât din exterior (ca subiect al multor
sa lui David“ (Alden Thompson, Samuel, pag. 106,107).
relatări istorice), cât şi din interior (ca autor al con
Lucrul cel mai interesant este că, în momentul în
fesiunilor lirice din psalmi).
care Dumnezeu a făcut aceste declaraţii despre David,
De ce vorbeşte Biblia atât de mult despre David?
acesta nu era decât un copil sau poate chiar nici nu se
Faţetele caracterului său îl arată ca fiind personajul cel
mai complex, cel mai uman din întreaga Biblie. Aceasta născuse. Acest lucru exclude complet meritul personal
se vede mai puţin în momentele sale eroice, ci mai ales ca bază a chemării lui Dumnezeu, care este în întregime
actul Său suveran şi darul Său nemeritat. Frumuseţea
în greşelile şi eşecurile sale. Tabloul general al lui Da
imnurilor lui David, marile sale izbânzi în războaiele
vid este plin de varietate, plin de realism. Foarte mulţi
dintre noi ne putem identifica cu David, în care se află Domnului şi darurile generoase pentru casa lui Dumnezeu
acelaşi amestec de bine şi de rău care este şi în noi.
nu sunt merite. Lui David i se reaminteşte de mai multe
Istorisirea biblică nu exagerează şi nu estompează
ori că a fost chemat la tron din iniţiativa lui Dumnezeu,
prin har, nu prin fapte. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor:
nimic. Bunătatea lui David nu este negată datorită
păcatului său şi nici păcatul său, datorită bunătăţii sale. te-am luat de la păşune, de la oi, ca să fii căpetenie peste
poporul Meu, peste Israel; am fost cu tine pretutindeni pe
Suveranitatea lui Dumnezeu
unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea
Despre o persoană atât de complexă şi controversa
ta şi ţi-am făcut numele ca numele celor mari de pe pă
tă, Dumnezeu însuşi spune: „Domnul Şi-a ales un om
mânt” (2 Sam. 7,8.9). Şi încă o dată: „Eu te-am uns îm 
după inima Lui” (1 Sam. 13,14). Suntem obişnuiţi să
părat peste Israel... ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi
explicăm această declaraţie în termenii superiorităţii de dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat” (cap. 12,7.8).
caracter a lui David, mai ales prin contrast cu Saul.
Legământul davidic
Spiritul permanent de rugăciune şi căutarea voinţei lui
Când, în culmea domniei sale, a examinat starea în
Dumnezeu, care străbat foarte multe dintre istorisirile
care se afla casa Domnului, David l-a chemat pe Natan şi
despre David, diferă categoric de zbaterile bine inten
i-a împărtăşit dorinţa de a construi un templu. Dar Dumţionate, dar fireşti, ale lui Saul. David avea să asculte
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nezeu avea un alt plan: nu David avea
să construiască o casă pentru Dum
nezeu, ci Dumnezeu avea să constru
iască una pentru David. în ciuda în
ceputurilor sale atât de modeste, în
ciuda greşelilor şi eşecurilor, Iehova
l-a aşezat pe David în poziţia de con
ducător al poporului legământului.
Spre deosebire de Saul, el nu avea să
ajungă niciodată în afara legămân
tului de dragoste al lui Dumnezeu.
Deşi se aşteaptă din partea lui să fie
credincios lui Dumnezeu, nu se spune
că aceasta este o condiţie ca Dumnezeu
să-Şi păstreze ceea ce a făgăduit.
Făgăduinţa unei împărăţii veşni
ce pentru casa lui David a devenit
punctul central pentru multe profeţii
de mai târziu şi a îmbogăţit dezvol
tarea speranţei mesianice în Israel.
David a fost uimit că Dumnezeu îşi
ia asemenea angajamente faţă de el
şi urmaşii săi. Dar el a recunoscut
de asemenea că ceea ce i-a făgăduit
Dumnezeu, i-a făgăduit de dragul
lui Israel, pentru împlinirea făgădu
inţelor Sale în favoarea poporului
legământului. Efectul final va fi
cinstirea şi lauda lui Dumnezeu în
întreaga lume. „Cine sunt eu, Doam
ne Dumnezeule, şi ce este casa mea,
de m-ai făcut să ajung unde sunt? Şi
încă atât este puţin înaintea Ta,
Doamne Dumnezeule! Tu vorbeşti
despre casa robului Tău. Ce Ţi-ar
mai putea spune David mai m ult?...
După cuvântul Tău, şi după inima
Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri
mari, ca să le descoperi robului
Tău... Acum, Doamne Dumnezeule,
fă să rămână în veci cuvântul pe
care l-ai rostit asupra robului Tău şi
asupra casei lui şi lucrează după
cuvântul Tău” (2 Sam. 7,18-25).
Legământul davidic se bazează
pe făgăduinţa lui Dumnezeu şi este
necondiţionat, aşa cum este şi le
gământul lui Dumnezeu cu Israel.
Chiar atunci când israeliţii păcătu
iesc şi trebuie să fie pedepsiţi cu as
prime, Dumnezeu intervine şi sal
vează, pentru că El nu va rupe legă
mântul Său cu ei (vezi Lev. 26,44).
Să sărbătorim împreună cu psalmistul dragostea şi credincioşia Domnu
lui, să cântăm împreună cu David
laude acestui Dumnezeu fără egal:

„Voi cânta întotdeauna îndurările
Domnului, voi spune din neam în
neam, cu gura mea, credincioşia Ta.
Căci zic: 'îndurarea are temelii veş
nice! Tare ca cerurile este credincio
şia Ta!’ ’Am făcut legământ cu ale
sul M eu’ - zice Domnul - ’iată ce
am jurat robului Meu David: îţi voi
întări sămânţa pe vecie, şi-n veci îţi
voi aşeza scaunul de domnie. Ceruri
le laudă minunile Tale, Doamne, şi
credincioşia Ta în adunarea sfinţilor!
Căci în cer, cine se poate asemăna cu
Domnul? ... Căci Domnul este scutul
nostru, Sfântul lui Israel este împă
ratul nostru. Atunci ai vorbit într-o
vedenie prea iubitului Tău, şi ai zis:
Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am
ridicat din mijlocul poporului un tânăr;
am găsit pe robul Meu David, şi l-am
uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
Mâna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu
îl va întări’” (Ps. 89,1-6; 18,22).
Cât de preţioase sunt aceste făgă
duinţe divine, dacă ne gândim la che
marea divină şi la misiunea bisericii
noastre! Ascultaţi această memora
bilă scrisoare pe care Ellen White a
scris-o conducătorilor bisericii în
1893: „Iubiţi fraţi de la Conferinţa
Generală, mărturisesc înaintea fraţi
lor şi surorilor că biserica Domnului
Hristos, aşa slabă şi plină de defecte
cum poate să fie, este singurul obiect
de pe pământ asupra căruia El îşi re
varsă suprema atenţie... Prin Duhul
Sfânt, El vine personal în mijlocul
bisericii Sale. ’Dacă ai păstra, Doam
ne, aducerea aminte a nelegiuirilor,
cine ar putea sta în picioare, Doamne?
Dar la Tine este iertare, ca să fii de
temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, su
fletul meu nădăjduieşte şi aştept fă
găduinţa Lui... Israele, pune-ţi nădej
dea în Domnul, căci la Domnul este
îndurarea, şi la El este belşug de răs
cumpărare! El va răscumpăra pe Isra
el din toate nelegiuirile lui.’ Pastori
şi întreaga biserică, aceasta să fie vor
birea noastră, izvorâtă din inimi care
răspund la marea bunătate şi iubire a
lui Dumnezeu faţă de noi ca popor şi
ca persoană, ’lsraele, pune-ţi nădejdea
în Domnul de acum şi până în veac.’
Fraţi şi surori, să nu uitaţi niciodată
că Domnul are un popor, un popor
ales, biserica Sa, ca să fie al Lui”
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(Testimonies to Ministers, pag. 15).

0 relaţie cutremurătoare
Legământul davidic este necon
diţionat şi se bazează pe favoarea
nemeritată a lui Dumnezeu. El adu
ce privilegii incredibile: o relaţie
nelimitată cu împăratul universului
(Ellen White spune că Domnul Hris
tos însuşi vorbea cu David), precum
şi iubirea, devotamentul şi credin
cioşia naţiunii lui Israel. Dar această
relaţie de legământ este foarte pre
tenţioasă. Vorbind despre urmaşul
lui David, Domnul i-a spus: „Eu îi
voi fi Tată, şi el îmi va fi fiu. Dacă
va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia
omenească şi cu lovituri omeneşti;
dar harul Meu nu se va depărta de la
el” (2 Sam. 7,14.15). Neascultarea
este încă posibilă şi chiar va avea
loc. Dar, atâta vreme cât legământul
rămâne în picioare - şi aceasta este
pentru totdeauna şi această relaţie
de tată-fiu rămâne în picioare. Cu
mâna hotărâtă, Dumnezeu îl urmă
reşte pe iubitul Său fiu şi îi adminis
trează disciplina. Există multă durere,
uneori proteste şi chiar încercări de
a scăpa, dar, slavă Domnului, nu
există scăpare din mâna hotărâtă a
lui Dumnezeu. Iar durerea nu este
doar partea noastră. De fapt, Tatăl
nostru ceresc suferă cu mult mai
mult. întreaga Scriptură răsună de
strigătele Sale de luptă şi de sufe
rinţă atunci când administrează
pedepsele. Se descătuşează o canti
tate incredibilă de energie. Pentru
cineva din afară este cu totul impo
sibil să înţeleagă această dimensiune
aspră, aproape răzbunătoare a pur
tării lui Dumnezeu cu iubiţii Săi
prieteni, ca Avraam, sau Iacov, sau
Moise, sau Ana, sau Pavel. Dar, în
ciuda păcatelor lor respingătoare, ei
stau înaintea lui Dumnezeu şi pot să
audă mereu şoapta bărbătească a lui
Dumnezeu în urechea lor: „Cum să
te dau...? Cum să te predau...? Mi
se zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!” Şi iată re
acţia lor: „Ei vor urma pe Domnul,
ca pe un leu care va răcni; căci El
însuşi va răcni, şi copiii vor alerga
tremurând de la apus” (Osea 11,8.10).
De fapt, este atât de multă disci

Copii din Chile cântă despre speranţa lor în a doua venire a
Domnului Isus, în timpul sesiunii Conferinţei Generale de la
Toronto, Canada.

plină de administrat, atât de multă
pedeapsă de suferit, încât fiinţa ome
nească nu poate să supravieţuiască,
în cele din urmă, marele Fiu al lui
David, singurul Fiu al lui Dumnezeu,
avea să fie „străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea,.
a căzut peste El, şi prin rănile Lui
suntem tămăduiţi” (Isaia 53,5).
David a învăţat el însuşi ceea ce
Domnul a profetizat cu privire la
Fiul Său preferat. El şi-a avut partea
lui de „lovituri omeneşti”. A fost o
vreme când, aflând că Mical îl iubea,
David s-a lăsat purtat de o ambiţie
tinerească şi de dorinţa secretă de a-şi
demonstra că este mai puternic decât
Saul. El a reuşit să o smulgă pe M i
cal de la tatăl său, dar aceasta nu a
făcut decât să aprindă şi mai mult ura
lui Saul împotriva sa, iar căsătoria cu
Mical a fost un dezastru. A fost un
moment când, istovit de viaţa de fu
gar, el s-a hotărât să găsească refu
giul la Gat, capitala filistenilor. Şi
iată-1 pe David, purtându-se ca un om
care şi-a pierdut mintea; duse sunt res
pectul de sine şi simţământul înaltei
sale chemări, pregătind drumul pen

tru compro
misuri ruină
toare. Şi a
venit o vreme
când David a
început să în
veţe de la îm
păraţii vecini
căile împăra
ţilor: poliga
mie, cruzime,
îngăduinţă de
sine, ambi
ţii... Răspun
deri funda
mentale faţă
de Dumnezeu,
faţă de pro
pria sa creş
tere spiritu
ală şi faţă de
familia sa au
început să
fie neglijate.
Şi David
avea să cadă
jos de tot.

Un scris de mână pe zid
Şi acum, ajungem la acest
capitol 11 din 2 Samuel. Rămânem
fără glas. Ne întrebăm dacă nu cum
va autorul a îngăduit ca David să
atingă cel mai înalt nivel de slavă,
înfăţişând doar în treacăt latura sa
mai întunecoasă, numai ca să lase
acum deoparte orice rezervă şi Da
vid să apară aşa cum este. După ci
tirea acestei istorisiri, ne putem în
treba „dacă la început David L-a
slăvit pe Dumnezeu, dar acum gre
şeşte foarte serios, sau dacă cititorii
află abia acum că David întotdeauna
a fost un om perfid şi egoist”.
Câteva clipe de îngăduinţă păti
maşă, şi apoi - caracterul său rui
nat pentru totdeauna, pacea distrusă,
temeliile guvernării sale slăbite,
Domnul supărat şi o mare ocazie
dată duşmanilor să blesteme!
Până acum, David fusese mulţu
mit cu ce îi dăduse Dumnezeu, dar
acum el începe să îşi ia pentru sine:
o ia pe Bat-Şeba, ia viaţa lui Urie, îi
ia pe supuşii săi ca să servească do
rinţelor sale pătimaşe. Este de necre
zut că acela care trebuia să fie garan

tul drepturilor poporului ajunge să-l
asasineze pe slujitorul său cel mai cre
dincios şi să provoace moartea altor
soldaţi conştiincioşi, pentru a-şi apăra
onoarea pe care el însuşi o călcase în
picioare. în această situaţie, porun
cile lui Dumnezeu nu au nici o pute
re să-l oprească de la rău. David nu
se dă înapoi să comită o crimă prin
procură ca să-şi acopere adulterul.
„Fapta lui David nu a plăcut Dom
nului” (2 Sam. 11,27). Aceasta este
judecata solemnă cu care Sfintele
Scripturi încheie un şir de nelegiuiri
foarte reuşite. Avem o mărturie a
felului în care Dumnezeu ne cunoaşte
inima şi viaţa. Fiecare faptă pe care
o săvârşim fie îi place, fie nu-I pla
ce lui Dumnezeu. Nu numai că re
laţia noastră cu Dumnezeu este afec
tată; viaţa noastră este în întregime
greşită. E cu neputinţă ca ceva să
mai fie la locul său; e cu neputinţă
ca vreo datorie să mai fie corect
îndeplinită, poate doar cu excepţia
unor sarcini superficiale.
Şi de obicei aceasta nu este o
stare trecătoare. Ea are tendinţa să se
prelungească, să se perpetueze; ea
pune în mişcare o forţă care orbeşte,
care corupe şi ucide. Doar o minune
a harului mai poate să scoată pe ci
neva din această stare. Timp de aproa
pe un an, scrisul este pe zid, dar Da
vid îşi întoarce cu încăpăţânare ochii
în partea cealaltă. Preţul este teribil:
Dumnezeu ajunge foarte îndepărtat,
aproape inexistent. După ce se izolea
ză de Dumnezeu, el se izolează şi de
slujitorii săi. David desconsideră
avertismentul subtil din cuvintele
omului trimis să întrebe despre feme
ie: „Este Bat-Şeba, fiica lui Eliam,
nevasta lui Urie”. Cu alte cuvinte,
„fii atent, femeia este căsătorită”.
Dar David pare că nu aude nimic.
Dumnezeu aproape că a încetat să mai
existe pentru el. El sfidează şi aver
tismentul neintenţionat din refuzul
lui Urie de a merge acasă ca să se bu
cure de mângâierea şi iubirea soţiei
sale, după săptămâni şi luni de război.
Dan Ackroid spunea: „Urie îmbătat
este mai evlavios decât David treaz!”
Suntem aici o adunare cu totul
specială de conducători, bărbaţi şi feContinuare în pagina 34
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Toronto la Bucureşti
Gabriel Radu
v \
gostei divine.
ntr-una dintre serile săptămânii trecute, mă aflam
Revenind la Toronto, întreb: „Cum am fi aflat despre
în preajma unei biserici pe care o iubesc. Credin
rapiditatea cu care se răspândeşte Vestea Bună în Ameri
cioşii se grăbeau spre un program important. Pe
ca Centrală sau în Diviziunea Asia de Sud?” Poate că ne-ar
feţe se puteau citi solemnitate şi aşteptare sfântă. Ceva
se întâmpla de câteva zile şi cei care de obicei întreabă: fi spus cineva dintre cei care s-au întors în ţară, dar nu
am fi făcut cunoştinţă cu Filip - un tânăr vindecat de
„Străjerule, cât mai este din noapte?” au descoperit că
poliomielită, convertit de la hinduism şi care a trecut din
pot afla direct de la sursă. Nu pentru că în Toronto se
minune în minune, ca apoi să ne poată povesti nouă. Aţi
află cel mai înalt turn de televiziune din lume, ci pen
tru că, timp de zece zile (minimum în cultura Bibliei), aflat câte biserici a înfiinţat? Sigur că da. Vă amintiţi de
pericolele de moarte din care Dumnezeu l-a scos teafăr?
Biserica Rămăşiţei s-a întâlnit prin reprezentanţi, în
Ca şi apostolul Pavel, Filip indianul a devenit, din prigo
cadrul celei de-a 57-a Sesiuni a Conferinţei Generale.
în fiecare zi au fost predicate solii puternice care îl nitor, el însuşi prigonit. Dar ceea ce-1 deosebeşte de alţi
creştini nu este atât de mult culoarea arămie a pielii, nici
prezentau pe Isus ca Salvator de oameni şi împăratul
obârşia lui religioasă, ci prezen
care vine.
ţa zilnică a lui Isus în inima lui,
De unde ştiu?
pe care şi-o consacră zilnic.
Nu am fost la Toronto, dar
Apoi, apelul direct şi plin de
a fost Toronto la noi. încă o
putere al preşedintelui reales al
dată s-a dovedit că aparatura,
Conferinţei Generale ne arată că
să-i spunem NET, este o in
Dumnezeu are şi astăzi stegari.
vestiţie inspirată de adevărata
Spunea fratele Paulsen în ulti
Căpetenie a Misiunii Globale.
mul său apel: „Celor apostaziaţi
Căci, răspunzând întrebării pe
sau excluşi nu trebuie să le în
care ucenicii Lui din toate
toarcem spatele, pentru că ne pa
timpurile o pun, şi anume:
să de ei”. Sau: „Marea familie
„Când va veni sfârşitul?”,
Mântuitorul ne asigură: „Când
adventă trebuie să rămână unită,
Evanghelia aceasta a împără
în ciuda diferenţelor culturale...”
ţiei va fi propovăduită în toată
Şi: „Vrajba şi naţionalismul nu
au nici un loc în cer
lumea, ca să slujească de m ăr
Finalul lucrărilor de la
turiei" Şi prin satelit şe face
Imaginile transmise prin satelit de la Toronto au Toronto a fost magistral, o ilus
acest lucru astăzi. Astfel,
fost însoţite de glasurile româneşti ale traducăto
Evanghelia depăşeşte graniţe,
trare, cu mijloace umane la mo
rilor. In imagine, fraţii Adrian Bocăneanu (stânga)
dul pozitiv, a încheierii istoriei
traversează mări, trece peste
şi Romulus Chelbegean, în cabina de traducere.
noastre. Cei aproape 62.000 de
munţi şi ajunge în cele mai
inaccesibile locuri. Prin mijlocirea satelitului, noi am
participanţi au fost martorii unui eveniment special, care
urmărit din ţară lucrările ultimei sesiuni din mileniu a
marchează pentru încă cinci ani Biserica Rămăşiţei. A fost
cea mai numeroasă participare din istoria Bisericii Adventiste.
Conferinţei Generale. Am avut harul, ca şi alţii, să
Da! M ărturia pe care Dumnezeu vrea s-o ofere lumii
particip în 1995 la întâlnirea bisericii la Utrecht şi a
nu este una care să-i acuze pe oameni la judecată, ci una
fost într-adevăr o experienţă unică.
Vreau sa vă spun însă că săptămâna trecută am trăit care să-i mântuiască acum din păcate.
Am urmărit evenimentul Toronto la noi acasă şi am
atât de intens sesiunea 2000 a Bisericii Mondiale, încât
am plâns şi m-am bucurat atât de natural, de parcă aş fi văzut miracole. Nu din acelea pe care oamenii le cer ca
pretexte să creadă, deşi nici acelea nu au lipsit din expe
fost „live” la Toronto.
rienţa vestitorilor şi a celor salvaţi. Ci minuni adevărate
Duhul Sfânt lucrează, folosindu-Se de tehnologia
şi mari, adică oameni convertiţi, schimbaţi, salvaţi şi
modernă aşa cum se folosea sfeşnicul care lumina
vindecaţi prin puterea crucii lui Hristos.
sanctuarul pământesc. Căci uleiul de măsline alimenta
Am aflat prin satelit, de la Toronto, că, deşi este
„focul” care producea lumina. Deşi uneltele tabernaco
lului sacru erau făcute de oameni, aceştia învăţau, prin noapte, vine sigur dimineaţa!
Gabriel Radu este secretarul Asociaţiei Pastorale a Conferinţei Muntenia.
mijlocirea lor, marea lecţie a călăuzirii harului şi dra
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Preşedinţii celor 12 diviziuni ale Conferinţei
Generale, Rândul din fa tă (de la stânga): Pyung
Duk Chun (Asia de Nord-Pacific). Violeto
Bocaia (Asia de Sud-Paeific), Artur Stele
(Euro-Asia), Donald Watts (Asia de Sud),
Râtului din m ijloc: Pardon M wansa {Africa de
Est), l trieh Erikart (Euro-Africa), Laurie Evans
(Pacificul de Sud). Luka Daniel (Afriea-Oceanul Indian). Rândul din spate: Ruy Nagel
(America de Sud), Israel Leito (America
Centrală), Bertil Wtklander (Trans-Europeană),
Don Schneider (America de Nord)

CHUROI

Vicepreşedinţii
Conferinţei Generale
In sj'iih’. de Iu stânga:
l ed Wilson, Gerry
Karst, Calvin Rock
fn centru: Lowell
Cooper. L w Rari/.ol in
în fiata: Armando

Diversitatea cultu
rală şi caracterul
internaţional al
Bisericii Adventiste
se pot constata cel
mai bine la sesiunea

Miranda. E u gen e Hsu

Conferinţei Generale

I

.uanne

S a n is . d i n

Curaiao.
A na le le

( )lande/e.
priveşte din
locui ei de

siguranţă.

