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Dum nezeu
Bisericii Adventiste din România

....... ........................ Bg!!;B!S

Sistemul zecimii datează încâ din timpul lui Adam
istemul zecimii datează cu mult înainte de zilele lui Moise. Oamenilor
li s-a cerut să-I ofere daruri lui Dumnezeu, pentru scopuri religioase,
înainte ca sistemul exact să-i fie dat lui Moise, încă din timpul lui Adam.
împlinind cerinţele lui Dumnezeu, ei trebuia să-şi manifeste prin daruri
aprecierea pentru îndurările şi binecuvântările Sale faţă de ei. Aceasta s-a
continuat de-a lungul generaţiilor succesive şi a fost adusă la îndeplinire de
Avraam, care i-a dat zecimi lui Melhisedec, preotul Dumnezeului Celui
Prea înalt. Acelaşi principiu a existat în zilele lui Iov. (Ellen White, Signs
o fth e Times, 29 aprilie 1875, citat în SDABC, voi. 1, pag. 1093)
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Com itetului U niunii
Â f« î M&te&waa
Consultanţi: Adtt&O Bocineaţat,

;

i, &Ş»câmpfen-f^, ^ Aducem mulţumiri ta jertfă, oferind capacităţile noastre
/ ^ l i n e aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte” (Ps. 50,23). închiV —' narea faţă de Dumnezeu constă în special în laudă şi rugăciune. Fiecare
urmaş al Domnului Hristos trebuie să se angajeze în această închinare. NiC olaboratori s p e c ia l i: Ion Buciumeni nu poate să cânte, să dea mărturie sau să se roage în numele altcuiva...
' S H U J , r & n a , Lazirf^SESaj^ <■■
Dumnezeu cere ca talantii noştri cei dintâi, cei mai buni şi cei mai folodr. Chlv Icneau, Cristian Modan*
sitori să fie întrebuinţaţi pentru a face să înainteze lucrarea Sa pe pământ.
Aceleaşi zel şi energie, tact şi ordine de care se dă dovadă în contabilitate,
în ateliere şi în artele frumoase trebuie să fie aduse în viaţa religioasă şi
manifestate în lucrarea lui Dumnezeu. Aceste persoane sunt responsabile
5* i&âgoş DtUta&Ş
pentru talanţii daţi lor de Dumnezeu ca să-i folosească spre slava Sa...
T
Mul ţ i vor să dea bani, pentru că îi costă mai puţină tăgăduire şi mai
ii Lori Giieorabită
puţin sacrificiu de sine decât dacă s-ar dărui pe ei înşişi. Unii spun: „Servi
ciul meu îmi cere tot timpul. Am obligaţii aşa de multe, solicitări atât de
presante, încât nu pot să ofer timpul meu” . La ce folosesc mijloacele, dacă
jg v « u » t« n u tk su H , au.
nu există oameni care să le folosească? Pastorii nu pot face nici a zecea
| :î 1^,74124 Bucureşti Oficiul
parte din lucrarea care este necesar să fie făcută în acest timp pentru
I
523"48 95 ’
salvarea oamenilor şi pentru păstrarea vitalităţii bisericii.
Dumnezeu doreşte să dăruiţi nu doar din mijloacele voastre, ci să vă
daţi pe voi înşivă. El vă doreşte pe voi. El cere interesul vostru personal,
talentele voastre. Gândurile cele mai bune şi mai puternice trebuie să fie
închinate cauzei Sale şi glorificării Numelui Său.
Ce descoperiri vor fi făcute în ziua lui Dumnezeu, când fiecare om îşi va
& aJEt&Xjfeiie
vedea viaţa aşa cum o vede Dumnezeu! Ce ocazii pierdute de a salva suflete!
Câte ore preţioase au fost risipite pentru a urma înclinaţia, în loc să fie
folosite pentru împlinirea datoriilor! Cât de mult s-ar mai fi putut înainta
în cunoaşterea adevărului! Ce mare parte din capacităţile pe care Dumnezeu
le-a dat ca să fie sporite cu înţelepciune, folosite în serviciul Său, au fost
m 11 îngropate în grijile şi fascinaţiile acestei lumi! Câtă putere şi cât curaj ar fi
putut fi oferite membrilor bisericii în mod personal, dacă ei şi-ar fi consaHsitate. S u slM a e
craţ lui Dumnezeu darurile şi le-ar fi folosit în serviciul şi spre slava Lui!
|
||ig l leillstlî?»dkl
1 Ş i câţi oameni ar fi putut fi salvaţi, dacă membrii bisericii ar fi fost înţe
lepţi şi ar fi căutat mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea L ui!
... Divinul nostru Stăpân Şi-a dat viaţa pentru o lume pierdută. Cine
vrea să se lepede de sine şi să facă un sacrificiu pentru a salva oameni
pentru care Domnul Hristos a murit? Hristos ne-a lăsat un exemplu în viaţa
.11111
Lui, ca să putem călca pe urmele Sale şi să primim aprobarea Cerului.
%,
/
Contemplarea lucrurilor de interes veşnic va da o adevărată înţelegere a
M
lucrurilor lui Dumnezeu. Respectul şi adorarea datorate lui Dumnezeu vor
, 4
fi manifestate în viaţa zilnică şi în caracter. Sufletul va fi adus în armonie
cu Cerul. întregul caracter va fi înălţat şi transformat. Credinciosul va fi
^
făcut
asemenea lui Hristos, iar Ia sfârşit, i se va da să intre în cetatea lui
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Dumnezeu.
(Ellen White, Advent Review crnd Sabbath Herald, 1 ianuarie 1880)
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tinerea în aplicare
a. adevărului cunoscut
Aron Moldovan
mportanţa trăirii în armonie cu lumina primită poate fi susţinută cu o mulţime de texte biblice. Cre-
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duce la un alt tip de cunoaştere - cunoaşterea lui Dumnezeu şi a puterii Cuvântului Său din experienţă, reflec-

dinţa şi fapta trebuie îngemănate. Altfel, adevărul
tarea caracterului iubitor al lui Dumnezeu în propria viaţă.
va fi distorsionat pentru a fi făcut să se potrivească preDar cine închide ochii faţă de lumină îşi va dezvolta
ferinţelor firii umane decăzute. Căci, de cele mai multe preferinţa pentru întuneric şi, dacă stăruie în rău, va
ori, omul lipsit de onestitate îşi alege mai întâi conduita ajunge în cele din urmă să-şi piardă capacitatea spirituaconvenabilă, căutând apoi să înlăture contradicţia dure- lă de a mai vedea. Isus a semnalat acest pericol când
roasă dintre adevăr şi propriul comle-a spus iudeilor necredincioşi:
portament, nu prin corectarea condu„Umblaţi ca unii care aveţi lumina,
itei, ci prin denaturarea adevărului.
P e n t r u a d e v e n i UH
ca să nu vă cuprindă întunericul”
Drumul de urmat este invers: să ne
.
„
'
(Ioan 12,35).
formăm convingeri corecte, bazate pe
c re ş tin a d e v ă ra t,
Pe aceeaşi direcţie se înscrie şi
Cuvântul lui Dumnezeu, şi să punem
. . .
~ <«.
,
avertismentul apostolului Pavel, care
frpniiif*
fii
onest
în practică ceea ce credem că este
ui
scria: „Luaţi seama dar, fraţilor, ca
drept.
C a ilti a d e v ă r u l î n
n'c* unu^ ^ ‘ntre vo* n‘a’*3ă 0 inimă
Sfintele Scripturi „pot să dea în’
rea şi necredincioasă, care să vă desţelepciunea care duce la mântuire,
m o d s in c e r p e n tru
Dumnezeul cel viu. Ci înprin credinţa în Hristos Isus” (2 Tim..
demnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi,
3,15). Cel care se conformează cunoşQ -1 p u n e I n a p l i c a r e
câtă vreme se zice: ’Astăzi’, pentru
tinţelor primite din Cuvânt se aseamă.
ca nici unul dintre voi să nu se îmnă cu un „om cu judecată, care şi-a
CU O r i c e p r e ţ .
pietrească prin înşelăciunea păcatuzidit casa pe stâncă”, în timp ce acela
lui” (Evr. 3,12.13).
care refuză să pună în aplicare lumina
împietrirea este pierderea sensibiprimită se aseamănă cu un „om nechibzuit, care şi-a
lităţii morale. Pentru a ajunge aici nu este nevoie de îmzidit casa pe nisip” (vezi Matei 7,24-26), casă pe care
potrivire, ci doar de neglijenţă. Neglijând studiul Cuvânvremurile furtunoase o vor distruge.
tului cu rugăciune şi umilinţă şi refuzând să-l punem în
Apostolul Iacov ne somează: „Fiţi împlinitori ai
practică, ajungem treptat la înstrăinarea totală de Dumnezeu
Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri, şi pierdem capacitatea alegerii binelui. Fiecare pas făcut
Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-1 împlineşte cu în direcţia cea rea slăbeşte puterea voinţei şi reduce
fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească
sensibilitatea conştiinţei, întărind spiritul de răzvrătire.
într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită
Degradarea avansează imperceptibil, ca o boală perfidă
îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea care devine cu timpul incurabilă şi mortală.
desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în
Pentru persoana ajunsă într-o asemenea stare, Biblia
ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu
devine fără viaţă, discutabilă şi neimportantă. Ea nu
fapta, va fi fericit în lucrarea lui” (Iacov 1,22-25).
mai este „pâinea vieţii” şi nu mai poate produce schimCunoştinţele care conduc la mântuire nu se obţin în bări pozitive în caracter. înţelesul Cuvântului este denaacelaşi fel ca şi cele pur intelectuale. Acumularea de
turat, iar puterea sa, anulată.
cunoştinţe în domeniile fizicii, biologiei, psihologiei
Deşi acest pericol există, el nu este inevitabil. Dacă
sau istoriei nu necesită lepădare de sine. Poţi deveni un ne trezim la timp, ne pocăim, veghem şi ne rugăm, vraexpert chiar în teologie, fără să renunţi la orgoliu şi
ja păcatului poate fi înfrântă şi astfel ne putem înscrie
egoism. Dar, pentru a deveni un creştin adevărat, trebu- pe „cărarea celor neprihăniţi... ca lumina strălucitoare,
ie să fii onest, să cauţi adevărul în mod sincer pentru a-1 a cărei strălucire merge mereu crescând, până la miezul
pune în aplicare cu orice preţ. O asemenea atitudine
zilei” (Prov. 4,18).
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Să învăţăm unii de la alţii
Am citit pentru prima dată aceas
tă revistă, rămânând impresionat de
calitatea articolelor conţinute în nu
mărul din martie 2001. Fiecare arti
col are un mesaj puternic şi profund,
care stimulează viaţa devoţională a
cititorilor.
Citirea revistei mi-a întărit con
vingerea că biserica noastră este bine
condusă, cu o înţelepciune care vine
chiar de sus. Ce reconfortant este să
fii asigurat că organizaţia bisericii este
susţinută în duh de însuşi Creatorul!
Aş vrea să remarc în mod deosebit ar
ticolul „Să învăţăm unii de la alţii”,
de Aron Moldovan. Articolul subli
niază importanţa aprecierii darurilor
celorlalţi, lucru foarte greu pentru
cei care nu au depăşit narcisismul
infantil. Prea adesea, suntem tentaţi
să subestimăm darurile şi dezvolta
rea celor din jur, prea rar îi apreciem,
idolatrizând părerile noastre.
De asemenea, reţeta „picioarelor
calde şi a minţii reci” a fratelui Bocăneanu subliniază nevoia alimentă
rii necontenite cu adevărul luminos
al Sfintelor Scripturi, care ne ocro
teşte de frământările neroditoare ale
minţii noastre şi ne dă acea clarvizi
une care vine de la Creator.
Şi celelalte articole ale adevăratei
ştiinţe m-au bucurat, precum şi bi
sericile noi din Oltenia, corturi ale
întâlnirii cu soliile Mântuitorului
care va reveni în curând!
Mulţumesc pentru articolele şi pen
tru activitatea dv. şi recomand tuturor
celor care iubesc lumina adevărului
să se aboneze la această revistă.
Aramă Marian, Buzău

Unitatea de esenţă a Sfintelor
Scripturi
Citind revista dv. Curierul A d
ventist din aprilie 2001, mi-a atras
atenţia în mod deosebit articolul
„Unitatea de esenţă a Sfintelor Scrip

turi”. Am aşteptat de mult un mesaj cu
o aşa încărcătură spirituală, doctrinală, necesar pentru biserica noastră.
Mulţi cititori vor înţelege că tre
buie să ne aprofundăm înţelegerea,
cunoaşterea şi respectarea cuvintelor
Scripturii nu oricum, ci cercetându-le
cu seriozitate şi rugăciune; să mân
căm trupul şi să bem sângele Fiului
lui Dumnezeu. Astfel ne vom însă
nătoşi caracterul din punct de vedere
spiritual. Vom descoperi cum scrii
torii Noului Testament au considerat
scrierile Vechiului Testament ca fi
ind în armonie unele cu altele.
Isus spunea: „învăţătura Mea nu
este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis”
(Ioan 7,16).
Să urmăm exemplul lui Nicodim
care, atunci când a stat de vorbă cu
Mântuitorul şi a luat hotărârea de a
cerceta cu seriozitate Scripturile Ve
chiului Testament, a văzut adevărul
pus în adevărata lumină în Evanghe
lie. Aşa vom înţelege că Biblia este
o carte unitară. în biserica noastră
există mulţi membri care au dificul
tăţi în a armoniza „contradicţiile”
aparente generate de neputinţa de
deosebire a fondului de forma sa de
manifestare în situaţii date, inedite.
Să ajute Domnul ca acest articol să
influenţeze spre bine! învăţăturile
desprinse din mesajul transmis au
reuşit, sper, să deschidă un orizont
mai larg pentru rezolvarea acestor
probleme care confruntă biserica,
punctând eficient adevărurile de care
trebuie să se ţină seama atunci când
se fac interpretări ale scrierilor sacre.
Să ne supunem în totul lui Dum
nezeu, mâncând din pâinea vieţii şi
bând apă din izvorul mântuirii. Ast
fel vom creşte în Hristos, caracterul
nostru fiind format din ceea ce
mâncăm şi bem.
„Cine mănâncă trupul Meu şi bea
sângele Meu”, spune Domnul Hristos,
„are viaţa veşnică” (Ioan 6,54).
Mariana Stan, Lehliu Gară, Călăraşi
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Noi cititori
Adrian Bocăneanu
cest număr al revistei Curierul Adventist ajunge
în mod gratuit în mâna a peste o mie de noi
cititori, şi anume persoane care au fost botezate
de la începutul acestui an. Până la sfârşitul anului, fiecare
personae nou-botezată va primi un abonament gratuit
pentru o perioadă de şase luni.
Planul a fost votat de către Comitetul Executiv al uni
unii noastre, din primăvara acestui an, în cadrul unui
program mai vast de consolidare şi de integrare a noilor
membri ai bisericii. Finanţarea abonamentelor gratuite
este acoperită din fonduri ale editurii, conferinţelor şi
bisericilor locale. Curierul A dventist este cel mai impor
tant mijloc de comunicare în interiorul bisericii. Arti
colele pe teme biblice şi de viaţă creştină acoperă zone de
interes practic pentru membrii bisericii. Departamentele
şi instituţiile bisericii se prezintă periodic şi îi familiari
zează pe cititori cu oferta lor pentru slujirea mai bună
a bisericii şi a lumii. Rubricile specializate (su
rori, copii, pastori, sănătate) instruiesc
şi formează. Paginile de ştiri
din cadrul uniunii noas
tre şi din biserica
din lumea întreagă
ne fac conştienţi de
viaţa, iniţiativele, difcultăţile şi realizările
membrilor, bisericilor
locale şi organizaţiilor
noastre. Astfel înţelegem
V.OC •
mai bine care este locul
nostru într-o biserică anga
jată din plin în îm plinirea
m isiu n ii d ate de D o m nu l m j p j p » '
nostru.
Pagina de scrisori ale cititorilor
îi încurajează pe
cititori să îşi exercite discernământul în tot ceea ce citesc
şi să exerseze asumarea responsabilităţii de a exprima
deschis şi responsabil ceea ce cred. De toate acestea, noii
membri ai bisericii au atât de multă nevoie!
Cu câtva timp în urmă, Curierul A dventist a mai avut
o iniţiativă care îi avea în vedere pe noii membri ai bise
ricii. Timp de doi ani, între 1997 şi 1998, patru pagini
ale revistei au fost special scrise pentru aceştia. Aceste
pagini cuprindeau un subiect de doctrină biblică, o pa
gină din istoria bisericii, articole care să-i ajute pe cei
nou-veniţi să se orienteze mai uşor în viaţa bisericii
locale şi să înţeleagă biserica în ansamblul ei. Deşi nu au
fost primite prea multe reacţii, ştim că cele patru pagini
din mijlocul revistei au constituit o binecuvântare pentru
cei care le-au putut citi. Această nouă iniţiativă urmăreşte
plasarea revistei în mâinile fiecărui nou membru al bise-
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ricii. O dată familiarizaţi cu revista şi binecuvântaţi
prin studierea ei, mulţi dintre aceşti noi cititori îşi vor
reînnoi abonamentele.

Responsabilitate pentru cei care intră în biserică
Pregătirea serioasă a unei persoane pentru intrarea
în biserică este numai prima parte a răspunderii pe
care o avem. La fel ca în viaţa obişnuită, îngrijirea
unui nou-născut este la fel de importantă ca şi naşterea
însăşi. Apostolul Pavel a înţeles acest lucru, astfel că a
treia sa călătorie misionară a fost dedicată vizitării bi
sericilor pe care le întemeiase în călătoriile anterioare,
pentru a continua lucrarea: „Pavel... a străbătut din
loc în loc ţin u tu l Galatiei şi al Frigiei, întărind pe
toţi ucenicii’’
(Fapte 18,23). Pavel era nu nu
m ai
un evanghelist curajos care să
planteze noi biserici, ci şi pas
torul plin de iubire, preocu
pat de binele noilor membri.
Unele dintre aceste biserici
0$%.....
au fost vizitate acum pen
tru a patra oară!
Acelaşi capitol 18
redă în continuare lu
crarea atentă şi meti
culoasă de instruire a
"i»'"
lui Apolo, acel „iu
deu... de neam din Alexan
'v'4'
dria. Omul acesta avea darul vorbi
rii şi era tare în Scripturi” (vers. 24). Acuila
şi Priscila, această remarcabilă familie a bisericii
primare, au observat însă o lipsă serioasă în viaţa şi în
predicarea lui Apolo: „Nu cunoştea decât botezul lui
Ioan [Botezătorul]”. Ei „l-au luat la ei şi i-au arătat
mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu” (vers. 25,
26). Ca să spunem aşa, acest om extraordinar de dotat
şi de zelos era rămas în urmă cu vreo 25 de ani! Iar
Acuila şi Priscila nu s-au mulţumit să observe lucrul
acesta, ci au investit timp, energie şi ospitalitate ca să-l
conducă la lumina deplină a Evangheliei Domnului
Hristos.
Alături de lucrarea individuală şi de lucrarea bise
ricii pentru noii membri, publicaţiile noastre au rolul
să-i înrădăcineze în adevăr, spune Ellen White (M ărtu
rii, voi. 6, pag 317). Cu această speranţă şi rugăciune,
punem acest număr al Curierului A dventist în mâinile
celor mai noi dintre fraţi şi surori, născuţi din nou şi
chemaţi la creştere continuă.
Adrian Bocăneanu este preşedintele Uniunii de Conferinţe a
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.
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Juan Prestol
u toţii suntem atraşi de istorisiri despre bogăţie, spune: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile,
tinereţe şi putere. Ideea de bogăţie ne dă posibi ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la
litatea să gândim la satisfacerea tuturor trebuin încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu
vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi
ţelor, a lipsurilor, a aşteptărilor şi a dorinţelor noastre.
turna peste voi belşug de binecuvântare” (Mal. 3,10).
Una dintre cele mai captivante istorisiri despre forţa
Când îi predăm Domnului averea noastră, El o
bogăţiei, a tinereţii şi a puterii ne este prezentată de trei
înmulţeşte din punct de vedere spiritual şi material.
dintre cei patru evanghelişti.
Matei ne vorbeşte despre un om care era tânăr şi bo Creştinii care caută prosperitatea spirituală ar face bine
să ţină minte principiul enunţat de Ellen White:
gat (Mat. 19,16-22). Evanghelia după Marcu ne spune
„Prosperitatea spirituală este strâns
că el a alergat să-L ajungă pe Domnul
legată de dărnicia creştină” (Counsels
Isus (Marcu 10, 17-31). Iar Luca îl de
Dăruirea noastră
on Stewardship, pag. 49).
scrie ca fiind un fruntaş, un conducă
Şi totuşi, mulţi nu fac nici o deose
tor (Luca 18,18-23). Relatarea despre
reflectă priorităţile
bire între a-i da bisericii lui Dumnezeu
tânărul bogat ne fascinează şi astăzi.
şi a da oricărei alte organizaţii de asis
Vă aduceţi aminte: un tânăr bogat
noastre.
tenţă umanitară. înapoierea zecimii
şi puternic vine la Domnul Isus nerăb
este un act de închinare şi nu trebuie confundată cu nici
dător să-L întrebe ce trebuie să facă pentru ca să aibă
viaţa veşnică. Tânărul are tot ce poate dori pe pământ şi un alt act de binefacere. Deseori, valoarea pe care soci
etatea o acordă restituirii zecimii, în unele ţări occiden
vrea să fie sigur că şi cerul este al lui.
tale, este aceea a unei simple reduceri din impozit. Dar
Dar Isus îi spune să vândă totul, să dea săracilor tot
ce are şi apoi să-L urmeze, pentru că va avea o comoară creşterea, prosperitatea noastră spirituală depinde de
aducerea zecimii şi de oferirea darurilor. De ce? Pentru
în cer. Tânărului i se pare că porunca aceasta este prea
că este necesar ca dărnicia creştină să anihileze lăcomia
grea şi el pleacă trist.
„Vinde ce ai, dăruieşte săracilor şi vino după M ine.” şi egoismul din firea noastră.
înapoierea zecimii nu constituie o primă de asigu
Declaraţia Domnului Isus arată dilema centrală din viaţa
rare pentru evitarea pierderilor produse de catastrofe,
tânărului. Problema lui nu consta în ceea ce avea, ci în
ci un act de supunere faţă de voinţa şi puterea lui Dum
cine era el. El era un împlinitor egoist al legii.
nezeu. Regele David a mărturisit tocmai aceasta, când
Cineva a spus că Cele Zece Porunci pot fi rezumate
într-una singură: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” s-a rugat cu recunoştinţă: „De la Tine vin bogăţia şi
(Ex. 20,3). Celelalte nouă porunci definesc ce înseamnă slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta sunt tăria şi
să ai alţi dumnezei în afară de El. Dumnezeu, Creatorul puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească
universului, este demn de închinarea noastră prin tot ce toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi
avem - corp, minte, suflet şi, desigur, bunuri materiale. preamărim Numele Tău cel slăvit. Căci ce sunt eu şi ce
este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de
Bogăţiile şi prosperitatea fac parte din planul lui
bunăvoie? Totul vine de la Tine, şi din mâna Ta
Dumnezeu pentru copiii Săi. Dar tânărul pierduse din
vedere esenţa chemării lui Dumnezeu, o chemare bazată primim ce-Ţi aducem” (1 Cron. 29,12-14).
Este ceva ce tânărul fruntaş nu s-a putut convinge
pe principiul spiritual fundamental că dăruirea reflectă
să facă - să recunoască faptul că tot ce avea, tot ce era
priorităţile noastre.
Dăruirea este unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu el constituiau rezultatul iubirii, al milei şi al harului lui
Dumnezeu. Şi l-a costat viaţa veşnică.
ne cere să le facem în mod regulat, ca demonstrare a
angajamentului şi a credincioşiei noastre faţă de El.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea apreciază
foarte mult susţinerea din partea membrilor săi prin
Demonstrăm acestea restituindu-I zecimea şi darurile
zecimi şi daruri. Noi considerăm că darurile poporului
noastre. Restituirea zecimii reprezintă angajamentul
lui Dumnezeu sunt acte de închinare determinate de
nostru şi credincioşia noastră faţă de Dumnezeu.
spiritul dărniciei creştine.
Darurile reflectă iubirea şi consacrarea din partea
noastră, precum şi profunzimea credinţei noastre în El.
Juan Prestol este trezorierul Diviziunii America de Nord
Zecimile şi darurile au scopul de a fi o binecuvân
a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
tare pentru cei care le primesc, dar actul dăruirii aduce
Adventist Review, 4 februarie 1999
binecuvântări şi asupra celor care le oferă. Domnul ne
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Ioan T. Câmpian
v e m d ificu ltăţi în ac o p e rire a n e v o ilo r b u g etu lu i
c o m u n ită ţii...” ; „ V o m fi n e v o iţi s ă în c h id e m
sala m a re în p e rio a d a ie rn ii...” ; „D e ce n u su n 
te m ajutaţi să fin a liz ă m c o n stru c ţia C ase i de ru g ă c iu n e ? ” ;

A

Poate fi oprită zecimea ia bugetul
bisericii locale?

