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Ne bucurăm pentru fiecare
scrisoare pe care o deschidem,
pentru că astfel aflăm impresiile şi
părerile dumneavoastră, întrebările
şi cererile pe care le aveţi şi faptul
că mulţi nu încetaţi să vă rugaţi
pentru noi.
îi mulţumim
bunului Dumnezeu
/
pentru toate acestea şi dorinţa
noastră este aceea de a răspunde
nevoilor fiecărui suflet însetat de
veşnicie. De aceea, vă rugăm să ne
scrieţi despre acele lucruri care
credeţi că ar ajuta la apropierea
noastră de Mântuitorul şi unii de
alţii şi s-ar putea regăsi pe paginile
acestei reviste. Orice sugestie
despre ceea ce vă interesează,
despre frământările şi motivele de
bucurie, pe care le aveţi, vor fi
pentru noi, cei de aici, din
redacţie, puncte de plecare în
alcătuirea revistei, astfel încât să
răspundă căutărilor şi aspiraţiilor
celor ce ne citesc. Ne-ar face
plăcere să-i ascultăm pe cei ce
doresc să-si
deschidă inima în fata
i
/
cititorilor, spunând ce a făcut
Domnul pentru ei. Experienţele
personale împărtăşite de
dumneavoastră ne vor întări şi
încuraja pe fiecare dintre noi, iar în
măsura spaţiului pe care îl avem,
încercăm să le includem în paginile
revistei.
Cu încrederea că scrisorile
dumneavoastră nu vor întârzia să
sosească, dorim ca, oriunde veţi fi,
binecuvântarea Domnului să vă
însoţească.

- Adventist, str. Labirint 116, Oficiul poştal 20,
cod 74124 - Bucureşti
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Redacţia

Amvăz£ Domnul
Dragi prieteni, iată-ne aproape de
încheierea unei călătorii de un an de zile, în
care subiectul central al discuţiilor noastre a
fost unitatea în închinare. Este adevărat că
acest subiect ne poate antrena în dezbateri
foarte valoroase, dar cel mai important lucru
pentru noi este înţelegerea şi trăirea într-o
comuniune intimă cu Creatorul, prin care
să-I recunoaştem iubirea şi să-I oferim
recunoştinţa şi lauda noastră. Acest număr al
revistei noastre este dedicat acestui subiect,
ajutându-ne să practicăm închinarea în
fiecare clipă a vieţii noastre. Săptămâna de
rugăciune, care ne stă în faţă, ne va oferi, de
asemenea, o ocazie specială, binecuvântată,
în care fiecare dintre noi ne vom putea
întâlni cu Domnul şi cu fraţii noştri pe
muntele închinării. Vom sta în prezenţa
Aceluia care a fost lângă noi tot timpul
acestui an, care ne-a susţinut şi încurajat în
încercările şi biruinţele noastre şi care
doreşte să împărtăşească cu noi un timp de
bucurie şi înălţare sufletească.
Experienţa tânărului Isaia mi se pare
edificatoare în acest context. în timp ce mergea
pe străzile aglomerate ale Ierusalimului cu
inima frământată de starea poporului său, de
pericolele care ameninţau naţiunea şi de vântul
războiului care bătea la porţi, tânărul Isaia îşi
îndreaptă paşii spre templu. înaintea
Domnului, el îşi varsă inima în rugăciune,
căutând răspuns şi linişte sufletească la
întrebările grele care îl frământau. în timp ce
se ruga, dintr-o dată tabloul este luminat de
slava strălucirii divine. întreaga percepţie se
schimbă dintr-o imagine sumbră într-o
splendoare de nedescris. Isaia vede mulţimile
de îngeri care, într-o atitudine de omagiu şi
reverenţă faţă de Dumnezeu, strigau:
„Sfânt, sfânt este Domnul Oştirilor”. Ce a
făcut ca acest tablou să se lumineze? Cum a
fost posibil ca el să cunoască o cu totul altă
realitate? Schimbarea percepţiei şi trăirii
tânărului descurajat a început din
momentul în care „a văzut pe Domnul”.