Înainte de a se adresa delegaţilor,
subsecretarul general al ONU, Excelenta
Sa Joseph Verner Reed (stânga), a fost
prezentat de bunul său prieten, tratele
Neal Wilson. fost preşedinte al
Conferinţei Generale,

W in tley Phipps îl laudă pe

Dumnezeu prin cântec la
se siu n ea C onferinţei G enerale

Sora Beatrice L ospa şi fratele Florian C âm u. îmbrăcaţi in
co stu m e naţionale, au purtat steagul Rom âniei la parada
naţiunilor. în seara închiderii sesiunii C onferinţei G enerale.

n doi ani şi jum ătate. O lga

Sovietică, a condus peste

© >

D eleg a ţii v o t e a z ă , in tim p u l lu c r ă r ilo r sesiu n ii

5 7 -a Sesiune a C on ferinţei

ev a n g n eii/a re, m urma
cărora au fost botezate
1.312 persoane. Ea a
declarat, în fata delegaţilor.

rupte cu privire la iubire.
Societatea imorală din jur
ne încurajează să ne luăm
,
'rK
libertăţi care încalcă prin
cipiile Cuvântului lui
Dumnezeu. „Ignoranţa, iu
birea de plăceri şi obiceiu
rile păcătoase care corup
suflet, trup şi spirit umplu
lumea aceasta de o lepră
morală; o malarie morală
ucigătoare distruge mii şi
zeci de mii. Ce vom face
ca să-i salvăm pe tinerii
noştri? Noi nu putem face
decât puţin, dar Dumnezeu
este viu şi domneşte şi El
poate face mult” (Căminul
Adventist, pag. 303).
Nu trebuie să uităm că
persoanele în poziţii de
conducere reprezintă o
în timpul raportului Diviziunii Euro-Africa,
Timoteus Nagy, fiul pastorului Kâroly Nagy, din
ţintă strategică pentru is
România, a transmis salutări din partea „priete
pitele lui Satana. „Bărbaţi
nilor mei, a pastorilor şi a copiilor de pastori”.
în poziţii de răspundere,
S fâ n t p ăcăto s / Urmare din pagina 31 care proclamă cerinţele Legii lui
mei cu o chemare înaltă, cu putere şi Dumnezeu, a căror gură este plină de
influenţă. Aceste poziţii aduc cu ele argumente în favoarea Legii Sale nişte pericole. Noi nu suntem imuni tocmai împotriva acestora Satana se
la atitudinile care predomină în socie năpusteşte, împotriva lor el îşi pune
tate. O bună parte a activităţii noastre la lucru puterile demonice şi cere
se desfăşoară în spatele uşilor închise, agenţilor lui să-i lovească chiar acolo
începem să credem că nimeni nu ne unde sunt punctele slabe ale caracte
rului lo r... Şi apoi, cum se bucură
poate trage la răspundere cu privire
el! Cât de dezonorat este Dumnezeu!
la ceea ce facem în spatele acestor
uşi - doar facem lucrarea Domnului. ([Ibid., pag. 301, 302).
Bunul nume devine mai important
Slujirea profetica a bisericii
decât bunul caracter. Noi putem să
Avem o lecţie de învăţat din cu
examinăm viaţa oricui, dar nimeni nu
o poate examina pe a noastră. Chiar ne rajul, credincioşia şi iscusinţa lui
aşteptăm ca Dumnezeu să ne protejeze Natan. Ascultaţi acest apel pasionat
al eminentului biograf englez Alexande consecinţele păcatelor noastre.
der Whyte: „Predicarea ar fi o lucra
Dar Dumnezeu S-a purtat altfel
cu David. Când acesta aflase de moa re măreaţă, dacă am putea să avem
rtea ruşinoasă a lui Saul, el cântase: predicatori ca Natan. O, dacă predica
„Nu spuneţi lucrul acesta în Gat, nu torii noştri ar avea măcar ceva din cu
rajul, iscusinţa, înţelepciunea şi urgen
răspândiţi vestea aceasta în uliţele
Ascalonului” (2 Sam. 1,20). Dar Dum ţa lui N atan... Noi, pastorii, trebuie
nezeu procedează altfel: „Ai lucrat în să studiem mult mai mult metoda
ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta lui Natan. în mod special atunci când
în faţa întregului Israel” (cap. 12,12). suntem trimişi să ţinem predici de
trezire. Nici un efort nu va fi prea
Nu există păcat săvârşit în izolare.
Orice păcat îi afectează şi pe alţii. Din mare ca să învăţăm aşa cum trebuie
cauza aceasta nu ne putem aştepta ca cum să atingem conştiinţa oamenilor.
Sabia lui Natan era la un deget de
Dumnezeu să ne acopere păcatul.
Pe lângă aceasta, fiecare persoană conştiinţa lui David, înainte ca David
cu răspundere este asaltată de idei co măcar să ştie că Natan are o sabie. O
■ r ,WIXwBBl&<âm
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singură mişcare bruscă, şi împăratul
este la picioarele lui Natan. Ce
mustrare pentru predicarea noastră
stângace, vlăguită şi nesigură!
întorcându-ne la David şi Natan,
singurul lucru care ar mai fi trebuit
ca acea zi să fi fost perfectă în viaţa
lui David era ca să nu mai fi fost ne
voie ca Natan să vină la David. Si
acum, ceea ce va face din ziua aceas
ta cea mai perfectă zi din toată viaţa
ta va fi să scuteşti pe Domnul şi pe
profetul Său de toată munca aceasta
şi să fii, ca să spunem aşa, atât Dom
nul, cât şi profetul Lui, pentru tine
însuţi. Citeşte-ţi singur parabola lui
Natan, până când vei spune: eu sunt
omul acesta!” (Alexander Whyte,
Bible Characters, pag. 245).
Charles Swindoll adaugă: „Dacă
Dumnezeu te-a chemat să fii solul
Său, fă lucrul acesta cu iscusinţă şi
fă-1 cu umilinţă. Fă lucrul acesta cum
trebuie sau nu-1 face deloc. Dacă
Dumnezeu te cheamă să-i confrunţi
pe păcătoşi, confruntă-i. Şi astăzi
oamenii tânjesc după un mesaj, după
o solie de la Dumnezeu. Când întâl
neşti o persoană care în mod voit a
apucat-o pe o cale greşită, spune-i-o.
Fără îndoială, alege timpul potrivit
şi modul potrivit. Dar spune-i ce tre
buie! Nu şovăi. Nu încerca să reformulezi sau să explici. Numeşte pă
catul pe nume. Şi atunci când faci
acest lucru, nu uita că şi tu ai păcă
tuit. Aşa că rămâi umil şi plin de
milă. Spune adevărul în dragoste,
dar spune adevărul! O uşurare fă
ră margini îl cuprinde pe păcătos
atunci când cineva îi spune în mod
cinstit: ,A i greşit, recunoaşte, fă ceva”
(Charles Swindoll, David, pag. 204).

Răscumpărarea lui David
Există un moment al adevărului
în viaţa fiecărei persoane pe care Dum
nezeu a chemat-o, prin iniţiativa Sa
suverană, să-L slujească; un moment
în care trebuie confirmat angajamen
tul indiscutabil de ascultare şi de slu
jire. Uneori, acest ceas decisiv poate
fi recunoscut cu uşurinţă - chemarea
lui Dumnezeu este cu totul neobişnu
ită, cerinţa cerului este cu totul con
trară judecăţii şi experienţei omeneşti,
ascultarea este foarte costisitoare.
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Confruntarea este teribilă, eroică şi
fără pereche - ceva ce trăieşti o dată
în viaţă. îţi dai seama că urmările
decid destinul tău veşnic. Aşa a fost
atunci când lui Noe i s-a cerut să con
struiască o corabie. Atunci când lui
Avraam i s-a cerut să-l jertfească pe
fiul său. Atunci când Die se confruntă
cu sutele de preoţi păgâni pe Cârmei.
Atunci când cei trei israeliţi rămân în
picioare, neplecându-se în faţa mare
lui idol babilonian. Atunci când Estera merge să-l întâlnească pe împă
rat sau atunci când Saul, prigonito
rul nemilos, îl zăreşte pe Isus, cel
răstignit şi înviat, îi predă viaţa şi
devine puternicul Său ambasador.
Dar, altă dată, un bărbat sau o
femeie este încercat într-un mod
foarte obişnuit. Nimic nu-ţi spune că
acesta poate fi momentul decisiv al
vieţii. Nimeni nu vede flăcările, ni
meni nu aude sunetul strident al trâm
biţelor cereşti. Ceasul acela este fă
cut din materialele obişnuite ale vie
ţii de zi cu zi. întâmpinăm aseme
nea ocazii, ispite şi pericole la fie
care pas. Presiunea exterioară este
minimă. A rezista ispitei şi a ascul
ta de Dumnezeu sunt acte aproape
naturale. A cădea este cu totul ne
aşteptat, de-a dreptul straniu şi de
necrezut.
Nu trebuie să fii un sfânt ca să
spui că soţia ta este soţia ta. Şi totuşi
un mare om al lui Dumnezeu, după
ce s-a gândit bine, a prezentat-o pe
soţia lui ca fiindu-i soră. Nu trebuie
să fii savant ca să găseşti drumul spre
Ninive. Şi totuşi, un profet cu un
renume foarte bun îşi cumpără un
bilet de vapor spre Tars. Nu trebuie
să fii licenţiat în matematică, pentru
ca să numeri banii câştigaţi din vân
zarea unei proprietăţi. Dar un bărbat
şi soţia lui au dat acelaşi număr - gre
şit. Nu trebuie să fii împărat, carac
terizat ca nimeni altcineva drept „om
după inima lui Dumnezeu”, ca să nu
porneşti pe urmele unei femei atră
gătoare, s-o duci în dormitorul tău,
apoi să regizezi o moarte eroică
pentru soţul ei, căruia îi pui în mână
scenariul complotului ucigaş. Şi to
tuşi a existat un asemenea împărat.
El este eroul nostru.
In întreaga istorie a omenirii, doar

Isus are un raport perfect, atât în um
blarea Sa de zi cu zi, cât şi în confrun
tările epocale cu Lucifer. Şirul Său
neîntrerupt de victorii reprezintă
răscumpărarea ilustrului Său înaintaş
David şi rămâne singura noastră ba
ză de speranţă şi de siguranţă. Sun
tem gata să recunoaştem acest lucru?
Istoria timpurie a lui David este
o istorie de începuturi modeste, paşi
înainte şi paşi înapoi, iubire, credinţă
şi greşeli dureroase. Totuşi Dumnezeu
a putut să-l treacă prin toate acestea
şi să-l folosească într-un mod uimitor.
El i-a dat biruinţa în împrejurări im
posibile, atâta vreme cât David a re
cunoscut că depinde de Dumnezeu.
Nu reprezintă aceasta şi istoria timpu
rie a bisericii noastre? Dumnezeu S-a
manifestat într-un mod uimitor şi
rezultatele au depăşit cu mult orice
aşteptări omeneşti. Chiar o privire
fugară asupra a ceea ce Dumnezeu a
făcut pentru noi şi prin noi ne umple
de uimire şi de teamă. Şi aceasta nu
este totul. „Dacă ar fi fost puţin
atâta, aş mai fi adăugat.”
Apoi, greşeli incredibile, pierderi
copleşitoare, suferinţe şi adevărată
paralizie morală au distrus cariera lui
David la apogeu. Nu cumva aceasta

ar descrie şi viaţa mea? Nu cumva
aceasta ar descrie şi mersul iubitei
biserici a lui Dumnezeu? Dacă da, o
evanghelizare mai curajoasă, tehnolo
gia superioară, metodele avansate de
conducere, oricât de valoroase sunt,
nu ne vor izbăvi din acest moment
critic al existenţei noastre, atâta
vreme cât ceea ce spune martorul
credincios şi adevărat este încă
adevărat despre noi: „Pentru că zici:
’Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu
duc lipsă de nimic’” (Apoc. 3,17).
Viaţa lui David, cel mai renumit
păcătos pocăit al Bibliei, ne învaţă
că pocăinţa nu ne scuteşte de conse
cinţele păcatelor noastre, dar ne dă
dreptul la bogăţiile harului lui Dum
nezeu. în cuvintele lui Mica: „Nu te
bucura de mine, vrăjmaşă, căci chiar
dacă am căzut, mă voi scula iarăşi.
Chiar dacă stau în întuneric, Domnul
este lumina mea! Voi suferi mânia
Domnului, căci am păcătuit împotriva
Lui - până ce El îmi va apăra
pricina şi îmi va face dreptate; El
mă va scoate la lumină şi voi privi
dreptatea Lui” (cap. 7,7-9). Şi în
cuvintele lui David: „La Domnul
este scăparea; binecuvântarea Ta, să
fie peste poporul Tău!” (Ps. 3,8).

Folosind un jeep în miniatură, delegaţii din Asia de Sud l-au adus pe
platformă pe preşedintele diviziunii, care a prezentat un raport despre
progresul bisericii în acea parte a lumii. Jeepul a fost donat Conferinţei
Generale, pentru a fi expus la sediul acesteia.
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Cinci ani de misiune, dificili şi încurajatori
Prezentat luni seară, 3 iulie 2000
entru cei cinci ani care au trecut, am
avut de îndeplinit două obiective
fundamentale: instruirea membrilor
laici pentru lucrarea misionară şi investirea
de resurse financiare pentru lucrarea misio
nară. Raportul următor arată că obiectivele
au fost realizate în condiţii grele şi complexe.

şapte grupuri etnice şi şapte religii principale
diferite. România pregăteşte şi pastori vor
bitori de limbă m aghiară şi literatură pen
tru Şcoala de Sabat împreună cu o revistă în
limba maghiară. în România există mai mulţi
adventişti care vorbesc limba maghiară decât
în toată Uniunea de Conferinţe din Ungaria.
Uniunea română are peste 70.000 [în realitate
Complexitatea lucrării în Diviziunea
peste 73.000 - n. red.] de membri ai bisericii.
Radio Mondial Adventist (RMA) aduce o
Euro-Africa
contribuţie importantă la lucrarea din divizi
Diviziunea are o mare diversitate de
une, chiar de la începutul ei în Portugalia, în
naţiuni, limbi, religii şi mentalităţi. Popu
1971. Pentru lumea arabă din Orientul
Ulrich Frikart
laţia totală din teritoriul acestei diviziuni
Preşedintele
Mijlociu
şi Africa de Nord se transmite zece
este de peste 584 milioane de locuitori, în
Diviziunii
Euro-Africa
ore
pe
zi,
în limba arabă. RMA transmite pe
timp ce numărul adventiştilor de ziua a
unde
scurte
şi
în
România,
Bulgaria, Italia şi Germania.
şaptea este de peste 516 mii.
Programele de evanghelizare transmise prin satelit Pe teritoriul diviziunii se află şase uniuni de confe
NET ’96, NET ’98, FAPTE 2000 - au fost recepţionate
rinţe, cinci uniuni de biserici locale şi două uniuni de
în
mai multe uniuni din Europa de Est şi de Vest, pre
misiuni. Teritoriul ei acoperă 31 de ţări, situate în
cum
şi în Angola şi Mozambic. Programul Fapte 2000,
Europa de Răsărit şi de Apus, în Africa şi în Orientul
transmis
prin satelit din Bucureşti, a stârnit un deosebit
Mijlociu. In aceste ţări se află romano-catolici (în
interes.
Cu
ocazia acestui program au fost botezate zeci
Vatican, Spania, Portugalia, Franţa, Belgia, Luxem
de mii de persoane în diferite ţări ale diviziunii. Sute de
burg, Republica Cehă, Slovacia, Austria etc.), protes
biserici locale din România au recepţionat programul şi
tanţi (parţial în Germania şi Elveţia), ortodocşi (în
mii de noi membri s-au adăugat Bisericii Adventiste.
România şi Bulgaria) şi musulmani (în Africa de Nord,
Institutul Internaţional pentru Slujire Creştină este un
Turcia, Iran, Afganistan, Angola şi Mozambic).
sistem de instruire a laicilor care permite fiecărei uniuni
Cea mai mare concentrare a adventiştilor europeni
să-şi dezvolte propriul său program şi propriile sale
se află în Europa Răsăriteană. Trei ţări africane obiective. Este vorba de instruire profesională la nivel
Mozambic, Angola şi Insulele Săo Tome şi Principe
de voluntariat. în cadrul acestui sistem sunt prevăzute
ţările cu numărul cel mai mare de botezuri, au împre
şase programe alternative de instruire, incluzând cursuri
ună 316.778 de membri, reprezentând 66% din totalul
de pregătire în conducerea bisericii locale, evangheli
adventiştilor din diviziune.
zare personală, evanghelizare publică şi pregătirea de
în teritoriile trans-mediteraneene, avem doar patru
instructori pentru adulţi, tineri şi copii. Scopul acestei
biserici locale, cu 89 de membri, la o populaţie de pes
activităţi îl constituie instruirea m embrilor noştri pen
te 226 milioane de locuitori. în Turcia avem o biserică
tru a instrui pe alţi membri. (Uniunea de Conferinţe a
ce numără 19 membri şi doi pastori hirotoniţi, ceea ce
Bisericii Adventiste din România a adoptat acest sistem
înseamnă un adventist la 3,5 milioane de neadventişti.
din 1988, dar aplicarea lui este încă aşteptată - n. red.)
în această zonă se lucrează intens prin ADRA, care
acţionează şi în alte zone de criză politică: Bosnia,
Concluzii
Kosovo, Croaţia şi Macedonia.
Vestirea Evangheliei în Diviziunea Euro-Africa în
Pentru a face faţă nevoilor spirituale atât de diverse
tâmpină mari dificultăţi: secularism, islamism, război,
ale Diviziunii Euro-Africa, diviziunea publică materiale în
urmări ale comunismului. Dar Dumnezeu, care a început
22 de limbi principale. Lucrarea întâmpină dificultăţi de
această lucrare, o va şi termina. Avem nevoie de condu
osebite, nu doar din cauza barierelor culturale şi lingvis
cători şi pastori cu viziunea secerişului (Ioan 4,35). M ij
tice, ci şi datorită creşterii indiferenţei faţă de religie în loacele tehnice ne oferă o perspectivă optimistă, dar
ţările Europei Apusene, a tulburărilor sociale din unele
succesul depinde de slujirea plină de compasiune pentru
oamenii care au nevoie de Domnul. Darurile şi talentele
ţări ale Africii şi a fundamentalismului extremist din ţă
rile musulmane. Numai Dumnezeu poate înlătura barie poporului nostru trebuie mobilizate pentru a le pune în
rele care stau încă în calea înaintării în aceste zone aride. slujba marilor nevoi ale lumii pe care o slujim.
România cuprinde (potrivit raportului - n. red.)
Traducere de Aron M oldovan
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Dacă as fi Diavolul
Dificultăţi şi ocazii care stau în faţa bisericii
a începutul secolului al XXI-lea,
Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea se află într-un loc în care
niciodată nu s-a aşteptat să fie acum - pe
pământ. Dincolo de aceasta, ea s-a extins
mai departe de cele mai îndrăzneţe visuri
ale fondatorilor săi şi pare să-şi continue
expansiunea. în 1961, când am intrat în
biserică, erau ceva mai mult de un milion
de adventişti în lume. Cifra s-a extins la
peste 2 milioane în 1970, la 3,5 milioane
în 1980, la aproape 7 milioane în 1990 şi
George
la aproximativ 11 milioane în 2000. La
rata de creştere din prezent, ne-am putea
aştepta ca, în 2013, să existe 20 de milioane de
adventişti, iar până în 2025 sau 2030, dacă va mai fi
timp, 40 de milioane.
Ce schimbare faţă de anul 1848, când erau cca 100
de credincioşi! Viziunea dată lui Ellen White, că
adventismul va fi într-o zi asemenea râurilor de lumină
care vor înconjura pământul, trebuie să li se fi părut o
absurditate. Dacă unul dintre ei ar fi spus că vor exista
11 milioane de adventişti, ceilalţi, la fel ca Sara pe
vremuri, ar fi râs poate în hohote. într-un anumit sens,
imposibilul s-a întâmplat.
Acei credincioşi de la început erau puţini, săraci şi
slabi. Pe de altă parte, biserica de astăzi este numeroasă,
cea mai răspândită în lume dintre toate bisericile protes
tante din istorie, având bunuri şi mijloace de milioane
de dolari.
Dar creşterea a dat naştere la provocări şi a adus cu
sine complicaţii. La începuturile bisericii, lucrurile erau
foarte simple. Toţi vorbeau aceeaşi limbă, toţi aparţi
neau aceleiaşi rase, toţi locuiau într-o zonă relativ
restrânsă din nord-estul Statelor Unite şi toţi fuseseră
crescuţi într-o cultură care le-a oferit acelaşi sistem de
valori şi aceleaşi aşteptări.
în anul 2000, adventismul este departe de a fi
simplu. Noi venim din mai mult de 200 de ţări, vorbim
peste 700 de limbi, iar mediul în care ne-am dezvoltat
şi aşteptările noastre diferă în mare măsură.
Biserica Adventistă de astăzi posedă finanţe şi resurse
fără egal de lucrători calificaţi şi, în timp ce înaintează
spre împlinirea misiunii sale, trebuie să treacă peste ob
stacole fără precedent. Dacă adventismul a realizat deja
imposibilul în istoria lui trecută, el se va confrunta din
nou cu realizări imposibile în istoria sa viitoare. Din
fericire, Dumnezeul nostru este expert în lucruri
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im posibile. Dar, pentru a-Şi încheia lucra
rea, El a ales să folosească instrumente
omeneşti, care pot greşi.
Aşa că, dacă aş fi Diavolul, în timp ce
biserica se luptă să înainteze spre viitor, eu
mi-aş concentra toate eforturile împotriva
elementului uman din planul lui Dumnezeu.
De fapt, dacă aş fi Diavolul, mi-aş plănui
strategia cu mare grijă. Aş face un plan bine
gândit ca să împiedic biserica să-şi împli
nească misiunea.
Primul lucru de pe agenda mea ar fi
generaţia viitoare de adventişti.