De ce nu oprim trimiterea banilor la conferinţă până
când vom rezolva această problemă pentru totdeauna?...”
Iată o listă de întrebări care se vor a fi auzite, pentru că
fac parte din experienţa noastră comună de confruntare
cu nevoile mereu crescânde ale bisericii şi ale lumii în
care trăim, pe care Dumnezeu o iubeşte şi pe care doreşte
ca noi, urmaşii Săi, să o slujim.
Subiectul este mult mai larg şi mai complex decât ar
putea fi tratat în acest articol, motiv pentru care vrem să
ne limităm la tema enunţată în titlu, din care se desprind
câteva întrebări, cum ar fi: Cine poate decide care să fie
destinaţia zecimii? Poate să fie folosită la nivelul bisericii
locale? Unde este „casa vistieriei”? Care sunt domeniile
în care poate fi folosită zecimea? Cine este destinatarul
ei? Care este rolul zecimii? Poate ar fi bine să începem cu
ultima întrebare.

ca
lăsăm răspunsul să vină doar din partea noastră. Cu
riscul de a ne repeta, subliniem din nou că zecimea este
proprietatea lui Dumnezeu şi că El este singurul care poate
decide unde şi pentru ce poate fi folosită. Un răspuns la
această întrebare îl găsim în Deuteronom 26,1.2: „Când
ve* intra în ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul,
Dumnezeul tău, când o vei stăpâni şi te vei aşeza în ea, să
iei cele dintai roade din toate rodurile pe cari le vei scoate
d*n pământ, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul
tau>sa Pu' într-un coş şi să te duci la locul p e care-l va
olege Domnul, Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască
Numele Lui acolo”.
Dumnezeu nu a intenţionat ca fiecare să facă ceea ce crede
că este bine. El a avut un plan specific şi Se aştepta ca
poporul Lui să îl urmeze întocmai. Pe când Israel se pregătea sa cucerească Ierihonul, conform îndrumărilor date de
Dumnezeu, Iosua i-a spus lui Israel: „Tot argintul si tot
aurul, toate lucrurile de aramă şi de fier să fie închinate
Domnului şi să intre în vistieria Domnului” (Ios. 6,19).
întregul Israel a urmat aceste instrucţiuni divine, cu excepţia
unui singur om, Acan. Din cauza neascultării lui, treizeci
şi şase de israeliţi au fost ucişi la Ai. Când Iosua l-a întrebat
pe Dumnezeu cu privire la această întâmplare, i s-a răspuns
că exista un om care nu s-a supus poruncii divine şi a păstrat
din ce este al lui Dumnezeu, în loc să trimită în vistieria Lui.
Când s-a supus lui Dumnezeu, Israel a prosperat, iar atunci
când nu s-a supus, a trecut prin timpuri grele. într-o perioadă de necredincioşie, Dumnezeu, prin profetul Maleahi, a
invitat poporul să se întoarcă la El. „Din vremea părinţilor voşjtri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi
păzit. întoarceţi-vă la Mine şi Mă voi întoarce şi Eu la
voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi: ’ln ce trebuie
să ne întoarcem?’ Se cade să înşele un om pe Dumnezeu,
cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: ’Cu ce Te-am
înşelat?’ Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi
blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul
în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile,
ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare,
zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide
zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug
de binecuvântare” (Mal. 3,7-10).
Prin reprezentanţii săi, biserica a considerat că, pen-

Rolul spiritual al zecimii
Modul în care tratăm zecimea reflectă locul pe care îl
ocupă Dumnezeu în viaţa noastră. Conform Sfintelor
Scripturi, zecimea constituie a zecea parte din venitul
nostru. Este interesant de menţionat faptul că Sabatul şi
zecimea sunt prezentate în Biblie ca aparţinând domeniului sacru: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o
sfinţeşti...” (Ex. 20,8). „Orice zeciuială din pământ, fie
din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului; este un lucru închinat Domnului” (Lev. 27,30).
Ellen White spune: „Acelaşi limbaj este folosit cu privire la Sabat, ca şi în legea privitoare la zecime... în Noul
Testament... se presupune că ambele sunt valabile şi este
explicată semnificaţia lor spirituală adâncă” (Ellen White,
Counsels on Stewardship, pag. 66). Oferirea zecimii constituie o experienţă a închinării, a recunoaşterii lui Dumnezeu
ca Domn şi Stăpân în viaţa noastră, a încrederii în providenţa şi dragostea Lui. Zecimea este sfântă, specială şi
aparţine lui Dumnezeu. închinarea înseamnă mai mult
decât un obicei. în timp ce aşezăm în plic zecimea şi darurile, să punem acolo şi ruga recunoştinţei noastre pentru
toate binecuvântările Sale. Să avem convingerea că îi oferim lui Isus zecimile şi darurile noastre, iar mâinile Sale
străpunse primesc inima noastră, întreaga noastră viaţă,
ca pe cel mai preţios dar pe care putem să 1-1 oferim.
CURIERUL ADVENTIST
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tru a fi în armonie cu sfatul Scriptu
rilor şi al Spiritului Profetic, precum
şi pentru a prezenta o imagine clară
frăţietăţii, n iv elu l co n fe rin ţe i din
organizaţia bisericii este casa vistieriei.
La data de 1 ianuarie 1907, Ellen White
a fost invitată să se adreseze adunării
generale a Conferinţei California. Iată
ce declară ea: „Citiţi cu luare aminte
al treilea capitol din Maleahi şi vedeţi
ce spune Domnul despre zecime. Dacă
bisericile noastre vor lua poziţia de a
respecta Cuvântul Domnului şi vor fi
credincioase în a-şi aduce zecimea în
tezaurul Său, mai mulţi lucrători vor
fi încurajaţi să intre în lucrarea de
câştigare a sufletelor. Mai mulţi oa
meni s-ar consacra lucrării de pastor,
dacă nu s-ar vorbi despre o vistierie
goală. Ar trebui să fie un belşug de
mijloace în tezaurul Domnului şi ar fi,
dacă mâini şi inimi egoiste nu ar fi
reţinut zecimea sau nu ar fi folosit-o
pentru a susţine alte ramuri ale lucrării.
Resursele rezervate ale lui Dum 
nezeu nu trebuie să fie folosite la
întâmplare. Zecimea este a Domnului,
şi cei care se amestecă spre a face cum
vor ei vor fi pedepsiţi cu pierderea
comorii lor cereşti dacă nu se pocăiesc.
Să nu mai fie îngrădită lucrarea pentru
faptul că zecimea a fost abătută pe alte
canale decât acela sin g u r pe care
Domnul a spus că ea trebuie să meargă.
Trebuie să fie asigurate mijloace pentru
susţinerea celorlalte ramuri ale lucrării.
Să fie susţinute, dar nu din zecime.
Dumnezeu nu S-a schimbat; zecimea
trebuie să fie folosită şi astăzi pentru
întreţinerea slujitorilor lui Dumnezeu.
Deschiderea de noi câmpuri cere mai
multă eficienţă pastorală decât avem
acum şi trebuie să existe mijloace în
casa tezau ru lu i” (M ă rtu rii p en tru
comunitate, voi. 9, pag. 206-207).
Ellen White vorbeşte despre alte
„ramuri ale lucrării”, pentru care tre
buie să se asigure mijloace ca să fie
susţinute financiar. Acesta este rolul
darurilor, care constituie un capitol
important în viaţa credinciosului, în
sistemul financiar al bisericii şi pentru
susţinerea bugetului bisericii locale.
Dacă la nivelul comunităţii locale
sau la oricare alt nivel continuăm doar
să ne luptăm cu bugetul şi vedem misi
unea bisericii doar în aceasta, lucrurile

nu sunt în ordine. Vă invit să medităm
împreună la un adevăr profund, care
a fost experimentat în decursul istoriei
de cei care au făcut din închinarea la
Dumnezeu o prioritate. Iată cum îl
exprimă J. HudsonTaylor: „Lucrarea
lui Dumnezeu, făcută după voia Sa,
nu va fi niciodată în criză financiară”.

„Zecimea nu este folosita
cum ar trebui"
Ar trebui oare ca un creştin credin
cios să continue să-şi trimită zecimea
la vistieria conferinţei, dacă există
probleme reale şi vizibile în modul
în care este administrată? Subiectul
este foarte sensibil şi nu trebuie să scu
ze în vreun fel vinovăţia celor care
au fost însărcinaţi cu o responsabilitate
atât de mare. O situaţie concretă o în
tâlnim în manuscrisul publicat în car
tea Sermons and Talks, voi. 2, pag.

Zecimea trebuie să fie
folosită şi astăzi pentru
întreţinerea slujitorilor
lui Dumnezeu.
71 -79. Conferinţa Michigan se pregă
tea pentru o adunare generală. Ellen
W hite era întristată de situaţia din
această conferinţă, în care, potrivit ce
lor menţionate, unor „pastori ar trebui
să li se retragă acreditarea”. Efectele
n-au întârziat să apară. Când unii
membri au refuzat să mai plătească
zecimea, profetul a pregătit şi a trimis
Conferinţei Michigan un mesaj în care
se poate distinge durerea cu care vor
beşte despre acest subiect şi în care
este prezentată o mărturisire personală:
„Voi, cei care aţi reţinut mijloacele
de la cauza lui Dumnezeu, citiţi cartea
lui Maleahi şi vedeţi ce s-a rostit acolo
cu privire la zecim i şi daruri. Nu
vedeţi că nu este bine cu nici un chip
să reţineţi zecimile şi darurile voastre,
atunci când nu sunteţi în armonie cu
ceea ce fac fraţii voştri? Zecimile şi
darurile nu sunt proprietatea omului,
ci u rm ează să fie fo lo site într-o
anumită lucrare a lui Dumnezeu. Este
posibil ca pastori nedemni să primească
astfel din mijloacele strânse, dar va
îndrăzni cineva ca, din această cau-

___________As___________
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ză, să oprească din vistierie şi să îm
piedice cauza lui Dumnezeu? Eu nu
îndrăznesc! îm i plătesc zecimea cu bu
curie şi de bunăvoie, spunând cum a
spus şi David: ’Din ceea ce este al
Tău Ţi-am adus’. O reţinere egoistă
din ce este al lui Dumnezeu va con
duce la ruinarea propriului suflet.
Faceţi-vă partea, dragi fraţi şi surori.
Dumnezeu vă iubeşte şi stă la cârmă.
Dacă problem ele conferinţei nu sunt
administrate în conformitate cu porun
ca Domnului, este un păcat al incorec
titudinii. Dumnezeu nu te va considera
responsabil pentru aceasta, dacă fa c i
tot ce poţi pentru a corecta. D ar nu
comiteţi păcatul de a reţine din p ro 
prietatea lui Dumnezeu ”.
Poziţia profetului este clară, fer
m ă şi, în acelaşi timp, în armonie
deplină cu instrucţiunile Sfintelor
Scripturi. Unii au încercat să su 
gereze sau chiar să promoveze, pe baza
unor citate scoase din context, o altă
poziţie decât cea prezentată. Reco
mand, pentru cei care doresc mai mul
te informaţii cu privire la acest su
biect, să revadă articolul pregătit de
Ellen G. White Estate şi prezentat în
revista Curierul Adventist din decem
brie 1995. Un rezultat direct al unei
raportări greşite faţă de zecime la
nivelul comunităţii locale sau oriunde
în cadrul organizaţiei bisericii va fi o
scădere a spiritualităţii personale.
In urm a unui sondaj de opinie
realizat în Uniunea Română, pe un
eşantion de 2.500 de membri, s-a
descoperit că 5% dintre cei chestio
naţi au afirmat că uneori pot reţine
zecimea, când sunt în criSă financi
ară. In faţa unei astfel de constatări,
gânduri nenumărate se nasc în min
tea noastră, motiv pentru care vă las
pe dv. să faceţi comentariile şi să tra
geţi concluziile. Sondajul îi prezintă
pe cei care au avut curajul să spună
adevărul, pe cei care sunt fraţii noştri
şi dorim ca împreună să ne pregătim
pentru ceruri. Poate că, uneori, lipsa
noastră de comunicare, de împărtăşire
a unor adevăruri care ni se par de la
sine înţelese i-a adus în această situ
aţie. înainte de a ne pronunţa, poate
ar fi bine să ne cercetăm pe noi înşine,
răsfoind paginile trecutului, dacă la
Continuare la pagina 12

GENEROZITATE
ÎN ADMINISTRAREA CREŞTINĂ
Temelia autorităţii lui Dumnezeu este dispoziţia Sa de a da.
Tom Lemon
ără îndoială că aţi auzit istorisiri ca acestea:
le-a poruncit:,Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile”.
Un fermier priveşte neajutorat cum se apropie o Şi a promis: „Vă voi deschide zăgazurile cerului şi... voi
furtună, iar pe terenul lui grâul este aproape copt. turna peste voi belşug de binecuvântare” (Mal. 3,10).
Când bulgării ucigaşi de gheaţă ajung mai aproape, furtuna Dumnezeu şi astăzi îşi invită poporul să-L pună la încercare.
se desparte brusc şi grindina se îndreaptă în ju ru l recoltei
La început
sale - jumătate spre nord şi jumătate spre sud.
Administrarea creştină, sau isprăvnicia, nu înseamnă
O familie de tineri, aflaţi încă în timpul studiilor, se
luptă să plătească taxele şcolare, chiria, întreţinerea, cărţile num ai a da şi a p rim i. D um nezeu nu ne cum pără
necesare şi să aibă şi bani pentru hrană. In cele din urmă, generozitatea. Adevărata administrare creştină este mult
ei stau în faţa acestei alegeri dificile: „Ii vom restitui Dom mai cuprinzătoare decât cecurile noastre. Să aruncăm o
nului zecimea săptămâna aceasta sau vom mânca?” După privire asupra câtorva descrieri biblice care ne vor ajuta
ce au ales să se încreadă în Domnul, se întorc de la biserică să înţelegem relaţia de S tăpân-adm inistrator dintre
şi găsesc un pachet cu alimente pe verandă, în faţa casei. Dumnezeu şi noi.
Adam şi Eva: Bazele administrării creştine se află în
Un om află despre Sabatul lui Dumnezeu şi doreşte cu
disperare să asculte de această poruncă. Dar slujbele cu prim ele capitole din Genesa. Dum nezeu i-a creat pe
normă întreagă sunt disponibile doar pentru persoane oameni după chipul Său, cu puterea de gândire şi de acţiune,
dispuse să lucreze oricând este nevoie de ele - inclusiv pentru a fi părtaşi cu Dumnezeu la creaţia Sa. Dar Adam
sâmbăta. Deşi este îngrijorat pentru familia sa, el II pune şi Eva nu au fost puşi în grădina Eden doar ca să se plimbe
pe Dumnezeu pe primul loc. Nu, nu obţine serviciul pe şi să se minuneze. Grija pentru pământ şi pentru grădină
care şi-l doreşte', dar găseşte de lucru cu normă redusă, era un privilegiu şi o responsabilitate.
D u m n ezeu le -a d at aceste
aşa încât să-şi poată acoperi necesa
porunci: „Creşteţi, înm ulţi ţi-vă,
rul de trai. După câţiva ani, găseşte
umpleţi pământul şi supuneţi-1; şi
o slujbă cu norm ă întreagă, iar
stăpâniţi peste peştii mării, peste
astăzi, II laudă pe Dumnezeu şi
p ă să rile ceru lu i şi p este orice
pentru încercări, şi pentru biruinţe.
v ie ţu ito a re care se m işcă pe
Pentru mine, aceste istorisiri
pământ” (Gen. 1,28). Observaţi că
sunt extrem de inspiratoare. Când le
Dumnezeu nu i-a dat omului dreptul
aud, ştiu că oamenii buni vor învinge.
de proprietate. Scripturile declară
Dar, pentru fiecare biruinţă,
în mod clar: „Al Domnului este
există o experienţă opusă - o în
pământul cu tot ce este pe el” (Ps.
frângere - sau o luptă continuă cu
24,1). Aceasta nu s-a schimbat şi
credinţa şi cu administrarea creştină
nu se va schimba.
a resurselor lui Dumnezeu. Există
Oamenii nu au fost niciodată
oam eni p en tru care „ ferestrele
proprietari; ei au fost şi sunt admi
cerului” (după 2 împ. 7,2) nu se
nistratori, ispravnici.
deschid niciodată destul de larg Administrarea creştină cuprinde
de exemplu, un fermier al cărui grâu
TIMPUL
mult mai mult decât administrarea
este distrus sau o persoană care,
„Un student mi-a spus odată: ’Eu...
serbând Sabatul, îşi pierde o slujbă
banilor. Dacă lumea şi tot ce este
îi dau Domnului a zecea parte din
şi se luptă să găsească alta.
în ea sunt supuse Domnului, banii
timpul m eu’.”
De fapt, de ce dăruim? Pentru
reprezintă doar o parte a acestei
că doar aşa ne va binecuvânta Dumnezeu? Avem cumva relaţii. Desigur, o parte importantă, dar numai o parte.
A vraam : Cinci împăraţi din Mesopotamia au prădat
speranţa ascunsă că vom ajunge ca W illiam Colgate,
magnatul pastei de dinţi, care a spus că succesul lui se sudul Palestinei şi i-au luat prizonieri pe Lot şi familia
datorează obiceiului său de a da zecimea?
lui. După ce i-a învins pe aceşti împăraţi, Avraam i-a restituit
Desigur, profetul Maleahi şi-a mustrat ascultătorii pentru a zecea parte lui Melhisedec, preotul-împărat al Salemului.
că îl jefuiau pe Dumnezeu în zecimi şi daruri. Dumnezeu
Avraam nu spune: „Melhisedec, eu prefer să nu-ţi dau
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10 la sută. Eu am luptat pentru aceşti
oameni şi pentru lucrurile lor. I-am
învins pe mesopotamieni într-o luptă
grea şi înverşunată. Bogăţia aceasta este
a mea, dar eu ştiu că Dumnezeu mă va
binecuvânta, dacă îţi voi da această
zecime. Am nevoie ca ferestrele cerului
să fie deschise, deci poftim, ia-ţi zeci
mea şi fii fericit”.
Nu. A vraam i-a o ferit zecim ea
preotului-împărat al Salemului pentru
ceea ce Dumnezeu făcuse deja.
Avraam ştia că nu poate să pretindă
biruinţa asupra jefuitorilor babilonieni.
Da, tactica lui Avraam de a organiza
un atac de noapte era im portantă.
Instruirea celor 318 slujitori ai lui era
importantă. Planul lui de a-i ataca pe
duşmani în timp ce aceştia probabil
dorm eau, după ce îşi săb ătoriseră
victoria printr-o petrecere, era genial.
Dar Avraam ştia mai bine decât ori
cine că Dumnezeu îi dăduse biruinţa, că
Dumnezeu îl binecuvântase dej a şi că, da
torită binecuvântării lui Dumnezeu, era
în stare, la rândul lui, să-i binecuvânteze
pe M elhisedec şi pe supuşii acestuia.
Iacov: în Genesa 28, Iacov fuge de
pedeapsa meritată. El nu avusese încre
dere în Dumnezeu şi în făgăduinţele
Sale. El a răspuns îndoielilor sale prin

Dăruire cu bucurie
In cea mai mare parte a anului, familia noastră locuieşte în locuinţe diferite,
pentru că mergem dintr-un oraş în altul ca să ţinem adunări de evanghelizare.
într-o seară, după terminarea întâlnirii, împreună cu fiica mea, am dus
toate hainele m urdare din locuinţa noastră temporară la o spălătorie automa
tă. A m închis uşa, lăsând în urm ă un apartament fără haine - luaserăm cu noi
lenjeria de p e paturi, prosoapele şi toate hainele de schimb.
Toate hainele au intrat într-o maşină care putea să spele trei încărcături. Nu
eram foarte veselă la ora 11 seara, dar ştiam că treaba aceasta trebuia să fie făcută.
în mod subit, maşina de spălat s-a oprit. Operatorul l-a chemat pe direc
tor. Când a sosit, acesta a spus că trebuie să m ă întorc dimineaţă. M ă trimiteau
acasă fără aşternuturi, fără prosoape, fără haine curate!
M -am supărat, dar Beth a exclamat: „Mamă, este atât de captivant să fii o
familie de pastor! Nu-i aşa că e nostim?” Vâzându-i bucuria spontană, am în
ţeles că nu glumise.
Am râs împreună cu ea. N u aveam altceva de făcut decât, desigur, să-I mul
ţumesc lui D um nezeu pentru fiica m ea minunată, care şi-a folosit influenţa
ca să mă binecuvânteze, aproape la m iezul nopţii, într-o spălătorie automată.
Gloria Bentzinger, împreună cu soţul ei, Daniel, şi cu fiica lor, Beth, locuiesc la Florida Keys.
Dar, în cea mai mare parte a anului, ei conduc întâlniri de evanghelizare în America de Nord.

acţiuni păcătoase. A fost lacom, a
înşelat, a minţit, a furat şi i-a deter
minat pe Esau şi pe Isaac să facă ce
a vrut el.
Iacov nu fusese un „om bun”.
Esau făcuse un plan de răzbunare.
Avea motiv, avea armă şi ştia să o
folosească. îi trebuia doar o ocazie.
Aşa că Iacov a fugit - un păcătos
singur, vinovat. Şi Dumnezeu i-a
ieşit în întâmpinare.
Dumnezeu i-a dat lui
Iacov un vis, despre o
scară plină de îngeri
care urcau şi coborau. O
scară care ajungea până
la cer. O scară care îl re
prezenta pe Isus Hristos,
care urma să vină şi să
moară pentru oameni ca
Iacov şi ca noi.
C ând s-a tre z it,
Iacov nu a putut face alt
ceva decât să răspundă,
în primul rând, el s-a
închinat spunând: „Cu
adevărat, Domnul este
în locul acesta, şi eu
n-am ştiut” (vers. 16).
în al doilea rând, el a ri
dicat un stâlp de aducere
aminte pentru Domnul
şi a dat un nume nou
CAPACITATEA
acelui loc. în cele din
o familie ca familia Vanderwoort. Aceşti
urmă, el şi-a luat un angaoameni erau ca nişte stâlpi într-o biserică
jament: „îţi voi da”, a
în care am fost pastor.”
promis el în rugăciune,
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„a zecea parte din tot ce-mi vei da” (vers. 22).
Iacov nu promitea că va da zecimea
ca să câştige favoarea lui Dumnezeu, să
câştige mai multă bogăţie sau să facă
ispăşire pentru păcatul său. Iacov a făcut
această făgăduinţă pentru că Dumnezeu
deja făcuse ceva pentru el şi faţă de e l!
Dumnezeu îl salvase de la moarte sigură,
îi dăduse o viaţă nouă. Iacov L-a adorat
pentru aceasta - iar restituirea zecimii
era exprimarea slabă a recunoştinţei sale
pentru ceea ce Dumnezeu avea să aducă
în continuare în viaţa lui Iacov.
Iacov a recunoscut în mod clar relaţia
Stăpân-administrator. El datora totul
Stăpânului. Nu doar banii, ci viaţa,
speranţa, timpul, influenţa, capacitatea.
Totul îi aparţinea Stăpânului, şi Iacov
a promis că va fi un bun administrator.
Ce putem deci să învăţăm din aceste
trei descrieri, toate din Genesa?
Faptul că nu suntem proprietari ai
lucrurilor; noi le administrăm pentru
Dumnezeu.
Faptul că dăm zecimea pentru ceea
ce Dumnezeu a făcut deja pentru noi,
nu ca să-L determinăm să ne dea mai mult.
Faptul că Dumnezeu ne oferă mai
mult decât bani, şi anume chiar viaţa.
F ap tu l că noi îi re stitu im lui
D um nezeu mai m ult decât bani, şi
anume timp, capacitate şi influenţă.