acă aş fi Diavolul, mi-aş concentra toată energia
să d eterm in biserica să respin g ă ideile şi p la 
n u rile generaţiei viitoare. N-ar fi prea greu să o fac,
pentru că, în cele mai multe părţi ale lumii, tinerii nu se
comportă aşa cum o fac cei mai în vârstă: nu se îm 
bracă, nu cântă şi nici măcar nu gândesc la fel. Când îi
determin pe cei mai în vârstă să se încrunte auzind sune
tul chitarei, i-aş ajuta în acelaşi timp să uite că primii
adventişti nu îngăduiau să se folosească orga în biserică,
în timp ce aş combate aşa-numitele scenete ale tinerilor,
i-aş ajuta pe cei mai în vârstă să uite că Isus a folosit în
tâmplări fictive, cum ar fi pilda bogatului şi a săracului
Lazăr, şi că Ellen White, atunci când folosea cuvântul
„drama”, se referea la spectacole de genul telenovelelor
de astăzi. Şi, desigur, i-aş încuraja pe membrii mai în
vârstă să considere că scenetele tinerilor reprezintă un
păcat foarte grav, şi nu parabole interpretate. Aş ajuta de
asemenea Biserica Adventistă să uite că însăşi mişcarea
adventă a fost începută în cea mai mare parte de tineri,
ale căror idei erau inovatoare şi creative.
Diavolul cu care avem de-a face nu e stupid. El ştie
că, dacă îi poate descuraja pe cei mai buni tineri să preia
lucrarea bisericii, în cele din urmă ea va muri sau va fi
pe moarte. Ca să ajungem la cei din noua generaţie, tre
buie să învăţăm să comunicăm cu ei în limbajul din tim
pul lor, aşa cum Domnul Isus a folosit expresiile din tim
pul Său şi James White, pe cele din timpul lui. Dacă bi
serica stăruie să folosească limbajul secolului al XlX-lea
ca să ajungă la tinerii din secolul al XXI-lea, în cele din
urmă îşi va păstra formele şi tradiţiile, dar îşi va pier
de misiunea pentru lume. Biserica trebuie să recunoască
faptul că generaţiile care vin nici măcar nu gândesc aşa
cum gândim noi, cei născuţi în anii 1940 şi mai înainte.
Loialitatea de altădată nu mai există. Cei care trăiesc în
epoca postmodemă au tendinţa să fie şi postdenominaţio-
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nali. Biserica nu se mai poate aştepta
la o loialitate necritică, însoţită de sen
timentul vinovăţiei, bazată doar pe
faptul că oamenii s-au născut adventişti
sau că ei cred că Biserica Adventistă
are adevărul. Din contră, biserica va
trebui să demonstreze că este cu ade
vărat ceea ce spune şi că îşi foloseşte
fondurile şi resursele cu credincioşie.
Tinerii de astăzi stau mai puţin pegânduri decât cei m ai în vârstă,
când este vorba să-şi folosească fon
durile şi talentele în afara Bisericii
Adventiste organizate.
Aceasta nu este o problemă sim
plă. Tinerii bisericii constituie cel mai
de preţ bun al ei, iar tinerii din afara
bisericii sunt câmpul ei misionar,
acum şi în viitor. Tinerii reprezintă
cea mai mare ocazie a adventismului
şi cea mai serioasă provocare. Biserica
trebuie să facă planuri ca să ajungă la
mintea lor, să-şi asigure sprijinul lor.
Ei vor constitui biserica viitorului.
acă aş fi Diavolul, aş determ ina
biserica să-şi p u n ă ţinte cât mai
mici. Tactica aceasta este strâns legată
de aceea a descurajării tinerilor, pen
tru că ei încă nu au descoperit că toate
lucrurile sunt imposibile. Cunosc ad
ventişti care pot să prezinte 110 moti
ve pentru care cam tot ce se propune
nu poate fi făcut. De obicei, ei îşi
susţin argumentele cu texte biblice şi
cu citate din scrierile lui Ellen White,
scoase din contextul lor istoric.
Evident, aceşti apostoli ai negati
vismului n-au citit niciodată declaraţia
următoare din Mărturii (voi. 6, pag. 476):
,JVoi metode şi noi planuri vor izvorî
în noile împrejurări. Idei noi vor veni
o dată cu lucrătorii noi care se consacră
lucrării... Ei vor prim i planuri făcute
personal de Domnul". (Desigur, lucră
torii noi sunt adesea lucrători tineri.)
Apostolii negativismului au nevoie
să înveţe lecţia bărzăunelui. Dacă ai în
vedere forma lui aerodinamică, pare
imposibil ca el să zboare. Dar el nu
ştie aceasta şi zboară oricum.
Dacă îşi va pune ţinte mici, biserica
va rămâne încă mult timp pe această
planetă. Mă gândesc la prietenul meu
din Hawaii, Amold Trujillo. El are
acum 29 de biserici şi grupe, cu 5.500
de membri, dar a declarat public că

obiectivul său este ca, până în anul
2005, să aibă 10.000 de grupe de
familie de câte 12 membri şi, în pre
zent, el pune temelia pentru o ase
menea extindere. Ce este aceasta? O
viziune sau o amăgire? Pot fi aproa
pe una de alta. Dar să nu uităm nici
odată că înaintaşii noştri au avut o
sarcină imposibilă. întrebarea pe
care trebuie să ne-o punem este
următoarea: De câtă credinţă avem
nevoie ca să primim ploaia târzie?
Cum putem să ne punem ţinte
curajoase şi să ne folosim cel mai
bine fondurile şi forţa de lucru, ca să
ne transformăm visele în realitate?
acă aş fi Diavolul, i-aş d e te r
m ina pe oam eni să cread ă că
nu există decât o singură m etodă
de a face un anum it lucru şi că toţi
trebuie să folosească acea singură
m etodă ca să-l facă.
Să luăm, de exemplu, serviciul
divin. Acum câţiva ani, Diviziunea
America de Nord a avut unele tensi
uni în legătură cu ceea ce se numea
închinarea de tip celebration. Nu cu
nosc mult despre această închinare,
dar ştiu că la serviciile adventiste
obişnuite pot să adorm în timpul ru
găciunii de deschidere, să mă trezesc
la rugăciunea de la sfârşit şi să vă
spun tot ce s-a întâmplat între timp.
Biserica trebuie să-şi dea seama,
după cum arată Ellen White, că „nu
toate minţile pot să fie atinse prin
aceleaşi metode”. De exemplu, stilu
rile de închinare sunt legate de starea
socio-economică a oamenilor. Ceea
ce poate influenţa o societate mai înal
tă poate că nu îi atrage pe penticos
tali, pe ortodocşi sau pe anglicanii
care ţin la autoritatea bisericii lor şi
la formele lor istorice de închinare.
Eu nu spun că trebuie să ne facem
penticostali sau ortodocşi, ci că tre
buie să folosim stiluri care se adre
sează nevoilor lor. Biserica Adven
tistă nu are nevoie doar de unul sau
două stiluri de închinare. Ea are
nevoie de 50 sau mai multe, ca să
ajungă la toţi oamenii. Cu alte cu
vinte, dacă fiecare din biserică arată
ca mine, nu ajungem foarte departe.
Am vorbit despre închinare, dar
acelaşi lucru se poate spune despre
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evanghelizare. Dumnezeul nostru a
creat varietate pretutindeni. Trebuie
să depăşim secerişul bazat pe o sin
gură cultură dintr-o anumită socie
tate şi să ajungem la toţi copiii lui
Dumnezeu. Trebuie să dezvoltăm
în mod conştiincios metode şi pro
cedee cu totul deosebite de cele tra
diţionale, dacă dorim să ajungem
la cei mai neasemănători cu noi.
acă aş fi Diavolul, aş m ini
m aliza im p ortan ţa noilor
tehnologii p en tru încheierea lu 
crării bisericii. Noua tehnologie are
o putere imensă spre bine sau spre
rău. Prea adesea, noi am lăsat acest
teren diavolului. H. M. S. Richards
a înfiinţat postul de radio „Voice of
Prophecy” (Vocea Profeţiei) acum
70 de ani. El mi-a spus odată că a
trebuit să lupte cu fraţii la fiecare
pas. Lucrarea prin radio era prea
nouă, prea radicală, prea inovatoa
re, prea neexperimentată, şi mulţi
dintre colegii săi considerau că
este o risipă a banilor Domnului.
Astăzi, avem posibilitatea să
folosim tehnologii la care Richards
nici nu a visat, ca să răspândim
soliile celor trei îngeri. Astăzi, ca
niciodată până acum, avem nevoie
de o generaţie cu spiritul lui H.
M. S. Richards, dar cu imaginaţia
secolului al XXI-lea.
Tot despre tehnologie trebuie să
spun că eu am crezut că ideea pro
gramelor de tip NET era o nebunie.
Cine ar merge la biserică să urmă
rească un predicator pe ecran? Mă
bucur că am greşit. Programele de
tip NET au aşezat Biserica Adven
tistă chiar în avangardă privind
folosirea unor forme de comuni
care mondială. Ce alte idei mai
sunt de descoperit? Cum le putem
folosi cel mai bine?
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acă aş fi Diavolul, aş face
din p astori şi din adm inis
tra to ri centrul lu crării bisericii.
Diavolul trebuie să fie cel care ne-a
dat ideea că doar pastorul trebuie să
predice, să ţină lecturi biblice, să fie
primul câştigător de suflete în bise
rică, să ia şi să îndeplinească deci
ziile administrative pentru biserică.
Trebuie să lăsăm în urmă ideea

că biserica este un centru de diver
tisment pentru sfinţi. Avem nevoie
de mai mulţi preoţi în preoţia credicioşilor. Dacă aşteptăm ca lucrarea
să fie terminată de pastori, Biserica
Adventistă va rămâne pe pământ
ceva mai mult de o veşnicie.
E nevoie să se creeze o generaţie
de pastori şi administratori adven
tişti care să instruiască, să aibă de
prinderea de a-i ajuta pe oameni să-şi
folosească talentele ca să vestească
Evanghelia oamenilor din lumea în
treagă. Pastorii trebuie să-i pregă
tească pe alţii ca să poată lucra, nu
să fie cloşti care îşi protejează puii
fără pene. Cineva a spus că, dacă o
biserică nu înfiinţează în trei ani o
nouă biserică, ar trebui să-şi piardă
pastorul... Biserica Adventistă tre
buie să facă paşi hotărâţi ca să schim
be rolul pastorului în acela de instruc
tor, care să-i pregătească pe alţii.
acă aş fi Diavolul, aş subm ina
im portanţa bisericii locale.
Una dintre cele mai mari nevoi ale
adventismului este crearea şi menţi
nerea unor biserici locale vibrante.
O biserică sănătoasă nu este un grup
de persoane, ci un corp de credin
cioşi care lucrează pentru societatea
din jurul lor.
Sarcina bisericii mondiale este ca,
prin Conferinţa Generală, să coordo
neze fonduri şi personal pentru a tri
mite solia Domnului Hristos până la
colţurile îndepărtate ale pământului.
Astfel, congregaţionalismul, ca for
mă de organizare, nu este suficient în
sine. Dar, pe de altă parte, pe termen
lung, denominaţiunea va fi atât de să
nătoasă cât vor fi bisericile ei locale.
Ce trebuie făcut pentru a crea comu
nităţi mai sănătoase la nivel local?
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acă aş fi Diavolul, aş crea mai
m ulte niveluri adm inistrative
şi m ai m ulţi adm in istrato ri. De
fapt, dacă aş fi Diavolul, i-aş ţine pe
cât mai mulţi angajaţi de succes ai
bisericii cât mai departe de locul de
acţiune. I-aş aşeza în spatele birouri
lor, i-aş acoperi cu hârtii şi i-aş în
ghiţi în comitete. Şi, dacă atâta n-ar
fi de ajuns, i-aş muta spre niveluri
din ce în ce „mai înalte”, până când
pierd contactul direct şi susţinut cu
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oamenii care compun biserica.
Să nu mă înţelegeţi greşit. Eu
cred în organizaţia bisericii. Dar cred,
de asemenea, în hrană şi ştiu că prea
mult, chiar dintr-un lucru bun, nu
este sănătos.
Mulţi cred că adventiştii trebuie
să reducă numărul formelor lor de
organizare şi al clădirilor cu scop
administrativ, pentru ca astfel mai
mulţi bani şi mai multă energie să
fie folosite pentru a susţine lupta pe
linia frontului.
Mulţi adventişti au obosit să su
porte cheltuielile masive pentru un
sistem multistratificat. La Consiliul
Anual din 1999, din Brazilia, am
arătat că nici o biserică din lume nu
are de susţinut atâtea niveluri admi
nistrative câte are Biserica Adventistă.
Când articolul a fost publicat de A d
ventist Review, redacţia a vrut să ada
uge „cu excepţia Bisericii Romano-Catolice”. Eu am spus să adauge „inclu
siv Biserica Romano-Catolică”. Sis
temul romano-catolic are două nive
luri deasupra bisericii locale, în timp
ce Biserica Adventistă are patru.
Sistemul actual a fost dezvoltat
în perioada carului cu boi, când şi
telefonul era un lux. Provocarea bi
sericii pentru secolul al XXI-lea va
fi să se reorganizeze, luând în consi
derare transporturile şi comunicaţiile
moderne. Eu tocmai termin de scris
o carte despre istoria organizaţiei
Bisericii Adventiste, care sugerează
un model complet restructurat, cu
trei niveluri, aranjat în aşa fel, încât
să folosească avantajele unei biserici
mondiale şi, în acelaşi timp, să
susţină iniţiativa locală.
Adventiştii îşi dau seama din ce
în ce mai mult că, în lumea postmodemă, există alte moduri de a struc
tura biserica, fapt care ar elibera atât
fonduri, cât şi lucrători pentru înche
ierea lucrării lui Dumnezeu pe pă
mânt. Mulţi consideră că prea mulţi
bani se cheltuiesc pentru funcţiona
rea mecanismului, ca şi cum mecanis
mul ar fi un scop în sine. Multe oca
zii posibile ale viitorului sunt condiţi
onate de restructurarea cu succes în
aşa fel, încât să fie deblocate resurse
şi să fie încurajată investiţia de noi
resurse. Sarcina aceasta ar putea fi
______________ ^
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una dintre cele mai mari provocări
ale zilelor noastre.
acă aş fi Diavolul, aş face ca
adventiştii să se team ă de D u
hul Sfânt. Prea multora dintre noi
le este frică de penticostalism. Pe de
altă parte, trebuie să ne amintim de
învăţătura Bibliei privitoare la nece
sitatea Duhului Sfânt în lucrarea creş
tină şi de afirmaţia lui Ellen White
că primirea Duhului Sfânt aduce cu
sine toate celelalte binecuvântări.
Cu ani în urmă, am menţionat
într-o prezentare la Conferinţa Gene
rală că adventiştii nu cred cu adevă
rat în cele 27 de principii fundamen
tale de credinţă, mai ales în cele de
spre perpetuitatea darurilor spiritua
le până la sfârşitul timpului. Noi
avem tendinţa să credem în darul spi
ritual, nu în darurile spirituale, şi cei
mai mulţi dintre noi limitează darul
acesta la o persoană aflată în mor
mânt de 85 de ani. Dacă aş primi
astăzi un dar autentic al limbilor,
poate că aş fi dat la o parte de pe
această platformă. Dar, dacă aş pri
mi un dar autentic al profeţiei, s-ar
constitui un mare comitet să studie
ze situaţia timp de zece ani de acum.
Trebuie să recunosc faptul că şi
luarea în discuţie a acestor lucruri
mă nelinişteşte, pentru că este greu
(imposibil) să-L stăpânim noi pe
Duhul Sfânt. Dar, pe de altă parte,
avem făgăduinţa din Ioel 2 şi revăr
sarea spirituală din ultimele zile - o
revărsare spirituală care, foarte
probabil, va rupe biserica în două.
Cât de mult gândim noi cu ade
vărat la Duhul Sfânt şi la revărsarea
ploii târzii? Suntem cumva atât de
concentraţi asupra obiectivelor, struc
turilor şi străduinţelor omeneşti,
încât am uitat de puterea esenţială
din spatele fiecăreia dintre ele? Ce
paşi trebuie făcuţi pentru a oferi
Duhului Sfânt locul potrivit în Bi
serica Adventistă? Sau sperăm că ne
vom termina lucrarea fără prezenţa
Sa tulburătoare?
Declaraţii cum sunt cele din
Selected M essages (pag. 118) îmi
trezesc interesul. Toţi cunoaştem
partea care vorbeşte despre lucrarea
finală, ce înaintează ca focul în m i
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rişte, dar am citit restul paragrafu
lui? „Dumnezeu va folosi mijloace a
căror origine nu va putea fi înţeleasă
de oameni. îngerii vor face o lucra
re pe care oamenii ar fi putut avea
binecuvântarea să o îndeplinească,
dacă n-ar fi neglijat să răspundă
cerinţelor lui Dumnezeu.”
acă aş fi Diavolul, aş în c u ra ja
biserica să continue să se jo a 
ce cu num erele. Lucrai cel mai rău
s-a întâmplat atunci când Biserica
Adventistă a învăţat să calculeze.
Calculăm numărul de membri, de
biserici, de instituţii, numărăm banii
şi toate celelalte. Numerele îşi au
locul lor, dar ele pot să aibă foarte
puţin de-a face cu realitatea înche
ierii lucrării.
Un rezultat al jocului cu cifrele
este faptul că avem tendinţa să ne
investim banii acolo unde putem să
câştigăm cât mai mulţi oameni, chel
tuind cât mai puţini bani, acolo un
de obţinem cele mai bune rezultate.
Aceasta înseamnă că nu am făcut
efortul necesar în cele mai dificile
părţi ale lumii. în Diviziunea Ame
rica de Nord, albii sunt grupul cel mai
greu de evanghelizat. Acum câţiva
ani, i-am scris preşedintelui diviziu
nii că, dacă el nu va începe să depu
nă mai mult efort pentru evangheliza
rea creativă a acestui grup mulţumit
de sine, în 50 de ani, albii din Ame
rica de Nord vor fi cel mai mare grup
de populaţie neevanghelizată din lu
me. Problema numerelor arată dife
rit în diferite părţi ale lumii, dar tre
buie să ne confruntăm în mod con
secvent cu ea atunci când facem pla
nuri, dacă sperăm să ajungem vreo
dată la toţi copiii lui Dumnezeu.
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acă aş fi Diavolul, aş face ca
adventiştii de ziua a şaptea să
uite sau cel puţin să subestimeze
m oştenirea lor apocaliptică. Bise
rica Adventistă nu s-a considerat
doar o altă denominaţiune, ci un
popor al profeţiei, care îşi are rădă
cinile în Apocalipsa 10-14. Credinţa
aceasta, că adventismul este un
popor deosebit, având o chemare şi
un mesaj urgent, a dus biserica până
la marginile pământului.
Dacă dispare această viziune, ad
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ventismul devine doar o altă deno
minaţiune fără vigoare, care, întâm
plător, este mai deosebită decât alte
biserici în unele dintre principiile sale.
Apropierea noastră de Apocalipsa
în planificarea viitoare va hotărî dacă
adventismul va continua să fie o miş
care sau se va transforma într-un
monument al mişcării şi, în cele din
urmă, într-un muzeu despre mişcare.
în ce priveşte Apocalipsa, este
important să le vorbim oamenilor
din zilele noastre. Nu-i putem con
vinge despre apropierea revenirii
Domnului Hristos, povestindu-le că
au existat un mare cutremur de pă
mânt în Lisabona, în 1755, şi o că
dere de stele, în 1833. Eu nu contest
istoricitatea acestor evenimente şi
influenţa lor asupra oamenilor din
secolul al XlX-lea, dar trebuie să-i
ajutăm pe oameni să vadă cum se
desfăşoară evenimentele apocaliptice
în contextul actual.

unii cu alţii. Toate subiectele vechi
de dispută sunt binevenite - stilul
de închinare, standardele în îmbră
căminte, teologia. Oricare dintre
ele m-ar ajuta să-mi ating scopurile,
dacă aş fi Diavolul. în definitiv,
dacă adventiştii şi-ar consuma toate
gloanţele luptându-se unii cu alţii,
nu le-ar mai rămâne gloanţe şi
pentru mine. Diavolul a avut mult
succes folosind această strategie. Ce
se poate face ca să fim ajutaţi să ne
apărăm de adevăratul duşman?
acă aş fi Diavolul, i-aş d e te r
m ina pe cât mai mulţi adven
tişti să aibă o gândire tribalistă,
naţionalistă şi rasistă. Aş determi
na biserica să se angajeze într-o ma
re luptă pentru putere, fără să ia în
considerare misiunea şi eficienţa ei.
La această afirmaţie mă grăbesc
să adaug că există nedreptăţi care
trebuie să fie îndreptate şi situaţii
complexe care niciodată nu pot fi
îndreptate complet. Apelul meu este
că, şi în situaţiile cele mai grele şi
mai nedrepte, este necesar să ne
purtăm ca fraţi şi surori născuţi din
nou, care sunt în stare să discute
aceste lucruri fără să piardă din ve
dere misiunea bisericii. în primul
rând, misiunea este cea care ne ajută
să înţelegem dacă lucrurile în cauză
au importanţă sau nu. Pe această di
recţie, adventismul trebuie să dez
volte mecanisme ca să îmbogăţească
şi să lumineze caracterul ei multicultural şi internaţional.

D

acă aş fi Diavolul, i-aş d e te r
m ina pe adventişti să susţină
că toate principiile lor sunt de im 
p o rtan ţă egală. în contrast cu aceas
tă idee, este clar faptul că a avea o
relaţie mântuitoare cu Domnul Isus
reprezintă însăşi esenţa creştinismului.
Această relaţie nu se află la acelaşi
nivel cu mâncarea cărnii de porc. Eu
am cunoscut păzitori ai Sabatului şi
chiar vegetarieni care erau mai jos
nici decât diavolul. Biserica trebuie
să gândească la principiile sale, având
în vedere ceea ce este de primă im
portanţă şi ce este secundar, ceea ce
este central şi ce este marginal. Ta
n cele din urmă, dacă aş fi Diavo
bloul biblic arată clar că întregul
lul, aş face ca adventiştii să arate
creştinism autentic decurge dintr-o
nefericiţi în Sabat. Când se bucură
relaţie mântuitoare cu Isus Hristos.
adventiştii? Vineri la apusul soarelui
Este foarte uşor să fii adventist fără
sau sâmbătă când apune soarele?
să fii creştin. în evanghelizare şi în
Prea mulţi dintre noi se poartă
întregul nostru program misionar,
ca şi cum Sabatul ar fi o pedeapsă
locul central al Domnului Hristos
pentru faptul că suntem adventişti,
trebuie să fie limpede precum cris
în loc să fie un semn al mântuirii
talul. Este necesar să structurăm în
noastre şi cea mai mare binecuvân
mod conştient lucrarea misionară,
tare din săptămână.
astfel încât, atunci când devin ad
Această atitudine se vede în prea
ventişti, oamenii să devină creştini,
multe dintre bisericile noastre. Am
pentru că, în afara creştinismului,
fost la biserici adventiste în care nici
adventismul nu are valoare.
nu m-a salutat nimeni. Aşa că nici eu
nu i-am tulburat pe membri cu saluacă aş fi Diavolul, i-aş d e te r
Continuare în pagina 44
m ina pe adventişti să se lupte
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Rezoluţie privitoare la Sfânta Scriptură*
Prin Sfintele Scripturi, Dumnezeu a
comunicat adevărul şi Evanghelia despre
Sine şi planul de răscumpărare. Biblia
este temelia credinţei şi vieţii zilnice a
poporului Său. Ea ne atrage spre Isus
Hristos, Mântuitorul nostru, şi dă vieţii
noastre un sens şi un scop în timp ce
aşteptăm a doua Sa venire.
Chiar de la începutul Bisericii
Adventiste, noi am fost cunoscuţi ca
„popor al Cărţii”. Studierea Bibliei a
constituit un semn caracteristic al spi
ritului adventist. Noi întemeiem existenţa
şi credinţa noastră pe Sfintele Scripturi,
recunoscând în Isus Hristos Cuvântul
întrupat. Biblia se află în centrul
existenţei noastre.
Noi credem că „toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea în
ţelepciune în neprihănire, pentru ca omul
lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună”
(2 Tim. 3,16.17). Darul profeţiei, aşa cum
s-a manifestat prin Ellen White, arată, de
asemenea, supremaţia Sfintelor Scripturi.
In lumina acestor consideraţii, ne
exprimăm mulţumirea faţă de Dumnezeu
pentru Cuvântul Său şi pentru desco
perirea lui Isus Hristos în acest Cuvânt.
Umilindu-ne inima înaintea lui
A

Dumnezeu, dorim să ne arătăm apreci
erea faţă de Biblie, lăsând ca învăţătu
rile ei să aducă roade în viaţa noastră.
Pentru a sublinia supremaţia Sfintelor
Scripturi în biserică şi în lume,
recomandăm următoarele:
1. Să se intensifice eforturile de a
încuraja societatea, în general, şi pe
membrii bisericii, în special, inclusiv pe
copii, tineretul şi pe cei noi în credinţa
noastră, să caute o relaţie cu Dumnezeu
prin citirea şi studierea Bibliei.
2. Toţi membrii bisericii, în mod indi
vidual, să facă din studierea zilnică a
Bibliei o prioritate în viaţa lor şi toate
departamentele bisericii să facă din
studierea Bibliei o prioritate în
programele lor.
3. Să se depună eforturi pentru ca, pe
cât este posibil, Biblia să fie pusă la
îndemâna tuturor oamenilor, în mod
gratuit sau la cel mai scăzut preţ posibil.
4. Bisericile locale să caute să pună la
dispoziţie o varietate de materiale ca
sursă de comentarii şi să ofere facilităţi
de instruire în folosul membrilor lor.
5. Biserica locală să caute, pe baza
unui plan, să înfăţişeze Biblia ca pe ceva
important pentru societatea de astăzi,
folosindu-se de toate mijloacele
corespunzătoare.

* Cele două rezoluţii care urmează au fost adoptate la cea de-a 57-a Sesiune a Conferinţei Generale a Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea, desfăşurată la Toronto, Canada, între 29 iunie şi 8 iulie 2000.
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Rezoluţie privitoare la darul profeţiei
manifestat prin lucrarea lui Ellen White
De peste şase mii de ani, conflictul
cosmic dintre Isus Hristos şi Satana
bântuie cu furie în univers. Prin
mijloace umane şi supranaturale,
Satana a continuat conflictul început în
ceruri cu milenii în urmă. Din ură faţă
de Hristos, el a produs confuzie cu
privire la natura lui Dumnezeu în
mintea celor mai mulţi oameni. In loc
să-L prezinte ca Dumnezeu al iubirii,
a cărui Lege este o transcriere a
caracterului Său, Satana L-a înfăţişat
într-un mod caricatural, într-o varietate
de forme, inclusiv ca tiran, care pre
tinde un nivel de ascultare imposibil
de realizat, şi ca Divinitate indulgentă,
căreia puţin Ii pasă dacă Legea Sa
este sau nu păzită.
Pe parcursul secolelor trecute,
Dumnezeu S-a străduit să înfăţişeze
adevărul despre Sine însuşi. Prin
patriarhi şi profeţi, prin natură şi prin
revelaţia scrisă, prin experienţa umană
şi prin providenţa divină, El a combătut
înşelăciunile şi denaturările produse de
Satana. In cele din urmă, El a trimis
în lume pe unicul Său Fiu, pentru
ca, prin viaţa, slujirea şi moartea Lui,
lumea să poată înţelege că Dumnezeu
este dragoste şi să fie atrasă spre El.
Au trecut aproape două milenii de
a

A.