Confruntarea cu realitatea
Ce înseamnă aceasta pentru noi, în
secolul al douăzeci şi unulea?
Modul în care administrăm ceea ce

►

Dăruire cu recunoştinţă
Binecuvântarea financiară a lui Dumnezeu în viaţa mea este aşa de mare,
încât sunt uimit de generozitatea Lui. Să vă explic.
întotdeauna, eu dau 12-15 la sută din venitul meu pentru zecime şi încă
aproximativ 20 la sută pentru daruri.
Prima întrebare pe care mi-o pun foarte mulţi este: „Cum poţi să faci asta şi
să mai ai bani de trăit?” în mod sincer, nu ştiu. Dar, în mai mult de 23 de ani
de dăruire sistematică, tot ce pot spune este că, cu cât dau mai mult, cu atât mi
se deschid mai multe uşi. Pot să închei un contract special. M i se aprobă ore
suplim entare „nelim itate”. Prim esc o prim ă neanunţată.
îi mulţumesc Tatălui din cer pentru binecuvântările Sale nespus de mari
faţă de mine. Ştiu că, deşi El este înconjurat de nenumărate fiinţe necăzute,
inteligente, fiecare aşteptând să-I îm plinească porunca necondiţionat şi fără
ezitare, El supraveghează şi Se îngrijeşte personal de nevoile mele într-un
m od atât de providenţial.
D e ce să am eu parte de o astfel de favoare? Desigur, nu merit nimic. Cred
că ea se datorează faptului că, atunci când priveşte la mine, Tatăl îl vede pe
Fiul Său, pe Isus, pentru că eu cer neprihănirea Lui.
Nu pot să explic planul de multiplicare al lui Dumnezeu. El este marele
matematician, iar eu sunt doar un elev la primii paşi în „Administrare şi
dărnicie creştină”.
David Brian Wilburn este trezorierul Bisericii Adventiste Centrale din Huston, Texas.
El s-a specializat în administrarea finanţelor în domeniul îngrijirii sănătăţii.

Dumnezeu ne oferă cu generozitate se
concentrează adesea asupra zecimii,
pentru că ea este partea cea mai uşor
de măsurat. Dar felul în care adminis
trăm timpul, capacitatea şi influenţa
este la fel de important înaintea lui
Dumnezeu, chiar dacă acestea sunt mai
greu de măsurat. Răspunsul nostru la
ceea ce ne-a dat Dumnezeu în fiecare
dintre aceste domenii este o măsură a
relaţiei noastre cu Dumnezeu.
T im p u l. Un student m i-a spus
odată: „Eu nu am nici un venit. Dar
am 24 de ore pe zi. îi dau Domnului a
zecea parte din timpul meu, în afară
de Sabat, care este al Lui”. El a preci
zat câteva dintre activităţile pe care le
desfăşura folosind a zecea parte din
timp, pe care I-o dădea Domnului: îi
ajuta pe câţiva colegi de-ai lui care
învăţau mai greu şi pe vecinul său, un
om mai în vârstă, care avea de lucru
în grădină.
Noi toţi avem şapte zile pe săptă
mână, 24 de ore pe zi. Timpul este un
m are egalizator. Felul în care îşi
folosesc timpul spune tot atât de mult
despre oameni ca şi modul în care ei
îşi cheltuiesc banii.
C apacitatea. Probabil că fiecare
biserică are o familie ca familia Vanderwoort. Aceşti oameni erau ca nişte
stâlpi într-o biserică în care am fost

darurile pe care ni le-a oferit. Este uşor
să plângem şi să spunem: „Fratele
Smith sau sora Jones poate să facă o
lucrare mai bună decât pot să fac eu”.
Probabil că aşa stau lucrurile, dar
răspunsul tău, ca administrator, este:
„Aceasta este o capacitate pe care mi-a
dat-o Dumnezeu; eu voi răspunde”.
Influenţa. Cunosc o altă familie
care îşi folosea influenţa pentru a se
asigura că familiile din biserica noas
tră susţin şcoala bisericii. Le mulţu
mea profesorilor pentru lucrarea lor.
Organiza vânzări de fructe, ca să strân
gă fonduri pentru proiectele şcolii.
Lua măsuri ca, în timpul Şcolii de
Sabat, elevii să aibă timp să vorbească
despre ceea ce se întâmpla în şcoală.
Această familie nu putea să pre
dea, nu avea copii în şcoală, nu se ri
dica în faţa adunării să ţină discursuri
despre şcoală. Dar influenţa sa pozitivă
făcea ca şcoala bisericii să înflorească.
Fiecare persoană are influenţă, şi
administratorii buni o folosesc pentru
a binecuvânta bisericile lor şi pe ei
înşişi. Este uşor să căutăm greşeli şi
să alimentăm reactorul zvonurilor
printr-o gură radioactivă. Dar explo
zia care rezultă nu face altceva decât
să distrugă; ea niciodată nu vindecă.

p astor. Soţul n u avea talentul să
prezinte vreodată studiul Şcolii de
Sabat. Soţia lui ar fi înlemnit dacă ar
fi trebuit să anunţe strângerea daruri
lor sau să conducă rugăciunea de dimineaţă.
Dar ei foloseau capacitatea pe care
le-a dat-o Dumnezeu. Această soră or
ganiza mese comune la care totul mer
gea foarte bine, aşa cum nu am mai Dâruitori capabili
Administrarea creştină autentică
văzut vreodată. Datorită lucrării soţu
lui ca diacon,
biserica arăta
admirabil întot
deauna. întreaga
familie avea vi
ziunea unei ad
ministrări creş
tine depline. Fii
cele lor ajutau
oriunde li se ce
rea: lucrau la gru
pele de copii,
cântau la pian
sau îndeplineau
diferite roluri
în serviciile di
vine conduse
de exploratori.
Dumnezeu
nu pretinde ca
pacitate', El cere
INFLUENTA
influenţa lor pozitivă ţinea şcoala
doar disponibi
bisericii pe linia de plutire.”
li tale, potrivit cu
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acţionează îm preună cu darurile lui
Dumnezeu pentru noi şi pentru biserica
Sa. întregul devine mai mare decât
suma părţilor sale.
D acă dăruim num ai tim p, este
posibil ca proiectele să moară din lipsă
de fonduri. Şcolile biblice de vacanţă,
organizate în mod obişnuit în Statele
Unite, sunt viguroase datorită volunta
rilor care vin la timp şi lucrează din
greu, dar materialele costă bani.
Dacă dăm numai bani, nu şi timp,
este posibil ca proiectele să nu binecu
vânteze pe nimeni. Pot să existe mii
de dolari în fondul pentru Şcoala de
Sabat, dar, dacă nu există o persoană
care să facă un program şi cineva care
să predea o lecţie, nimeni nu va primi
o binecuvântare.
Dar nici timpul şi banii împreună
nu sunt încă suficiente pentru a garan
ta succesul. A da timp şi bani, dar a
nu exercita o influenţă bună este dis

tructiv şi dovedeşte ipocrizie. Distru
gerea unui proiect prin bârfă şi critică
garantează aproape total eşecul pentru
biserică şi pentru cei care critică.
Samariteanul milos a demonstrat
acţiunea comună a darurilor lui Dum
nezeu într-o administrare capabilă. El
a dat timpul său, oprindu-se să ajute
un călător rănit. Şi-a oferit influenţa,
ajutând un negustor evreu. D ispo
nibilitatea a fost cea mai importantă
aptitudine a sa. El ar fi putut să fie
jefuit de hangiul căruia i-a lăsat un cec
în alb pentru şederea iudeului rănit.
Dar, în orice caz, el a dat!
Domnul Isus l-a lăudat, prezentându-1 ca exemplu despre modul în
care o relaţie veritabilă cu Dumnezeu
ne ajută să ştim cum să ne raportăm
la aproapele nostru.
Acum câţiva ani, am văzut un steag
galben legănându-se pe fereastra unei
maşini ce trecea pe lângă mine. Pe el

scria: „Cine are cele mai multe jucării
la m o a rte în v in g e ” . Ce v iziu n e
superficială asupra vieţii omeneşti!
Nu demult, am văzut scrisă o ur
mare la acest mesaj pe bara de protec
ţie a unei alte maşini. „Cine are cele
m ai m u lte ju c ă r ii la m o arte to t
m oare.” Deşi era mai aproape de
adevăr, concepţia pe care o reflectă
al doilea mesaj, cu privire la viaţa
omenească, este la fel de superficială.
Administrarea creştină autentică
nu înseamnă că Dumnezeu ne apără
jucăriile de furtuni sau că ne dă mai
multe jucării decât tuturor celorlalţi,
pentru că noi ne-am plătit cotizaţia
pentru clubul zecimii, care îi aparţine.
Administratorii capabili ştiu că acela
care trăieşte pentru Dumnezeu şi moa
re în Hristos va învia şi va trăi iarăşi.

Ce se întâm plă cu zecimea? /
Urmare de la pagina 8

mijloacele aflate la dispoziţia bisericii.
Pornind de la acest deziderat, bi
serica are un sistem financiar unitar,
zecimile şi darurile de la nivelul con
ferinţei urmând a fi repartizate diferi
telor niveluri organizatorice ale bise
ricii şi ale instituţiilor acesteia. Pentru
cei care doresc situaţia mai detaliată a
repartiţiei zecimii de la nivelul confe
rinţelor din Uniunea Română, situaţie
ce respectă regulamentul financiar al
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
din lumea întreagă, ea este următoarea:

iar acum sunt pensionari, sprijinirea
colportorilor şi subvenţionarea de
studii biblice. Doar în acest mod se ex
plică de ce Biserica Adventistă este pre
zentă într-un număr atât de mare de ţări
ale lumii, numărul mare de misiuni, di
namica şi creşterea continuă ale acesteia.
D upă sc h im b ă rile p ro d u se în
ultimul deceniu pe tărâm politic în
ţara noastră, s-au deschis multe uşi şi
posibilităţi de vestire a Evangheliei,
cu o diversificare continuă, dar care
necesită şi o susţinere financiară din
partea bisericii. Rapoartele financiare
scot în evidenţă acest aspect.
Noi credem că doar în modul acesta
poate fi adus la îndeplinire mandatul
M ântuitorului, care are în vedere
lumea întreagă, iar noi, prin zecimile
şi darurile noastre, putem deveni
părtaşi ai împlinirii acestuia: „Duceţi-vă
şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i
să păzească tot ce v-am poruncit. Şi
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul veacului. Amin” (Mat.
28,19-20). '
„încolo, ce se cere de la ispravnici
este ca fiecare să fie găsit credincios în
lucrul încredinţat lui” (1 Cor. 4,2).

acest capitol corespundem sau nu
aşteptărilor divine.

Modelul dăruirii la începutul
creştinismului
»
V-aţi gândit vreodată ce s-ar fi în
tâmplat cu creştinismul primului secol,
dacă Dumnezeu nu l-ar fi chemat pe
Pavel? Am mai fi avut astăzi epistolele
sale încărcate de profunzime teologică
şi de spiritualitate?
De multe ori, uităm faptul că în
spatele unor bărbaţi atât de puternici
stau comunităţi formate din membri
despre care, astăzi, nu cunoaştem prea
mult. Cât de repede ar fi fost răspân
dită Evanghelia, dacă biserica din
Antiohia ar fi fost preocupată doar de
nevoile proprii? O comunitate care se
roagă are o viziune ce depăşeşte grani
ţele proprii, are ţinte misionare şi, cu
siguranţă, chiar dacă în cartea Faptele
Apostolilor nu se menţionează acest
lucru, susţine financiar eforturile şi chel
tuielile misionare ale celor trimişi.

Uniune
10%
Diviziune
10%
Conferinţa Generală
(din partea Uniunii)
11 %
Institutul Teologic Adventist
6%
Casa de pensii
7%
Liceu
1%
La acestea se adaugă subvenţii
pentru alte instituţii ale Uniunii, cum
sunt Radio Vocea Speranţei, ADRA,
CARD, ASEF.

în form ă indirectă, zecim ea se
întoarce şi la comunitatea locală, prin
remunerarea pastorului, prin cheltuieli
administrative legate de activitatea sa
Destinaţia
zecimii
pastorală, cum ar fi cheltuielile de de
»
Scopul unic pentru care poate fi plasare, susţinerea unor proiecte evanfolosită zecimea este vestirea Evan ghelistice, pregătirea de noi absol
gheliei în lumea întreagă, prin toate venţi, susţinerea celor care au slujit,
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Tom Lemon este asistent al preşedintelui ConfetvUd
Rocky Mounlain, în vestul statului Colorado, SUA
Adventist Review, 7 noiembrie 1996

Ioan T. Câmpian este trezorierul
Uniunii de C onferinţe.
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Ce responsabilitate atrage bogăţia?
Pedrito Maynard-Reid
/V
n multe biserici contemporane, teologia tradiţională
(sau să spunem populară) despre administrarea creş
tină sună cam aşa: Dă o zecime din veniturile tale
ca să fie plătite salariile pastorilor şi oferă un dar gene
ros pentru a fi satisfăcute celelalte trebuinţe fundamen
tale ale bisericii. Astfel, pentru unii creştini, adminis
trarea biblică înseamnă o relaţie cu structura financiară a
bisericii. Pentru aceia dintre noi care am crescut într-un
sistem economic bazat pe piaţa liberă, în care indivi
dualismul este un ideal, ceea ce facem cu restul averii
noastre nu are nimic de-a face cu administrarea creştină.
Insă Noul Testament ne prezintă o viziune holistă,
în care administrarea cuprinde tot ce avem şi facem.
Această viziune mai largă asupra isprăvniciei, sau ad
ministrării, îi conduce pe mulţi să creadă că Noul Tes
tament ne învaţă să nu fim bogaţi, dar părerea aceasta
este greşită. Nicăieri nu găsim o chemare pentru ca
biserica să fie săracă şi să se lipsească de bogăţie.
Există totuşi o preocupare mai presus de toate cele
lalte considerente, cu privire la cei bogaţi. Ei sunt pre
zentaţi într-o lumină negativă, în parte din cauza admi
nistrării pe care o practică. Adică este condamnat ceea
ce fac ei cu bogăţia lor - nu bogăţia în sine. Desigur,
bogaţii sunt mustraţi aspru pentru oprimarea şi nedrep
tatea flagrante de care se fac vinovaţi, dar, în multe ca
zuri, este doar faptul că ei nu participă la desacralizarea
bogăţiei prin oferirea ei, şi anume îşi fac un idol din bo
găţie. Nu bogăţia este rea în mod necesar, ci eşecul de a
o împărţi cu cei aflaţi în nevoie este întotdeauna greşit.
Această învăţătură biblică este clară în cel mai precis
pasaj biblic care se ocupă cu administrarea creştină.
Scriind bisericii din Corint, apostolul Pavel face un apel
radical la egalitate. Ca pastor, el îi imploră pe credin
cioşi: „Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi
strâmtoraţi; ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea
de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru
ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile
voastre, aşa ca să fie o potrivire; după cum este scris:
’Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce
strânsese puţin nu ducea lipsă’” (2 Cor. 8,13-15).
Acest pasaj fundamental despre administrare consti
tuie un text surprinzător pentru o biserică greacă urbană,
din vest. De obicei, un astfel de limbaj îl punem în le
gătură cu biserica rurală din Palestina sau cu cea urbană
săracă din Ierusalim. Dar acest apel radical pentru ega
litate nu se baza pe timp şi pe spaţiu. El făcea parte din
relaţia transformată pe care Dumnezeu o aştepta de la
toţi copiii Săi.
Biserica primară şi-a dat seama că tot ce aveau cre
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dincioşii venea prin harul lui Dumnezeu şi, de aceea,
trebuia să fie folosit potrivit caracterului Său - caracter
întemeiat pe dăruire. Astfel, apostolul Pavel putea să
scrie bisericii din Filipi: „Fiecare dintre voi să se uite nu
la foloasele lui, ci şi la foloasele altora” (Fii. 2,4). Apoi
el prezintă exemplul Domnului Isus Hristos, care nu a
considerat că egalitatea Sa cu Dumnezeu era un lucru de
apucat, ci S-a oferit omenirii, dându-Şi chiar viaţa pe
cruce (vers. 5-8).
Tema dăruirii din propria bogăţie ca parte a adminis
trării străbate deci tot Noul Testament. Dar este mai
dominantă în evangheliile sinoptice (Matei, Marcu şi
Luca), în Faptele apostolilor şi în Epistola lui Iacov, da
torită faptului că ele îşi au originea în Palestina. Şi mai
ales în aceste scrieri descoperim ce se întâmplă când acest
mod de administrare holistă [în care se recunoaşte că tot
ce avem vine de la Dumnezeu şi trebuie folosit potrivit
caracterului Său] este neglijat sau aplicat.

Plata egoismului
Există două rezultate negative clare pentru cei care nu
iau parte la acest stil de viaţă: condamnarea şi faptul că nu
vor avea parte de răsplata finală eternă a celor credincioşi.
Două parabole ilustrează condamnarea care îi aşteaptă
pe cei care nu oferă altora din ceea ce li s-a dăruit în mod
generos: pilda despre bogat şi despre săracul Lazăr (Luca
16,19-31) şi cea despre bogatul nechibzuit (Luca 12,1621). In aceste două parabole, nu se spune că Domnul Isus
este preocupat de modul în care bogaţii îşi obţin bogăţiile,
în aceste parabole, pe El nu îl preocupă dacă ei i-au
exploatat pe lucrătorii lor sau chiar pe Lazăr, care stătea
la poartă. Mai presus de orice, pe Isus II interesează ce au
făcut cu bogăţia şi cu surplusul lor de avere. Bogatului
din Luca 16 nu îi păsa deloc de Lazăr. Bogatul nechibzuit
se gândea numai la sine. Ei sunt condamnaţi pentru că nu
ofereau din belşugul lor celor cărora le lipseau lucrurile de
primă necesitate şi pentru că se gândeau doar la ei înşişi.
Dar se poate distinge încă un domeniu la care se referă
condamnarea. Pe lângă faptul că nu ofereau altora din
surplusul lor, se pare că există o condamnare implicită a
traiului luxos al celor bogaţi. Este posibil ca descrierea
amănunţită a bogatului din pilda cu Lazăr („se îmbrăca în
porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de
veselie şi strălucire” [Luca 16,19]) să fi avut scopul de a
denunţa un astfel de mod de viaţă.
Aşa se întâmplă în mod cert în Epistola lui Iacov. în
Iacov 2,3, omul cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoa
re este privit în mod negativ (vers. 6), iar în 5,2.3, toate
aceste articole de lux sunt aruncate la grămada de gunoi a
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veşniciei. în contrast cu ele, Isus
atrage atenţia la viaţa de simplitate a
lui Ioan Botezătorul, punând-o în
contrast cu stilul de viaţă al celor
bogaţi şi astfel laudă în mod implicit
simplitatea lui (Luca 7,25).
Informaţiile biblice par să recu
noască deci faptul că „haina străluci
toare” , „inelul de aur” şi ospeţele toate simboluri ale luxului - ar putea
să împiedice chemarea la egalizarea
socială creştină. Adică aceste simbo
luri au puterea să îi separe pe oameni,
care altfel s-ar putea bucura de o
părtăşie creştină.
Dincolo de condamnarea pentru
nepracticarea acestei administrări ra
dicale, este pierderea răsplătirii veş
nice personale. Din contră, cei care
îşi strâng averile ca să le păstreze vor
primi pedeapsa veşnică. Pilda bogatu
lui nechibzuit ilustrează de asemenea
acelaşi gând. El încerca să adune co
mori pentru el (Luca 12,21) în această
viaţă, dar a pierdut comorile veşnice.
Şi mai elocventă este relatarea au
tentică despre tânărul bogat, care dorea
să moştenească viaţa veşnică. Isus i-a
spus: „îţi mai lipseşte un lucru: vinde
tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea o
comoară în ceruri” (Luca 18,22). Aceas
ta nu este o învăţătură izolată. în Luca
12,32-34, Isus ne cere să vindem ce
avem şi să dăm milostenie, ca o precondiţie pentru a avea comori în cer.
Dar şi mai tristă decât pierderea
acestei comori este nimicirea finală a
bogaţilor care nu le oferă din belşugul
lor celor săraci. Este interesant să ob
servăm că, potrivit celor spuse de pro
fetul Ezechiel, unul dintre motivele
pentru care Dumnezeu a distrus Sodoma a fost faptul că ea a refuzat să
dăruiască celor săraci (16,49.50).
Şi la fel cum s-a întâmplat cu Sodoma se va întâmpla şi cu acei creş
tini care nu participă la acest apel
de a fi administratori. Acesta este
gândul fundamental al criticii dure a
lui Iacov împotriva bogaţilor şi al
profeţiei lui despre distrugerea lor
finală (Iacov 1,9-11; 5,1-6). Este re
zultatul natural al celor care nesoco
tesc chemarea la dăruire.

ticipe la stilul de viaţă al administrării
holiste, există însă rezultate pozitive
clare. Cei care dăruiesc de bunăvoie
sunt evidenţiaţi şi lăudaţi pentru ge
nerozitatea lor. De exemplu, Pavel
i-a lăudat pe credincioşii macedoneni
pentru că „au dat de bunăvoie, după
puterea lor şi chiar peste puterile
lor” (2 Cor.' 8.3).
Dar este important să observăm
că acei credincioşi nu îşi etalau ge
nerozitatea ca să obţină laudă. în loc
de aceasta, şi-au dat seama că dăru
irea şi grija pentru cei în nevoie şi
pentru cei care abia pot să supravie
ţuiască din mijloacele lor reprezintă
„religia curată şi neîntinată” (Iacov
1,27). Era o demonstrare a iubirii
lui Dumnezeu care se afla în ei
(Ioan 3,17). Era dovada uceniciei.
Nu trebuie să trecem cu uşurinţă
peste acest aspect al uceniciei. Un
criteriu esenţial pentru a deveni uce-

Un criteriu esenţial
pentru a deveni ucenic
este dăruirea.

nic este dăruirea. înainte ca tânărul
bogat să poată să vină şi să-L urme
ze pe Domnul Isus, trebuia ca el să
vândă ce avea şi să împartă săracilor
(vezi Luca 18,22). Altfel, el nu putea
face parte dintr-un grup care consti
tuia o societate darnică. Isus şi uce
nicii Săi aveau aceeaşi pungă (vezi
Ioan 12,6). Femeile care călătoreau
împreună cu Isus împărţeau resurse
le lor financiare cu Isus şi cu uceni
cii Lui (Luca 8,1-3; Marcu 15,40.41).
Exista unitate în dăruire, fără de care
nu puteau fi ucenici ai lui Hristos.
Un rezultat automat al acestei uni
tăţi este faptul că ea avea să convingă
lumea să creadă în Isus (Ioan 17,2023). Impactul evanghelistic al acestei
administrări radicale în biserica pri
mară este prezentat foarte clar în car
tea Faptele apostolilor, unde găsim
expresiile repetate: „Şi Domnul adă
uga în fiecare zi la numărul lor pe
cei ce erau mântuiţi” (2,47); „Apos
Râsplata dăruirii
tolii mărturiseau cu multă putere”
Pentru cei care sunt dispuşi să par (4,33); „Cuvântul lui Dumnezeu se
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răspândea tot mai mult” (6,7).
Toate aceste rapoarte despre suc
cesul evanghelistic al bisericii apar
în contextul dăruirii practicate de
biserica primară. Dăruirea nu a fost
un experiment nereuşit, aşa cum au
sugerat unii, ci o parte vitală a uce
niciei lor, care a avut un impact
profund asupra necreştinilor. Ea a
făcut parte din ceea ce Ronald Sider
numeşte, în Rich Christians in an
Age ofH unger (Creştini bogaţi într-o
epocă a foamei), o „relaţie econo
mică răscumpărată, în care exista o
predispoziţie economică nelimitată
şi o disponibilitate economică totală
în favoarea celorlalţi membri ai
trupului lui Hristos”.
Cel mai important rezultat al aces
tui mod de viaţă creştin îl constituie
răsplata finală a mântuirii. Viaţa răs
cumpărată a lui Zacheu a atras aceste
cuvinte de pe buzele Domnului
Hristos: „Astăzi a intrat mântuirea
în casa aceasta” (Luca 19,9). El nu
mai făcea parte dintre bogaţii asupra
cărora Domnul rostise vaiurile Sale
(vezi Luca 6,24). El era acum un
ucenic al lui Hristos, pentru care
mântuirea venise.
în contextul acesta trebuie să în
ţelegem dialogul cu Isus, când El a
fost întrebat: „Atunci cine poate fi
mântuit?” (Luca 18,26). Pentru Isus,
oricine era dispus să renunţe la tot
pentru împărăţia cerurilor - oricine
era dispus să fie generos faţă de cei
care sufereau din cauza lipsei lucru
rilor de primă necesitate - va primi
„mult mai mult în veacul acesta, de
acum, iar în veacul viitor, viaţa
veşnică” (Luca 18,29.30).
Noul Testament prezintă deci un
model de biserică în care cei care
aveau de toate satisfăceau trebuinţele
celor care duceau lipsă, „aşa ca să
fie o potrivire” (2 Cor. 8,14). Era
un model de biserică în care cei care
aveau şi cei care nu aveau trăiau la
egalitate socială şi spirituală. Făcea
parte din chemarea lor de a fi
administratori creştini.
Pedrito Maynard-Reid este profesor
de teologie la Colegiul Walla Walla,
College Place, Washington.
Adventist Review, 4 iulie 1996

Administratori ai lui Dumnezeu
Meade Van Putten
iecare fiinţă umană de pe Planeta Pământ este un
Ellen White, solul lui Dumnezeu pentru poporul
administrator al lui Dumnezeu. Când i-a creat pe rămăşiţei, scrie că Domnul ne-a dat legea cu privire la
Adam şi Eva, Dumnezeu le-a dat responsabilita
zecimi şi daruri ca să ne pună la încercare în câteva
tea să poarte de grijă de creaţia Sa de pe pământ. Ofeprivinţe:
rindu-le acest rol, El i-a aşezat sub conducerea Sa,
1.
Credincioşia noastră, devotamentul nostru fa ţă
pentru că „al Domnului este pământul cu tot ce este pe
de El în calitate de Creator, de D ătător şi Susţinător al
el” (Ps. 24,1). Ei aveau acces la tot ceea ce El crease,
vieţii şi de Răscum părător al nostru. Pentru Adam şi
cu excepţia unui singur lucru - pomul cunoştinţei
Eva, pomul cunoştinţei binelui şi răului a fost ceea ce
binelui şi răului.
legea cu privire la zecimi şi daruri este pentru poporul
Ca un amintitor continuu despre
lui Dumnezeu de astăzi.1 Credincioşia,
faptul că oamenii nu sunt proprie
devotamentul
implică întotdeauna
Administrarea bună
tari ai pământului, Dumnezeu le-a
ascultare.
pus o restricţie lui Adam şi Evei. El
2.
Iubirea noastră pentru Dumne
ne pregăteşte pentru
i-a oprit să se apropie de pomul cu
zeu şi pentru cauza Sa se manifestă
noştinţei binelui şi râului. Le-a
prin ascultarea noastră} Isus a spus:
veşnicie.
interzis să mănânce din el sau chiar
„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile
să se atingă de el, sub pedeapsa cu moartea (vezi Gen.
Mele”; şi „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul
2,16.17). Când primii noştri părinţi au călcat această
Meu” (Ioan 14,15.23).
poruncă, păcatul, nefericirea, suferinţa şi moartea au
3. Onestitatea noastră. Dumnezeu întreabă: „Se
intrat în lumea noastră. Dar Dumnezeu a avut un plan
cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi
pentru a-i salva pe oameni din groapa păcatului în care voi? Dar voi ziceţi: ’Cu ce Te-am înşelat?’ Cu zeciu
căzuseră.
ielile şi darurile” (Mal. 3,8).
In Hristos, Lumina lumii, Ellen White ne spune că
4. Credinţa şi încrederea noastră în Dumnezeu? Dum
Dumnezeu are o mie de căi de a lucra, despre care noi
nezeu spune: „Puneţi-Mă astfel la încercare”. Puneţi-Mă
nu ştim nimic (ed. 1999, pag. 265). Dumnezeu ar fi
la probă şi vedeţi dacă se poate avea încredere în Mine,
putut să trimită îngeri din cer ca să ducă lumii solia Sa
dacă Mă ţin de cuvânt şi dacă îmi împlinesc făgăduinţa
de iubire şi har. Dar, în loc de aceasta, El ne-a ales pe
că „voi turna peste voi belşug de binecuvântare” (vers. 10).
noi ca să facem această lucrare. El a ales bărbaţi şi
5. Recunoştinţa noastră. Psalmistul pune întrebarea:
femei ca să vorbească lumii despre iubirea şi îndurarea
„Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă
Lui, şi a făcut-o pentru binele nostru.
de mine?” Şi tot el răspunde: „îmi voi împlini juruinChiar astăzi, Dumnezeu ar putea să facă să plouă din ţele făcute Domnului, în fata întregului său popor” (Ps.
cer cu bani, aşa cum a oferit mana în pustie pentru
116,12-14).
copiii lui Israel, în vechime. Dar, în loc de aceasta, El
Viaţa aceasta ne pregăteşte pentru veşnicie. Dacă nu
pune mijloace în mâinile copiilor Săi şi le cere să
poate avea încredere în noi că folosim în mod înţelept
folosească o parte din ele pentru susţinerea lucrării Sale resursele noastre pământeşti şi bunurile materiale pe
de pe pământ. Şi aceasta este spre binele nostru.
care ni le-a încredinţat acum, cum va putea Dumnezeu
De ce face Dumnezeu astfel? El ştie că egoismul
să ne încredinţeze bogăţii veşnice în lumea viitoare? Să
constituie rădăcina, cauza cea mai adâncă a păcatului
ne gândim la aceste lucruri.
din univers. Dumnezeu ştie, de asemenea, că egoismul
1 Counsels on Stewardship, pag. 65
se află în natura umană. C a să ne ajute să învingem
1 Educaţie, ed. 2001, pag. 16; My Life Today, pag. 323;
egoismul înăscut, Dumnezeu a ales să ne ceară sprijinul
Patriarhi fi profeţi, ed. 1996, pag. 32-34
pentru a duce lumii vestea Sa cea bună. El ne invită să
3 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Ellen G. White
participăm la această lucrare susţinând-o cu o parte din Comments, voi. 1, pag. 1106; Patriarhi şi profeţi, pag. 33
mijloacele pe care ni le-a dat în grijă. Prin această invi
taţie, El intenţionează să ne modeleze caracterul pentru
Meade Van Putten, pastor pensionar, a fost
trezorier asociat al Diviziunii America de Nord.
o societate cerească, în care egoismul va rămâne pentru
Adventist Review, 7 dec. 2000
totdeauna necunoscut.
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Distribuire de ajutoare um anitare la C opaciu, Ilfov.

D istribuire de ajutoare um anitare la Păuliş, Arad.

i ce să se hrănească are multe probleme. O persoană care nu are cu ce să se hrănească are o singură problemă.” (zicală chinezească).
Agenţia Adventistă pentru Refacere şi Dezvoltare (ADRA) România este întemeiată şi funcţionează ca departament social specializat
'iua a Şaptea.

LA stă filozofia creştină potrivit căreia oamenii sunt datori şi responsabili faţă de viaţa şi binele semenilor, subliniindu-se astfel
i creştine.
ecţie, activitatea desfăşurată de ADRA până la sfârşitul anului 2000 poate fi exprimată în următoarele cifre: 27 proiecte de refacere
ie care au beneficiat aproximativ 25.000 de persoane. Valoarea totală a sumelor cuprinse în proiectele de refacere a fost de
>r cuprinse în proiectele de dezvoltare, de 16.330 dolari SUA, deci un total de 408.743 dolari SUA.
resat unui număr foarte mare şi divers de beneficiari, atât persoane individuale, cât şi persoane aflate în diferite instituţii
diniţe, şcoli, instituţii cu profil social, penitenciare, spitale etc. Cele câteva imagini pe care vi le oferim reflectă într-o mică
cadrul acestor proiecte a avut-o dotarea Institutului de Formare a Misionarilor, de la Stupini, Braşov. în cadrul acestui
tcestei instituţii mobilier, cazarmament, paturi, saltele, articole gospodăreşti şi alte bunuri în cantitate de 40 tone, cu o

q

uite, mulţumim în primul rând lui Dumnezeu, apoi donatorilor noştri principali: ADRA Germania, ADRA Elveţia,
iurch Gorden Grove, California, şi, nu în ultimul rând, Bisericii Adventiste din România, care, prin contribuţiile sale
ionarea agenţiei.
te că şi în viitor vom beneficia de cel puţin aceeaşi susţinere din partea donatorilor noştri tradiţionali, dar, în acelaşi
;a din România trebuie să devină unul dintre principalii donatori pentru ADRA România. Considerăm că genul
ru România” trebuie să devină o realitate din ce în ce mai evidentă, astfel încât să le arătăm celorlalţi că putem
competenţă şi sacrificiu o bună parte dintre problemele noastre.
gândesc la potenţialul pe care îl are biserica, la spiritul ei de sacrificiu, la faptul că membrii bisericii
ile celor din jur, să pună în aplicare un creştinism practic şi viu.

Emil Jigău, director, ADRA România

Distribuire de ajutoare umanitare la un centru
de plasament din Bucureşti.

Distribuire de ajutoare umanitare la Stejaru. Ilfov,

Donaţii făcute grădiniţei de la comunitatea
Bucureşti-Popa Tatu.

Ajutoare oferite pentru un bolnav.
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P A S T O R I L O R

Ion Buciumau
„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să
vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi
desăvârşită” (Rom. 12,2).
onducătorul creştin este expus unui val de con
fruntări care vine din două direcţii: lum ea şi
realităţile înconjurătoare, precum şi biserica în
săşi. „Chipul veacului acestuia” este într-o nelinişte per
manentă a schimbării, transformării şi reaşezării. Se pare
că nimic nu este permanent decât schimbarea însăşi. Su
gestia apostolului Pavel că viaţa bisericii trebuie să fie di
ferită de lumea din jur nu înseamnă că biserica poate rămâne
inertă şi neatinsă de vântul reformei. Ba din contră, biserica
are ea însăşi nevoie de înnoire spirituală şi organizatorică.
Aşa că, într-o lume aflată în schimbare, biserica are nevoie
de o schimbare diferită de a lumii. Acest lucru constituie
o serioasă provocare pentru liderul spiritual.
Există un număr de motive pentru care pastorul se teme
să-şi împlinească rolul de lider spiritual reformator. Primul
ar putea fi teama de a nu fi considerat fanatic şi confundat
cu liderii mişcărilor disidente. Există însă un specific al
acestor conducători faţă de care pastorul rămâne totdeauna
la o distanţă apreciabilă. Liderii fanatici îşi asumă o poziţie
superioară semenilor, acţionând într-un mod constrângător
şi conducându-şi urmaşii într-o manifestare care seamănă
mai mult cu idolatria decât cu religia autentică. Aceşti
conducători primesc trăsături specifice idolilor şi se dedau
la abuz faţă de poporul care îi urmează. In contrast cu
aceştia, reformatorii spirituali autentici sunt harismatici,
dar nu recurg la abuzuri şi nu încearcă să controleze voinţa
liberă a celor pe care îi slujesc.
în al doilea rând, conducătorul spiritual trăieşte un
sentiment de incertitudine atunci când este vorba să adopte
metode care par a fi împrumutate de la organizaţiile secula
re. Ei au auzit că modelul de conducere în afaceri este
tipic necreştin şi acest lucru îi face să aibă reţineri serioase.
Cu siguranţă că multe dintre metodele oamenilor de afa
ceri, de exemplu competiţia feroce dintre firmele comer
ciale, nu sunt necesare vieţii de biserică. Dar există aspecte
ale administrării eficiente care ar fi extrem de necesare în
conducerea organizaţiilor creştine, inclusiv a bisericii.
în al treilea rând, conducătorii se întreabă dacă nu
cumva autoritatea ar trebui să fie rezervată doar capului
bisericii, care este Isus Hristos. în timp ce asumarea nepermisă autorităţii poate să rănească oamenii şi organizaţiile
bisericii, trebuie să recunoaştem că Noul Testam ent
vorbeşte despre rolul de supraveghetor, ceea ce presupune
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administrarea autorităţii delegate de la Dumnezeu.
Al patrulea dom eniu de confuzie este concepţia
conducerii prin slujire, care cu greu poate fi armonizată
cu exercitarea autorităţii care să producă schim bări
evidente la nivelul oamenilor şi la cel al structurilor.
Atunci când Iacov şi Ioan ar fi dorit să ocupe locurile de
frunte în structura ierarhică, răspunsul Mântuitorului a
fost: „Oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul
vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie
robul tuturor” (Marcu 10,43.44). Cuvintele Mântuitorului
ne conduc la ideea că nici un conducător creştin nu trebuie
să se aşeze deasupra celor pe care îi conduce, iar lucrarea
sa trebuie să fie îmbibată cu dragostea divină.

Isus ca reformator
în tim p ce ex celează în ce priv eşte u m ilin ţa şi
sacrificiul de sine şi în timp ce răspunde în mod desăvârşit
la nevoile altora, Isus ajunge să fie judecat pentru afirmaţii
privitoare la demolarea structurilor şi tradiţiilor, motiv
suficient pentru a fi condamnat la moarte. Aceste două
c o n traste nu su n t sin g u re le din v iaţa şi lu c ra re a
Mântuitorului. Afirmaţii ca: „Veniţi la Mine, toţi ce trudiţi
şi împovăraţi” (Mat. 11,28) alternează cu „Pui de năpârci!
Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?” (Mat. 23,33). în
timp ce este Mielul lui Dumnezeu, Isus este şi Leul din
seminţia lui Iuda. Pe cât de dificilă este adaptarea capa
cităţii noastre de slujire la a Lui, pe atât de grea este mi
siunea noastră de a transforma lumea aşa cum a făcut El.
în declaraţia Sa de misiune, slujirea şi lucrarea Lui
transform atoare se îm bină în mod profetic. „Duhul
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc
săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu
inim a zdrobită, să propovăduiesc robilor de război
slobozirea, şi orbilor, căpătarea vederii; să dau drumul
celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”
(Luca 4,18.19).

Cum sâ faci schimbările necesare
în cartea sa, privitoare la conducerea creştină
reformatoare, Jerry Wofford pune următoarele întrebări:
1. Care elemente ale schimbării, exemplificate de
Isus, se regăsesc cel mai bine în biserica noastră?
2. în ce privinţă sunt necesare schimbări urgente pen
tru a face biserica asemănătoare modelului propus de Isus?
3. Ce decizii administrative ar fi necesare pentru a
produce schimbarea dorită?
4. în ce privinţă te poţi implica în mod personal pentru
IU L IE -2 0 0 1
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a urma exemplul lui Isus?
sunt necesare schimbări grabnice. Un
5.
Ce plan de acţiune îţi stabileşti
asem enea pas făcut înseam nă deja
pentru a fi eficient ca reformator spiri jumătate din reformă. Este adevărat
tual al bisericii tale?
că cea de-a doua jumătate nu este deloc
Trebuie să stabilim din capul locu uşoară, dar, o dată stabilită direcţia
lui că a fi reformator spiritual nu înseam necesară, fiecare pas făcut este înainte,
nă a acţiona de unul singur şi în contra şi nu alături.
dicţie cu întregul corp al bisericii. Afirm
aceasta ca să nu interpretăm greşit Drumul plin de riscuri şi dificulrolul personal stabilit de Dumnezeu. tâti
* al conducerii reformatoare
Pe această cale, vreau să canalizez
Practic, toate marile personalităţi
constructiv nemulţumirea privitoare ale Scripturii şi ale istoriei creştine au
la dezordinile reale sau presupuse din în d e p lin it şi ro lu l de refo rm ato ri
viaţa bisericii. Există un cadru deja spirituali. Un studiu atent al vieţii şi
stab ilit în ansam blul de h o tărâri activităţii acestora ne arată că rolul lor
curente sau generale şi în spiritul şi a fost permanent marcat de dificultăţi
domeniul acestuia sunt o mulţime de şi pericole.
lucruri nefăcute.
Poate că numele lui Ilie, Tişbitul,
Deciziile necesare schimbărilor la este primul care ne vine în minte atunci
nivelul bisericii locale trebuie să când ne gândim la conducerea refor
reflecte în mod obligatoriu rânduielile matoare. îl remarcăm imediat ca fiind
aflate deja în exerciţiu şi neaplicate un om al rugăciunii, care are putere
încă sau aplicate necorespunzător. să închidă şi să deschidă cerul şi să
Dumnezeu conduce biserica mai întâi coboare foc divin, atunci când este
în ansamblul ei şi apoi în experienţa necesar. Cu toate acestea, „Ilie era un
sa locală.
Situaţiile concrete se pot deosebi foarte
Drumul schimbărilor
mult unele de altele, iar ceea ce este o
soluţie undeva nu are acelaşi efect în
este plin de riscuri şi
alt loc. De aceea, schimbările necesare
trebuie să izvorască în primul rând
dificultăţi.
dintr-o evaluare cât mai obiectivă a
realităţilor existente. Unele biserici om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi”
vor fi considerate apatice, dar paşnice (Iacov 5,17) şi nu a fost scutit de
şi liniştite. Acestea au nevoie de un slăbiciune, disperare şi şovăială. El are
nou entuziasm şi de vigoare misionară. momente de oboseală şi de randament
Alte biserici sunt neliniştite şi pline scăzut, iar Dumnezeu este nevoit să-i
de activitate, dar afectate de tensiuni acorde îngrijire specială, pentru a duce
şi neînţelegeri. Aici reforma ar fi re la bun sfâ rşit p ro g ram u l asum at.
facerea vieţii devoţionale, care ar Aceasta este una dintre marile lecţii
păstra energia de lucrare, oferindu-i pe care orice lider spiritual are nevoie
o nouă valoare prin armonia şi colabo să le înveţe. Drumul schimbărilor este
rarea eficientă dintre fraţii diferiţi. în plin de riscuri şi dificultăţi.
unele locuri, lipseşte viziunea, iar acti
Asemenea lui Ilie şi a multor altor
vitatea se desfăşoară la întâm plare. conducători spirituali, singurătatea şi
Rezultatele nu sunt conforme cu aştep izolarea vor marca experienţa noastră
tările şi nici cu investiţiile făcute. Un în timp ce vom depune eforturi nece
conducător cu viziune şi capabil să o sare reformei şi redeşteptării poporului.
transmită celorlalţi ar aduce o nouă Numai devoţiunea curajoasă şi stabilă
viaţă. In altă parte, oamenii au nevoie ne pot salva din perioadele aride, spe
de mai multă instruire şi îndrumare cifice rolului nostru. Tabloul este şi
şi un conducător care să răspundă acestor mai provocator când luăm în calcul şi
nevoi ar face un mare bine lucrării. risc u l p ro p riilo r n o a stre g re şe li.
De aceea, evaluarea cu grijă şi cu Conducătorul spiritual de efect nu este
rugăciune îl va conduce pe liderul infailibil şi nu are întotdeauna dreptate,
spiritual să înţeleagă în ce privinţă oricât de binevoitor şi de bine intenţio

nat ar fi. Natura noastră umană îşi spune
adesea cuvântul, chiar când ne aştep
tăm cel mai puţin. Singura noastră scă
pare este să privim permanent la Cel
care ne porunceşte să mergem pe mare.
în momentul în care interesul şi aten
ţia ni se îndreaptă în altă parte, spre
fraţii noştri sau chiar spre noi înşine,
începem deja să ne cufundăm şi ne
aflăm pe marginea prăpastiei necru
ţătoare.