A
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când Isus S-a întors la ceruri. Toate
marile profeţii privitoare la timp ale
Bibliei s-au împlinit. Conflictul final din
marea luptă dintre neprihănire şi păcat
se apropie cu grăbire. „ Tot ce este
pământesc se pune în mişcare” (Hristos,
Lumina lumii, ed. 1999, pag. 202).
In lumina acestor consideraţii,
1. Exprimăm mulţumirile noastre faţă
de Dumnezeu pentru învăţăturile,
sfaturile, avertizările şi mustrările pe care,
în mila Sa, ni le-a dat prin scrierile lui
Ellen White şi dorim să arătăm aprecierea
noastră pentru aceste solii, umilindu-ne
inima înaintea Lui şi lăsând ca ele să
aducă roade depline în viaţa noastră.
2. Recomandăm să se intensifice efor
turile pentru informarea tuturor membri
lor bisericii, mai ales a tineretului şi a
celor noi în credinţa noastră, cu privire la
rolul şi valoarea acestui dar în experienţa
adventiştilor de ziua a şaptea. încurajăm,
de asemenea, răspândirea crescută a
cărţilor lui Ellen White şi organizarea de
programe de studiu în toată lumea,
folosind cărţile scrise de Ellen White pe
care membrii le au la dispoziţie.
3. Recomandăm ca administratorii
bisericii, pastorii, educatorii şi condu
cătorii laici să încurajeze tot poporul
nostru, prin cuvânt şi exemplu, să stu-
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dieze şi să urmeze instrucţiunile şi prin
cipiile practice pentru viaţa de zi cu zi,
cuprinse în aceste sfaturi inspirate.
4. Recomandăm ca toţi adminis
tratorii bisericii, inclusiv cei care
lucrează în instituţii de educaţie şi de
îngrijire a sănătăţii, să acorde o aten
ţie deosebită sfaturilor inspirate date
adventiştilor de ziua a şaptea prin
scrierile lui Ellen White.
5. încurajăm fiecare biserică locală
să instituie o zi anuală a Spiritului
Profetic şi recomandăm ca şcolile noas
tre să stabilească o săptămână anuală
a moştenirii pe care o deţine Biserica
Adventistă.
Pentru a crea condiţii ca scrierile
publicate ale lui Ellen White să fie mai
la îndemână pentru biserică:
1. Recomandăm continuarea şi pro
movarea de stimulente speciale pentru
cumpărarea scrierilor publicate ale lui
Ellen White de către angajaţii bisericii şi
oferirea în continuare a acestor cărţi
pline de solii inspirate celorlalţi membri
ai bisericii, la preţurile cele mai scăzute,
cu prilejul diferitelor întâlniri (tabere etc.).
2. încurajăm casele de editură ale
bisericii şi centrele adventiste de carte să
acorde cărţilor lui Ellen White un loc
proeminent în publicitatea şi în expozi
ţiile pe care le vor organiza.
3. Ne exprimăm aprecierea faţă de
diviziunile bisericii din toată lumea şi
faţă de casele lor de editură pentru cele
237 de traduceri ale cărţilor lui Ellen

White autorizate în ultimii cinci ani şi
cerem diviziunilor să continue să se
folosească de subvenţiile acordate de
Conferinţa Generală pentru traducerea
cărţilor lui Ellen White în limbile locale,
încurajăm în continuare să se folosească
metode aprobate, inovatoare şi ieftine,
inclusiv mijloace electronice, pentru
realizarea acestui obiectiv.
4. încurajăm casele noastre de editură
să traducă, acolo unde este posibil, lu
crarea de referinţă Messenger of the Lord
(Solul Domnului) şi recomandăm ca
membrii şi angajaţii bisericii să citească
această carte şi să observe în mod special
„calea pe care ne-a condus Domnul şi
învăţămintele Sale din istoria noastră
trecută” (Life Sketches, pag. 196).
Ca recunoaştere a recentelor activităţi
ale Fundaţiei White,
Ne exprimăm aprecierea faţă de
Fundaţia White pentru producţiile sale de
CD-ROM, inclusiv compact discul inter
activ lansat de curând, Legacy of Light.
De asemenea, ne exprimăm aprecierea
pentru eforturile sale de a pune la dispo
ziţie scrierile publicate ale lui Ellen White,
precum şi informaţii corespunzătoare şi
exacte despre aceste scrieri şi despre lu
crarea lui Ellen White, prin pagina oficială
de Web a Fundaţiei White. Recomandăm
ca informaţiile de pe această pagină Web
să fie puse la dispoziţie şi în alte limbi, în
afară de engleză, şi ea să fie păstrată la
zi în ce priveşte informaţiile care îi intere
sează şi îi priveşte pe membrii bisericii.

D acă aş fi D iavolul / Urmare de la
pagina 40
tul meu. Am luat loc. Cam pe la 11:05,
cineva s-a oprit să mă întrebe dacă
eu sunt vorbitorul. în timpul pre
dicii mele, i-am întrebat ce ar face
dacă ei ar fi vizitatori neadventişti?
Ar mai veni vreodată într-o astfel
de biserică? Eu le-am spus că nu aş
mai veni.
Este necesar mai mult decât o
doctrină corectă pentru a umple
biserica. Avem nevoie nu doar de
adevăr doctrinal, ci de adevăr aşa
cum este el în Isus (Luca 13,35).
m obosit jucând rolul Diavolului.
Ce rol are Dumnezeu în toate
acestea? Dacă aş f i în locul lui Dum 
nezeu, aş încuraja Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea să înceapă să gân
dească, să fa că planuri şi să acţioneze
astfel, încât să zădărnicească planul
Diavolului. Aş încuraja Biserica Adven
tistă să înmulţească puterea binecu
vântărilor sale; să trateze dificultăţile
într-o manieră deschisă, cinstită şi
creştină şi să depună toate eforturile
pentru a valorifica la maximum oca
ziile sale de a-şi împlini misiunea.
Succesul nu va veni la întâmplare,
ci va fi rodul unei gândiri, plănuiri şi
acţiuni deliberate.

A

George Knight este profesor de istoria
bisericii la Seminarul Teologic Adventist
al Universităţii Andrews.
Traducere de Aron Moldovan

Cuvântul de rămas-bun
al primarului oraşului Toronto
/v
n stilul său specific, primarul oraşului Toronto a adresat un remarca
bil cuvânt de rămas-bun participanţilor la cea de-a 57-a Sesiune a
Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste, cu ocazia închiderii
acesteia, pe 8 iulie 2000.
„Aţi venit ca delegaţi, dar plecaţi ca prieteni”, le-a spus el ascultătorilor
încântaţi. „Aş fi dorit ca sportivii care joacă pe acest stadion să fi fost
aici, să vadă cum arată această mare mulţime. Acum zece zile, le-am
înmânat preşedinţilor Paulsen şi Parchment cheile oraşului. Aceasta este
cea mai mare onoare a noastră. Şi dv. ne-aţi acordat cea mai mare onoare
pentru oraşul nostru grandios.”
Primarul a caracterizat sesiunea Conferinţei Generale ca fiind „cel mai
mare eveniment din istoria oraşului Toronto. Noi am dorit să vă oferim
un bun-venit şi un cămin departe de casă. Aceasta a fost o Convenţie per
fectă. In ciuda mărimii ei, n-a fost nici o problemă, de nici un fel. Acest
lucru este imposibil, aşa ceva nu se poate întâmpla, nici chiar la Toronto,
cu o adunare atât de mare. Un asemenea eveniment este un coşmar logistic”.
„Dv. aţi uimit oraşul”, a declarat primarul, „aţi fost oaspeţi desăvârşiţi.
Aveţi un deosebit simţ al umorului. Dorim să găzduim toate convenţiile şi
adunările dv. Aveţi o biserică ce are un stil de viaţă fără droguri, fără tutun
şi fără alcool. Familia dv. se înalţă deasupra şi dincolo de tot ce am văzut
vreodată. Copiii n-au avut probleme cu poliţia, tineretul îşi respectă părinţii
şi vă susţin valorile. Cei 20.000 de adventişti din Toronto sunt un bun exem
plu pentru oraşul nostru şi pentru ţara noastră. Vă rog să reveniţi curând.”
Primarul a fost ovaţionat de ascultători, care s-au ridicat în picioare, şi
a primit din partea pastorului Jan Paulsen un cec de 3564 de dolari, desti
nat unei organizaţii de caritate din Toronto (Daily Bread Food Bank).
Aprecierile primarului oraşului Toronto faţă de participanţii la sesiu
nea Conferinţei Generale din Canada par şi poate sunt exagerate. Totuşi,
ele spun ceva îmbucurător în dreptul Bisericii Adventiste. Şi dacă nu
spun exact ceea ce suntem, spun ceea ce ar trebui să fim.

I

Traducere de Aron Moldovan.

,Mulţumesc din inimă delegaţilor diviziunii noastre.’
Ulrich Frikart, preşedinte,

Diviziunea Euro-Africa

V\
hcă o dată doresc să-mi exprim
recunoştinţa sinceră fa ţă de cei 136 de
delegaţi ai noştri. A ţi fo s t un grup
splendid şi aţi adus o contribuţie importantă
la dezbaterile din sesiunea plenară. Mulţi
conducători de la Conferinţa Generală au
fă cu t această remarcă pozitivă.
Echipa pe care aţi ales-o la Toronto
doreşte de asemenea să vă mulţumească
pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o.
Am început deja să facem planuri pe care să
le aplicăm în anii care vin.

Ii
rugăm pe toţi fraţii noştri şi surorile
noastre să se roage pentru noi şi ne punem
încrederea în harul şi în puterea lui
Dumnezeu. Fiţi siguri că vom fa ce tot ce
putem ca să împlinim mandatul care ni s-a
încredinţat.
„Aproape acasă. ” Fie ca această fă g ă 
duinţă şi certitudine să constituie semnul
distinctiv al misiunii noastre comune!
Cu salutările mele frăţeşti în Domnul
Hristos,
Ulrich Frikart

/
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Impact Toronto 2
300 de tineri adventişti în misiune
pe străzile din Toronto
Cristian Modan
raşul Toronto a găzduit mii de delegaţi şi zeci
de mii de vizitatori cu ocazia celei de-a 57-a
Sesiuni a Conferinţei Generale. Experienţe, ra
poarte, contacte personale, planuri, decizii, toate vor avea
un rol important în lucrarea bisericii de la început de
mileniu. Dar oraşul Toronto în ce fel a fost influenţat?
Pe de o parte, milioanele de locuitori din Toronto au
avut ocazia să afle câte ceva despre adventişti prin in
termediul reportajelor pozitive din ziare, de la posturile
de radio şi televiziune şi, nu în ultimul rând, din decla
raţiile primarului. în plus, mulţi dintre ei au avut posibi
litatea să îi vadă pe tinerii adventişti în misiune.
într-un gest ce şi-a propus să ofere ceva înapoi ora
şului care a primit zeci de mii de participanţi la Confe
rinţa Generală, un grup de 200 de tineri adventişti au
lucrat la Banca de Alimente din Toronto, pregătind 12
tone de hrană, pentru circa 6.000 de săraci. Acţiunea s-a
desfăşurat cu ocazia Zilei Naţionale a Canadei, 1 iulie, şi
a mobilizat una dintre cele mai însemnate participări
voluntare de la înfiinţarea acestei instituţii. O parte din
tre aceste pachete au fost distribuite chiar de către tinerii
adventişti în zilele următoare.
Hrănirea săracilor a reprezentat doar una dintre acţi
unile coordonate prin proiectul Impact Toronto 2000.
Acest proiect a implicat peste 300 de tineri, cu vârste cu
prinse între 18 şi 35 de ani, care s-au instruit teoretic şi
practic în 16 domenii de acţiune misionară. Acest pro
gram s-a desfăşurat paralel cu lucrările Conferinţei Ge
nerale şi a inclus delegaţi din 37 de ţări. Tinerii au par
ticipat cu pasiune şi entuziasm la aceste acţiuni misiona-
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Mulţi copii (şi adulţi) au participat la „Tabăra din cartier”
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re. Metodele folosite erau ad antateltaftl. încât să atra
gă atenţia locuitorilor secularizaţi a ţ in u i măre oraş'
Impact Toronto s-a dovedit o ocazie extraordinară
de a-i întâlni pe unii dintre cei mai experimentaţi in
structori, dar şi de aplicare practică a metodelor res
pective pe străzile oraşului. S-au format 16 echipe, fie
care cu o misiune diferită. Dimineaţa, echipele exersau
diferitele moduri specifice de abordare, iar după-amiaza
le aplicau practic pe străzile din Toronto.
în spitale şi centre de bătrâni au fost prezenţi tinerii
din echipa Compasiune. în timpul vizitelor, ei au oferit
mângâiere şi încurajare celor aflaţi în suferinţă, au cântat,
le-au adus un mesaj de speranţă şi s-au rugat pentru ei.
Din uşă în uşă au mers membrii grupei de vizitare
cu mesajul de speranţă şi s-au oferit să se roage pentru
cei din casă şi pentru nevoile lor specifice. Probabil că
acest lucru ar fi mai greu de realizat în alte culturi,
însă, la Toronto, ei au avut succes. Jon Reimche, unul
dintre participanţi, povestea că la început se simţea
foarte jenat. Apoi, pe măsură ce uşile se deschideau,
putea vorbi din ce în ce mai liber despre Mântuitorul.
Locuitorii dintr-un cartier sărac (există şi aşa ceva
în Toronto), care nu puteau să îşi trimită copiii în tabără,
au avut ocazia să îi înscrie la o tabără de cartier gratuită,
care s-a ţinut chiar în parcul din apropiere. Timp de
patru ore, în fiecare zi, copiii participau la activităţi
diverse, foarte asemănătoare cu cele dintr-o tabără de
exploratori. Majoritatea activităţilor ofereau copiilor
posibilitatea să înveţe într-un mod plăcut despre Dum
nezeu. Cu toţii se arătau foarte încântaţi de această
tabără, care a venit la ei acasă. Câţiva părinţi, care au
fost impresionaţi de organizarea taberei din cartier,
şi-au retras copiii de la taberele în care îi înscriseseră,
pentru a-i trimite la tabăra noastră.
în alte locuri din Toronto, alte metode deosebit de
interesante pentru copii i-au atras pe aceştia şi pe pă
rinţii lor. Printre cele mai reuşite, aş menţiona mario
netele care cântă, dau sfaturi cu privire la comporta
ment şi vorbesc cu convingere despre Domnul Isus,
Cel care îi iubeşte pe toţi copiii.
Una dintre cele mai curajoase forme de misiune a
fost dusă la îndeplinire de predicatorii stradali. Am
plasaţi în locuri circulate, aceşti tineri curajoşi vesteau
cu tărie solia despre Domnul Hristos, care Se întoarce
în curând. Mărturisesc că am fost uimit de îndrăzneala
AUG UST/SEFT.-2000
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duri, 500 de tineri se află în
misiune, în sate şi orăşele din
Australia. Mulţi dintre ei revin
în acelaşi loc, de aceea sunt
aşteptaţi cu nerăbdare.
Am avut ocazia să vorbesc ore
în şir cu principalii organizatori
şi cred că această idee se potri
veşte ca o mănuşă în situaţia din
ţara noastră. Acest proiect poate
Marionetele vorbesc pe înţelesul copiilor (stânga). Echipa pentru recreaţie a orga include multe dintre metodele
nizat activităţi recreative pentru copiii şi tinerii aflaţi într-un parc din Toronto. pe care le-am enumerat mai sus,
acest drog. A revenit seară de seară şi însă ele pot fi folosite şi independent
acestor predicatori şi de efectul
în programele locale ale tinerilor.
a declarat că nu a mai simţit nevoia
cuvintelor lor.
să se drogheze, deşi substanţa pe care După ani de formare a structurilor de
Grupa muzicienilor alegea în
tineret şi încercări reuşite ale unor
o folosea produce o dependenţă pu
fiecare zi un alt loc în care soliştii
ternică. Mâna lui Dumnezeu a fost la proiecte de binefacere şi misionare,
şi instrumentiştii înseninau gându
este timpul să facem un pas înainte.
lucru şi în cazul lui, iar la sfârşitul
rile trecătorilor ce se opreau să îi
Consider că o implicare consecventă
seriei
evanghelistice,
el
se
număra
asculte. O altă grupă de tineri a
şi curajoasă a tinerilor, care se vor
printre
cei
înscrişi
la
studiile
biblice.
organizat o Şcoală biblică de
dedica unui sat, orăşel sau unei co
Toate aceste acţiuni şi programe
vacanţă pentru copii.
au avut ca scop atât să producă un im mune fără prezenţă adventistă, ar
Tinerii sunt mereu bucuroşi să
aduce ingredientul care să între
încerce noi activităţi recreative, de pact asupra oraşului Toronto, cât şi
gească
reţeta programelor de tineret
să
le
ofere
tinerilor
participanţi
un
aceea o grupă specială a pregătit în
din
ţara
noastră. Pe lângă răspunsul
model
de
lucrare.
Dintre
toate
aceste
câteva parcuri curse cu obstacole,
la multiplele nevoi ale oamenilor,
metode de slujire misionară, am fost
corzi şi alte probe, care i-au atras
în mod deosebit impresionat de un pro tinerii pot organiza activităţi speci
pe tinerii adolescenţi. Tineri cu
skate-board-uri şi role se opreau şi în iect experimentat de tinerii australieni, ale pentru copiii din localitate.
Domnul Hristos răspundea în
cercau plini de entuziasm activităţile în urmă cu 9 ani, un grup de 25 de
primul
rând nevoilor fizice ale celor
tineri
se
pregătise
să
plece
în
Rusia
propuse de echipa pentru recreaţie,
ca să ajute la construirea unei biserici, pe care îi întâlnea, iar urmaşii Lui
apoi se împrieteneau cu organiza
trebuie să urmeze modelul Său. Cred
în ultimul moment însă, proiectul a
torii. Pe baza unei astfel de relaţii,
fost anulat de ţara beneficiară. Foarte din toată inima că a venit vremea
unii dintre ei au acceptat bucuroşi
pentru astfel de proiecte şi sunt con
dezamăgiţi, ei au avut totuşi ideea să
invitaţia la un program spiritual.
vins că tinerii vor răspunde cu entu
meargă
pentru
zece
zile
într-un
orăşel
Multe alte grupe îşi desfăşurau
mai sărac din Australia. Ajunşi acolo, ziasm. Nu numai că vor avea o in
activitatea zi de zi pe străzile din
fluenţă extraordinară, dar se vor în
s-au consultat cu liderii locali şi au
Toronto. în plus, toţi cei abordaţi
toarce întăriţi spiritual şi cu un anga
erau invitaţi la programele de seară, participat la proiecte de interes obştesc,
jament
sporit faţă de misiunea încre
în acelaşi timp, au lucrat pentru cei mai
unde avea loc încununarea tuturor
dinţată de Dumnezeu. Iar El va fi
acestor acţiuni. Astfel', au fost orga neajutoraţi, pentru bătrâni şi bolnavi.
lângă ei, gata să le ofere toată puterea
nizate trei serii evanghelistice simul
Fără să aibă nici un fel de pretenţii
pe care a făgăduit-o urmaşilor Săi.
tane, susţinute în diferite locuri din financiare sau de aşteptări evanghelis
Cristian Modan este directorul
oraş. Au participat tineri şi mai pu tice, şi-au câştigat aprecierea tuturor
D epartamentului Tineret la uniune.
ţin tineri, care au răspuns invitaţiilor locuitorilor, stabilind astfel un
făcute în timpul zilei, şi mulţi din
capăt de pod pentru proiecte
tre părinţii copiilor înscrişi la tabă ulterioare.
Acţiunea a avut un succes
ra de cartier. Peste 90 de partici
panţi au decis să-şi consacre viaţa
neaşteptat, iar tinerii participanţi
lui Dumnezeu, iar acum studiază
s-au întors plini de entuziasm,
Biblia pentru a înţelege voia Lui.
în anii care au urmat, ideea s-a
în prima seară, am fost uimit să răspândit ca focul în mirişte în
observ un bărbat care părea că nu
ţara considerată cea mai secula
poate sta locului. După câteva mi
rizată din lume. Tinerii adven
nute se ridica brusc, se plimba prin tişti, mult timp lipsiţi de orice
tre rânduri şi se aşeza în altă parte.
interes misionar, au simţit o în Tineri adventişti sortează alimente care
Am aflat ulterior că era sub influ
viorare de la Domnul. în mo
vor fi distribuite săracilor prin Banca de
enţa heroinei şi că era dependent de mentul în care scriu aceste rân Alimente din Toronto.
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întâlnirea românilor
Vineri, 7 iulie 2000, Toronto, Canada
Gabriel Dumitrescu
răţietatea adventistă românească
din cele patru puncte cardinale,
participantă la cea de a 57-a
Sesiune a Conferinţei Generale, s-a strâns
ca unul, în ziua de 7 iulie 2000, la orele
13.00, în sala 201 F a Centrului de Con
venţii din Toronto (adiacent SkyDome-ului,
sau „Domul Cerului”, unde se ţineau
lucrările sesiunii). Scopul nostru a fost să
folosim această ocazie unică pentru a
reînnoda legături mai vechi de prietenie sau pentru a
face noi cunoştinţe. Nu mai puţin arzătoare era dorinţa
diasporei de a afla veşti proaspete despre lucrarea plină
de avânt din România, precum şi a celor din ţară de a se
bucura de creşterea numerică şi spirituală a fraţilor şi
surorilor români de pe alte meleaguri.
întâlnirea a debutat cu rugăciunea fratelui
Bocăneanu, urmată de intonarea a cappella, de către
întreaga suflare prezentă, a cântării nr. 1, intitulată
„Spre slava Ta, uniţi”, din culegerea de 100 Noi Imnuri
Creştine. Fratele Lucian Cristescu a condus cântarea,
ale cărei vibraţii enesciene au trezit ecouri autohtone, în
timp ce textul fratelui Florin Lăiu a stârnit dorul de cer.
Fratele Adrian Bocăneanu, preşedintele Uniunii
Române, care a condus întâlnirea, i-a invitat pe fraţii
din diaspora, pastori sau reprezentanţi laici, să prezinte
succint veşti despre situaţia bisericilor sau grupelor
româneşti adventiste din Europa, Statele Unite, Canada,
Australia. Apoi fraţii din România au adus mult aştep
tatele rapoarte, presărate cu expe
rienţe mişcătoare, ale lucrării pline
de duh din diferitele departamente
şi organizaţii aferente ale bisericii.
Totodată au fost aduse mulţumiri
celor din diaspora pentru sprijinul
material neprecupeţit şi pentru
răspunsul prompt pe care aceştia
l-au dat nevoilor lucrării din ţară.
Pe parcursul celor trei ore ale
întâlnirii, au luat cuvântul, în scur
te reprize, fraţi de la Diviziunea
Euro-Africa: Ulrich Frikart (pre
şedinte), Carlos Puyol (secretar) şi
Gabriel Maurer (secretar al Asocia
ţiei Pastorale). Aceştia au remarcat
importanţa deosebită pe care o re
prezintă frăţietatea şi lucrarea din
România pentru diviziune, nu

F

numai prin numărul mare de membri, dar
mai ales prin spiritul misionar plin de râv
nă şi de sacrificiu şi prin valorile deosebite
ale adventismului românesc, care constituie
o continuă inspiraţie pentru dânşii. Fiecare
vorbitor a subliniat faptul că, de fiecare
dată când au nevoie de o doză de înflăcăra
re, fac o vizită în România, să se alimen
teze din „focul” românesc.
Atât de captivante au fost luările de
cuvânt, încât fratele Bocăneanu nici nu a observat că
fratele Denzil McNeilus, preşedintele ASI şi sponsorul
multor proiecte în România, intrase pe uşă şi îşi anun
ţase prezenţa printr-un gest cu mâna. Până la urmă,
nebăgat în seamă, dânsul s-a retras...
întâlnirea s-a încheiat cu prezentarea studenţilor
români aflaţi la studii, în programe de Maşter sau de
Doctorat, la universităţile Andrews, Loma Linda şi
Montemorelos. Rugăciunea de închidere a fost rostită
de fratele Nelu Dumitrescu.
Toţi erau atât de dornici de părtăşie că, timp de încă
o oră, conform tradiţiei româneşti, grupuri-grupuri, în
sală şi pe culoare, au continuat să depene amintiri, să su
porte şocul reîntâlnirii cu copii-deveniţi-adulţi, să schiţeze
proiecte de viitoare colaborare şi de vizitare reciprocă.
Cine ar putea măsura bucuria acestei sublime ocazii,
moment fulgerător într-o viaţă atât de trecătoare? Doar
veşnicia va putea spune.
Gabriel Dumitrescu, profesor de muzică,
locuieşte la Edmond, Washington, SUA.
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Conducători aleşi pentru biserica mondială
Mihai Ghioaldă
nul dintre scopurile sesiunii Conferinţei
Generale este alegerea administratorilor, a
directorilor departamentali de la Conferinţa
Generală şi a preşedintelui, secretarului şi trezorierului
fiecărei diviziuni.
Primul ales este întotdeauna preşedintele Conferinţei
Generale, care îşi consacră apoi o mare parte din timp
lucrând alături de comitetul de numiri pentru a-i nomi
naliza pe cei care vor face parte din echipa sa de
conducere.
Vineri, 30 iunie 2000, fratele Jan Paulsen a fost
reales preşedinte al Conferinţei Generale pentru o
perioadă de cinci ani. Alături de dânsul vor lucra şapte
vicepreşedinţi, dintre care trei au fost realeşi - Lowell
Cooper, Leo Ranzolin şi Calvin Rock - , iar patru sunt
noi - Eugene Hsu, Gerry Karst, Armando Miranda şi
Ted Wilson. Fratele Larry Colburn este asistent al
preşedintelui Conferinţei Generale.
Ca secretar general al Conferinţei Generale a fost
ales fratele Matthew Bediako, în locul fratelui Ralph
Thompson, care a îndeplinit această funcţie timp de 20
de ani - cea mai lungă perioadă în care aceeaşi persoană
a fost secretar al Conferinţei Generale în istoria Biseri
cii Adventiste. „Acum cincizeci de ani”, a declarat fra
tele Thompson într-un interviu acordat fratelui William
Johnsson, redactorul revistei Adventist Review, „am
rostit o cuvântare la Colegiul Uniunii din Insulele Caraibe, unde am spus: ’în viitor, dacă Domnul va conside
ra că este potrivit să vă cheme la o slujire mai înaltă sau
mai extinsă, vă rog, urcaţi cu umilinţă. Când va veni
timpul să coborâţi, şi va veni inevitabil, faceţi-o cu no
bleţe. Nu vă supăraţi pe nimeni. Mulţumiţi oamenilor şi
mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care
l-aţi avut să-I slujiţi’. Acesta este şi astăzi motoul meu.”
împreună cu fratele Bediako, vor lucra un subse
cretar, fratele Athal Tolhurst, şi şase secretari asociaţi:
Harold Baptiste, Augustin Galicia, Theodore Jones,
Vemon Parmenter, Claude Sabot şi Donald Sahly.
Fratele Robert Rawson a fost reales ca trezorier al
Conferinţei Generale. Colaboratorii săi cei mai apro
piaţi sunt adjunctul trezorierului, fratele Robert Lemon,
şi cinci trezorieri asociaţi: Gary DeBoer, Dennis Keith,
Juan Prestol, Donald Robinson şi Steven Rose.
Pentru departamentele Conferinţei Generale, urmă
toarele persoane au fost alese ca directori, respectiv
codirectori, directori adjuncţi sau asociaţi: Richard
Stenbakken, Martin Feldbush (Lucrarea Capelanilor
Adventişti), Eric Korf (Revizie contabilă), Virginia
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Smith (Lucrarea pentru copii), Rajmund Dabrowski,
Charlotte McClure, John Banks (Comunicaţii),
Humberto Rasi, Enrique Becerra, Garland Dulan, John
Fowler (Educaţie), Ronald Flowers şi Karen Flowers
(Lucrarea pentru familie), Allen Handysides, James
Crawford, Richard Hart, Joyce Hopp, Patricia Jones,
Kathleen Kuntaraf, P. N. Landless, Stoy Proctor,
Thomas Zirkle (Lucrarea pentru sănătate), James Cress,
Sharon Cress, Willmore Eva, Peter Prime, Joel Sarli,
Nikolaus Satelmajer (Asociaţia Pastorală), John Graz,
Jonathan Gallagher, Douglas Devnich (Relaţii Publice şi
Libertatea religioasă), Jose Campos, Howard Faigao
(Publicaţii), James Zackrison, Jonathan Kuntaraf (Şcoa
la de Sabat şi Lucrarea Personală), Benjamin Maxson,
Stenio Gungadoo (Isprăvnicie), Jeffrey Wilson, Mary
A ng’awa, David Johnston (Servicii de administrare a
bunurilor încredinţate), Ardis Stenbakken, Lynnetta
Hamstra (Misiunea Femeii), Baraka Muganda, Alfredo
Garcia-Marenko, Robert Holbrook (Tineret).
Conferinţa Generală este împărţită în 12 diviziuni
teritoriale, ai căror preşedinţi sunt de asemenea vicepre
şedinţi ai Conferinţei Generale. Trei dintre aceştia sunt
noi - Pardon Mwansa (Diviziunea Africa de Est), Artur
Stele (Diviziunea Euro-Asia) şi Don Schneider (Divizi
unea America de Nord) - , iar nouă au fost realeşi: Luka
Daniel (Diviziunea Africa-Oceanul Indian), Ulrich
Frikart (Diviziunea Euro-Africa), Israel Leito (Diviziu
nea America Centrală), Pyng Duk Chun (Diviziunea
Asia de Nord-Pacific), Ruy Nagel (Diviziunea America
de Sud), Laurie Evans (Diviziunea Pacificul de Sud),
Ronald Watts (Diviziunea Asia de Sud), Violeto Bocala
(Asia de Sud-Pacific) şi Bertil Wiklander (Diviziunea
T rans-Europeană).
Pentru Diviziunea Euro-Africa, au fost aleşi preşe
dintele, Ulrich Frikart, secretarul, Carlos Puyol, şi noul
trezorier, Peter Kunze. Grupul de delegaţi ai diviziunii
i-a ales pe directorii de departamente ai diviziunii: Elsa
Cozzi (Lucrarea pentru copii), Roberto Badenas (Edu
caţie şi Familie), Jochen Hawlitschek (Lucrarea pentru
Sănătate), Gabriel Maurer (Asociaţia Pastorală), Maurice
Verfaillie (Relaţii Publice şi Libertatea Religioasă),
Carlos Puyol (Publicaţii), Daniel Belvedere (Şcoala de
Sabat şi Lucrarea Personală), Jean-Luc Lezeau (Isprăv
nicie), Noelle Vitry (Misiunea Femeii) Korrado Cozzi
(Tineret). Directorii pentru ADRA şi pentru Comunica
ţii urmează să fie aleşi de Comitetul Executiv al Divi
ziunii, în toamna acestui an.
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Mai aproape de casă
Sabatul din 8 iulie, la închiderea celei de-a 57-a Sesiuni
a Conferinţei Generale
Marius Munteanu
eea ce pentru delegaţi constituise atracţia acestei deau drum spre sală, nerăbdători şi curioşi pentru ce
sesiuni trecuse. Şi alegerea administratorilor,
avea să urmeze.
dar mai ales rapoartele diviziunilor. Totuşi,
Pentru studiul Şcolii de Sabat (chiar dacă erau zeci
interesul pentru al doilea şi ultimul Sabat la Toronto
de mii de participanţi) nu s-a ales metoda „de la amvon”.
creştea direct proporţional cu numărul vizitatorilor.
Grupele constituite ad-hoc erau interrasiale, internaţio
Erau create toate condiţiile pentru ca Sabatul acela să
nale şi interetnice. Şi te simţeai mai adventist auzind
reprezinte apogeul. Şi aşa a fost.
cum răspunde, cu specific local, un mexican sau un paVineri seara, biserica noastră şi-a reafirmat trăsătura puaş la întrebarea: „Cum să-i aduci pe oameni la Hristos
distinctă şi unică de a putea îngloba, pe parcursul a doar şi la Cuvântul lui Dumnezeu?” Diversitatea grupei nu
două ore, grai rusesc, acorduri nemţeşti, texte în limba
îl frustra pe participant de privilegiul de a-şi manifesta
chineză, vorbitor american şi chiuituri din continentul
spiritul de închinare ca acasă. Unul dintre colegii de
celor mai originale reprezentări adventiste, Africa.
studiu a ales să îngenuncheze la rugăciune, în ciuda
Predica, plină de puterea Duhului Sfânt, i-a invitat pe
lipsei de spaţiu dintre rânduri şi a mochetei de pe beton.
ascultători să răspundă întrebării de deosebită actuali
Pauza muzicală a fost urmată cât se poate de
tate: „Ce cunoşti, timpul sau pe Domnul? Fiara sau
punctual de serviciul divin. S-au pus în funcţiune mii
Crucea?” Apelul n-a lăsat disponibilă decât a doua vari de blitz-uri în momentul prezentării vicepreşedinţilor
antă, apropierea de Hristos.
Conferinţei Generale şi a preşedinţilor diviziunilor îm 
După rugăciunea de final, a început greul, evacua
preună cu (demn de remarcat) soţiile acestora. După un
rea. Dar şi aici, organizarea a fost impecabilă. Fără
cor din Indonezia, teritoriu format din 12.000 de insu
diaconi de ordine, publicul părăsea sala pe rânduri,
le, a urmat lectura textului biblic al predicii (Apoc. 22,
ordonat, în linişte, fiind realmente imposibil să mergi
1-11) în nigeriană, spaniolă, engleză, coreeană, germa
contra curentului în caz de vreo urgenţă.
nă, după care acelaşi cor a îndemnat: „Ai curaj, tresaltă
Amabilitatea cu care oamenii de ordine (angajaţii
şi nu te-ngrijora... în curând acasă”. Apelul pentru da
sălii, neadventişti) ofereau relaţii nu poate fi trecută cu
ruri a avut ca ţintă fereastra 10/40, a celor peste 80 de
vederea, mai ales că nouă câteodată ne lipseşte. Mi-a
ţări neatinse de adventism, în care trăieşte majoritatea
fost greu să cred ce-aud când, coborând cu liftul de la
populaţiei acestei lumi. Iar plasatorii au împânzit sala
sectorul rezervat presei, pe distanţa a câteva zeci de
cu sute de coşuleţe albe pentru daruri.
secunde până la parter, cea care se afla în exerciţiul
Şi-a venit apoi, ca un balsam alinător (mai ales pen
funcţiunii la lift ne avertiza că „în Sabat va fi aglome
tru urechi obosite de mulţi decibeli), cuvântul mobiliza
raţie, să ne grăbim de dimineaţă, dacă ne dorim locuri
tor, cu rădăcini adânci, scripturistice, cu timbru cald şi
bune”. Iar înainte ca uşa să se deschidă şi oamenii dori accent european al preşedintelui reales al Conferinţei
tori de aer necondiţionat să năvălească spre cheiurile la Generale. „Este aici casa ta?” întreba fratele Paulsen,
cului Ontario, aceeaşi angajată ne-a urat, cu zâmbet larg „Te simţi ca acasă în Biserica Adventistă? Te angajezi
şi neprefăcut, „Sabat fericit” . Am plecat spre hotel fiind să faci din biserica ta un loc de dorit?” Finalul predicii,
convins că şi cei care doar au auzit mesajul, lucrând în
încununat de imnul Conferinţei Generale intonat de
timpul acela, au fost convinşi că Hristos e totul.
60.000 de adventişti, „Sfântă speranţă-n inimă purtăm/
în dimineaţa Sabatului, cu suficient timp înaintea
Că Domnul vine în curând”, n-a mai găsit în sală
începerii, a început „asediul” SkyDome-ului. „Cetatea” oameni grăbiţi spre ieşire de necesităţi de hrană, ci fraţi
era încercuită de autocare pestriţe, din care coborau
şi surori care conştientizau apropierea de casa din cer.
adventişti la fel de divers „coloraţi”. Locuri de parcare
Pauza de prânz n-a mai reprezentat atracţia Sabatului
pentru mai târziu? Doar dacă îţi doreai o plimbare bună (cum se întâmplă uneori pe-acasă), ci orele în care fieca
de-acolo până la sală. Spre „cetate”, sens-unic. Oriunde re se străduia să găsească un loc mai bun pentru progra
pe stradă te puteai opri şi organiza un serviciu divin în
mul de după-amiază sau timpul în care să mai schimbi im
aer liber în toată regula: în liftul hotelului, cu capacitate presii şi adrese cu fraţi de pe partea opusă a pământului.
de până la 20 de persoane, la treceri de pietoni sau la
Şi n-a fost sonerie aproape de ora începerii, pentru
intrarea în sală. Adventişti gătiţi de sărbătoare deschi
că nu poţi să stai afară când, în sală, reprezentanţi ai
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sau „Felicitări organizatorilor celei
mai mari adunări din întreaga istorie
a oraşului Toronto”, sau „Ne-aţi
uimit prin stilul de viaţă adventist pe
care ni l-aţi arătat” au fost doar
câteva remarci pe care publicul le-a
Petre Anghel
„sancţionat” prin aplauze şi urale.
înainte de cel mai aşteptat mo
u am posibilitatea să com
ment al serii, preşedintele Conferinţei
par lucrările Conferinţei
Generale, după ce a citit în deplină
Generale, întrucât aceasta
solemnitate câteva pasaje din Ioan 17,
este prima la care particip, dar am
ca îndemn final a spus: „Mergeţi
convingerea că am asistat la o întâl
înainte şi predicaţi solia. Păşiţi mai
nire de excepţie, în urma căreia ni
departe cu asigurarea că destinaţia
meni nu ar putea să rămână indife
noastră este sigur în Isus H ristos” .
rent. O asemenea întâlnire oferă
Ce-a urmat? Potop de lumină,
şansa de a constata pe viu dimensi
efecte de scenă, program video, ex
unea reală a bisericii noastre, atât
plozie de culoare, zâmbet, specific
dimensiunea ei geografică (prin
naţional, muzică adecvată, toate în
mănuncheate în savurata paradă a na prezenţa delegaţilor din toate ţările
ţiunilor. Şi-apoi cuvintele de încheie de pe planeta Pământ), cât şi di
re ale fostului secretar (timp de 20 de mensiunea spirituală. Am putut să
ani) al Conferinţei Generale, fratele
văd încă o dată, dar acum la scară
Ralph Thompson: „Vă dăm întâlnire
mondială, ce face Duhul lui Dum
peste cinci ani în St. Louis sau mai
nezeu cu lucrarea Lui, dacă oame
bine în cer”.
nii se lasă conduşi.
La câteva minute după încheiere,
Sper să nu uit niciodată experi
scena, sala erau de nerecunoscut. Gra
enţa unui fost luptător musulman
ba şi mobilitatea oamenilor de ordine,
dintr-o ţară balcanică, prins între
care „curăţaseră” deja prima parte a să
focurile de armă (la propriu) ale
lii, precum şi atmosfera dusă pe între
atâtor religii şi etnii.
gul glob de participanţi ne-au lăsat cer
Obligat să se adăpostească într-o
titudinea că a doua variantă a fratelui
biserică
adventistă avariată, izolat,
Thompson este mult mai plauzibilă,
părăsit
de
tovarăşii de luptă, căutat
pentru că suntem „aproape acasă”.
de rivali ca să fie ucis, citeşte una
Marius Munteanu este pastor asistent la Iaşi.
dintre cărţile aflate la îndemână şi
viaţa lui renaşte. Aţi bănuit, desi
gur: găsise o Biblie. Şi Dumnezeu
i-a vorbit. Iar el a ascultat. Acum
este creştin adventist, student şi
evanghelist. A scris o carte în care
mărturiseşte experienţa convertirii.
E doar o viaţă de om. O viaţă pen
tru care S-a jertfit Isus. Iar el, cel
care a înţeles importanţa jertfei, nu
mai poate să tacă. în timpul acesta,
Dumnezeu lucrează, prin acest fost
musulman războinic, la inimile
altora.

Un războinic
convertit

N

Del Testa, în drum spre SkyDome,
ţine în mână un exemplar al
programului sesiunii.

tinerilor de pe întregul glob îşi pre
zintă raportul sau un copil de nu
mai 6 ani predică entuziasmant de
spre Domnul Hristos şi despre Sabat.
Când, în partea a doua a progra
mului de seară, şi-a făcut apariţia
jovialul primar al oraşului Toronto,
Mei Lastman, publicul savura apre
cierile şi laudele întemeiate adresate
bisericii noastre: „Aţi venit delegaţi,
plecaţi prieteni”, sau „Invit pe su
porterii echipei de base-ball, pro
prietara stadionului gazdă, să vină
şi să vadă o audienţă adevărată”,

Petre Anghel este rectorul Institutului
Teologic Adventist.

în ultima zi a sesiunii, o parte dintre participanţii români şi-au luat câteva
momente pentru o amintire ca aceasta.

_______________ A s___________
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Sesiunea Conferinţei Generale
vazuta din afara
9

După un reportaj de Mark Kellner, de la Christianity Today
n timpul celei de a 57-a Sesiuni a Conferinţei
Generale din Toronto, Canada, dl Mark Kellner a
consemnat, pentru publicaţia Christianity Today,
anumite observaţii privitoare la chestiunile discutate de
către delegaţii la conferinţă. în titlul reportajului său,
Kellner declară: „Biserica Adventistă reafirmă darul pro
feţiei. La Conferinţa Generală,
denominaţiunea raportează o
creştere de 10% în 1999”. Aluzia se
referă la rezoluţia adoptată pe data
de 5 iulie 2000, privitoare la „darul
profeţiei manifestat prin lucrarea lui
Ellen White”.
„White”, scrie autorul, „a fost
una dintre figurile conducătoare la
întemeierea bisericii şi a rămas un
personaj controversat în adventism
de la moartea ei, în 1915. Descriind
scrierile sale ca fiind ’lumina mai
mică’ ce conduce la ’lumina mai
mare’ a Bibliei, promovarea scri
erilor ei de către biserică a provo
cat acuzaţii de cultism (exprimare
exagerată) împotriva grupului”,
susţine Kellner.
în articol se consemnează faptul că mai mulţi dele
gaţi au fost deranjaţi de rezoluţia propusă. Noul lider
ales ca preşedinte al Diviziunii America de Nord, Don
Schneider, a subliniat faptul că „adventiştii de ziua a
şaptea cred în Biblie şi credinţa noastră îşi are originea
în Biblie”. în această privinţă, „nu există nici o îndoială
printre cei de aici”, consemna autorul articolului,
citându-1 pe Schneider. în continuare, Kellner notează:
„între timp, conducătorii bisericii au raportat cifre
impresionante de creştere a bisericii. La fiecare 28,91
secunde, cineva devine adventist de ziua a şaptea, în
timp ce la fiecare 4,73 ore este organizată o nouă bise
rică locală. După ce, anul trecut, a atins nivelul de zece
milioane, biserica are acum mai mult de unsprezece
milioane de membri, din care peste 91% provin din
afara Americii de N o rd ..
„în 1999, Biserica Adventistă a câştigat 1.090.848 de
membri... Conducătorii bisericii spun că 24% dintre cei
care au intrat în biserică în ultimii cinci ani au părăsit-o.”
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Acelaşi reporter continuă, prezentând informaţii
din rapoartele prezentate:
„Biserica creşte cel mai repede în ţări ca Butan, In
dia, Insulele Maldive şi Nepal, unde, între 1994 şi 1999,
numărul de membri a sărit la 63,19%. Pe lângă aceas
ta, China are acum 250.000 de membri botezaţi şi
2.600 de biserici locale, datorită fap
tului că guvernul permite să se constru
iască biserici cu fonduri din afară.
„Din cele 12 diviziuni ale bise
ricii mondiale, doar Diviziunea
Trans-Europeană, care acoperă Euro
pa de Vest şi mare parte din Orientul
Mijlociu, care include Egiptul, Isra
elul şi statele din Golf, a raportat o
scădere a numărului de membri cu 35%.
„Deşi nu se confruntă cu situaţii
dezbinătoare, cum ar fi binecuvânta
rea căsătoriilor cu persoane de ace
laşi sex, cum se confruntă metodiştii,
prezbiterienii şi episcopalienii, sesiu
nea a avut problemele ei. O chestiu
ne importantă rezolvată la început a
fost alegerea preşedintelui Conferin
ţei Generale. în martie anul trecut,
Jan Paulsen, din Norvegia, a fost chemat ca succesor
al lui Robert Folkenberg, care s-a retras după ce au
ieşit la iveală rapoarte despre deschiderea unei acţiuni
în justiţie împotriva lui şi a bisericii...”
în continuare, autorul citează declaraţia fratelui
Jan Paulsen după alegerea sa în funcţia de preşedinte
al Conferinţei Generale: „Biserica nu trebuie să-şi uite
niciodată misiunea de a răspândi Evanghelia şi de a-i
confrunta pe oam eni cu darul m ântuirii oferit de
Dumnezeu. Trebuie de asemenea să privim la noi
înşine şi să ne asigurăm că biserica este un loc în care
să te simţi acasă, o comunitate caldă şi prietenoasă a
credincioşilor”.
Reporterul consemnează în încheiere hotărârea
delegaţilor la sesiune de a îndulci limbajul Manualului
bisericii, prin înlocuirea termenului „excludere” cu cel
de „îndepărtare” din biserică („retragerea calităţii de
membru”), mai puţin încărcat de conotaţii negative.
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Dramul crucii ne (con)duce acasă
II