Promisiuni sigure în vederea
reuşitei
*
„Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitu l v e a c u lu i” (M atei
28,20). Ceea ce este esenţial pentru
pastorul reformator nu este în primul
rând programul său de reformă, ci pro
gramul său devoţional, pentru că asi
gurarea prezenţei divine în activitatea
desfăşurată este elementul sigur al suc
cesului. Proiectele pe care ni le propu
nem sunt tot atâtea ocazii în care îi
oferim lui Dumnezeu posibilitatea să
acţioneze. Misiunea omului este sub
scrisă acţiunii lui Dumnezeu. Greşelile
pe care le facem sunt pur şi simplu
neconcordanţe ale planului personal cu
cel divin.
Eşecurile din viaţa oamenilor lui
Dumnezeu au intervenit ori de câte ori
aceştia au încercat să imprime un curs
personal lucrurilor aflate în grija lor.
Ori de câte ori omenescul a încercat
să se impună, în mod dureros el a reuşit
în detrimentul cauzei şi spre dezonoa
rea lui Dumnezeu. Promisiunea reuşi
tei nu se bazează în primul rând pe
performanţele umane, ci pe acţiunea
providenţială, ceea ce conferă lucrului
nostru siguranţă şi reuşită. Isus ştia
foarte bine acest lucru, când a promis
că nu ne va lăsa singuri, ci Se va întoar
ce curând. Această făgăduinţă s-a îm
plinit într-o primă etapă la doar zece
zile după înălţarea Sa la cer, când
Mângâietorul S-a coborât printre noi,
pentru a continua lucrarea începută de
Maestrul. Dacă astăzi trăim în dispensaţiunea D uhului Sfânt, atunci ne
putem aştepta ca acestea să fie zilele
înviorării de la faţa Domnului.
Ion Buciumaţi este secretarul
Asociaţiei Pastorale a Uniunii.
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Să-L lăsăm pe Dumnezeu
să fie Dumnezeu”
Adrian Bocăneanu
In perioada 16-26 aprilie a.c.,
la Institutul Teologic Adventist de la
irfiitşi'Al.
• Cemica, dr. George Knight, unul
dintre cei mai cunoscuţi profesori ai Bisericii Adventiste, a
prezentat cursul intitulat „Dezvoltarea teologiei adventiste”.
Au participat pastori din ţara noastră şi din Bulgaria, precum
ţi studenţii la teologie pastorală ai institutului. Cu onestitate
şipasiune, dr. Knight a conturat un tablou general alparcursului
în timp al doctrinei adventiste, un parcurs marcat de ataşa
mentulfaţă de Sfânta Scriptură şi de convingerea unei misiuni
speciale, dar nu lipsit de amprenta slăbiciunilor omeneşti. Cursul
afost cât se poate de substanţial, pasionam şiprovocator. Au trecut
prinfaţa noastră zeci de nume, evenimente, idei teologice, sistema
tizate în patru perioade ale istoriei teologiei adventiste. Apelul la
recăpătarea distincţiei pe care am avut-o pe timpulpionierilor,
că suntem poporul Cărţii, a fo st repetat iar şi iar.
Adrian Bocăneanu: Suntem bucuroşi pentru că vă
aflaţi aici şi vă rugăm să vă prezentaţi cititorilor noştri.
George Knight: Este prima vizită pe care o fac în
România şi sunt foarte bucuros pentru că mă aflu aici. Sunt
profesor de istorie a bisericii la Universitatea Andrews, cu
specializare în istoria Bisericii Adventiste. Sunt adventist de
la vârsta de 19 ani. înainte am fost necredincios. Am ajuns
să am o iubire adâncă pentru această biserică şi o mare
preocupare pentru istoria şi teologia ei.
A. B.: în timp ce vă ascult, nu am nici o îndoială că,
atunci când vorbiţi despre aceste subiecte, o faceţi cu
pasiune, nu doar cu înţelepciune şi cunoaştere. Ce v-a
determinat să aveţi această preocupare şi această pasiune?
G. K.: Am observat, cu mult timp în urmă, faptul că
Biblia reprezintă istorie, iar acele biserici care au renunţat
la credinţa lor în Creaţie, în Exod, care au uitat ceea ce
crezuseră, în cele din urmă au rătăcit, s-ar putea spune că
au căzut pe drum şi au tot mai puţini membri. Când am
privit aceasta din perspectiva istorică, mi-am dat seama
că noi, ca adventişti, trebuie să înţelegem felul în care ne-a
condus Dumnezeu în trecut, pentru ca nu cumva să ne
rătăcim şi noi şi să ne îndepărtăm de misiunea noastră, să
uităm cine suntem. De aceea, am folosit o parte din viaţa
mea ca să studiez istoria adventistă, cum am ajuns să fim
ceea ce suntem, cum ne-am dezvoltat teologia, stilul de
viaţă, modul în care interpretăm profeţiile, pentru că aceste
evenimente din trecut au făcut din noi ceea ce suntem şi,
dacă învăţăm din ele, ne vom cunoaşte identitatea şi nu
ne vom rătăci.

predicat, aţi predat şi aţi călătorit, care sunt cele mai încura
jatoare lecţii pe care le extrageţi din istoria noastră trecută?
G. K.: Pentru mine, lecţia cea mai importantă o consti
tuie faptul că suntem un popor al profeţiei. Sunt ferm
convins că Dumnezeu a descoperit o solie pentru timpul
sfârşitului, iar această solie se află în inima cărţilor Daniel
şi Apocalipsa. Această solie, a celor trei îngeri din Apocalipsa 14, este cea care trebuie să fie vestită oricărui neam,
oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui popor, lucrare
care va duce B iserica A dventistă până la m arginile
pământului. în întreaga istorie a creştinismului, nu există
nici o biserică a profeţiei la fel de larg răspândită cum
este Biserica Adventistă. De ce? Pentru că noi credem că
suntem un popor al profeţiei şi purtăm în adâncul sufletului
această misiune; de aceea, Biserica Adventistă continuă
să crească.
Când am intrat în Biserica Adventistă - anul acesta se
împlinesc patruzeci de ani de atunci - , ea număra cam un
milion de membri. Zece ani mai târziu, probabil erau
două milioane de membri, dar biserica îşi dublează rapid
numărul de membri cam o dată la doisprezece ani. Ca
rezultat, în prezent avem douăsprezece milioane şi, dacă
va mai fi timp, ne putem aştepta că, în câţiva ani, vom
ajunge o biserică foarte mare.
Desigur, mărimea nu înseamnă totul. Este important,
de asemenea, să fim credincioşi faţă de ceea ce credem.
Şi o parte din misiunea mea nu este cea de evanghelizare,
ci de redeşteptare, de a-i ajuta pe oameni să fie entuzias
maţi de ceea ce ei cunosc deja, de adventism, de misiunea
noastră, de potenţialul existent, în timp ce continuăm să
lucrăm în lumea întreagă. Sunt entuziasmat pentru că,
oriunde merg în lume, biserica crede în mod fundamen
tal aceleaşi lucruri. Sunt entuziasmat de faptul că biserica
este sănătoasă, echilibrată. Desigur, există pericolul să
ajungă bolnavă sau să îşi piardă echilibrul şi, ca rezultat,
îndemnul meu constant este să descoperim calea de mijloc,
echilibrul. Sunt recunoscător pentru că văd o biserică des
chisă, care îndreaptă greşelile. Nu suntem un popor
desăvârşit. Motivul pentru care sunt adventist nu este faptul
că avem o doctrină desăvârşită, ci mai degrabă faptul că
ea este cea mai apropiată de Scripturi din câte am putut să
găsesc. De aceea am intrat în biserică şi aparţin bisericii.
Pentru că eu cred cu fermitate în Biblie ca fiind Cuvân
tul lui Dumnezeu şi vreau să-i ajut şi pe alţii să înţeleagă aceasta.

A. B.: Aveţi un personaj preferat în istoria Bisericii
Adventiste?
A. B.: După cercetări extinse, după ce aţi scris, aţi
G. K.: Este greu să răspund la această întrebare. Nu ştiu.
CURIERUL ADVENTIST
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Nu. Probabil am o mulţime de persoane
preferate. Cred că una dintre acestea
este Charles Fitch. De fapt, el nu a fost
sabatarian, pentru că nu a trăit destul
de mult. Dar a fost un om care, atunci când
ajungea la o convingere bazată pe
Biblie cu privire la un subiect, acţiona
potrivit convingerilor sale, indiferent cine
era împotrivă. A fost un om care a trăit
potrivit convingerilor lui. Cred că ar
fi putut să fie adventist de ziua a şaptea.
Dar era atât de zelos să facă ceea ce
credea, încât, înainte de dezamăgire, când
apa era foarte rece, el îi boteza pe oameni,
în partea de nord a Statelor Unite. Batea
vântul şi Charles Fitch a răcit foarte rău.
A pornit spre casă, dar s-a întors, pentru că
şi alţii au dorit să fie botezaţi, aşa că a
intrat iar în apă şi i-a botezat, fiind ud
deja. A încercat iar să meargă acasă şi
s-a întâmplat acelaşi lucru. Când a ajuns
acasă, în cele din urmă, s-a îmbolnăvit
foarte grav şi a muritîhainte de dezamăgire.
Există şi alţii. Mă gândesc la A. G.
Daniells, un mare conducător, un băr
bat puternic, un om cu viziune. Mă
gândesc la James şi Ellen White. Fără soţii
White, nu am fi avut astăzi o biserică.
Se poate spune că Ellen White a fost o
femeie cu viziune. Dar a fost căsătorită
cu un bărbat cu viziune. Au avut o căsnicie
interesantă şi necazuri, aşa cum avem şi
noi, pentru că erau oameni cu o perso
nalitate puternică. Dar, împreună, în mod
real au unit, au format biserica. Au fost
primii în a-şi investi banii cu sacrificiu,
au iniţiat crearea fiecărei organizaţii
pe care o are biserica, a instituţiilor de
orice fel şi putem spune că datorită
familiei White avem astăzi o Biserică
Adventistă de Ziua a Şaptea. Desigur,
aceştia sunt doar câţiva dintre eroii mei.

altădată. Cred că trebuie să ne revitalizăm
înţelegerea acestor subiecte. Prelungi
rea timpului constituie o problemă;
pentru că, pe măsură ce timpul înain
tează, entuziasmul tot mai multora
dintre noi scade. Dar, pentru mine,
nu entuziasmul contează, ci convinge
rea că avem dreptate.
Domnul Hristos a spus: „Aştep
taţi”. Va exista un timp lung. Totodată,
El a promis: „Iată, Eu vin curând”,
pentru că vrea să fim pregătiţi şi să
aşteptăm. Dar El doreşte să aşteptăm
şi să fim activi. Cel mai important nu
este faptul că Domnul Hristos ar veni
săptămâna viitoare şi entuziasmul pe
care îl inspiră aceasta, ci să credem şi
să împlinim cu credincioşie voinţa lui
Dumnezeu, în timp ce II aşteptăm să

Cel mai mult mă
îngrijorează pericolul
de a subestima faptul
că suntem un popor al
profeţiei. Aceasta este
forţa care ne-a împins
până la colţurile înde
părtate ale pământului.
vină. Aceasta înseamnă Matei 24 şi
25. Am sentimentul că vrem să trăim
având doar puţin entuziasm şi că nu
suntem dispuşi să împlinim datoriile
zilnice pe care Dumnezeu ni le aşază
în faţă. De aceea, pe măsură ce timpul
se scurge, mă rog pentru biserica mea,
ca să învăţăm adevărata lecţie din
Matei 24 şi 25. Nu să fim entuzias
maţi cu privire la semne, ci să facem
ceea ce a spus Domnul Isus în cele
şase parabole - să aşteptăm, să ne folo
sim talanţii, să-i iubim pe semenii
noştri şi să împlinim lucrarea Sa, în
timp ce aşteptăm revenirea Lui, care
va avea loc în mod sigur.

rapid în lumea întreagă, dar se află
de asemenea în pericolul de a-şi pierde
identitatea - cine este, ce reprezintă şi este ispitită, la fel ca David din Ve
chiul Testament, să se bizuie pe numere
şi pe instituţii, în loc să se bizuie pe
Duhul lui Dumnezeu. Mai mult decât
orice, biserica are nevoie de revitalizare,
de o revărsare extraordinară a Duhu
lui Sfânt. Şi când acestea sunt împli
nite în dreptul nostru, vom vedea întâmplându-se lucruri la care nu ne-am
aşteptat niciodată.
îmi aduc aminte că, în urmă cu câţiva
ani, am vorbit la Conferinţa Generală.
Exista un program - „Harvest (S e c e 
riş) ...” sau aşa ceva. Era un program
important şi fraţii se bucurau pentru
că biserica are atât de mulţi membri.
Le-am spus că tot programul acesta
este un semn al eşecului nostru. Noi
continuăm să vorbim despre cinci sau
şase milioane de membri, când ar
trebui să fim în cer, nu pe pământ. Şi
nu avem nici o idee despre „dinamita”
- dynamis în limba greacă - , puterea
care poate fi eliberată atunci când
Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt asu
pra acestei biserici.
Eu sper că membrii noştri vor
merge zilnic împreună cu Domnul
Isus, aşa încât să fie gata ca să pri
mească această putere atunci când ea
va veni. Pentru că ea poate să nu vină
exact aşa cum o aşteptăm. Probabil
privirea noastră sau discernământul
nostru spiritual trebuie să fie adus în
armonie cu modul în care ea va veni.
Suntem aşa de obişnuiţi să acţionăm
organizaţional şi să înaintăm pas cu
pas. Poate că Duhul Sfânt vrea să
facem un salt peste zid, într-o înaintare
extraordinară. Poate că nu ar trebui
să fim mulţumiţi să avem 75.000 de
membri în România şi probabil 5.000
de persoane nou-botezate pe an. Poate
că trebuie să aşteptăm cu nerăbdare
ziua în care Dumnezeu va spune: „In
România, un milion de oameni vor fi
convertiţi”, şi atunci structurile, „bur
dufurile” nu vor mai fi destul de încă
pătoare pentru belşugul care se va re
vărsa. Cred că atunci vom fi pregătiţi
să intrăm în împărăţie.

A. B.: Desigur, nu toate paginile
istoriei sunt frumoase şi curate. Unele sunt
mai puţin frumoase. Ce vă îngrijorează
cel mai mult atunci când studiaţi istoria
Bisericii Adventiste?
G. K .: Cred că lucrul care mă
îngrijorează cel mai mult chiar acum
este pericolul de a subestima faptul că
suntem un popor al profeţiei. Aceasta
este forţa care ne-a îm pins până la
A. B.: Aţi făcut deja o trecere de
colţurile îndepărtate ale pământului. la istorie la prezent şi la viitor. Cum
Unii, mai ales în Europa, în Statele i-aţi caracteriza pe adventiştii de ziua
♦
Unite, în Australia, nu mai găsesc atâta a şaptea de astăzi şi de mâine?
A. B.: Se poate observa că nu vor
entuziasm în gândul acesta cât găseau
G. K.: Biserica Adventistă creşte biţi ca un istoric obişnuit, în mod me
______________ ^ ________________
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canic. S e pare că aveţi m in te a şi in im a
u n u i ev ang helist. E x istă şi alte lecţii
din istorie pentru o biserică orientată spre
evanghelizare şi pentru corpul pastorilor?

G. K .: Cred că lucrul cel mai
important este faptul că Dumnezeu nu
poate şi nu trebuie să fie limitat. Dum
nezeul nostru este Dumnezeul imposi
bilului. El a luat unsprezece ucenici
şi din ei a făcut o biserică mondială.
El a luat un grup mic de oameni foarte
săra c i din A m e ric a de N ord , la
mijlocul secolului al XlX-lea, şi a făcut
din el o biserică mondială. Şi această
biserică are de îndeplinit mai mult în
viitor decât a realizat în trecut.
Avem un Dumnezeu care continuă
să fie Dumnezeul minunilor, Dum 
nezeul care poate să încheie această
lucrare într-un mod în care noi nu am
fost în stare să o facem. In Selected
Messages, cartea 1, Ellen White vor
beşte despre solia din timpul sfâr
şitului care înaintează ca focul în mi
rişte. Contextul acestor declaraţii
arată că îngerii ne ajută să terminăm
lucrarea. Cred că este necesar să ne
d esch id em co m p let p e n tru to ate
mijloacele folosite de Dumnezeu. Să
nu ne bizuim doar pe ceea ce am fost
în stare să facem noi, zi după zi, an
după an, ci să fim deschişi faţă de
Dumnezeu şi de puterea Lui. Pentru
că eu cred că aceasta face parte din
ceea ce ne învaţă Noul Testament.
Dumnezeu este puternic. El nu este
limitat. Singurul lucru care II limitează
este lipsa noastră de credinţă sau de
putere de a vedea ceea ce El poate să
facă, lipsa noastră de putere de a
accepta aceasta din diferite motive.
Dar Dumnezeu este nelimitat. El poate
să creeze cerul şi păm ân tu l prin
Cuvântul gurii Sale. Acest Dumnezeu
are o putere nelimitată. Şi este necesar
să-L lăsăm pe D u m n ezeu să fie
Dumnezeu, să ne îndepărtăm de modul
omenesc de gândire. Pentru mine, cea
mai mare lecţie din istorie este că
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu
care are viziune şi putere dincolo de
tot ce ne putem imagina vreodată.
In ce priveşte înţelegerea noastră,
avem nevoie să ştim în mod precis cine
suntem, ca popor. Nu putem face
evanghelizare până când nu ştim cine
suntem. Am intitulat cartea pe care

am scris-o recent despre istoria teolo
giei adventiste A Searchfor Identity (In
căutarea identităţii), pentru că pionierii
noştri nu au fost pregătiţi să facă evan
ghelizare până când nu au ştiut ce
înseamnă a fi adventist. Avem nevoie
să ne păstrăm solia, să menţinem un
echilibru potrivit între lucrurile care sunt
în mod distinct adventiste şi cele pe care
le avem în comun cu alţi creştini. Acest
echilibru face din noi o forţă din punct
de vedere evanghelistic şi ne ţine pe
direcţia cea bună în timp ce aducem
oameni în biserică.
Din punct de vedere evanghelistic,
există două direcţii extreme, pe care ne
putem rătăci. Una dintre ele este să-i
învăţăm pe oameni doar ceea ce este
adventist în teologia noastră. Desigur

Pentru mine, cea mai
mare lecţie din istorie
este că Dumnezeul
nostru este un Dum
nezeu care are vizi
une şi putere dincolo
de tot ce ne putem
imagina vreodată.
că dorim ca oamenii să împlinească ceea
ce eu numesc învăţăturile adventiste
adventiste [adică specifice]. Unii spun
că acestea sunt totul. Alţii merg în ex
trema opusă, spunând că, în teologia
noastră, totul este evanghelic [creştin sau
protestant la modul general], că nu ne
deosebim de alţi creştini. Ei bine, în
unele lucruri ne deosebim, iar în altele
ne asemănăm. Din ceea ce avem în co
mun cu alţi creştini, trebuie să formăm
un context pentru Sabat, pentru Sanc
tuar şi pentru celelalte învăţături ad
ventiste distinctive. Avem nevoie şi de
unele, şi de celelalte, aflate în relaţia
potrivită. Din punct de vedere intelec
tual, această relaţie, perspectivă sau
înţelegere potrivită a identităţii noastre
oferă baza pentru o solie evanghelistică
pe care Duhul Sfânt o poate folosi.
Desigur, în ce priveşte evangheli
zarea, trebuie să luăm în considerare

___________ As____________
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întotdeauna cultura locală, ceea ce
nu este uşor. Pentru că adventismul
a venit din cultura nord-americană.
Probabil el nu ar putea să se adreseze
unei culturi care este preponderent
ro m a n o -c a to lic ă , o rto d o x ă sau
islamică, aşa că unele dintre aceste
lucruri trebuie să fie traduse în limba
unui timp şi unui loc anumit. Unii
adventişti nu au putut să vadă aceasta
în mod clar totdeauna. Am încercat
să mergem într-un loc şi să formăm
un grup mic, frumos, fără să adap
tăm mai întâi solia noastră destul
de bine la situaţia locală. Ei bine,
probabil se va forma un grup mic,
frumos, dar el nu va creşte, pentru
că membrii săi nu au stabilit liniile
de comunicare cu lumea ortodoxă,
c ato lică, islam ică, lu te ra n ă sau
hindusă, pentru a trece dincolo de
cercul pe care l-au circumscris micii
lor biserici şi micului lor grup. Avem
astfel de b is e ric i p re tu tin d e n i.
Membrii sunt foarte fericiţi pentru
ceea ce au deja, dar, pe măsură ce ei
îmbătrânesc şi mor, acelaşi lucru se
întâmplă şi cu bisericile respective.
Mai mult decât atât, cred că tre
buie să fim flexibili şi să putem să-i
întâmpinăm pe oameni în mediul lor
în ce priveşte evanghelizarea, ca şi
serviciile divine. Poate că este nece
sar să avem servicii divine care să-i
atragă în special pe ortodocşi, într-o
măsură mai mare decât o fac unele
dintre programele noastre actuale.
Aceasta nu înseam nă să adoptăm
teologia lor. Dar, probabil, este ne
cesar să spunem: Iată un lucru cu care
aceşti oameni ar fi obişnuiţi, dacă
l-a r asc u lta . M u lţi d in tre ei se
adaptează mai greu atunci când vin
dintr-o biserică în care mesajul creş
tin este transmis în principal prin
simboluri într-una în care trebuie
doar să asculte o predică. Ei au
nevoie de o punte. Şi cred că, din
punct de vedere evanghelistic, avem
responsabilitatea să creăm o atmo
sferă în care aceştia să se simtă bine,
pe măsură ce ajung să înţeleagă o
abordare foarte diferită a creştinis
mului, una despre care sperăm că
este cu siguranţă biblică.
Adrian Bocăneanu este preşedintele
Uniunii de Conferinţe.