Convenţia Mondială a Pastorilor Adventişti, 25-29 iunie 2000
Ion Buciumau
clare, iar misiunea, mai arzătoare. în tonuri diferite şi
cum, când sesiunea Conferinţei Generale se
apropie de sfârşit, când Toronto este pe punctul în dialecte variate, în maniere originale sau în prezen
tări comune, drumul crucii a fost luminat îmbietor
de a deveni amintire, încerc să evaluez cu ce
pentru a ne determina să ne grăbim.
m-am ales de la presesiunea acestui eveniment. Con
O contribuţie excepţională a avut Archibald Hart,
form cu o tradiţie stabilită deja, neaplicată doar la
de la Institutul Fuller, cu temele: „Vindecarea perso
sesiunea din Utrecht, în săptămâna dinaintea sesiunii
nală a pastorului” şi „Refacerea după pierdere în
Conferinţei Generale, are loc Convenţia Mondială a
viaţa de slujire”. Mi se pare revoluţionară afirmaţia că
Pastorilor Adventişti. Tema acestei întâlniri mi-a ră
„depresia este vindecătoare, dacă este luată în cola
mas în minte frumoasă, emoţionantă şi semnificativă:
„Aproape'acasă - Drumul crucii ne duce acasă”.
borare. Dacă poţi identifica în ce constă pierderea şi
Au fost prezentări ale unor vorbitori de talie interna poţi spune Ta revedere’ la ceea ce ai pierdut,
ţională. Au fost studii biblice, seminalii publice, au fost vindecarea va veni repede şi bine”.
Cea mai mare durere au constituit-o seminariile: au
momente de reînviere a istoriei noastre denominaţionale
fost prea multe şi s-au desfăşu
şi de reactualizare a vremurilor
rat în acelaşi timp. Este de pri
biblice. Nu au lipsit nici prezen
sos să enumăr aici lista celor
tările artistice ale copiilor de
280 de prezentări, majoritatea
pastori: memorări de texte bibli
de foarte bună calitate, ţinute
ce, declamaţie, multă muzică şi
de oameni cu experienţă în do
rugăciune. Mai presus de toate,
meniile abordate. Mă voi limi
au fost întâlnirile. Am întâlnit
oameni minunaţi, cu experien
ta doar la o amintire sumară a
ţele lor inspiratoare. Dar pentru
câtorva titluri, ale seminariilor
ce toate acestea?
la care am participat sau la care
James Cress, secretarul Aso
mi-ar fi plăcut foarte mult să
ciaţiei Pastorale de la Conferinţa
particip: „Evanghelia integrată”,
Contraamiralul Barry Black, capelan adventist „Lecţii noi din Vechiul Testa
Generală, scria în editorialul
din
marina americană, îi hrăneşte pe pastori
revistei Ministry apărute special
ment”, „Unitatea teologică,
cu o solie încurajatoare.
pentru acest eveniment: „Ca
ştiinţifică şi spirituală”, „Puterea grupelor mici” , Stilul de viaţă ceresc, astăzi” ,
slujitori ai lui Dumnezeu, în acest moment crucial al
istoriei, este imperios necesar să ne aducem aminte care „Dezvoltarea viziunii şi misiunii personale”, „Proble
este esenţa chemării noastre. Ca pastori adventişti, raţi
me reale, un Dumnezeu real” etc.
Colegii mei care au participat pentru prima dată la
unea noastră de a fi este să propovăduim pe Isus Hristos
în toată plinătatea Sa şi Evanghelia veşnică în lumina
acest fel de întâlniri aveau să spună: „Nu am mai văzut
revenirii Sale iminente”. Apreciez că, după patru zile de
niciodată o asemenea concentraţie de teologi pe metru
convenţie, acest deziderat a fost atins. Vorbind cu cole pătrat... Am fost mai mult decât încântat”. „Convenţia
gii despre acest lucru, pot afirma: „A meritat efortul!”
pastorală a fost pentru mine o bună ocazie de creştere
Walter Pearson afirmă primatul Golgotei, iar Don
spirituală şi dezvoltare profesională. Convenţia a fost o
Leo Garilva stabileşte relaţia dintre cruce şi misiune,
binecuvântare. Am înţeles că pe Dumnezeu îl intere
pentru ca Vasti Viana să adauge slujirea, iar Esdras
sează mai mult ce voi deveni decât ceea ce fac. Aceasta
Kayonga, unitatea credincioşilor. Rând pe rând, vorbi
este pentru mine o chemare la adâncirea vieţii spiritua
torii au completat drumul spre casă, care trece pe la cru le, a apropierii mele mai atente de Dumnezeu. Atunci
ce, cu: Biblia, creaţiunea, devoţiunea, a doua venire,
când stau în preajma Lui, văd ce trebuie schimbat în
creşterea personală, isprăvnicia, Sabatul, biserica, mân viaţa mea, văd ce trebuie să fac pentru cei din jur.”
tuirea, speranţa, etica profesională, sfinţirea, judecata,
Dar, dincolo de predici, seminarii şi întruniri, au
aşezarea din nou a lucrurilor şi biruinţa finală. în
fost contactele personale cu oamenii. L-am căutat pe
lumina Golgotei, marile teme ale credinţei devin mai
dr. Richard Stenbakken, de la conducerea Asociaţiei
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Capelanilor Adventişti. împreună cu
fratele Gheorghe Modoran, ne-am
interesat de posibilitatea deschi
derii şi în România a acestui fel de
lucrare. Noi avem deja capelani şi
este necesar un program de asistare
a acestora. Am aflat că serviciul de
capelanie acoperă patru domenii
distincte: campusurile universitare,
spitalele, închisorile şi armata.
Biserica Adventistă este foarte bine
reprezentată în toate aceste locuri.
Am stabilit să facem un plan de in
struire a capelanilor din şcolile ad
ventiste din România în vara anului
2001, când fratele Stenbakken va
vizita Europa.
Am ştiut că, la orice eveniment
de acest fel, este amenajată o came
ră pentru rugăciune. Am avut curi
ozitatea să vizitez acest loc binecu
vântat, dorind să o întâlnesc pe sora
Ruth Jackobsen, pe care o cunoş
team din anul 1992. Am avut sur
priza plăcută să descopăr un servi
ciu de lucrare prin rugăciune orga
nizat în toată puterea cuvântului.
Am ajuns la înţelegerea că, fiind o
instituţie spirituală, biserica are ne
voie, în primul rând, de rugăciune
şi apoi de planuri de acţiune. Fra
tele Sheley Tibor, un om de afaceri
care are pe inimă dezvoltarea expe
rienţei rugăciunii în Biserica Ad
ventistă, îmi spunea: „Dacă nu mă
rog dimineaţa cel puţin două ore,
am impresia că diavolul va avea

câştig de cauză în
ziua respectivă”.
Nicu Butoi mi-a
spus într-o dimi
neaţă: „Am făcut o
călătorie de rugă
ciune de trei ore în
această noapte, în
trucât nu mai cir
culau tramvaiele”.
într-un inter
viu la studioul de
Radio din Metro
Center, Dwight
Nelson spunea că
un număr de o sută
de mii de oameni
s-au rugat pentru
NET ’98, iar ora
dinaintea fiecărei
prezentări pe sate
lit o petrecea sin
gur în rugăciune,
în acelaşi timp, o
grupă de rugăciune
îl însoţea într-o
cameră alăturată,
aceasta continuând
să se roage pe toa
Maria: Alicia Patterson interpretează rolul Măriei
tă durata transmi
Magdalena „eliberate”. O altă dramatizare l-a avut
siei şi după aceea.
ca erou biblic pe Daniel (jos).
Oamenii care
a Diviziunii Trans-Europene, afirma
veneau la camera de rugăciune, pe
în
deschiderea sesiunii Conferinţei
care am vizitat-o de trei ori în acest
Generale: „Aproape acasă poate fi
interval, exprimau cu toată convin
prea departe pentru a putea ajunge
gerea adevărul că drumul spre casă
acasă”. Acest gând mă determină la
este sigur numai pe genunchi. N i
o
serioasă cugetare. Dacă drumul nu
meni nu se grăbea, nimeni nu era
trece
permanent pe la Golgota, nu
nerăbdător să termine rugăciunea, în
vom
ajunge
niciodată acasă. Dacă
ciuda cererii exprese a pastorului co
poporul meu se va pocăi şi se va ruga,
ordonator ca rugăciunile să fie scur
te. Nimeni nu asculta povaţa, fiecare atunci poarta cerului va fi foarte
aproape. Ispitele lui Satana vor fi la
se simţea liber să dea curs nevoii de
fel de putemice, dar influenţa sa va
a zăbovi înaintea Domnului. Cineva
fi înfrântă. Piedicile şi pricinile de
din Filipine spunea: „Dumnezeu do
poticnire vor fi la fel de multe, dar
reşte să umblăm în unitate unii cu al
calea credinţei, care atinge perma
ţii, dar Satana face orice efort să ne
nent spiritul Golgotei, va trece peste
despartă”. Ne-am rugat arzător pen
ele
ca şi când acestea nu ar fi. Cred
tru unitatea bisericii şi pentru sesiu
că,
la
această convenţie pastorală,
nea Conferinţei Generale. Altcineva
îngerii au avut bucuria să constate
spunea că ceea ce se petrece în ca
mera de rugăciune influenţează ce se că lucrarea lor se va încheia curând
întâmplă în Comitetul de Numiri, aşa împreună cu lucrarea celor pe care-i
slujesc, pentru că vom fi în curând,
că ne-am rugat şi mai convingător.
chiar
acasă.
Chiar în seara închiderii Conven
ţiei Pastorilor, fratele Peter RoennIon Buciuman este secretarul
A sociaţiei Pastorale a uniunii.
feldt, secretarul Asociaţiei Pastorale
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Drumul crucii
dezvoltarea personală
Mesaj devoţional prezentat marţi, 27 iunie 2000,
la Convenţia Mondială a Pastorilor
iaţa pe care o trăiesc acum ... o
trăiesc în credinţa în Fiul lui
Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a
dat pe Sine însuşi pentru mine” (Gal. 2,20).
înainte de a ne gândi la viaţa pe care o
trăim, trebuie să punem întrebarea: Ce este
viaţa? întrebarea este la fel de veche ca
neamul omenesc. Ea este pusă mereu şi
mereu, prin toată istoria umanităţii, care
constituie o luptă continuă cu această
Joh n
chestiune. în secolul al XX-lea, nihilismul
şi lipsa de sens a existenţei au transformat misterul
întrebării într-o ştiinţă a respingerii vieţii umane,
ştiinţă ce a străbătut câmpurile morţii - nenumărate
Auschwitz-uri, Gulag-uri şi purificări etnice.
De fapt, ce este viaţa? Unde să ne începem cercetarea?
Realitatea experienţei istorice ne arată că, la sfârşitul
celor mai bune cercetări ale noastre, viaţa rămâne o
taină. Gândurile intră în conflict cu visurile, planurile
sunt opuse destinului nostru. Prezentul şi viitorul
sunt la poli opuşi.
Unde să căutăm răspuns? în filozofie, care priveşte
viaţa în termenii polarităţii şi ai paradoxului? în poli
tică, pentru care viaţa este o luptă pentru putere în
numele binelui comun? în economie, pentru care viaţa
este o curbă în arta administrării sau a proastei admi
nistrări umane? în educaţie, pentru care viaţa este o
problemă de adaptare? Sau în misticismul oriental,
pentru care viaţa nu este nici început, nici sfârşit, nici
aici, nici acolo, ci un proces prin care înaintezi mereu
şi nu ajungi niciodată? Sau în umanism, care strigă
prin pana lui Shakespeare că „viaţa este o poveste
absurdă, spusă de un imbecil plin de furie”?
Nici una dintre toate acestea nu ne poate satisface
dorinţa cea mai înaltă a inimii. într-adevăr, sensul vie
ţii nu poate fi găsit în viaţa însăşi. Trebuie să fie ceva
dincolo de hotarele acestei vieţi, dincolo de neostenite
le cercetări umane. Ceva care ţine de un eveniment
divin care a avut loc în istorie, care descoperă ce este
viaţa, ce s-a întâmplat cu ea şi cum ar putea viaţa să
cuprindă şi să ajungă să reflecte planul original al lui
Dumnezeu pentru ea.
Există un asemenea eveniment? Da, există! A avut
loc cu două mii de ani în urmă. Este un eveniment care
ne duce dincolo de accidentele şi realizările vieţii şi ne
confruntă cu scopul şi sensul divin al vieţii. Este eveni
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mentul care a câştigat bătălia decisivă din
istoria marii lupte şi care a asigurat trium
ful final al lui Dumnezeu, înfrângerea duş
manului, biruinţa asupra păcatului şi faptul
că fragmentele de lut, care suntem noi, pot
fi reunite, profitând astfel de ocazia divină
de a fi iarăşi întregi. Este evenimentul cru
cii, pe care apostolul Pavel l-a proclamat
cu atâta curaj bisericii din Corint. „Dum
nezeu era în Hristos, împăcând lumea cu
Fowler
Sine, neţinându-le în socoteală păcatele
lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei
împăcări” (2 Cor. 5,19).
Veniţi cu mine la Calvar. Faceţi această călătorie a
credinţei. Priviţi la Omul de pe cruce - Omul Isus Hris
tos - care stă atârnat între cer şi pământ în agonie. El
poartă întreaga povară a păcatului şi Se întreabă dacă în
tunericul separării de Tatăl va fi veşnic, în timp ce dia
volul îl ispiteşte să Se dea jos, altfel urmând să-Şi dea
şi ultimul strop de sânge. Dar priviţi încă o dată. Fiul
omului este hotărât să rupă cătuşele păcatului, să-l zdro
bească pe cel rău o dată pentru totdeauna. El bea cupa
legământului veşnic, întocmit cu mult timp în urmă, în sala
tronului lui Dumnezeu, şi strigă: „S-a sfârşit”. Lucrarea
pentru care a venit este încheiată. Răscumpărarea din pă
cat este realizată. împăcarea rasei umane a fost îndepli
nită. Cel rău este zdrobit. Se arată zorii unei noi creaţii.
Crucea nu a fost doar o tragedie, un incident neferi
cit în viaţa unui om bun. N-a fost nici măcar un marti
raj. A fost descoperirea finală a dragostei lui Dumnezeu
faţă de om, calea prin care El a arătat că viaţa are sens în
mijlocul haosului, că viaţa are scop în faţa distrugerii,
că viaţa are un destin, chiar dacă este înconjurată de
disperare. Privind la cruce, trebuie să descoperim două
adevăruri de bază: ne dăm seama cine suntem şi recu
noaştem ce putem deveni prin puterea crucii. Astfel se
pune temelia pentru dezvoltarea creştină personală.

Cine suntem
Când a strigat de pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu
ce fac” (Luca 23,34), Domnul Isus a exprimat un adevăr
universal şi de necontestat: noi nu ne cunoaştem pe noi
înşine. Necunoscând ce este viaţa, îi tratăm pe alţii ca pe
nişte maşini care trebuie manipulate şi folosite; ignorăm
supremaţia lui Dumnezeu; violăm principiile naturii; con
fundăm iubirea cu pofta, eul cu Dumnezeu, mijloacele
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cu scopurile, frumuseţea cu mo
meala artificială. Trăim într-o lume
a noastră proprie, făcută din nimic
nicie, destinată zădărniciei.
Isus a urcat pe acel instrument
al ruşinii pentru tine şi pentru mine.
Prin cruce, El ne-a atribuit atâta va
loare, încât a fost dispus să coboare
în bezna istoriei, să ne scoată de
acolo şi să ne aşeze sub razele dra
gostei lui Dumnezeu. în faţa crucii,
descoperim valoarea şi demnitatea
noastră. Dacă aş fi singurul păcătos
din univers, Isus ar fi murit pe
cruce pentru mine. Crucea are un
mesaj unic: Dumnezeu m-a iubit
atât de mult ca persoană, încât a dat
pe unicul Său Fiu pentru mine, ca
să nu pier, ci să am viaţă veşnică
(Ioan 3,16). Isus mi-a conferit o
valoare şi o demnitate pe care nu
mi le poate lua nimeni.
Dar aceasta nu e totul. La cruce
învăţ cât de nevrednic sunt eu ca să
primesc un astfel de sacrificiu. Harul
uimitor de la cruce îmi aminteşte
că am fost creat după chipul lui
Dumnezeu. Eu sunt păcătos. M-am
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu
prin propria mea alegere. Păcatul a
degradat chipul lui Dumnezeu din
mine şi mi-a distrus viaţa, persona
litatea. Fac ce nu-mi place şi nu
sunt în stare să fac ce-mi place.
Sunt fără putere şi fără ajutor. Ră
tăcesc fără direcţie. „O, nenoroci
tul de mine! Cine mă va izbăvi de
acest trup de moarte?” (Rom. 7,24)
Răspunsul îmi vine urgent de la
cruce: „Prin Isus Hristos, Domnul
nostru” (Rom. 7,25). Disperat şi
având conştiinţa apăsată, crucea mă
asigură că există speranţă pentru
mine. Sângele lui Isus mi-a spălat
păcatele. Omul de pe cruce l-a
înfrânt pe începătorul păcatului. El
a sfidat moartea şi viaţa. El m-a
eliberat de suferinţă, păcat şi moar
te şi m-a aşezat la umbra Celui
Atotputernic.
Astfel, crucea mă învaţă că, ori
care ar fi starea mea, nu sunt fără
speranţă. Păcatul, vinovăţia poate
m-au copleşit. Poate sunt slab, in
consecvent, timid, fără speranţă.
Dar, la cruce, balamaua istoriei a
fost întoarsă, ca să producă o

transformare în viaţa umană - o în
noire a calităţii, a valorii vieţii, o
dimensiune îmbogăţită a ei. în viaţa
umană a fost injectată o nouă putere.
Vina şi povara păcatului, sentimen
tul descurajării şi al nimicniciei au
fost îndepărtate prin cruce. Senti
mentul ruşinii a fost luat. Tu şi eu
putem să fim făpturi noi.

Cum recunoaştem
înnoirea
•
Ce înseamnă a fi o fiinţă nouă şi
cum este posibilă o asemenea experi
enţă? Doar crucea ne arată cum. „Sân
gele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1,7).
A pierde realitatea sângelui lui Isus
Hristos în teologie, în vestirea Evan
gheliei sau în experienţa personală, a
spune că la cruce nu a avut loc o moar
te înlocuitoare înseamnă a respinge
originea divină şi scopul crucii. „în
noaptea în care a fost vândut” (1 Cor.
11,23) şi judecat, pentru a fi răstignit,
Domnul Isus ne-a dat o solie pe care
nu trebuie să o uităm niciodată, şi anu
me că pâinea şi vinul sunt simboluri
ale trupului Său, care urma să fie
frânt, şi ale sângelui Său, care urma
să fie vărsat „spre iertarea păcatelor”
(Mat. 26,28). El nu a murit ca martir,
aşa cum a murit Lincoln sau Gandhi.
Moartea Domnului Isus a fost lucra
rea lui Dumnezeu prin care suntem
răscumpăraţi din păcat. Ca să nu
uităm aceasta, El a spus că Sângele
Său „se varsă pentru mulţi, spre
iertarea păcatelor” (Mat. 26,28).
Vărsarea sângelui este esenţială.
Ea ne vorbeşte despre păcat ca fiind
real, costisitor, mortal, imposibil de
înlăturat fără „sângele scump al lui
Isus Hristos” (1 Petru 1,19). Adevărul
acesta trebuie subliniat mereu, fiind
că trăim într-o lume care respinge
realitatea păcatului sau rămâne indi
ferentă faţă de el. Filozoful hindus
Vivekananda spunea că „este păcat
să numeşti un om păcătos. Aceasta
este o calomnie continuă asupra na
turii umane” . Mulţi ar putea să sus
ţină astăzi o asemenea concepţie, dar
nu la crucea lui Isus. Acolo suntem
confruntaţi cu natura diabolică a pă
catului, care poate fi zdrobit doar
prin sângele lui Isus, care „se varsă
pentru mulţi, spre iertarea păcatelor”.
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Niciodată să nu uităm sau să fim
indiferenţi faţă de realitatea că Isus
a murit pentru păcatele noastre şi că,
fără moartea Lui, nu poate exista
iertare. Păcatele noastre L-au dus pe
Isus la cruce. „Pe când eram noi încă
fără putere, Hristos, la vremea cuve
nită, a murit pentru cei nelegiuiţi...
pe când eram noi încă păcătoşi, Hris
tos a murit pentru noi”, „o dată pen
tru totdeauna” (Rom. 5,6-8; 6,10; Evr.
7,27; 10,10). Noi nu suntem mântuiţi
prin Hristos-omul cel bun, Omul-Dumnezeu, marele învăţător sau modelul
desăvârşit, ci prin Hristos de la cruce:
,.Hristos a fost tratat aşa cum meritam
noi, pentru ca noi să putem fi trataţi
aşa cum merita El. El a fost condam
nat pentru păcatele noastre, la care
El n-a contribuit cu nimic, pentru ca
noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contri
buit cu nimic. El a suferit moartea,
care era a noastră, ca noi să putem
primi viaţa, care era a Lui. ’Prin ră
nile Lui suntem tămăduiţi’” (Hris
tos, Lumina lumii, ed. 1999, pag. 14).
Sângele lui Isus este deci sămân
ţa noii creşteri care începe în viaţa
celui mântuit din păcat. Dar, atât în
noirea, cât şi creşterea au câteva as
pecte importante. Acestea sunt: îm
păcarea, moartea faţă de eu, trăirea
unei vieţi noi.
îm p ă c a re a . Crucea este instru
mentul lui Dumnezeu pentru împă
carea omului cu El. „Dumnezeu era
în Hristos, împăcând lumea cu Sine”
(2 Cor. 5,19). Datorită lucrării Sale
pe cruce, eu pot să stau în faţa Lui
fără păcat şi fără teamă. El îndepăr
tează fărădelegile noastre de la noi
(Ps.103,12). El ne-a deschis o cale
nouă ca să ajungem în prezenţa lui
Dumnezeu, să intrăm într-o conti
nuă părtăşie cu El.
împăcarea cu Dumnezeu atrage
după sine împăcarea cu oamenii. în
jurul crucii s-au adunat oameni atât
de diferiţi! Nu toţi erau admiratori
ai Săi şi nu toţi erau sfinţi. Erau băr
baţi, femei, copii, egipteni mândri de
afacerile lor, romani care se lăudau cu
civilizaţia şi cultura lor, greci care ex
celau în erudiţie, iudei care se consi
derau poporul ales, farisei care se cre
deau aleşii dintre aleşi, saduchei care

considerau că ei deţin doctrina pură,
sclavi care căutau libertatea, oameni
liberi care trăiau în lux şi plăceri.
Dar crucea nu a făcut nici o deo
sebire între aceştia. Toţi erau păcă
toşi şi tuturor le-a fost oferită calea
spre împăcare. La piciorul crucii,
pământul este drept. Este lansată o
nouă frăţie. începe o nouă părtăşie.
Orientul şi occidentul se contopesc,
nordul coboară la sud, albii dau mâ
na cu negrii, bogaţii şi săracii se îm
brăţişează. Crucea îi cheamă pe toţi
la izvorul de sânge - ca să guste dul
ceaţa vieţii, să împărtăşească experi
enţa harului şi să vestească lumii că
a fost creat un nou curcubeu pentru
familia lui Dumnezeu. Isus „este pa
cea noastră, care din doi [iudei şi nea
muri] a făcut unul şi a surpat zidul de
la mijloc care-i despărţea... şi a îm 
păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un
singur trup, prin cruce, prin care a
nimicit vrăjmăşia” (Efes. 2,14-16).
Adevărul care stă la temelia
Evangheliei este că, în Hristos, toţi
suntem una. Bigotismul de orice fel:
rasial, economic, cultural, tribal,
etnic, naţional, de castă, de sex, de
culoare etc. este împotriva crucii şi
constituie o conduită inacceptabilă
pentru cel care pretinde că înţelege
puterea crucii.
M oartea faţă de eu. Nu putem
citi Noul Testament fără să ne con
fruntăm cu acest aspect fundamental
al noii vieţi în Isus Hristos. Apostolul
Pavel declară: „Am fost răstignit îm
preună cu Hristos, şi trăiesc... dar
nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte
în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc
acum în trup o trăiesc în credinţa în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi
S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”
(Gal. 2,20.21). în Romani 6,6-11
citim: „Omul nostru cel vechi a fost
răstignit împreună cu El, pentru ca
trupul păcatului să fie dezbrăcat de
puterea lui, în aşa fel ca să nu mai
fim robi ai păcatului... Acum, dacă
am murit împreună cu Hristos, cre
dem că vom şi trăi împreună cu E l...
socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii
pentru Dumnezeu, în Isus Hristos,
Domnul nostru”. Iar Domnul Isus a
enunţat astfel principiul vieţii noi:
„Dacă grăuntele de grâu, care a

căzut pe pământ, nu moare, rămâne
singur; dar dacă moare, aduce multă
roadă” (Ioan 12,24).
Viaţa creştină începe cu moartea.
Până când eul nu moare, până când
nu este crucificat, nu există nici un
început. Trebuie să aibă loc o extir
pare totală, radicală şi conştientă a
eului. „Dacă este cineva în Hristos,
este o făptură nouă. Cele vechi s-au
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut
noi” (2 Cor. 5,17). Când Isus devine
stăpânul deplin al vieţii, se întâmplă
ceva. Simon cel nestatornic devine
Petru cel curajos. Saul persecutorul
devine Pavel martirul. Toma cel în
doielnic devine misionar între păgâni.
Laşitatea face loc curajului. Necre
dinţa se transformă în torţă a credin
ţei. Gelozia este înghiţită de iubire.
Interesul personal devine interes
pentru frăţietate. Păcatul nu mai are
loc în inimă. Eul se află crucificat.
De aceea a insistat Isus, spunând:
„Dacă voieşte cineva să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze”
(Mat. 16,24; Luca 9,23). în ucenicia
creştină, moartea eului nu este o op
ţiune, ci o necesitate. Crucea şi ce
rinţele ei - cele imediate şi cele finale
- cer un răspuns absolut. „Când Isus
cheamă pe un om, El îi porunceşte
să vină şi să m oară... - moartea
omului vechi” (Dietriech Bonhoeffer,
The Cost o f Discipleship, pag. 78, 79).
Chemarea vieţii creştine este che
marea la cruce, la respingerea perse
verentă a dorinţei eului de a fi pro
priul său mântuitor şi la aderarea de
plină la Omul de pe Cruce, „pentru
ca credinţa voastră să fie întemeiată
nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe
puterea lui Dumnezeu” (1 Cor. 2,5).
Trăirea unei vieţi noi. Este
adevărat că, în Isus Hristos, „avem
răscumpărarea, prin sângele Lui
iertarea păcatelor, după bogăţiile
harului Său” (Efes. 1,7). Şi este la
fel de adevărat că „prin har aţi fost
mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta
nu vine de la voi; ci este darul lui
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu
se laude nimeni” (Efes. 2,8.9).
Da, harul este gratuit, dar el a cos
tat viaţa Fiului lui Dumnezeu. Har
gratuit nu înseamnă har ieftin. Harul
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ieftin (termen inventat de Dietrich
Bonhoeffer) denotă nu doar indife
renţă colectivă la cerinţele uceniciei,
ci orbire şi surzenie personală faţă
de chemarea lui Isus de a-L urma.
„Harul ieftin înseamnă a predica
despre iertare fără a cere pocăinţă,
despre botez fără disciplină biseri
cească, despre Cina Domnului fără
mărturisire a păcatelor... Harul ief
tin este harul fără ucenicie, harul fă
ră cruce, harul fără Isus Hristos viu
şi întrupat” (Dietrich Bonhoeffer,
The Cost o f Discipleship, pag. 47).
Harul ieftin nu are nimic de-a
face cu chemarea lui Isus. Când Isus
cheamă o persoană, El îi dă să poarte
o cruce. A fi creştin înseamnă a-L
urma pe Isus, şi acesta nu este un truc
ieftin. Harul atrage obligaţii. „Prin
harul lui Dumnezeu sunt ce sunt”, le
scria Pavel corintenilor. „Şi harul
Lui faţă de mine n-a fost zadarnic
[expresia din limba greacă eis kenon
se traduce literal „pentru goliciune”];
ba încă am lucrat mai mult decât toţi
[apostolii]: totuşi nu eu, ci harul lui
Dumnezeu, care este în mine” (1 Cor.
15,20). Apostolul Pavel ducea o
viaţă plină de roadele Duhului, prin
puterea harului care lucra în inima
lui. El le cere corintenilor „să faceţi
aşa ca să nu fi primit în zadar harul
lui Dumnezeu” (2 Cor. 6,1).
Harul lui Dumnezeu n-a venit să
ne răscumpere dintr-un fel de goli
ciune, pentru a ne duce în alt fel de
goliciune. El doreşte să ne ofere un
loc în familia Sa. Şi noi venim pen
tru că primim prin credinţă ceea ce
a făcut El pentru noi pe cruce. Du
pă ce am intrat în familie, aducem
roadele dragostei lui Dumnezeu
prin puterea harului Său uimitor.
Care dintre noi poate spune că
noi creştem în Hristos fără o expe
rienţă a hrănirii prin Cuvântul Său,
fără experienţa puterii primite prin
rugăciune, fără să dăm un pahar de
apă celui însetat, fără să respectăm
Legea şi s-o onorăm, fără să ne
supunem voinţei lui Dumnezeu?
Dezvoltarea creştină cere o viaţă
trăită în armonie cu voinţa lui Hris
tos. Evanghelia lui Isus Hristos ne
cere să acţionăm aşa cum a acţionat
Continuare la pagina 59

Drumul crucii si venirea
Domnului Hristos
Mesaj devoţional prezentat luni, 26 iunie 2000,
la Convenţia Mondială a Pastorilor
„ Să ne uităm ţintă la... Isus, care, pentru
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit
crucea, a dispreţuit ruşinea şi sade la
dreapta scaunului de domnie al lui
Dumnezeu” (Evrei 12,2).
m alergat cei 40 km la maratonul
Londrei. Vă pot spune că a fost
un fel de „drum al crucii” . Trans
piraţia, durerea, epuizarea extremă, lupta
Hamilton
psihologică, deshidratarea, tremurul muş
chilor, toate acestea au constituit un fel de drum al
crucii. Respiraţia grea, terenul accidentat, alergătorii
neglijenţi, cei care scuipau peste umăr, spectacolul celor
ce vomitau, cădeau ori se târau cu durere, sutele şi chiar
miile de spectatori care urmăreau fiecare mişcare a cor
pului care se încorda să înainteze, distanţa care se întin
dea în faţă şi nu se mai termina constituiau cu adevărat
un drum al crucii. Şi drumul crucii nu e simţit niciodată
ca fiind un drum scurt. Trebuie să iei fiecare curbă, să
urci fiecare înălţime, să treci fiecare obstacol, să urmezi
semnele, să te supui regulilor de alergare. Dar este sin
gurul drum pe care să mergi, dacă vrei să ajungi la linia
de sosire, să atingi obiectivul, să primeşti premiul. Nu
există scurtături, nici un drum uşor. Nu există un drum
fără durere şi fără intersecţii. Există doar un singur tra
seu marcat al cursei. Nu se poate devia sau alege un drum
mai puţin pretenţios. Nu te poţi opri sau întoarce înapoi,
nu poţi amâna şi totuşi să te aştepţi să termini cursa.
Intr-un maraton există doar o singură viziune, un
singur vis, un singur scop, o singură dorinţă şi hotărâre,
un singur ţel, un singur gând care absoarbe totul: să
ajungi la punctul final. Când alergi, păstrezi în minte
acea viziune, simţi emoţia care te va copleşi la punctul
de sosire ca biruitor. Bucuria pusă înaintea noastră face
ca drumul crucii să fie suportabil, mai presus de toate,
aducător de bucurie şi înviorare. Să nu-mi cereţi să
explic aceasta. Nu pot. Apostolul Pavel exclama: „El
[Dumnezeu] ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem
împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus” (Efes. 2,6).
în locurile cereşti! Ştiţi unde se afla Pavel când scria
aceste cuvinte? într-o închisoare din Roma, fără
libertate, fără plăcerea de a călători în lume să viziteze
bisericile pe care le-a înfiinţat, conştient că în curând va
ajunge la încheierea pelerinajului său pe pământ - la
Roma, la butucul călăului, care avea să-i despartă capul
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de trup, făcându-1 să se rostogolească pe
pământ ca un trunchi de lemn.
Avea omul acesta halucinaţii când vor
bea de şederea în locurile cereşti cu Hristos?
Şi-a pierdut cumva mintea din cauza încar
cerării brutale? O, nu! Era bucuria care i-a
fost pusă înainte. Mă gândesc la Ştefan care,
în timp ce trupul îi era zdrobit de ploaia de
pietre prin care i-a fost curmată viaţa, plin
de pace a exclamat: „Văd cerurile deschise
W illiams şi pe Isus, Prietenul meu, stând la dreapta
lui Dumnezeu. Doamne, nu le ţine în seamă păcatul
acesta” (vezi Fapte 7,56.60). Asemenea exemple nu se
găsesc doar pe paginile scrierilor sacre. Mă gândesc la
Norma Wickwire, o creştină activă în vârstă de 76 de
ani din Florida care, chiar dacă medicii i-au înlocuit
opt din cele zece articulaţii principale: ambele şolduri,
ambii genunchi, ambii umeri, o gleznă şi un cot, a ră
mas bine dispusă şi refuză să se lase doborâtă de osteo
poroză şi de artrită reumatoidă. „Isus... pentru bucuria
care-I era pusă înainte, a suferit crucea.”
Când am început să mă gândesc la maraton şi să caut
asemănări între acesta şi drumul crucii, am observat un
lucru extrem de tulburător. Vedeţi, cei mai mulţi dintre
noi cred că, din moment ce drumul crucii duce acasă,
tot ce avem de făcut este să mergem pe el şi, atâta timp
cât nu ne abatem de la el, drumul acesta ne va duce aca
să. Se întâmplă însă că, la un maraton, aleargă mult mai
mulţi decât cei înscrişi în cursă, cu număr de alergare.
Ei s-au antrenat în mod conştiincios şi consecvent. Sunt
pregătiţi şi arată la fel ca ceilalţi alergători sau chiar mai
bine, pentru că de obicei aceştia au cel mai bun echipa
ment. Sunt ovaţionaţi şi ei de mulţimea pe lângă care
trec. Primesc tot ajutorul necesar pe parcurs. Aleargă în
mod profesionist. Dar ceva nu este în ordine. Nimeni
nu ştie că ei aleargă. Ei nu s-au înregistrat. Nu au primit
un număr. Nu au intrat în cursă în mod oficial. Ei alear
gă cu tenacitate, ca toţi ceilalţi. Dificultăţile sunt ace
leaşi. Ei depun acelaşi efort, sunt la fel de hotărâţi, îşi
epuizează resursele fizice, dau tot ce au, fiecare dram
de energie. Dar nu au număr de alergător! Şi aceasta
nu îi deosebeşte cu nimic de ceilalţi, până la linia de
sosire. Nu contează cine eşti, linia de sosire nu o treci
dacă nu ai număr de înscriere în cursă. Am văzut bărbaţi
şi femei încercând să-i evite pe oficiali, la capătul cursei doreau doar bucuria, satisfacţia de a trece linia de sosire
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după toţi acei kilometri parcurşi,
dar nici unul nu a trecut. Am văzut
bărbaţi în toată firea plângând în
hohote, cerând doar să treacă linia
de sosire. Am văzut cum unii se
luptau cu gărzile, sperând că vor fi
mai puternici şi o vor trece. Dar nu
am văzut pe nici unul care să o
treacă. Nu poţi trece linia de sosire
dacă nu ai număr de alergător.
Pericolul acesta este şi mai
mare când lucrezi pentru biserică.
Dacă n-ai legătură cu Hristos sau ai
pierdut-o şi îndeplineşti funcţii în
lucrare, este uşor să crezi că te afli
în cursă. Este posibil ca un pastor
să nu aibă o legătură vie cu Hristos
şi totuşi să-şi îndeplinească funcţii
le clericale cu eleganţă. De fapt,
uneori, cu cât cineva este mai de
parte de Domnul, cu atât pare mai
conştiincios în îndeplinirea datorii
lor profesionale. Un lucrător poate
face mari sacrificii în bani, eforturi,
datorii familiale, şi totuşi să nu aibă
număr de alergare. El poate să poar
te o cruce şi să se aştepte ca, la sfâr
şit, să audă din partea Domnului
cuvintele de bun-venit: „Bine, rob
bun”. Dar există primejdia ca, în
schimb, să i se spună:„Depărtează-te
de la Mine, niciodată nu te-am cu
noscut”. „Dar, Doamne, eu am ales
’calea crucii’, am sacrificat, am
răbdat, am suferit răni şi ago
n ie.” Şi totuşi să fie respins. Este
înspăimântător!
In cursele de alergare, este foarte
important să se ţintă seama de peri
colul de deshidratare. Trebuie folo
site punctele de alimentare cu apă.
Timpul folosit pentru a bea apă nu
este timp pierdut. S-ar putea ca aler
gătorul care refuză să bea la o anu
mită staţie, cu gândul că va câştiga
timp, să nu mai aibă puterea nece
sară să ajungă la următoarea. Pentru
cel care s-a deshidratat, alergarea
lui s-a încheiat. Slavă lui Dumnezeu,
pe calea crucii nu sunt doar puncte
de alimentare cu apă, ci există o fân
tână şi păcătosul poate să se scufunde
complet în apele ei răcoritoare şi
să-şi spele toate petele de vinovăţie.
In ultimul maraton la care am par
ticipat, în afară de punctele obişnu
ite de alimentare cu apă, în locuri

stategice fuseseră plasate instalaţii de
stropire. Alergătorii puteau să treacă
prin dreptul jetului răcoritor, aşa încât
să-şi ude tot corpul. Mi-am dat seama
cât de potrivit era acest lucru. în timp
ce înaintăm cu greu, dar cu paşi hotă
râţi spre bucuria celei de-a doua veniri
a Domnului Hristos, nu este suficient
să bem puţin din fântână. Trebuie să
ne scufundăm sufletul în curentul său
dătător de viaţă. Aceasta nu se întâm
plă o dată pentru totdeauna, cu ocazia
botezului. E. C. Ward spunea că un
pastor ar trebui să fie botezat o dată
pe trimestru.
Când alergătorii ajung la punctul
de sosire, nu oferă o imagine atrăgă
toare. Eu nu mă refer la grupul de elită
al alergătorilor foarte buni. Cei mai
mulţi nu facem parte din această cate
gorie. Mă refer la ceilalţi peste 30.000
de alergători care termină alergarea,
îmi amintesc de o doamnă în vârstă
care s-a hotărât să termine maratonul.
Ea intenţiona să ajungă la capăt. După
cca opt ore de alergare, a putut fi ză
rită din zona liniei de sosire. în mod
normal, camerele de luat vederi nu ar
mai fi fost acolo, dar, într-un fel sau
altul, reporterii au înţeles că merita să
filmeze sosirea ei. Femeia aceasta a
refuzat să asculte de „sfatul” prietenilor
şi rudelor, să renunţe la cursă. Când
camerele de filmat s-au îndreptat spre
ea pe ultimii zeci de metri, ceea ce se
vedea era respingător. De fapt, ea nu
alerga, nici măcar nu mergea, ci se
târa spre linia de sosire, cu eforturi
extreme. Corpul ei eliminase tot ce
fusese o povară pe drum. Unii şi-au
întors privirea, dezgustaţi, dar femeia
a trecut linia de sosire. A terminat
alergarea. A primit medalia.
De obicei, noi privim în viitor şi îi
vedem pe sfinţi înaintând în marş spre
împărăţie, îmbrăcaţi în haine imacula
te, fluturând ramuri de palmier ca semn
al biruinţei. Dar aceasta se va întâmpla
doar după ce vor fi proslăviţi. însă
acum, în timp ce înaintează spre a doua
venire, sfinţii sunt - pentru îngeri - o
ceată de zdrenţăroşi jalnică la vedere.
Zgâriaţi şi loviţi, chinuiţi şi cu hainele
rupte, batjocoriţi şi stigmatizaţi, sânge
rând şi plini de răni, ei fac ultimii paşi
spre linia de sosire. Bărbaţi, femei şi
copii din toate colţurile pământului: de
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la răsărit şi de la apus, de la nord şi
de la sud, sunt invitaţi să se alăture
Domnului Isus ca oaspeţi şi să locu
iască în casa Tatălui lor; să contem
ple faţa Sa iubitoare şi, îmbrăcaţi în
veşmintele purităţii Sale, să cânte şi
să se bucure împreună cu El de-a
lungul veşniciei. Ei vin de pe cărări
presărate cu spini, de pe mări fur
tunoase, din munţi şi văi. Ei vin
acum, Doamne, la Tine, îmbrăcaţi
în haina de nuntă a Mirelui, ca să-L
vadă în curând pe El, care a fost
pironit pe cruce ca să câştige biru
inţa pentru ei.
„Isus... pentru bucuria care-I
era pusă înainte, a suferit crucea.”
Există aici două posibilităţi de inter
pretare: „Privind la cruce din punct
de vedere omenesc, am putea spune
că încrederea, credinţa în rezultatele
viitoare ale suferinţelor şi morţii
Sale a fost cea care I-a dat lui Hristos
putere să sufere toată ruşinea crucii.”
(Seventh-day Adventist Bible Commentary, voi. 7, pag. 481). Bucuria,
mulţimea fericită a celor răscumpă
raţi, sunetul cântării celor biruitori,
viziunea bărbaţilor, femeilor şi co
piilor ieşind din morminte în splen
doarea învierii, viziunea nenumăra
tei mulţimi de pe marea de cristal,
acestea au făcut ca tortura teribilă a
crucii să poată fi suportată. Viziunea
lacrimilor de bucurie, fiorul adânc
al emoţiei sfinte care va străbate
fiecare fibră a celor răscumpăraţi,
acestea L-au făcut pe Domnul
Hristos să considere că merită să
sufere crucea.
Dar pasajul poate fi înţeles şi ast
fel: „în locul bucuriei aflate la înde
mâna Lui - fie bucuria din existenţa
Sa înainte de întrupare, fie cea din
existenţa Sa din timpul întrupării,
în afară de cruce - , Hristos a ales să
sufere crucea” (Ibid., pag. 482).
într-o epocă în care oamenii tind să
ţină cu tărie la ceea ce se află la în
demâna lor, „jucând pe ceea ce văd”,
pe ceea ce pot să atingă şi să aibă
acum, pe lucrurile de care se pot bu
cura acum, drumul crucii ne învaţă
că trebuie să renunţăm la acestea ca
să alergăm după un premiu, după o
cunună de valoare inestimabilă. Isus

Hristos, în loc să Se bucure de ceea
ce se afla la îndemâna Sa, a ales să
sufere crucea. Capacitatea de a amâna
răsplata pentru ceva care merită mai
mult este dorinţa celor ce merg pe dru
mul crucii, principiu atât de respingă
tor pentru societatea noastră. Este
veşnica luptă dintre impuls şi reţinere,
dintre dorinţă şi stăpânire de sine, din
tre răsplata imediată şi amânarea ei.
Probabil că nu există nici o califi
care spirituală şi psihologică mai fun
damentală decât stăpânirea impulsu
lui. Ea stă la baza controlării tuturor
emoţiilor, din moment ce toate emoţii
le, chiar prin natura lor, conduc la
acţiunea unuia sau altuia dintre impul
suri. Sensul de bază al cuvântului
„emoţie” este „a se mişca”. Tot mai
mulţi psihologi şi psihiatri progresişti
din zilele noastre încep să înţeleagă
că au pus accentul greşit şi că succesul
nu depinde în primul rând de inteli
genţă, ci de emoţii, iar coeficientul
emoţional, spre deosebire de cel al
inteligenţei, poate fi învăţat. Desigur,
ca de obicei, Dumnezeu este lăsat în
afara ecuaţiei, iar omului slab i se
acordă prea multe merite. Se discută
acum de capacitatea de a combate im
pulsul în favoarea obiectivului urmă
rit - în aceasta ar consta esenţa stăpâ
nirii emoţiilor. Sunt cuvinte frumoase,
principii mari, dar mecanismul este
defect, fiindcă o foarte veche descope
rire arată că „nu stă în puterea omu
lui, când umblă, să-şi îndrepte paşii
spre ţintă” (Ier. 10,23).
Şi toate speranţele strălucite ale
oamenilor sunt spulberate, ca atunci
când li s-a pus următoarea întrebare
câtorva dintre cei mai buni atleţi, cu
un coeficient de inteligenţă deasupra
mediei: dacă am putea să-ţi oferim un
drog care te-ar face o stea olimpică,
să fii aclamat şi aplaudat de lume, să
ai toţi banii şi faima care îi însoţesc
pe atleţii de valoare mondială, dar
drogul te-ar ucide în decursul unui
an, ai mai lua drogul? Cercetătorii
care au pus această întrebare au
rămas uimiţi şi surprinşi când cei
mai mulţi dintre aceşti atleţi foarte
inteligenţi au spus: Da, aş lua drogul.
Isus Hristos însă, în loc să Se bu
cure de ceea ce-I stătea la îndemână,

a ales crucea. Drumul crucii ne înva
ţă să amânăm satisfacţia, să respin
gem impusul în interesul obiectivu
lui urmărit: întoarcerea Fiului lui
Dumnezeu în gloria Sa indescripti
bilă şi catastrofică. în această per
spectivă, a alege drumul crucii este
apogeul inteligenţei emoţionale.
Crucea şi bucuria celei de a doua
veniri, cu tot ce este legat de ea,
merg împreună şi nu pot fi despărţite.
Când o văd pe una, o văd şi pe cea
laltă; când sufăr crucea în trup, tră
iesc bucuria în spirit. Când drumul
crucii îmi smulge din mână anumite
bucurii prezente, prin credinţă, ini
ma mea se prinde şi mai strâns de
realitatea bucuriei celei de a doua
veniri. Când drumul crucii îmi cere
să depun eforturi aproape supraome
neşti ca să câştig suflete pentru Hris
tos, iar diavolul pare să râdă de re
zultatele mele slabe, bucuria celei de
a doua veniri îmi aduce aminte că
Ioan a văzut fremătând o mulţime
de oameni salvaţi, prea mulţi ca să
poată fi număraţi, stând în faţa tro
nului şi în faţa Mielului. Când dru
mul crucii îmi cere să sufăr un trup
chinuit de durerea şi de ravagiile
unei boli care mă roade, mă înalţ în
spirit la sunetul trâmbiţei lui Dum
nezeu şi la schimbarea mea, care va
avea loc într-o clipă, într-o clipeală
de ochi. Când disciplina şi amploa
rea încercărilor de pe drumul crucii
mă fac să-mi pierd echilibrul şi să
aud ţipătul demonilor care caută să
mă arunce în valuri, îmi lipesc şi
mai tare urechea de marele orologiu
al universului şi aud în schimb cân
tecul dulce al sfinţilor din toate vre
murile, care cântă atunci când se ală
tură îngerilor: în sfârşit, cerul, în
sfârşit, cerul; O, istoria plină de bu
curie a cerului! în sfârşit, cerul, în
sfârşit, cerul; Slavă fără sfârşit, fără
hotar, în cer, în sfârşit. Crucea face
posibil acest lucru. Datorită crucii
pot să aştept cu nerăbdare a doua veni
re, plin de bucurie, în loc de presim
ţiri înfricoşătoare. Atunci realitatea
temei noastre se va împlini. Cu ade
vărat, drumul crucii conduce acasă.
Traducere de Aron Moldovan
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Acest copil din Diviziunea
Euro-Africa a recitat cu
însufleţire pasaje din
Biblie, inclusiv Isaia 53.