Planul Strategic
al Bisericii Adventiste din România
Teodor Huţanu
/V
ntruniţi la Stupini, vatră de istorie şi misiune adventă,
în zilele de 14 şi 15 mai a. c., membrii comitetelor celor
şase conferinţe, îm preună cu membrii comitetului U ni
unii, ne-am rugat, am meditat si ne-am reconsacrat chemă
rii la mântuire şi slujire, dând glas unei strategii de lucrare,
cu încredinţarea că suflarea adventă din România va fi
astfel reînviorată.
De ce este necesară clarificarea unei strategii de lucru?
Pentru că oamenii lui Dumnezeu, de-a lungul istoriei, au
păşit orientaţi cu fermitate spre îm plinirea planului profe
tic pentru generaţia lor. Pentru noi, planul strategic este
exprimarea unei biserici hotărâte să îm plinească viitorul
revelat de Dumnezeu în Cuvântul Său. Apostolul Pavel ar
spune acelaşi lucru, folosind form ularea binecunoscută:
.....căci ştiţi în ce împrejurări ne aflăm...” (Rom. 13,11). De
aceea, suntem chemaţi să acţionăm prin credinţă, pentru a
nu deveni victim e ale evenimentelor im inente, ci biruitori
ai fiarei şi slujitori devotaţi ai Mielului. Apocalipsa este
îm bibată de această strategie energizantă.

Î

Aspectele definitorii ale strategiei prezente
Inspirat din strategia recent adoptată de comitetul Con
ferinţei Generale, p lanul strategic al Bisericii Adventiste
din România este de a trăi credinţa adventă prin dem on
strarea fa p tică a suveranităţii M ântuitorului nostru în trei
domenii fundam entale: calitatea vieţii, unitate şi creştere.
„ în a in tă m îm p re u n ă !” este deviza planului stategic
prezent. El lansează chemarea de a ne aduna resursele şi
energiile creative existente deja în biserică, în timp ce ne
îndreptăm în aceeaşi direcţie profetică.
Căutând să traseze itinerariul viitor al bisericii, Planul
strategic al Bisericii A dventiste din Rom ania promovează:
1. Misiunea bisericii de a proclam a Evanghelia veşnică
în contextul întreitei solii îngereşti din Apocalipsa 14,6-12,
conducându-i pe oameni să-L primească pe Isus Hristos ca
Mântuitor personal şi să se alăture bisericii Sale, iar bise
rica se agajează să-i asiste în pregătirea pentru apropiata
revenire a M ântuitorului nostru.
2. Alocarea resurselor disponibile în aşa fel, încât să
sporim capacitatea bisericii, atât pentru a-i hrăni pe m em
brii bisericii noastre, cât şi pentru a ajunge la cei care nu au
auzit mesajul speranţei advente.
3. Plănuirea eficientă, care să devină mai mult decât o
hartă orientativă: afirmarea rolului vital al fiecărui membru
al bisericii în definirea identităţii bisericii şi în participarea
la misiunea ei.
C reşterea, u n ita te a şi calitatea vieţii sunt trei aspecte
prioritare pentru misiunea noastră, acum, la începutul m ile
niului trei. Liniile strategice pe care biserica trebuie să le
urmărească, pentru a înainta în împlinirea misiunii ei şi a
fi pregătită în faţa solicitărilor viitorului, vor urmări găsi
CURIERUL ADVENTIST
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rea răspunsului la urm ătoarele întrebări decisive:
• Cum putem stimula creşterea bisericii?
• Cum putem întări aspectele care ne unesc?
• Cum poate activitatea bisericii să facă din familia
credincioşilor noştri un cămin spiritual atractiv?
1. C alitatea vieţii personale şi de biserică. Această
primă valoare strategică reflectă misiunea bisericii de a-i
hrăni pe membrii ei, în vederea pregătirii pentru apropia
ta revenire a Mântuitorului nostru. Aici accentuăm:
• Im portanţa închinării colective şi individuale
• Necesitatea studiului biblic regulat
• Participarea activă şi entuziastă a tuturor membrilor
bisericii la viaţa bisericii, precum şi în acţiuni sociale
• Sporirea capacităţii de a-i hrăni pe toţi membrii bise
ricii, conform cu nevoile lor specifice
• Asigurarea de locaşuri de închinare
• Instruirea corespunzătoare pentru cei chemaţi să
poarte răspunderi
• Asigurarea echipelor de conducere pentru departa
mentele şi instituţiile bisericii
2. U nitatea. Ea reflectă identitatea Bisericii Adventiste
ca o comunitate a credinţei formată din persoane foarte
diverse, care operează în cadrul unei singure formule
administrative şi care este unită prin credinţa care transcende barierele culturale. Concret, vom urmări:
• coeziune doctrinală, prin adeziunea la punctele
fundamentale de credinţă, acceptate pe baza biblicităţii
lor, precum şi a caracterului lor hristocentric,
• cultivarea părtăşiei între credincioşi, prin crearea şi
menţinerea unui climat armonios în mijlocul unei biserici
diverse din punct de vedere cultural şi etnic,
• recunoaşterea sitemului biblic de organizare a bi
sericii, asigurând recunoaşterea identităţii trupului lui
Hristos, atât în biserica locală, cât şi în cea mondială.
3. C reşterea. Aici se exprimă adeziunea totală a
bisericii faţă de im perativul evanghelizării şi mărturisirii,
pentru favorizarea unui impact pozitiv al Bisericii A dven
tiste asupra societăţii, pentru transm iterea mandatului şi
misiunii bisericii către generaţia următoare. Creşterea se
remarcă prin:
• membri conştienţi de darurile lor spirituale, angajaţi
hotărât în mărturisire activă;
• persoane nou-botezate care măresc familia bisericii
şi care continuă să crească spiritual;
• proiecte şi acţiuni care răspund la nevoile concrete
ale semenilor noştri;
• numărul de biserici care se întemeiază în teritorii
nepătrunse, precum şi dezvoltarea bisericilor existente.
Acest plan strategic este specific, dar şi flexibil, fiind
adaptabil la diferitele contexte în care Biserica Adventistă
activează în România. Planul strategic nu trebuie formulat
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atât de general, încât să devină difuz, nici atât de îngust,
încât să devină restrictiv. Fiecare membru, biserică şi ra
mură de activitate stau în faţa transformării unui document
din ţărână într-un suflet viu. Fără im plorarea Duhului dă
tător de viaţă, vom continua deplasarea cortegiului spiri
tualităţii advente spre gropile secularism ului.
Ataşamentul faţă de cele trei valori de bază trebuie să
penetreze orice aspect al vieţii de zi cu zi a bisericii, având
impact asupra modului de luare a deciziilor, de cheltuire a
banilor şi de întocmire a planurilor de către conducătorii de
la orice nivel din cadrul Bisericii Adventiste din România.
Evident, prezentul plan strategic nu ne şocheză prin
noutate şi am putea întreba: „Ce ne poate ajuta acesta?”

(lS am . 10,27). Elem entul şocant se află tocmai în bătătorirea suficientă a pustiei, ocolind intrarea pe drumul direct
spre Canaan şi străbaterea cu succes a ţinuturilor bucuriei,
armoniei şi maturităţii. A sosit timpul să nu mai amânăm
orientarea noastră spre Ţara Promisă.
Conducători ai bisericii, lucrători şi membri, să ne dăm
m âna pentru încheierea proclam ării Evangheliei, pentru
salvarea celor pierduţi, pentru pregătirea în vederea reve
nirii Mântuitorului nostru, pentru că „înaintăm doar îm 
preună!” înainte de final, este vital să nu uităm: „Lucrul
acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin
Duhul Meu - zice Domnul oştirilor!” (Zah. 4,6).
Teodor Huţanu este secretarul Uniunii de Conferinţe.

A dventist (ITA). L a încheierea anului
universitar, dr. Petre Anghel îşi încheie
activitatea de rector, în care a fost numit
dr. Silviu Szenteşi din Arad. Dr. Szenteşi
S B f l B f l
este conferenţiar, a publicat mai multe
B iserica A dventistă din satul R o 
cărţi importante în domeniul marketingu
beşti, com una Părscov, B uzău, a fost
devastată. Vineri, 25 mai 2001, în jurul lui, este prodecan al Universităţii de Stat
orei 19,30, primii credincioşi care veneau din Arad. Anul acesta, a predat în cadrul
la locul de închinare au găsit o biserică Facultăţii de M anagem ent din ITA.
Hotărârea C om itetului E xecutiv al
devastată complet. Amvonul era răsturnat
Uniunii
subliniază progresul realizat
şi distrus, mobilierul, aplicele, ornamen
tele interioare, tavanul, ferestrele şi uşile, la institut în timpul şi prin contribuţia
toate purtau semnele trecerii sălbatice a importantă a dr. Petre Anghel: înfiinţarea
unor noi facultăţi, acreditarea lor din
unei duşmănii rar întâlnite. Clapele şi
pedalele de la orgă au fost de asemenea partea bisericii şi autorizarea programu
lui de Teologie-Litere şi de Teologierupte. Se estimează că valoarea pagu
Asistenţă Socială de către CNEAA,
belor se ridică la cca 200.000.000 lei.
titularizarea prim elor cadre didactice
Conferinţa M untenia a Bisericii
şi îmbunătăţirea cadrului organizatoric.
Adventiste a făcut o plângere oficială
Miercuri, 16 mai, cu ocazia capelei
la Poliţie, iar preşedintele conferinţei,
fratele Teofil Petre, a purtat discuţii cu săptămânale la ITA, după comunicarea
autorităţile. Poliţia a declarat că nu s-a acestor hotărâri, dr. Petre Anghel s-a
mai confruntat cu un eveniment atât de adresat studenţilor, spunând în esenţă
grav legat de o biserică creştină. Poliţia că nu îşi asumă aceste merite şi că ta
bloul activităţii nu este numai pozitiv,
urmăreşte mai multe piste. L a data pu
mulţum ind D omnului pentru harul
blicării, se aşteaptă rezultatul anchetei.
Presa locală şi cea naţională au arătat Său. Studenţii au aplaudat viguros
interes faţă de devastarea bisericii adven foarte scurta cuvântare a dr. Anghel.
tiste, iar posturile de televiziune Româ Buletinul Preşedintelui Uniunii, 17 mai 2001
nia 1, ProTv şi Tele 7 ABC au trimis echi
Paul Csavdari, pastor în Conferinţa
pe la faţa locului. Organizaţii naţionale şi
Transilvania de Sud, a fost num it direc
internaţionale pentru drepturile omului
tor al Casei dc Editură Viaţă şi Sănătate.
şi pentru apărarea libertăţii religioase do
Această numire a fost precedată de vo
resc să se implice în acest caz. Departa
tarea de către Comitetul Executiv al
mentul Comunicaţii al Conferinţei M un Uniunii a fratelui Valeriu Petrescu în
tenia, prin filiala locală, a transmis un co funcţia de director pentru Şcoala de
municat de presă, preluat de presa locală. Sabat şi activităţi laice la Uniune, du
Acest eveniment arată că, pentru li pă alegerea fratelui Erno Szâsz ca
bertatea religioasă în România, mai este preşedinte al Conferinţei Transilvania
mult de făcut. Biserica Adventistă este an de Nord. A fost votată, de asemenea, o
gajată activ în rezolvarea acestui caz şi m odificare în C onsiliu l director al
în promovarea în continuare a principiilor Casei de Editură, prin numirea fratelui
creştine cu privire la libertatea religioasă.
Ioan Câmpian ca preşedinte. A fost con
Roland Paraschiv, director de comunicaţii,
Conferinţa Muntenia

Dr. Petre A nghel îşi încheie activi
tatea de rector al Institutului Teologic

U niunea de C onferinţe s-a m u tat
în tr-u n nou sediu. Clădirea (aproape)
terminată se află la marginea munici
piului Bucureşti, nu departe de Grădina
Zoologică. Adresa este: Str. Erou Iancu
Nicolae 38, Comuna Voluntari, Judeţul
Ilfo v , cod 7 2 9 0 0 . N o ile n um ere de
telefon sunt: 490 8590, 490 8591, 490
8592, 490 8593 şi 490 8594. Noua
clădire oferă condiţii incomparabil mai
bune atât pentru lucru, cât şi pentru
com unicare între angajaţi.
Buletinul Preşedintelui Uniunii, 24 mai 2001

S tatele U n ite: U n contabil public
confirm ă delapidarea sumei de 775.000
de dolari. Suma a fost furată de la Bise
rica Adventistă Visalia, din Conferinţa
California Centrală. Sergio Monterroso,
de 41 de ani, care a slujit ca trezorier/
casier în biserică între 1986 şi 1998, a
mărturisit că este vinovat de fraudă,
recunoscând că a luat banii respectivi
de-a lungul unei perioade de şase ani,
începând din noiembrie 1991. Din aceşti
bani au făcut parte sume donate ca
zecime de către susţinătorii bisericii.
Pronunţarea sentinţei pentru M on
terroso este programată pentru 18 iunie.
P otrivit presei locale, „el are în faţă
maximum cinci ani de închisoare, dar
se aşteaptă ca pedeapsa să fie mult mai
uşoară, pentru că şi-a mărturisit vina”.
Furtul a ieşit la lumină după ce membrii
comitetului financiar al bisericii au ridicat
întrebări privind anumite intrări trecute
în rapoartele financiare. Cercetările au
arătat că Monterroso făcuse împrumuturi
neautorizate, de peste 160.000 de dolari,
din fondurile bisericii. Deşi el a fost înlo
cuit din funcţia de casier în 1997, alte
cercetări făcute de conferinţă şi de con
tabili publici independenţi, în 1998 şi
1999, au scos la iveală o lipsă totală de
stituit un comitet operativ, format din
860.241 dolari. Monterroso a restituit
fraţii Ioan Câmpian, Paul Csavdari, Lazăr o parte din bani, reducând suma neplă
Forray şi Aron Moldovan.
tită la 775.000 de dolari.
Datorită plăţilor de asigurare, pierBuletinul Preşedintelui Uniunii, 17 mai 2001
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Examenul de admitere 2001

A VlII-a întâlnire a Societăţii Creştine
a Oamenilor de Afaceri Adventişti (SCOAR)

Institutul Teologic Adventist de la Cernica organizează
admitere pentru urm ătoarele facultăţi şi şcoli postliceale:
n zilele de 11-13 mai a. c., la Sinaia a avut loc întâlnirea
/. Teologie Litere, 25 de locuri la curs de zi, 15 la Iară frecvenţă.
anuală a oamenilor de afaceri adventişti (SCOAR). Parti
2. Asistenţă Socială, 25 de locuri la curs de zi.
ciparea a fost mai numeroasă decât în oricare dintre întâlnirile
3. Management, 25 de locuri la curs de zi, 15 la fără frecvenţă. anterioare. Din nou întâlnirea s-a bucurat de prezenţa frate
Admiterea se va face pe baza unui interviu şi a mediei exa lui Denzil McNeilus, care este preşedintele organizaţiei inter
menului de bacalaureat. înscrierea se poate face şi pe baza ade naţionale similare (ASI). De asemenea, a participat familia
verinţei de bacalaureat. împreună cu profesorii adventişti, vor
Viorel şi Michelle (Mihaela) Cataramă, din Statele Unite.
preda în continuare, la toate cele trei facultăţi, unii dintre cei mai
F ratele M cN eilus a vo rb it pe larg despre cel mai
prestigioşi profesori din cadrul Universităţii Bucureşti şi ASE.
im portant proiect susţinut în prezent de către ASI, şi
Pentru admitere, se organizează două sesiuni: sesiunea
anum e un program im prim at pe un DVC care conţine
de vară, pe 17 iulie, şi sesiunea de toamnă, pe 5 septembrie. im agini, secvenţe video şi tex te biblice n ecesare pre
înscrierile pentru sesiunea de vară se fac între 10 şi 16 iulie,
zentării unui program com plet de evanghelizare. D iscul
iar pentru sesiunea din toamnă, între 28 august şi 4 septembrie. este însoţit de textul com plet al predicilor. D iscul DVC
4. Teologie pastorală, 20 de locuri la curs de zi, 10 la fără poate fi citit de către un computer sau de către un aparat
frecvenţă. Concursul de admitere va avea loc în perioada 3-4 DVC, care este m ult mai ieftin şi m ult mai uşor de mane
septembrie. Probele de concurs sunt: a. interviu, omiletică,
vrat decât un computer. în plus, aparatul DVC poate fi co
test de cultură generală; b. dogmatică (M anualul doctrinelor
nectat la proiectoarele video cu care sunt echipate comu
biblice, de W. Moldovan, fără notele teo lo g ic e; A d v e n tiştii nităţile noastre. Acest program este destinat în primul rând
de ziua a şaptea cred...) c. limba română şi limba engleză.
predicării laice. Este în discuţie realizarea unei versiuni
înscrierea se face în prealabil la conferinţe.
pentru România, care să fie folosită pentru programul de
5. Şcoala Postliceală de A sistenţă Socială Cluj-Napoca, consolidare (follow-up) din prim ăvara anului viitor.
50 de locuri la curs de zi. înscrierea va avea loc în perioada
Au fost prezentate patru proiecte care să fie susţinute din
27-31 august, concursul, pe 3 septem brie. Adm iterea se va fondurile colectate de SCOAR şi suma cu care participanţii
face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.
s-au angajat a fost într-adevăr impresionantă, depăşind în mod
6. Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară A dventistă din serios aşteptările: 380 de milioane lei. Fratele Remus Benta,
Brăila, conform datelor publicate în Curierul Adventist, iunie a.c. preşedintele SCOAR, a apreciat pe drept cuvânt că această
Alte inform aţii pot fi solicitate la num erele de telefon: întâlnire a fost cea mai reuşită până în prezent, în primul
098/618204 (ITA) şi 064/167698 (Liceul Teologic Adventist rând prin angajamentul tot mai substanţial al oam enilor
din Cluj-Napoca).
de afaceri adventişti pentru susţinerea misiunii bisericii.
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Conf. univ. dr. Silviu Szentesi, rector

derea pentru Conferinţa California Cen
trală şi pentru biserica Visalia a fost m i
nimă, afirmă Grant M itchell, consilier
juridic pentru Conferinţa California
Centrală. El spune: „Cazul acesta arată
cât de atente trebuie să fie bisericile şi
conferinţele locale în a-şi aduce la
îndeplinire rolul de adm inistratori în
chestiuni financiare. A ceastă obligaţie
privind adm inistrarea nu încetează o
dată ce a fost făcută o investigare.
Trebuie să existe responsabilitate.
în mod trist, delapidarea de către
casierii bisericilor locale constituie o
problemă serioasă în biserică. Din acest
motiv, biserica şi conferinţa au hotărât
- numai după multă rugăciune şi multă
chibzuinţă individuale şi colective că au datoria morală să declare această
situaţie instituţiilor de stat autorizate”.
Preşedintele conferinţei, Jerry Page,
a arătat că „situaţia a fost foarte dificilă
şi a cauzat multă suferinţă pentru toţi cei
implicaţi, de când am descoperit această
problemă de lungă durată. Noi toţi acţio
năm împreună cu frăţietatea din biserica
Visalia ca să existe un echilibru între
cerinţa esenţială pentru responsabilitate

şi suportarea consecinţelor acţiunii, pe
de o parte, şi grija şi protecţia pentru
membrii familiei afectate, pe de altă
parte, în timp ce oferim iertare şi lu
crăm în favoarea acestui frate căzut”.
Page a adăugat: „Am reafirmat în mod
insistent şi am definit şi mai clar reco
mandările care erau deja în vigoare pen
tru casierii bisericilor locale şi pentru
person alu l contabil de la conferinţă,
pentru a garanta cea mai mare corectitu
dine şi responsabilitate. A ngajam entul
nostru este ca fiecare dolar din zecime
şi daruri să fie folosit aşa cum au in
tenţionat cei care l-au dăruit” .
Adventist Review, 3 mai 2001

Staţiile la sol vor spori independenţa
Reţelei Adventiste prin Satelit. Insta
larea unei noi staţii la sol pe acoperişul
Centrului M edia Adventist din Sim i
V alley, California, SUA, îi va da Bise
ricii Adventiste o independenţă şi o fle
xibilitate mult mai mari în transmisiile
sale globale prin satelit, spune Warren
Judd, director econom ic pentru P ro
ducţiile M edia Adventiste.
Deşi spaţiul pentru retransmiterea
semnalelor prin satelit va trebui să fie
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închiriat de la proprietarii de sateliţi,
Biserica Adventistă deţine şi conduce
în prezent toate facilităţile şi echipa
mentul necesar pentru m ajoritatea
emisiunilor sale transmise prin satelit
în lumea întreagă.
Staţiile la sol reprezintă o verigă ne
cesară în procesul de transmitere a unui
semnal prin satelit. Ele retransmit, sau
„întorc”, un semnal spre un satelit care
acoperă o anumită regiune geografică.
Noua staţie la sol din California va în
toarce semnalul primit de la satelit spre
un alt satelit, din Oceanul Pacific, care
transmite în ţări din zona Pacificului, in
clusiv Australia şi Noua Zeelandă, până
în Orientul îndepărtat şi Rusia de Est.
„Aceasta va reduce preţurile şi ne va
spori posibilităţile”, spune Brad Thorp,
directorul Reţelei Adventiste Globale
de Comunicaţii. Staţiile la sol fac ca
organizarea em isiunilor noastre să se
afle şi mai mult sub conducerea bisericii.
O altă staţie la sol este în curs de
instalare la Darmstadt, Germania. Ea
va retransmite semnalul către un satelit
din Oceanul Indian, care acoperă Africa,
Orientul Mijlociu şi regiunea Euro-Asia.