Drumul crucii şi dezvoltarea
personală / Urmare de la pag. 56
El: în rugăciune, în ascultare, în stu
dierea Cuvântului, în a face voia Lui
şi a merge la cruce. Evanghelia, cu
toată puterea sa eliberatoare, creează
fiinţe noi oriunde există luptă cu pă
catul, oriunde o persoană este dez
umanizată de sărăcie şi nedreptate, ori
unde există datorii fără demnitate,
existenţă fără speranţă, religie fără
iubire. Creştinul se identifică perso
nal şi total cu Omul de pe cruce. El
află de la Isus preţul păcatului, caută
la El iertarea pentru păcat, poartă cu
bucurie, în fiecare zi, crucea pe care
Domnul i-o dă. Creştinul formează
împreună cu Isus comunitatea cre
dinţei, a libertăţii şi a dreptăţii. El
proclamă faţă de lume, prin cuvânt
şi faptă, că împărăţia lui Dumnezeu
este o realitate care confruntă viaţa.
A fi creştin înseamnă să vezi re
flectarea Domnului nostru Isus Hris
tos de pe cruce pe faţa fiecărei per
soane care suferă, să cobori la cei sin
guri, bolnavi şi muribunzi, să le dai
primul ajutor, să-i faci să simtă căl
dura inimii iubitoare. Un asemenea
creştinism nu poate fi înlocuit cu cre
dinţa teologică şi nu poate fi obţinut
prin nici un mijloc omenesc. Isus Hris
tos, Cel de pe cruce, trăind în noi,
poate produce o asemenea viaţă. „Via
ţa pe care o trăiesc acum în trup o
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dum
nezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe
Sine însuşi pentru mine” (Gal. 2,20).
John Fowler este redactorul revistei Dialogue
şi director asociat al Departamentului
Educaţie la Conferinţa Generală.
Traducere de Aron Moldovan
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Cine sunt aceşti adventişti?
La Toronto, în afara SkyDome-ului
Valeriu Petrescu
m văzut această întrebare oglindită în privirile
uimite ale multor locuitori din Toronto. Timp
de aproape două săptămâni, zeci de mii de
adventişti de ziua a şaptea au umplut oraşul Toronto cu
prezenţa lor. O prezenţă vizibilă şi incitantă. Oraşul a
aflat într-un mod inconfundabil că adventiştii de ziua a
şaptea există şi că sunt diferiţi.
începând cu afişele stradale şi continuând cu relată
rile presei, prezenţa adventistă în oraş fusese anunţată.
Dar materialele publicitare tind să aibă un impact din ce
în ce mai redus asupra unor oameni bombardaţi perma
nent cu informaţii. Se ştia că, în această perioadă, ora
şul va găzdui congresul mondial al Bisericii Adventiste.
Şi ce dacă? Probabil încă o manifestare de rutină. Şi
apoi aceasta îi priveşte pe adventişti, cine or mai fi şi
aceşti adventişti.
Deşi în Toronto sunt 40 de biserici adventiste şi
aproape 20.000 de membri, impactul prezenţei adven
tiste asupra unei arii metropolitane de aproape 4 milioa
ne de oameni este minor. Aşa cum se întâmplă şi în
România. Câţi bucureşteni îi cunosc pe adventişti, chiar
dacă sunt peste 4.000 în oraş? Sau câţi locuitori din alte
mari oraşe româneşti îi cunosc pe adventişti? Câţi dintre
cei cu care ne întâlnim zilnic pe stradă ştiu cine sunt
aceşti adventişti?
Ei bine, locuitorii din Toronto au avut prilejul să
afle într-un mod direct şi foarte concret cine sunt aceşti
adventişti. în primul rând, au aflat-o cei din comerţul
alimentar. Ca unii direct interesaţi să facă bani, au aflat
că adventiştii nu beau alcool şi nu fumează. Mare triste
ţe pe comercianţii specializaţi în desfacerea de astfel de
produse. Dar s-au adaptat repede şi au înlocuit alcoolul
cu băuturi răcoritoare. Peste tot în jurul SkyDome-ului
erau înşirate tonete, oferind băuturi răcoritoare şi apă
de izvor, mai ales apă.
Apoi au aflat că adventiştii sunt vegetarieni. Aşa că
toate localurile au afişat meniuri vegetariene, oferite
special pentru adventişti. Peste tot se putea citi:
„Bun-venit adventiştilor de ziua a şaptea. Vă oferim
meniuri speciale, vegetariene”. De la localurile cele mai
luxoase din hoteluri şi până la ultimul fast-food, toate
aveau astfel de oferte. Până şi celebrele cărucioare cu
hot-dogs ofereau o variantă vegetariană a celebrului cârnăcior. Mă întreb dacă locuitorii oraşelor româneşti ar
fi aflat că adventiştii de ziua a şaptea sunt vegetarieni.
Au mai aflat locuitorii din Toronto şi semnificaţia
sintagmei „de ziua a şaptea” din denumirea bisericii
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noastre. Şi au aflat-o într-un mod foarte şocant. Am
văzut o scenă care m-a amuzat, dar mi-a şi dat de gândit.
Era în primul Sabat. Tocmai se terminase serviciul divin
de dimineaţă. Puhoaie de oameni se revărsau pe toate uşile
sălii. Nu departe de uşa pe care ieşisem, era un cărucior
cu hot-dogs. Marfa era frumos aşezată, grătarul încins,
mirosul îmbietor se răspândea peste tot, iar lângă căru
cior aşteptau nu unul, ci doi vânzători pregătiţi să-şi ser
vească prompt clienţii. Dar cei ce ieşeau din sală treceau
valuri-valuri pe lângă cărucior. Nu se oprea nici unul.
M-am oprit puţin într-o parte şi m-am uitat cum, treptat-treptat, faţa celor doi vânzători se lungea de uimire.
Priveau în stânga, priveau în dreapta şi nu le venea să
creadă că, din toată mulţimea aceea, nu se oprea nimeni
să cumpere. Se uitau unul la altul şi se minunau. Iar pe
lângă ei treceau mame cu copii de toate vârstele, dar nici
măcar un copil nu se oprea. Am stat câteva minute privind
scena, amuzându-mă de uimirea celor doi care tocmai
învăţau la modul practic ce înseamnă „de ziua a şaptea”.
Nu ştiu dacă ei cunoşteau Cele Zece Porunci sau fap
tul că Sabatul este sâmbăta, dar sunt sigur că le-a rămas
în minte un lucru: adventiştii nu cumpără sâmbăta ni
mic, nici chiar mâncare.
Mă întreb câţi dintre locuitorii oraşelor din România
ştiu că adventiştii de ziua a şaptea nu numai că se duc
sâmbăta la biserica lor, dar şi că, în această zi, adventiş
tii nu lucrează, nu merg la şcoală şi nu cumpără, nici
chiar de mâncare.
Toronto este un oraş unde rareori vezi pe cineva fu
mând pe stradă. Cel mai adesea se fumează la uşa mari
lor blocuri de birouri, pentru că în interior este interzis.
Aşa că faptul că adventiştii nu fumează n-a produs cine
ştie ce impresie vizibilă. Şi totuşi, însuşi primarul, în
cuvântul său de la închiderea sesiunii, a subliniat acest
lucru, spunând: „Voi, adventiştii, sunteţi cunoscuţi ca
unii care nu fumaţi, nu consumaţi alcool, nici droguri”.
Au existat nenumărate ocazii când am putut vedea
privirile întrebătoare ale locuitorilor din Toronto sau ale
turiştilor aflaţi în trecere prin zona unde se desfăşura se
siunea, când vedeau o aşa de mare diversitate de chipuri
- albe, negre, orientale - şi observau lejeritatea şi aerul
de familie care existau între aceşti oameni. Parcă se putea
citi în privirile lor întrebarea: Cine sunt aceşti adventişti
de ziua a şaptea? Şi m-am întrebat: De ce trebuie să fie
un astfel de eveniment pentru ca membrii bisericii să
iasă în cetate şi prezenţa lor să stârnească interes? De ce
doar la ocazii festive să se ştie că, în oraşul respectiv,

60

AUGUST/SEPT.-2 0 0 0

O biserică unică
Teofil Petre
Timp de zece zile, zeci de mii de
oameni, din orice neam, din orice
seminţie, din orice limbă, puteau fi
întâlniţi pe străzi, prin magazine, în
sălile de cursuri, la serviciile de
închinare şi la sesiunile de lucru.
Un simţământ aparte domină
toate trăirile sufleteşti - suntem o
biserică unică.
Unică prin unitatea în părtăşie,
în bucurie, în speranţă şi în crez, în
ciuda diversităţii.
Unică prin interesul forţelor
întunericului de a o nimici, dar
Aşa cum se vede în planul îndepărtat, în zilele de lucru, vânzătorii nu au avut unică şi prin interesul Cerului de a
o proteja şi salva.
motive de nemulţumire. Se pare că nici cumpărătorii.
Şi, lucru extraordinar, această
există nişte oameni diferiţi? De ce ie a şaptea pentru că aceştia au ieşit
biserică va rămâne unică în vecii
şim atât de puţin dintre zidurile bise în oraş, în cetate. Şi cred că acesta
vecilor pentru întregul univers al
ricilor noastre, când trimiterea divină este mijlocul prin care şi locuitorii
lui Dumnezeu.
oraşelor româneşti pot afla cine
este: „Duceţi-vă în toată lum ea...” ?
Dar cea mai copleşitoare impre
Şi încă ceva. Am văzut de câteva sunt aceşti adventişti. Dacă vom
sie, pentru mine, rămâne faptul că
ori priviri pline de nostalgie arunca ieşi dintre zidurile bisericilor şi
şi eu fac parte din această familie
ne vom amesteca printre oameni,
te spre participanţii la congres. Pri
unică
a lui Dumnezeu şi doresc să
trăind în lume, dar nefăcând parte
viri adresate familiilor prezente. Ve
rămân
în ea cu toţi cei dragi ai mei.
din ea, atunci lumea va cunoaşte
deam cum câte o mamă cu un copil
Teofil Petre este preşedintele
şi, cunoscând, va afla calea. Calea
de mână se oprea şi privea cum tre
Conferinţei Muntenia
spre viaţă, cale care este însuşi
ce câte o familie: mamă, copii şi ta
Domnul Hristos.
tă. Şi ochii mamei ce privea păreau
Toronto nu va uita uşor această să poată fi vestită lumii. Căci aşa cum
să spună: Ce bine ca familia să fie
mare întâlnire a adventiştilor din
spune Scriptura: „Voi sunteţi... epistola
întreagă, mamă, tată şi copii, aşa
lui
Hristos” (2 Cor. 3,3).
întreaga
lume.
N-o
va
uita
uşor,
cum a lăsat-o Dumnezeu! într-o so
pentru
că,
în
aceste
zile,
adventiş
cietate în care familia se destramă,
Valeriu Petrescu este directorul
Casei de Editură „ Viaţă fi Sănătate ”,
în care căsătoria este privită ca o in tii au fost prezenţi vizibil în oraş.
stituţie anacronică, o biserică ce pro Nimeni n-a
putut trece
movează principiile biblice despre
nepăsător,
familie nu poate decât să stârnească
fără să se în
admiraţie. Şi nu doar primarul din
Toronto a remarcat acest lucru, ci şi trebe, măcar
din curiozi
acele mame singure pe care le-am
tate: Cine
putut observa privind cu nostalgie
spre familiile complete ale adventiş sunt aceşti
adventişti?
tilor ce umpluseră oraşul lor.
Şi cred că,
Au aflat multe cei din Toronto
dacă se pune
despre adventiştii de ziua a şaptea.
această în
Au aflat din ziare, care au scris
trebare, s-a
substanţial despre acest eveniment.
făcut
deja
Au aflat de la televiziune, care a
primul pas
prezentat pe larg evenimentul. Dar
au aflat şi mai multe în mod direct.
pentru ca
Unii dintre cei mai tineri participanţi la sesiunea
Au aflat cine sunt adventiştii de ziua Evanghelia
Conferinţei Generale privesc cu încredere viitorul bisericii.
________________ A s ___________________
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Revizuirea Manualului bisericii
Aron Moldovan
upă cum ştiu mulţi, M anualul bisericii (numit
pentru Manualul bisericii al Conferinţei Generale, care
mai înainte M anualul comunităţii) a fost publi va lua în considerare toate amendamentele sau revizuirile
cat pentru prima dată în anul 1932, după ce
recomandate şi, dacă sunt aprobate, le pregăteşte pentru
manuscrisul fusese pregătit de J. L. McElhany, pea fi prezentate la Consiliul Anual şi/sau la Sesiunea
atunci vicepreşedinte al Conferinţei Generale şi mai
Conferinţei Generale.
târziu preşedinte al Conferinţei Generale timp de pai
Revizuirile din Notele situate la sfârşitul fiecărui
sprezece ani. Publicarea M anualului s-a făcut după ce
capitol urmează o procedură similară, dar, după analiza
Comitetul Executiv al Conferinţei Generale a examinat rea şi aprobarea lor de către Comitetul pentru Manualul
bisericii de la Conferinţa Generală, ele nu vor fi prezen
manuscrisul cu grijă.
La sesiunea Conferinţei Generale din 1946, s-a ho
tate spre aprobare sesiunii. în loc de aceasta, ele vor fi
tărât ca nici o schimbare să nu fie făcută în Manual fără aprobate de către Comitetul Executiv al Conferinţei
o decizie din partea Conferinţei Generale aflate în sesiune. Generale, cu ocazia Consiliului Anual, pentru a fi ar
Conform acestei hotărâri, pe agenda fiecărei sesiuni a
monizate cu schimbările făcute în conţinutul materialu
Conferinţei Generale se află şi discutarea şi, eventual,
lui principal al Manualului.
aprobarea schimbărilor propuse privind textul Manualului.
Aşadar, vor fi două tipuri de material în Manual,
In Manualul bisericii sunt prezentate şi păstrate hotărârile
m aterialul principal al fiecărui capitol, în care nu se
luate de-a lungul anilor, care s-au dovedit a fi bune, şi
pot face schimbări decât cu aprobarea majorităţii dele
sunt adăugate prevederi care ar putea fi cerute de conti gaţilor care votează la sesiunea Conferinţei Generale, şi
nua dezvoltare a bisericii şi de sporirea complexităţii ei, Notele de la sfârşitul fiecărui capitol, în care se pot face
pentru ca biserica să poată funcţiona în mod eficient.
schimbări cu aprobarea Consiliului Anual al Comitetu
Ca şi cu alte ocazii, la sesiunea Conferinţei Generale lui Executiv al Conferinţei Generale.
desfăşurată la Toronto, Canada, în perioada 29 iunie - 8
La această sesiune, s-a recomandat şi aprobat să se
iulie 2000, au fost operate diferite modificări în Manual. adauge un nou capitol 1 la M anualul bisericii, înaintea
Una dintre cele mai importante modificări a fost
capitolului „Biserica viului Dumnezeu”. Titlul acestuia
făcută în structura Manualului. Acesta este împărţit în
va fi „Autoritatea bisericii şi Manualul bisericii”. Acest
două tipuri de material. Conţinutul principal al fiecărui capitol se referă la autoritatea bisericii la începutul creş
capitol al Manualului are valoare mondială şi se aplică
tinismului şi la autoritatea în Biserica Adventistă de Ziua
fiecărei biserici locale, oriunde s-ar afla aceasta. Al
a Şaptea. Aici sunt incluse citate din scrierile lui Ellen
doilea tip de material are caracter explicativ, apare sub
White şi o definiţie a conţinutului Manualului, ca fiind
formă de Note, la sfârşitul fiecărui capitol, şi este oferit „o expresie a înţelegerii pe care o are Biserica Adventistă
ca ghid. Notele au subtitluri care corespund subtitlurilor de Ziua a Şaptea cu privire la viaţa creştină, la conducerea
din capitolul respectiv şi sunt corelate cu numerele
şi disciplina în biserică, bazate pe principiile biblice”.
paginilor respective. Schimbarea făcută este o expresie
în capitolul 5 al noului Manual, va fi inclus un sub
a recunoaşterii faptului că sunt necesare unele deosebiri capitol cu certificatul de botez şi angajamentul pe care
de procedură, determinate de condiţiile specifice din
trebuie să-l conţină. Acest angajament repetă conţinutul
diferite părţi ale lumii.
celor 13 întrebări puse candidaţilor cu ocazia examinării
Schimbările în M anual, cu excepţia materialului din publice, dar sub formă afirmativă, nu interogativă. Spre
Note, pot fi făcute numai de către delegaţii Conferinţei exemplu: „Cred că există un singur Dumnezeu: Tatăl,
‘Generale, aflaţi în sesiune. Dacă anumite niveluri con
Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane coeteme”,
stitutive ale bisericii (uniuni de conferinţe, conferinţe)
nu: „Crezi că există...?” etc.
consideră că sunt necesare schimbări în Manual, propu
în acest Manual, se precizează că răspunsurile la
nerile de schimbare trebuie înaintate nivelului constitutiv cele 13 întrebări ale angajamentului pentru botez se pot
imediat superior, pentru studiu şi sfat. Dacă au fost
face şi în prezenţa unui grup de reprezentanţi ai bisericii
aprobate, revizuirile propuse sunt înaintate următorului locale numit în acest scop, şi nu doar în faţa tuturor
nivel constitutiv pentru a fi evaluate în continuare.
membrilor bisericii.
Orice revizuire propusă va fi apoi trimisă la Comitetul
La capitolul 6, aliniatul „Cooperarea [prezbiterului] cu
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conferinţa”, se face referire la tim
pul trimiterii banilor la conferinţă
de către trezorier. în M anualul
nou se va menţiona „la timpul sta
bilit de conferinţă”, nu „la sfârşitul
fiecărei luni”, cum se menţionează
în Manualul de până acum.
în noul Manual, restituirea
zecimii este caracterizată ca fiind
„un privilegiu şi o responsabilita
te”, spre deosebire de formularea
de mai înainte, care o prezenta ca
„obligaţie” (vezi capitolul 6 din
Manual, aliniatul „încurajarea
plătirii zecimii”).
în acelaşi capitol 6, la aliniatul
„Distribuirea responsabilităţilor”,
sintagma „lucrare misionară” este în
locuită cu „lucrare cu cei din afară”
(în engleză, „outreach work”). înain
te de „Datoriile diaconilor”, se preci
zează că diaconii nu pot să conducă
nici un serviciu de hirotonire de sluj
başi în biserică, nu pot oficia căsă
torii, nu sunt autorizaţi să conducă
adunări administrative sau să oficieze
primirea sau transferul membrilor.
Prevederile de la aliniatul „Da
toriile diaconilor” (cap. 6) au fost
mult îmbunătăţite şi restructurate în
şase puncte: 1) ajutor la servicii şi
adunări, 2) vizitarea membrilor,
3) pregătirea serviciului de botez,
4) ajutor la serviciul Cinei Domnului,
5) grija pentru bolnavi şi săraci şi
6) îngrijirea şi întreţinerea bunu
rilor bisericii.
Şi datoriile diaconeselor sunt
structurate diferit acum, pe trei
puncte: 1) ajutor la serviciul bote
zului, 2) aranjamente pentru servi
ciul Cinei Domnului şi 3) grija
pentru bolnavi şi săraci.
La subtitlul „Secretarul bisericii”,
aliniatul „O slujbă importantă”, s-a
adăugat un pasaj privitor la înregis
trarea proceselor verbale în registru
„sau în sistem de înregistrare cores
punzător adoptat de biserică”. De la
„Corespondenţa cu membri” a fost
anulat paragraful doi, însă la alini
atul „Rapoartele trebuie trimise la
timp” s-a adăugat amendamentul:
„Aceste rapoarte sunt importante
pentru acurateţea rapoartelor pregă
tite de alte organizaţii ale bisericii
mondiale”.

Examenele de admitere la Institutul
Teologic Adventist (I.T.A.)
La Teologie Pastorală, înscrierile se fac între 6 august şi 3 septembrie,
iar examenele de admitere se vor desfăşura între 4 şi 6 septembrie.
La Facultăţile de Teologie-Litere, Teologie-Asistenţă socială, Ştiinţe
economice-Management, înscrierile se fac între 1 şi 17 septembrie, iar
examenele de admitere se vor desfăşura între 18 şi 21 septembrie.
Senatul I.T.A. şi comitetul Uniunii de Conferinţe l-au numit pe fratele
Valeriu Fârţală, licenţiat în drept şi teologie, decan al Facultăţii de
Teologie-Asistenţă socială, începând cu data de 1 iulie 2000.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să-l însoţească în această responsabilitate.
A ron M oldovan

In acelaşi capitol 6 al Manualului,
au fost îmbunătăţite o serie de ali
niate privitoare la datoriile trezorie
rului legate de depozitarea, păstra
rea şi administrarea fondurilor bi
sericii locale şi trimiterea la confe
rinţă a fondurilor acesteia.
Denumirea „Activităţi laice” a
fost înlocuită cu „Slujirea personală”,
în noul Manual se precizează că cel
ce coordonează lucrarea pentru per
soanele interesate de credinţa bise
ricii „poate fi un prezbiter”.
Termenul „excludere” (capitolul
13, „Disciplina în biserică”) a fost
înlocuit cu „îndepărtare” din biseri
că („remove”, în engl.), acesta fiind
mai puţin încărcat de conotaţii nega
tive. în limba română, „retragerea
calităţii de membru” ar fi probabil
expresia potrivită.
Capitolul 15 din Manual, care
tratează „Divorţul şi recăsătorirea”,
a fost amplu îmbunătăţit. în primul
rând, s-a schimbat titlul capitolului,
care va fi. „Căsătoria, divorţul şi re
căsătorirea”. La începutul acestui ca
pitol este dezvoltată ideea privind
necesitatea întemeierii căsătoriei pe
principiile biblice, păstrarea şi con
solidarea ei pe temeiul aceloraşi prin
cipii. Ceea ce i-a îndurerat pe unii
delegaţi a fost faptul că, printre mo
tivele de divorţ, au fost introduse şi
„folosirea violenţei” de către unul
dintre soţi şi „abandonarea soţului
sau soţiei de către un necredincios”.
Unii dintre delegaţii care au susţinut
introducerea acestor motive au argu
mentat că ele nu justifică recăsători
rea celui ce divorţează, ci doar îi per
mite soţului abandonat sau supus vi_______________ ^ _______________
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olenţei să se protejeze împotriva vio
lenţei şi a iresponsabilităţii celuilalt.
Problema rămâne totuşi discutabilă.
Căsătoria, divorţul şi recăsători
rea vor constitui un subiect perma
nent pe agenda bisericii de pretutin
deni şi, datorită discrepanţei dintre
idealul spre care aspirăm şi realităţile
care ne înconjoară în această lume
înstrăinată de Dumnezeu şi chinuită
de contradicţii, întotdeauna se va
putea obiecta cu privire la soluţiile
propuse. Important este să tindem
mereu spre ideal şi să ţinem seama
de realităţi, fără să contravenim
principiilor absolute şi imuabile.
Aron Moldovan este redactor-şef
al revistei Curierul Adventist.

Copii şi adulţi s-au unit să-L laude
pe Dumnezeu cu instrumente
neobişnuite, făcute din bambus.

Numărul p rezent al revistei Curierul Adventist se ocupă în î n t r e g im e
de cea de a 5 7 - a S e s i u n e a C onferinţei G enerale a B i s e r i c i i A d v e n tist e de
Ziua a Ş a p t e a , care s-a d e sfăşu r at la Toronto, Canada.
La loc de frunte su n t rapoartele adm inistra tor ilor Conferinţei
Generale: Jan Pau lse n , p r e ş e d in t e („Pană se va crăpa de ziuă"), Ralph
Thompson, f o s t s e c re ta r („Lucraţi până când voi veni"), şi Robert
Rawson, tre z orier („F in an ţ ele b is e r ic ii" ). Prezintă, de a se m e n e a ,
importanţă d e o s e b it ă p r e dic ile ro st ite de fo stul secretar
al C onferinţei G enerale în primul S a b at al s e s iu n ii
( „ E s t e ce asul să vă treziţi") şi cea rostită de p r e ş e d in t e le
C onferinţei G enerale în ultimul Sabat al se siu n ii
(„In curând acas'!"). M isiu n ea , ca lita t ea vieţii din
biserică şi unitatea ei c o n s t i t u i e ideile centrale
ale a c e s te i predici e x c e p ţ io n a le prin
c on ţin u tu l e i . l d e e a revenirii Domnului H ristos,
a pregătirii şi a m isiunii bisericii c o n s t i t u i e
e s e n ţa expunerilor fra telui Ralph Thompson.
A rticolul devoţional „ S f â n t păcătos" prezentat
de p r e ş e d i n t e l e Uniunii Române, Adrian
Bocăneanu, c o n s t i t u i e o profundă analiză
a fr umoaselor şi t r iste lo r e xpe r ie n ţe
ale lui David. Veţi fi im presionaţi de articolul
„Dacă aş fi Diavolul", sc r is de George
Knight, profesor de istorie la U niversitatea Andrews.
Cititorul are ocazia să g u s t e artico le de voţionale
s tr u ct u r a t e pe ideea centrală „Drumul crucii", dintre care
une le sunt cu adevărat în c â n tă t o a r e . Tabloul se siu n ii C onferinţei Generale
se î m b o g ă ţ e ş t e cu reportaje, d e c lara ţii, r e z olu ţ ii, deciz ii privitoare
la Manualul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Revista pe luna oc tom br ie va aborda atitu d in e a B is e r ic ii A d v e n tist e
fată de c a t o l i c i s m .