De câţiva ani, Biserica Adventistă din
America de Sud conduce, de asemenea,
o staţie la sol. Prima transmisie prin
satelit care a folosit noua staţie la sol
din California a avut loc pe 12 mai.
ANN Bulletin, 8 mai 2001

ADRA a obţinut continuarea statu
tului consultativ gen eral, acordat de
Consiliul Social şi Economic (ECOSOC)
al ONU în 1997. Comitetul Naţiunilor
Unite pentru Organizaţii Neguvemamentale a înregistrat oficial raportul de patru
ani al Agenţiei Adventiste Internaţiona
le pentru Refacere şi Dezvoltare (ADRA).
înregistrarea oficială a raportului
de patru ani fără comentarii reprezintă o
importantă piatră de hotar, spune Byron
Scheuneman, vicepreşedinte al ADRA
International. Un raport pozitiv contri
buie la continuarea statutului consul
tativ, care este acordat organizaţiilor
implicate îndeaproape în multe dintre
activităţile Consiliului. A ceastă rea
lizare reflectă un efort real de colabo
rare din partea birourilor şi a diviziu
nilor noastre, pentru oferirea inform a
ţiilor necesare.
O rganizaţiile neguvernam entale
cu statut consultativ pot să participe
ca observatori la întâlnirile publice
ale ECOSOC şi ale organismelor sale
auxiliare, să prezinte subiecte pentru
ordinea de zi a ECOSOC şi să solicite
să facă declaraţii orale. Pe lângă aces
tea, statutul consultativ perm ite con
sultarea cu Secretariatul ONU în pro
bleme de interes reciproc. Reprezentanţii
oficiali desemnaţi de ADRA au acces
la sediul ONU din New York şi la bi
rourile ONU din Geneva şi din Viena.
O dată la patru ani, organizaţiile
neguvemamentale cu statut consultativ
trebuie să aducă dovezi despre felul în care
activitatea lor o susţine pe cea a ONU.
ADRA, o organizaţie neguvemamentală recunoscută pe plan internaţional,
este activă în peste 120 de ţări. Ca agen
ţie umanitară independentă, ADRA oferă
ajutor pentru dezvoltare şi pentru refacere
după dezastre, atât la nivel individual,
cât şi la nivel social, indiferent de vârstă,
naţionalitate sau asociere politică ori
religioasă.
SDANEWS, 19 mai 2001

Brazilia: C o n d u c ă to rii B isericii
Adventiste din America de Sud cheamă
la o „participare masivă” în evangheli
zare. E i au votat să pună în aplicare
.Evanghelizarea integrată 2002”, un
plan de anvergură care va uni eforturile
tuturor departamentelor şi instituţiilor
bisericii - de la şcoli până la instituţii

medicale şi case de editură - în îm pli
nirea misiunii Bisericii Adventiste.
„A trecut timpul ca departamentele
bisericii să fie preocupate doar de ceea
ce ţine de sfera lor”, a spus Ruy Nagel,
preşedintele B isericii A dventiste din
America de Sud. „Astăzi, toate departa
mentele trebuie să susţină evanghelizarea.”
Planul, adoptat la întâlnirea anuală a
conducătorilor bisericii din America de
Sud, ce a avut loc între 30 aprilie şi 2 mai
la Brasilia, Brazilia, cheamă de asemenea
la folosirea extinsă a mijloacelor de comu
nicare în masă în „predicarea soliei adven
tiste, mai ales în marile oraşe şi în centrele
metropolitane” . Conducătorii s-au anga
ja t de asemenea să „administreze mai bine
resursele financiare”, ca să înlesnească „lu
crarea de mărturisire a membrilor bisericii”.
„Avem două departamente care pun în
mişcare biserica - Activitatea Laică, ce
îi implică pe toţi membrii, şi Asociaţia
Pastorală, care oferă orientare şi instruire
pentru pastori şi prezbiteri”, a spus Nagel.
.Departamentele Tineret şi Slujirea Femeii
reprezintă forţe noi care trebuie să fie
implicate în această mobilizare. Celelalte
departamente trebuie să ofere un sprijin
total prin acţiune intensă în evanghelizare.”
Participanţii au spus că întâlnirea a
fost marcată de alocarea unei proporţii
neobişnuit de mari de timp - cam 80 la
sută - pentru discutarea planurilor
pentru creşterea bisericii. Conducători
ai bisericii din fiecare ţară, regiune şi
departam ent şi-au prezentat viziunea şi
ideile pentru participarea la strategia
centrală a Evanghelizării integrate.

Această instituţie este călăuzită de
reguli cum sunt „grija pentru corpul nos
tru, păstrarea unei conştiinţe curate, să
fim politicoşi şi ascultători şi să ne pur
tăm cu respect în casa lui Dumnezeu; să
avem totdeauna un cântec în suflet şi să
mergem acolo unde ne porunceşte Dum
nezeu”. Cu aceste principii, a spus repre
zentantul, Cercul Exploratorilor s-a răs
pândit în toată ţara, slujind copii de toate
rasele, nivelurile socio-economice şi con
vingerile religioase, cucerind mii de tineri.
„Din cauza dezorientării şi amenin
ţărilor care apasă lumea de astăzi, familiile
se simt alarmate şi fără apărare în faţa
violenţei în creştere, a demobilizării şi a
răspândirii drogurilor în rândul tinerilor
şi mai ales al adolescenţilor”, a spus
Portela. Cu privire la ceea ce el a numit
„presiunea negativă exercitată de m ij
loacele de inform are” , reprezentantul
a subliniat faptul că Cercul E xplorato
rilor „a reintegrat mii de tineri şi a
condus alte mii care ar fi fost luate de
influenţa rea a societăţii” .
Reprezentantul statului Minas Gerais
a explicat că rezultatele bune se datoresc,
mai presus de toate, sistemului de valori
expus, care oferă o hrană spirituală potri
vită pentru oameni ce îşi încep viaţa şi
se pregătesc să intre în viaţa socială de
adulţi. El a spus: „Biserica Adventistă de
Ziua a Şaptea îi primeşte, cu enormă satis
facţie, pe cei care se adună sub grija ei şi
ştie că speranţa pentru societate o repre
zintă tinerii noştri. Plini de energie şi de
optimism, cu mintea şi corpul mai mult
decât curate şi deschise influxului de
vitalitate ce izvorăşte din natură, aceştia
ANN Bulletin, 8 mai 2001
sunt tinerii care vor conduce, cu fermi
C am era reprezentanţilor din p a rla  tate şi încredere, destinele societăţii” .
Reprezentantul Enio Bacci, care a pre
m ent recunoaşte rolul pozitiv al cercu
zidat
sesiunea, a subliniat de asemenea
rilo r de ex p lo rato ri. într-o sesiune so
lemnă, camera reprezentanţilor din parla importanţa activităţii Cercului Explora
mentul brazilian a recunoscut rolul pozi torilor. El a spus: „în civilizaţia noastră,
tiv al Cercului Exploratorilor, care întru care pune accentul pe consumul de bu
nuri materiale şi este marcată de o com
neşte tineri adventişti. Potrivit autorului
petiţie frenetică, noi suferim din cauza
solicitării, reprezentantul Lincoln Portela,
dezumanizării oamenilor şi a desfiinţării
„cercul exploratorilor desfăşoară un rol
leg ăturilo r de fam ilie. în acest co n 
foarte important în totalitatea activităţi
lor îndeplinite de Biserica Adventistă de text negativ, Cercul Exploratorilor răs
Ziua a Şaptea pentru poporul brazilian”. punde printr-un scop ferm de a contri
bui la dezvoltarea mintală, spirituală
Cercul Exploratorilor a fost înfiinţat
şi fizică a tinerilor, făcându-i de folos
în virtutea necesităţii ca tinerii adventişti
pentru
ţară şi pentru semenii lor”.
să aibă un program de activităţi care în
South American ANN, 3 mai 2001
curajează purtarea într-un sens bun şi
apărarea virtuţilor şi valorilor demne,
G eneva, E lveţia: B isericilc din
în 1920, Arthur Spalding, un pastor ad
E uropa adoptă C a rta Ecumenică. Con
ventist, a înfiinţat un grup, Explorato
ferinţa Bisericilor din Europa şi Consiliul
rii M isionari din Madison, Tennessee,
Conferinţelor Episcopilor din Europa au
SUA. Această organizaţie, care şi-a
adoptat o cartă istorică pe 22 aprilie,
schimbat numele în 1930, a ajuns în
angajându-se, pentru viitor, la dialog, la
cooperare şi la „responsabilităţi ecumeBrazilia la sfârşitul anului 1959.
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nice” precise. D ocumentul, intitulat
„Carta Ecumenică”, reprezintă un acord
între Biserica Romano-Catolică, Biserica
Ortodoxă, multe biserici protestante şi
Biserica Anglicană din Europa.
„Este un document important - prima
cartă ecum enică pentru bisericile din
Europa”, spune dr. Bert Beach, directo
rul pentru relaţii interconfesionale al
Bisericii Adventiste din lumea întreagă.
„El reflectă preocupări şi scopuri ecu
menice, construind o viziune pentru o
cooperare sporită între biserici.”
Cu toate acestea, documentul nu tre
buie să fie confundat cu un proiect de
schimbare structurală sau cu un acord
asupra dogmei. „Implicaţiile practice ale
acordului vor deveni mai clare în cursul
dialogurilor viitoare dintre aceste gru
pări”, arată dr. Beach. El afirmă că do
cum entul respinge în m od clar orice
caracter „m agisterial [au to ritar] sau
dogmatic”, accentuând în schimb na
tura voluntară şi cooperativă a cartei.
Printre „responsabilităţile ecum e
nice” enumerate în document se află
un acord pentru discutarea „planurilor
de evanghelizare cu alte biserici, intra
rea în acorduri cu ele şi evitarea în fe
lul acesta a competiţiei păgubitoare şi
a riscului unei noi dezbinări” .
Carta invită bisericile să „înainteze
spre scopul părtăşiei euh aristice” şi
să prom oveze d esch id erea şi coope
rarea ecumenice în educaţia creştină,
precum şi în form area, educaţia
continuă şi ce rcetarea teologice.
Dr. Beach arată că, printre aspectele
pozitive ale docum entului, se numără
afirmarea dreptului fiecărei persoane de
a-şi „alege liber afilierea religioasă şi la
biserică, aceasta fiind o problemă de con
ştiinţă”. De asemenea, Carta cheamă bi
sericile să „apere drepturile minorităţilor
şi să ajute la reducerea înţelegerilor gre
şite şi a prejudecăţilor dintre bisericile
majoritare şi cele aflate în m inoritate”.
Biserica Adventistă nu este membră
a Conferinţei Europene a Bisericilor şi
deci nu participă la Carta Ecumenică.
ANN BuIIetin, 8 mai 2001

Franţa: Senatul aprobă o lege con
troversată cu privire ia religie. Senatul
francez a votat pe 3 mai în favoarea unei
legi controversate, care are scopul de a
stabili reguli pentru ţinerea sub control
a minorităţilor religioase. A şa-num ita
„lege antisecte” a atras critici din partea
organizaţiilor pentru drepturile omului,
a grupărilor religioase şi a unui număr
de peste 50 de membri din Consiliul
A dunării Parlam entului European.

Legea poate să încurajeze, iar în unele
cazuri să legalizeze discriminarea îm 
potriva minorităţilor religioase din Franţa,
spune dr. lohn Graz, directorul pentru
relaţii publice şi libertate religioasă al
Bisericii Adventiste din lumea întreagă.
„Este foarte periculos să se creeze
o lege specială care ţinteşte doar anu
mite grupări religioase”, arată el. „O
societate dem ocratică trebuie să fie
foarte sensibilă în faţa legilor care pot
avea drept rezultat noi mijloace de
discrim inare îm potriva m inorităţilor.”
„Nu este necesară crearea unei cate
gorii speciale de infracţiuni religioase.
Legislaţia actuală din Franţa este sufici
entă pentru a-i proteja pe oameni de cei
care folosesc religia ca să-i oprime şi
să-i determine pe alţii să facă ce vor ei.
Nu avem nevoie de legi noi ca să-i pedep
sim pe criminali, să-i oprim pe cei care
fac comerţ sau să lichidăm abuzurile.”
Dr. Graz consideră că unele preve
deri ale legii propuse sunt vag formulate,
ceea ce face să crească posibilitatea apli
cării ei inconsecvente sau discriminatorii.
Sub legea antisecte, judecătorii ar
putea să impună pedepse sau să desfiin
ţeze organizaţii religioase care îi atrag
pe alţii într-o „subordonare fizică sau
psihologică” sau care folosesc „tehnici
de alterare a gândirii”, grave şi repetate.
Biserica Adventistă nu se află pe lista
celor 173 de „religii suspecte” menţiona
te într-un raport din 1996, finanţat de gu
vern, cu privire la grupările religioase
din Franţa, afirmă Graz. „Dar angaja
mentul nostru în favoarea libertăţii re
ligioase şi a libertăţii de conştiinţă în
seamnă că noi, ca biserică, nu putem să
tăcem cu privire la subiectul acesta.”
Dacă Adunarea Naţională va aproba
această lege, Franţa va fi singura ţară din
Europa cu o lege care stabileşte reguli
pentru a controla minorităţile religioase.
ANN Bulletin, 8 mai 2001

Germania: B iserica A d ven tistă
serbează 125 de ani în ţa ra Reformei.
B iserica Adventistă din Germania şi-a
serbat a 125-a aniversare, pe 4-6 mai.
Cu ocazia unei ceremonii desfăşurate
la Soligen, prim arul Ursula Feldhaus
i-a felicitat pe adventişti în numele
oraşului, lăudând angajam entul lor de
lungă durată în favoarea educaţiei.
Biserica A dventistă din Germania
a luat fiinţă începând cu lucrarea pio
nierilor adventişti Jakob Erzberger şi
John N. Andrews, care au ţinut confe
rinţe şi au efectuat călătorii misionare în
Europa în deceniul 1870. Pe 8 ianuarie
1876, Erzberger a botezat opt persoane
într-un bazin acoperit de gheaţă, în
________________ ^
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actualul W uppertal, înfiinţând prim a
com unitate adventistă din Germania.
Dr. Niels-Erik Andreasen, preşedin
tele U niversităţii Andrews, o instituţie
adventistă situată în Michigan, SUA,
a participat la ceremonie şi a declarat,
în discursul său, că „raţiunea şi credinţa
sunt strâns legate una de alta”, un gând
pe care îl subliniase Andrews. Şcoala
Adventistă din Soligen a fost redenumită „Şcoala primară Andrews”, în amin
tirea acestui pionier al educaţiei adventiste.
ANN Bulletin, 8 mai 2001

Portugalia: O lege nouă, votată de
parlam en tul portughez pe 26 aprilie,
va a ju ta la g a ra n ta re a libertăţii reli
gioase. Prin această lege nouă, guvernul
portughez caută să recunoască organi
zaţiile religioase necatolice ca având un
statut egal cu acela al Bisericii Catolice,
care până la data aceea fusese conside
rată „singura biserică” din Portugalia.
Această lege reflectă intenţia legislati
vului de a le garanta tuturor cetăţenilor
dreptul de a avea, de a nu avea şi de a
schimba convingeri religioase, pre
cum şi de a practica şi de a vorbi liber
despre convingerile personale.
Legea are scopul să protejeze liber
tatea religioasă, să recunoască liberta
tea conştiinţei şi constituie „o realizare
majoră în libertatea religioasă în istoria
de 850 de ani a acestei ţări în mod tradi
ţional catolice” , spune Teofilo Ferreira,
director asociat la sediul Conferinţei
Generale, Silver Spring, Maryland, SUA.
Legea cuprinde prevederi referitoa
re la refuzul, pe motiv de conştiinţă,
de a presta serviciul militar şi la res
pectarea zilelor religioase de odihnă.
„Aceste articole sunt deosebit de
im portante pentru adventişti”, spune
Ferreira. „Recunoaşterea. în anumite
condiţii, a dreptului de a fi scutit de la
serviciu, de la şcoală şi de la examene
în ziua de închinare are în mod clar o
mare importanţă, ca şi recunoaşterea
dreptului de a refuza, pe motiv de con
ştiinţă, prestarea serviciului militar.”
Alte articole cuprind recunoaşterea
căsătoriilor oficiate de preoţi/pastori
necatolici, precum şi scutirea de im po
zite pentru organizaţiile religioase.
Un Concordat, semnat în 1940, care
defineşte relaţia specială dintre Biserica
R om ano-Catolică şi statul portughez,
continuă să creeze îngrijorări. Impactul
real al acestei legi noi va putea fi văzut
după rezolvarea actualei tensiuni dintre
Vatican şi guvernul portughez cu privire
la apropiata revizuire a Concordatului.
A NN Bulletin, 8 mai 2001
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Rapoarte şi hotărâri
Adrian Bocăneanu
u destulă întârziere, reiau ra
portul privitor la şedinţa de
bilanţ a C om itetului Executiv
al Uniunii, din 5 aprilie 2001. Trecerea
unui timp oarecare de la acea şedinţă
modifică, în mod inevitabil, perspec
tiva asupra acelor dezbateri şi hotă
râri. Un grup de hotărâri luate cu acea
ocazie capătă tot mai m ultă im portan
ţă pentru mine, şi anume cele privitoa
re la Misiunea Globală în ţara noastră
şi rolul laicilor în misiunea bisericii.
La puţină vreme după schimbările
politice din ţara noastră, s-a luat iniţi
ativa formării de districte misionare grupe de biserici şi de districte pasto
rale care să-şi asume răspunderea misi
onară pentru un teritoriu mai vast. Pro
iectul acesta a mobilizat multe resurse
şi a condus la înfiinţarea de grupe şi bi
serici noi. Din nefericire, în multe lo
curi districtul misionar a pierdut mult
din viziunea şi zelul de la început.
N oua iniţiativă reînnoieşte ideea
de cooperare între com unităţile şi dis
trictele învecinate pentru proiecte de
mai mare anvergură, însă face din bi
serica locală centrul vital al activită
ţilor. în primul rând, comunitatea este
chemată să-şi reformeze concepţia de
sine, să treacă de la mentalitatea de
izolare şi închidere la aceea de influ
enţă şi responsabilitate. Lum ina trebu
ie scoasă de sub obroc şi aşezată cât
mai sus, ca să lumineze tuturor celor
din casă. Sarea trebuie scoasă din va
sul care o închide şi lăsată să se răs
pândească şi să transforme. Rolul bi
sericii locale nu este nicidecum lim i
tat la ceea ce se întâmplă între cele
patru ziduri ale ei, ci la tot teritoriul
pentru care este răspunzătoare. O rga
nizarea internă, predicarea şi serviciile
divine, corul, programele de tineret şi
de copii, activitatea com itetului şi
lucrarea pastorului îşi ating menirea
numai prin efectul pe care îl au dinco
lo de limitele fizice ale bisericii.
Altfel spus, firma bisericii nu este
aşezată pe frontonul clădirii, ca şi
când pereţii îi trasează zona de res
ponsabilitate. Firma bisericii nu este
aşezată la intrarea pe strada ei şi nici
măcar la intrarea în localitatea unde se
află. Biserica începe acolo unde se ter

C

mină teritoriul m isionar al celei mai
apropiate biserici şi continuă până
unde începe teritoriul misionar al ur
mătoarei biserici.
în al doilea rând, comunitatea mo
bilizează, formează şi coordonează
toate resursele umane şi administrează
mijloacele m ateriale necesare m isi
unii. Grupele mici, tineretul, lucrarea
surorilor, activităţile de binefacere şi
celalalte proiecte sociale, lucrarea cu
literatură, chiar şi evangheliştii laici
acreditaţi îşi au baza în biserica locală
şi fac parte dintr-un plan unitar. Apos
tolul Pavel descrie astfel acest orga
nism viu şi funcţional: „El a dat pe

Cu rugăciune şi consacrare, conferin
ţele şi com unităţile sunt angajate în
procesul de constituire a zonelor de
responsabilitate şi de identificare a
resurselor. Sunt convins că aceasta
este una dintre cele mai semnificative
decizii care au fost luate în ultimii ani
pentru progresul bisericii către îm pli
nirea chemării ei în această lume.
Această temă a fost discutată şi cu
ocazia unei importante întâlniri desfă
şurate la Stupini, la începutul lunii
mai. De fapt, a fost o serie de întâlniri
ale adm inistraţiei şi departam entelor
uniunii cu noii aleşi de la conferinţe,
pentru studiu, rugăciune şi consacrare
la începutul unui mandat atât de im 
portant, pentru crearea unui spirit de
angajament şi unitate în slujire şi
pentru identificarea direcţiilor princi
pale de lucrare.
Cu ocazia acestei întâlniri de la
Stupini, am avut şi o şedinţă a Comite
tului Executiv al Uniunii, cu câteva
hotărâri im portante privind personalul
departam entelor şi conducerea insti
tuţiilor majore ale bisericii (vezi pag.
25). Noii conducători şi instituţiile
»
bisericii au nevoie de sprijinul loial şi
de rugăciunile întregii biserici.
Aş dori să adaug că, în ultimele
zile ale lunii mai, a avut loc şedinţa
de prim ăvară a Com itetului Executiv
al Diviziunii Euro-Africa. O bună par
te din agendă a fost dedicată progra
melor de misiune şi creştere a biseri
cii. O componentă importantă a aces
tora este evanghelizarea prin satelit.
Perioada următoare este foarte bogată
unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe
în asem enea activităţi: în luna iunie,
alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi
în Tanzania, programul Africa pentru
învăţători, pentru desăvârşirea sfinţi
Hristos, care va fi reluat pentru Româ
lor, în vederea lucrării de slujire, pen
tru zidirea trupului lui Hristos... Din El nia în luna noiembrie; în octombrie,
în Portugalia, iar în noiembrie la Ber
tot trupul, bine închegat şi strâns le
lin, alte serii de prelegeri - prima, ori
gat, prin ceea ce dă fiecare încheietu
entată spre decizii, iar cea de-a doua,
ră, îşi primeşte creşterea, potrivit cu
concepută pentru societatea seculari
lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi
se zideşte în dragoste” (Efes. 4,11.12.16). zată. Iar în luna februarie a anului vii
Iar „casa lui Dumnezeu... este Biserica tor, punctul de plecare al transmisiilor
va fi din nou Bucureştiul, mai exact
Dumnezeului celui viu, stâlpul şi
C ernica.
temelia adevărului” (1 Tim. 3,15).
în timpul care a trecut de la şedinţa
Adrian Bocăneanu este preşedintele
de comitet despre care vorbesc, aceas
Uniunii de Conferinţe.
tă viziune a fost deja transmisă confe
rinţelor, pastorilor şi bisericilor locale.

Biserica începe acolo
unde se termină

teritoriul misionar al
celei mai apropiate
biserici si continuă
până unde începe

teritoriul misionar al
următoarei biserici.
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Rene Evans
u n etu l m e ta lic d in c a lc u la to r în s e m n a
u n sin g u r lucru. D e rric k a în c h is jo c u l
p e care îl ex ecuta, c a să v a d ă cin e
trim ite e-m ail (m esaj p e p o şta electro n ică).
S criso a rea e ra de la m ă tu şa sa, Jill, din
O regon. S u b iec tu l era: „C ere re u rg e n tă de
ru g ăc iu n e” .
D e rrick a d esch is m e sa ju l şi a în c e p u t să
citească.
„ 0 fam ilie de m isio n a ri are n e v o ie d isp e 
ra tă de ru g ăc iu n ile v o a stre ” , în c e p e a sc riso a 
rea. „ In toiul nopţii, o am en i în fu ria ţi d in ţa ra
străină în care lu c rează această fam ilie au spart
casa m isio n arilo r şi l-au lu a t p e tatăl cu ei.
M a m a a răm as sin g u ră cu doi c op ii m ici. E a
nu ştie u n d e sau de cine a fo st lu a t so ţu l ei.
S itu aţia a d ev en it şi m a i n e p lă c u tă p rin fap tu l
că u n u l din tre co pii este fo arte b o ln a v .”
D errick aju n sese ap ro ap e de sfârşitul
scriso rii c ân d m a m a lui a in tra t în c a m e ră şi
a în c e p u t să c ite a sc ă p e ste u m ă ru l lui.
„N u se p o a te !” a ex c la m a t ea, cân d a
ajuns la n u m e le fam iliei resp ectiv e.
„ C e?” a în tre b at D errick .
„F em eia ac eea - m a m a a celo r c o p ii - a
fo st c o leg a d e c a m e ră a lui ta n ti Jill, cân d
erau la c o leg iu !”
„A i cu n o scu t-o ?” a în tre b a t D errick .
„D a, o c u n o sc ” , a răsp u n s m a m a,
e m o ţio n a tă şi cu faţa crispată. „ A m n e v o ie de
calcu lato r” , a spus ea.
M a m a a retra n sm is re p e d e a ce st m esaj
c â to rv a d in tre p rie te n e le şi ru d e le ei. A p o i
s-a în to rs la D errick .
„Te rog, roagă-te îm p reu n ă cu m ine, fiule” ,
a spus ea. D errick a ţin u t-o de m â n ă în tim p
ce ea îşi v ărsa in im a în fa ţa lui D u m n ez eu .
E a s-a ru g a t p e n tru sig u ran ţa ac elei fam ilii,
p en tru c a ta tăl c o p iilo r să se în to a rc ă în
curând, p en tru c a m a m a să fie ta re şi să aib ă
curaj. E a L -a ru g at p e D u m n e z e u să-l
v in d ece pe b ăiatu l b o ln a v şi să le în m o a ie

S

in im a c e lo r care îl lu a se ră p e tatăl lor. I-a a m in tit lui D u m n ezeu
că ac e şti o am en i fac lu c ra re a L u i şi s-a ru g a t c a E l să fo lo sea sc ă
situ a ţia re sp e c tiv ă ca să ad u că o n o are şi slav ă N u m elu i Său.
în u rm ă to a re le d o u ă zile, D e rric k a au z it-o p e m a m a lui
ru g â n d u -se la telefo n cu m ă tu şa Jill şi c u m a m a soţiei m isio n a 
rului. M a m a a v erificat p o şta elec tro n ică de c â te v a ori p e zi şi
de fiecare d a tă D e rric k s-a ru g a t în tă c ere c a ta tăl să fie elib erat
şi să se în to a rc ă acasă în sig uranţă.
în a p a tra zi, D errick a auzit-o p e m a m a lu c rân d la ca lc u la 
to r şi apoi, cu u n strig ă t de u im ire, sp u n ân d : „ S la v ă D o m n u lu i” .
D e rric k a alergat în ca m e ră să v a d ă ce este nou.
„R ăsp u n s la ru g ă c iu n i” e ra su b iectu l m e saju lu i ca re to cm ai
sosise. F u sese trim is d e m isio n a r şi d e so ţia lui, b u c u ro a s ă
acum . E l se afla d in n o u acasă, cu fa m ilia lui, şi sp u n e a c ă este
b ine. T re c u se p rin tr-o ex p e rie n ţă fo arte p ericu lo asă, p e care
p ro m ite a c ă o v a p o v e sti tu tu ro r în tr-u n m esaj u lterio r.
„A m p rim it m ai m u lt de 3 00 d e m e sa je p rin e-m ail d e la
o am en i d in lu m e a în tre ag ă, ca re ne sp u n e a u c ă se ro a g ă p e n tru
n o i” , sc ria el. „îl lă u d ă m p e D o m n u l p e n tru c ă s-a te rm in a t cu
b in e şi v ă m u lţu m im tu tu ro r p e n tru c ă v -aţi fo lo sit c a lcu lato a 
re le ca p a rte a u n ei reţele m o n d iale de ru g ă c iu n e .”
Adventist Review, 26 aprilie 2001

Timp pentru familie
Invită-i pe mem brii familiei tale să să se roage îm preună cu tine.
R o ag ă-i p e adulţii d in fa m ilia ta să îţi p o v e ste a sc ă d espre
o o ca zie în ca re s-au ru g a t p e n tru altcin ev a sau cân d au ştiut că
alţii se ro a g ă p en tru ei. C e s-a în tâ m p lat?
C iteşte isto risirea b ib lic ă d in Io an 11,1-45. în v ersetul
41, c in e S -a rug at? C ui S -a ru g a t E l? C e s-a în tâm p lat?
în c e p e u n ju rn a l de ru g ăciu n e îm p re u n ă cu fa m ilia ta.
în tr-u n carn eţel, scrie d ata, n u m e le a d o u ă sau trei p erso an e
p en tru care se va ru g a fam ilia ta şi m o tiv ele p en tru care acei
oam eni au n ev o ie să vă rugaţi. R u g aţi-v ă p en tru ei ca fam ilie în
fiecare zi, d im in ea ţa şi seara. C â n d aţi p rim it răsp u n s la
ru g ă c iu n e , scrie d ata în dreptul cererii, apoi în lo cu ie şte n u m ele
acelei perso an e cu altul.
^ C a u tă în 1 T esa lo n ic en i 5,17, S crie m e saju l acestui text
în tr-u n m o d special; scrie-1 fru m o s, de m â nă, folosin d creio a n e
colorate, creio an e sp eciale pentru su b lin iere sau al c ă ro r scris
refle ctă lu m ina, sau altcev a ce ai acasă. Pune-1 într-un loc în
care fam ilia ta să-l vad ă adesea.
^ C â n tă un c ân tec despre ru g ăciun e. D acă nu îţi am in teşti
nici u n ul, co m p u n e tu un cântec, fo lo sin d fie o m e lo d ie , fie
cu v in te p e care d eja le cunoşti.
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la odihnă
Ionel S. Popa (30 oct. 1913,
P eştera, C on stanţa - 2 m ai 2001,
P iteşti, Argeş), mem bru al com uni
tăţii Piteşti, adoarm e în D om nul la
vârsta de 88 de ani. N ăscut în fa 
m ilia p astorului Scarlat şi Stana D.
Popa, absolvă şcoala prim ară în
satul natal, iar la vârsta de 18 ani
în c h e ie le g ăm ân tu l prin botez cu
M ântuitorul său şi se înrolează în
lucrarea de colportaj, până când este chem at să-şi facă
stagiul m ilitar. U rm ează apoi cu rsurile S em inarului
T eologic de la B raşov-Stupini, pe care le absolvă în
1940. în acelaşi an se căsătoreşte cu Florica M ateescu,

absolventă a Sem inarului de la Stupini, şi au doi băieţi,
Em il şi Li viu. în cursul celui de-al doilea război mondial,
este mobilizat şi Dumnezeu îl salvează în mod miraculos
d in încercuirea de la Stalingrad. D upă război activează
câţiva ani ca lucrător biblic şi apoi se stabileşte la
P iteşti, fiind activ în com unitatea locală. Fire liniştită, cu
o personală experienţă cu D um nezeu , în c h e ie alerg area
sa în speranţa reved erii cu cei scum pi.
înmormântarea a avut loc vineri, 4 mai, în Piteşti. Familia,
un grup de fraţi şi surori, precum şi vecinii care l-au preţuit
l-au condus la locul odihnei sale temporare. Pastorii I. Soare
şi V. Unteşu din partea Conferinţei Oltenia au prezentat
cuvintele de mângâiere şi speranţă ale Sfintelor Scripturi.
„Da! Ferice de morţii care mor în Domnul!”

familia cu doi băieţi: Filip şi Radu.
Petru Memete (17 sept. 1921, ŞoDedicat lucrării lui Dumnezeu, fra
moşcheş, Arad - 30 apr. 2001) s-a năs
cut în familia Pavel şi Saveta Memete. tele Titi a activat în diverse profesii şi
a lucrat pentru biserică în cadrul ADRA.
La vârsta de 15 ani, este botezat în
Biserica Adventistă. Se află pe front în Una dintre pasiunile lui a fost cartea,
aproape întreaga perioadă a războiului, pe care a iubit-o şi a slujit-o ca tradu
cător. Lunga lui colaborare cu Editura
fiind de mai multe ori faţă în faţă cu
moartea. La vârsta de 25 de ani se căsă Viaţă şi Sănătate rămâne peste timp,
toreşte cu Silvia Rus din Apateu, Arad, înscrisă pe paginile cărţilor pe care
le-a tradus cu sensibilitate şi acurateţe.
şi are parte de o căsnicie fericită timp
O necruţătoare suferinţă i-a măcinat
de 51 de ani, până la decesul soţiei, în
ultimii ani ai vieţii, dar nu i-a zdrobit în
1997. Căsătoria lor a fost binecuvân
tată cu trei băieţi: Petru, Pavel şi Ionel. crederea în Dumnezeu. în aceşti ani de
Fratele Memete se stinge după aproa luptă cu timpul şi cu nefiinţa, a avut bucu
pe 80 de ani de viaţă şi 65 de ani de slu ria să vadă întorşi la Dumnezeu pe unii
jire în biserica locală (40 de ani ca prez- dintre cei dragi ai săi. A adormit în Hristos
şi a fost aşezat în patul de ţărână la Câmbiter, iar alţi peste 20 de ani în diferite
pina, plâns şi regretat de cei dragi, de cei
slujbe). în tinereţe şi-a dorit să urmeze
cursurile Seminarului Teologic, dar condi care l-au cunoscut şi l-au apreciat, veniţi
ţiile de după război nu i-au permis aceas în număr mare din multe părţi ale ţării.
Mihail Baban [1 aug.
ta. A reuşit însă să-i îndrume pe doi din
1931, Crângu (Ologi),
tre fiii săi (Petru şi Pavel) spre pastoraţie,
Teleorman - 18 feb. 2001),
iar pe al treilea spre slujirea bisericii în
zis Mielu, membru al
alte responsabilităţi. D e-a lungul ani
com unităţii B ucureştilor, familia Memete a fost o casă perma
Labirint, îşi petrece copi
nent deschisă tuturor pastorilor care au
poposit sau au slujit la Şomoşcheş.
lăria şi urmează şcoala
O boală necruţătoare l-a ţintuit la pat. primară în satul său. La vârsta de 14 ani,
Ultimele 9 luni de zile aveau să fie îm  încheie legăm ântul cu D um nezeu prin
botez, în comunitatea Dracea, Teleorman,
părţite între Şomoşcheş, Timişoara şi
în 1950, se căsătoreşte cu sora Paulina
Cluj. în ultimul Sabat, cel din 28 apri
lie, are bucuria de a fi împreună cu toţi Dragomir, din comunitatea Piatra, şi în
cămin au venit două fete - Mihaela Lilicei dragi: fii, nepoţi şi strănepoţi, pri
vind prin credinţă spre acel Sabat al re ana şi Mirela Pantela. I-a plăcut să-L laude
întâlnirii în sănătate şi bucurie veşnică. pe Dumnezeu cântând în cor sau ca orVasile (Titi) Constan ganist, exprimându-şi astfel recunoş
tinţa pentru iubirea cea mare a lui Dum
tin (2 feb. 1954 - 13 dec.
faţă de el. Adoarme
2000)
s-a stinsnezeu
încet, manifestată
ca o
lum iniţă într-o lume din în Domnul în mijlocul familiei sale.
Marian Tulică (28 dec. 1975, Periş,
ce în ce mai întunecată.
Ilfov - 13 feb. 2001) a fost botezat în bi
Ochii lui pătrunzători şi
serica Sion-Ploieşti în noiembrie 2000.
m elancolici s-au închis
pentru a se deschide plini Avea aspiraţii spirituale şi postea adesea
de uimire şi bucurie în dimineaţa învierii. pentru cei dragi din familie şi din bise
S-a născut într-o familie de pastor. La rică. A decedat în urm a unui accident
vârsta de 22 de ani, încheie legământ cu de muncă, fiind electrocutat.
Dumnezeu prin botez. Se căsătoreşte în
Avram Solomon (1 ian. 1939, Gh.
1980 cu Monica Burtescu, şi ea fiică de Doja, Ialomiţa - 28 feb. 2001, Chicago,
SUA), un amestec de credinţă (Avram) şi
pastor. D umnezeu le-a binecuvântat
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înţelepciune (Solomon), şi-a consacrat
viaţa pentru a-I servi lui Dumnezeu.
După 1991, a renunţat la atmosfera unei
comunităţi mari (Gh. Doja), pentru a spri
jini şi a lucra într-una recent înfiinţată,
Munteni-Buzău. Aici a fost tată şi frate
mai mare, slujind ca prezbiter. în 1994,
îm preună cu soţia pleacă în Statele
Unite, urmând să se întoarcă în vara
acestui an. Un accident a făcut însă ca
întâlnirea cu toţi cei care îl aşteptau
aici să se amâne până în ziua revenirii
Domnului Isus. înm orm ântarea a avut
loc pe 3 martie 2001, la Chicago.
Eugenia Moraru (8 sept. 1925, Cermei, Arad - 8 apr. 2001, Cermei) a fost
cea mai mică dintre cele trei fiice ale
familiei Ignat Popa. Când avea 22 de ani,
părinţii săi devin membri ai Bisericii
Adventiste. în anul 1948, este botezată
şi sora Eugenia, în aceeaşi biserică. în
1949, se căsătoreşte cu Mircea Moraru.
Dumnezeu i-a binecuvântat cu o fiică,
Florica, membră în comunitatea din Şepreuş, şi cu un nepot. A trăit adevărul, a
fost o fire retrasă şi liniştită, bucurându-se
de o căsnicie fericită timp de peste 52
de ani. în biserică a slujit mulţi ani ca
diaconeasă, în acelaşi timp fiind un spri
jin real pentru soţ, care a purtat de ase
menea diferite răspunderi în comunitate,
printre care şi pe cea de prezbiter. Adoar
me în Domnul cu sufletul împăcat şi
liniştit, ca una care ştia în cine a crezut.
Aneta Moise (25 ian. 1913 - 6 feb.
2001) a fost botezată în Biserica Adven
tistă în 27 septembrie 1935, în comuni
tatea Sărmaşu, M ureş, şi a locuit în
com una M ih eşu de C âm pie, M ureş.
D in tinereţe s-a consacrat Domnului,
începând cu lucrarea de colportaj, apoi
s-a dedicat muzicii, fiind dirijor timp
de 44 de ani, în care a înfiinţat coruri
în multe com unităţi. I-a plăcut com 
pania tinerilor, de care s-a ocupat mult
timp. A fost condusă la locul odihnei
cu încrederea în Dumnezeu şi cu spe
ranţa învierii în Domnul Isus. „Ne
vom reved ea curând .”

Gheorghe Burlacu
c e a s tă e x p re s ie d in E z e c h ie l 2 2 ,3 0 m i-a d at
nu era in stru it să m â n u ia sc ă sab ia sau scutul. D ar, în
m u lt de g ân d it, p e n tru că, d e -a lu n g u l isto riei, p u te rea lui D u m n ezeu şi p en tru a p ărarea cauzei Sale,
este g ata să se lu p te cu u riaşu l. Privindu-1 cu m vorbeşte
D u m n e z e u a a v u t to td e a u n a o a m en ii Săi, ca re
L -au re p re z e n ta t cu c re d in c io ş ie . C h ia r şi a tu n c id esp
c â nre
d D um nezeu l lui, despre exp erien ţele sale, m ulţi îl
Is ra e l a ju n s e s e în tr- o m a re apo staz ie şi Ilie c re d e a că a iron izau, d ar el nu are urech i p en tru b a tjo co rile care îi
erau adresate. E ste h o tă râ t să se lup te cu filistean ul.
răm as singur, D um nezeu îi ră sp u n d e :, JVIai am şapte m ii..
(vezi 1 Im p. 19,18). Iar E llen W h ite scria, prin inspiraţie îm p ăratu l, m e şte r în ale răzb o iu lu i, v rea să-l d o te ze cu
divină: „D um nezeu a avut în to td eau n a oam enii Lui, cărora „haine şi arm e” de răzb o i. D u p ă câţiv a p aşi, D av id se
în to arce. U n ii s-au g răb it să sp u n ă c ă îi este frică. D ar
să le încredinţeze solia Sa” (Review and Herald, 7 aprilie 1885).
n u - el v re a d o ar să lase altcu iv a arm ele şi h ain ele, care
P e tim pu l lu i E zech iel, ch iar nu m ai e ra nici u n o m
nu i se p o triveau .
de p artea lui D u m n ezeu ? E ste p o sib il ca A cela care l-a
A şa este şi astăzi. în lu pta îm p o triv a lui „G o liat” , nu
creat pe om şi care îl susţine în p e rm an en ţă să fie în criză
v o m p u te a b iru i n ic io d a tă cu arm ele şi h a in e le „ a ltu ia” .
de oam eni? Şi totuşi, se aude u n strigăt urgent: „C aut p rin
E le p o t fi d e su p erclasă, cele m a i so fisticate, cele m a i...
tre ei u n o m ...” C h ia r nu e ra nici u n u l? D a c ă era totuşi
P arafrazând ce sp un e apostolul P avel în E feseni 6,14-17,
unul sau erau m ai m ulţi, ce v rea să sp u n ă B iblia? E ste
interesant pentru ce era căutat, ce treb u ia să facă acel om. fiecare d in tre n o i tre b u ie să a ib ă a rm e le sale. D avid,
conştient de aceasta, aruncă arm ele lu i S aul şi, cu arm ele
D um nezeu cău ta u n o m care „să stea la sp ă rtu ră” . E ra
sale sim ple, bizuin du -se pe p u te rea lu i D um nezeu, m erge
nevoie de u n o m de acţiu ne, u n o m care să aibă tă ria şi
îm p otriv a filisteanului, care a în c ep u t să râd ă de „naivita
curajul de a sta la sp ărtu ră chiar cu p reţu l vieţii sale.
tea co p ilu lu i” . P riv in d u -i cu m se ap ro p iau u n u l de altul,
N u p o t să u it o isto risire pe ca re am auzit-o când
n u i-ai fi d at nici o şan să d in o m ie lui D avid. C u toate
eram copil. C in ev a p ă z e a u n b araj. Intr-o zi, a o b serv at
acestea, ce biru in ţă strălucită p rin pute rea lui D um nezeu!
o fisură prin care în c ep ea să curgă apa. N u avea telefon,
în R om ani 15,4, ni se spune c ă „aceste lucruri au fost
nu ştia ce să fa c ă u rg ent, pentru c ă p resiu n ea apei m ă rea
scrise pentru învăţătura noastră” . A şa să fie şi astăzi? Este
sp ărtu ra, care ar fi dus la ru p e re a b a ra ju lu i şi apa ar fi
m ătu rat câteva lo calităţi în fu ria ei. A tu n ci, acel o m şi-a D u m n ezeu în c riză de o am en i? D a, D u m n e zeu cau tă
„o am en i” - nu unul, nici m ă c ar şapte m ii, ci oricât de
legat trupul cu frâng hii, s-a aşezat la sp ărtu ră p ân ă când
m u lţi v o r ră sp u n d e ch em ării S ale de „a sta la sp ărtu ră ”
av ea să v in ă sch im b u l ca să d e a alarm a. A stfel, p rin
ch iar cu p reţu l vieţii.
viaţa lui, a salv at m ii de vieţi om en eşti.
Poate nu eşti m em bru într-un com itet al bisericii, poate
A u trecut d o u ăze ci şi şase de sec o le de cân d E zechiel
scria aceste cuvinte: „C aut u n o m ...” , dar ecoul lor se aude nu ai nici o funcţie im p ortantă în com unitate, dar nu uita
ce funcţie avea David. E l era „om ul lui D um nezeu” . A ceas
p ân ă astăzi. D u m n ezeu are nev oie d e u n o m care „să stea
la sp ă rtu ră” . A re n ev o ie d e u n o m în fiec are fam ilie, în
tă funcţie nu trebuie să ţi-o confere u n com itet de num iri
fiecare comunitate, în fiecare localitate, oricât de m ică ar fi.
sau o p u te re ec leziastică. Eu şi tu p u te m fi om ul căutat,
D iav olul a fă c u t o sp ărtu ră în L e g e a lu i D u m nezeu,
d acă răsp u n d em d in to ată in im a chem ării lui D um nezeu.
D espre filo z o fu l g rec D iog ene se sp u n e că u m b la cu
în locul p o ru ncii a p a tra (vezi E x. 2 0 ,8 -1 1 ), şi pe acolo
u n felin ar aprins în p lin ă zi, cău tân d u n om . D a r nu
a in tra t în fam ilii, în b is e ric i, în v ia ţa o am e n ilo r. V rei
g ăsea. V ed e a în ei n u m a i p itici, desig u r, m a ri d in p u n c t
să fii tu o m u l c ă u ta t? E şti p re g ă tit să stai la sp ă rtu ră
chiar cu p reţu l v ieţii tale?
de ved ere fizic, d ar m ici la suflet. M ici c â t u n atom , ce
M ă g ând esc la un m o m en t g reu d in is to ria po p o ru lu i nu m e rită m e n ire a şi n u m ele d e o m ...
Israel (vezi 1 Sam . 17). Saul şi o ştenii lui sunt în luptă cu
C am d u pă trei secole, în sala de jud ecată, Pilat spune
celebrele cuvinte: „Iată o m u l!” D acă D io g en e ar m a i fi
filistenii. Tim p de patruzeci de zile, un păgân batjocoreşte
trăit, a r fi p u tu t stin g e felin aru l. P a rc ă se aude şi astăzi
pe D um nezeu şi oştirea L ui. C ere u n o m să se b ată cu el.
C u v in tele sale au b ăg a t sp aim a în S aul şi în arm ata lui.
ecoul cuvintelor: „C au t u n o m ” . P rivin d la O m ul d in
M -aş fi aşteptat ca acela care era cu u n cap m ai înalt decât
sala de ju d e c a tă şi apoi la acelaşi O m p e G olgota,
toţi ceilalţi să aibă curajul să lu pte cu G oliat. D ar, vai, la
ră stig n it în locu l m e u şi al tău, c a să ne d e a valoare, să
vederea uriaşului, trem ura şi el îm preună cu poporul. D acă n e de^ p o sib ilita tea să fim oam en ii lui D u m n ezeu , să
nu el, atunci poate Eliab, fratele m ai m are al lui David, care
sp u n em ch iar acum : „D a, D o am n e, v reau să fiu om ul
credea că Samuel a făcut o greşeală când l-a trecut cu vederea cău tat, v reau să fiu o m u l T ă u ” .
şi a ales un copil fără experienţă. D ar şi Eliab trem ura îm 
N um ai prin Isus H ristos p u tem deveni „oam eni ai lui
preună cu toţi ceilalţi. în toată tabăra nu se găsea „un o m ”. D u m n e zeu ” , sin g u ra „fu n cţie” care p o ate să ne d u că în
Parcă aud strigătul lui D um nezeu în toată ţara lui Israel:
îm părăţia Sa, ca să fim cu El atunci când se vor spune cuvin
„C au t u n o m ...” , d a r n im e n i nu aude glasu l, afară de u n tele: „Iată cortul lui D u m n ezeu cu o a m en ii" (A poc. 21,4)
copil care p ăzea oile. T atăl său îl trim ite cu alim en te la
- la p lural, o ric ât de m u lţi ră sp u n d acum ch em ării Sale.
V reau c a în ziu a aceea să n e în tâ ln im acolo, c ât m ai
fraţii lui plecaţi la oştire. A juns acolo, îi priv eşte pe
filistean, pe ostaşii fricoşi în frun te cu Saul şi p e fraţii săi m u lţi o a m en ii
m ai mari. El nu participase niciodată la război, nici m ăcar
Gheorghe Burlacu este lucrător biblic în Conferinţa Moldova.
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