Lumina şi slava Stăpânului Universului l-au
ajutat să se vadă mai bine pe sine, devenind
conştient de starea şi nevoia lui spirituală.
Ceea ce a urmat apoi a fost un strigăt după
mila Domnului: „Vai de mine, sunt pierdut”.
în prezenţa sfinţeniei lui Dumnezeu, el a
devenit conştient de propria imperfecţiune de
caracter. Asemenea lui Isaia, nici noi nu ne
putem vedea aşa cum suntem până nu vedem
slava şi sfinţenia Domnului. O astfel de
descoperire ne va conduce la o atitudine de
umilinţă şi respect atunci când stăm înaintea
Lui. Dacă înainte Isaia spunea „vai” în
dreptul altora, acum el spune „vai” în dreptul
său. El îşi dă seama cât de periculos este să te
compari cu alţii, pentru că aceasta conduce
întotdeauna la o falsă cunoaştere a stării tale
spirituale. Poate că experienţa lui Isaia ne
ajută să ne cercetăm fiecare şi să ne întrebăm
ce vedem noi când venim la templu? Vedem
programele, decorurile sau îl vedem pe
Domnul? Ne vedem pe noi înşine, aşa cum
suntem sau îi vedem pe alţii? Cu siguranţă
vom avea impresii înalte şi false despre noi
înşine atunci când vom face aşa, dar când
vom privi la „Domnul Slavei” şi cel mai bun
dintre noi va striga împreună cu Isaia: „sunt
păcătos Doamne, ai milă de mine”. Acest
strigăt nu a rămas fără răspuns, pentru că
Domnul a trimis un înger care a luat un
tăciune de pe altarul cerului şi l-a atins
zicându-i: „iată,... nelegiuirea ta este
îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit”.
Ce bucurie să auzi aceste cuvinte! Această
experienţă la templu a schimbat viaţa
tânărului Isaia. Acolo, el a văzut pe Domnul
vieţii, a avut o nouă percepţie a realităţii, a
fost iertat şi încurajat, a auzit chemarea sa de
a transmite mesajul lui Dumnezeu, de
avertizare şi de speranţă pentru Israel,
petrecând astfel tot restul vieţii în sluj irea
Domnului. Când Isus ne îndepărtează
păcatele şi vinovăţia, pacea şi bucuria ne
inundă inima şi faţa noastră străluceşte de
slava Lui.

Gabriel Dincă,
redactor-şef

Când Isus ne
îndepărtează
păcatele şi
vinovăţia,
pacea şi
bucuria ne
inundă inima
/si

fata
noastră
/

st ră Iu ceste
de
/
slava Lui.
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Din nou
yv

in

centrul atenţiei
Imaginea celor trei îngeri care zboară prin
mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică este
foarte cunoscută de noi toţi. Marea noastră
surpriză a fost atunci când această secvenţă a
devenit parte integrantă din genericul
programului evanghelistic prin satelit N E T
1996. Prin aceste programe avea să se deschidă
o nouă posibilitate pentru biserica mondială aceea de a prezenta lumii adevărurile veşnice.
A urmat apoi o serie de ocazii binecuvântate,
care au dus mai departe flacăra Evangheliei.
N E T 2002 a adus cu sine o nouă perspectivă
- retransmiterea programului pe un post de
televiziune naţională. Lucrul acesta a făcut ca
noi posibilităţi să fie deschise şi iată-ne acum în
faţa unui program al bisericii, care este difuzat
zilnic pe postul de televiziune Realitatea TV.
Pentru a cunoaşte mai mult despre această
experienţă a bisericii, am stat de vorbă cu câteva
persoane implicate în acest program.

Gabriel Dincă,
redactor-şef
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activitate obişnuită, arătând interes,
preocupare, simpatie şi sprijin până la
sacrificiu pentru nevoile oamenilor.
Programul de televiziune reprezintă o
deschidere din partea bisericii faţă de
societate, o declaraţie de interes, preocupare,
dispoziţie din partea noastră, de a împlini atât
rolul de parte integrantă a societăţii, cât şi cel
de lider în direcţia promovării unor valori
biblice privitoare la familie, tineret, educaţie,
sănătate, viaţă profesională şi altele.

Ce loc ocupă acestprogram în nmndatul
bisericii?
Acest program este parte dintr-un
ansamblu şi nu trebuie privit, examinat şi
judecat ca şi când ar fi singurul mod de
mărturie şi ar fi suficient ceea ce se face aici.
Dacă locul acestei emisiuni este înţeles în
ansamblul activităţilor bisericii, dacă atât cei
care realizează emisiunea, cât şi celelalte
departamente din biserică îşi îndeplinesc
Adrian Bocăneanu, preşedintele Uniunii
rolul, valorificând acest program, atunci
Române
misiunea bisericii se realizează în această
Ne puteţi spune cum s-a născut ideea
acţiune unită.
implicării Bisericii Adventiste într-un program
Astfel avem posibilitatea deosebită de a fi
de televiziune?
parteneri în marele plan al lui Dumnezeu.
Cu un an şi jumătate în urmă, Comitetul
Mijloacele moderne de comunicare ne
Executiv al Uniunii de Conferinţe a ales patru oferă ocazii de a stabili relaţii de încredere
direcţii majore, care să orienteze viaţa bisericii şi de a câştiga credibilitate pentru
pentru timpul rămas până la sfârşitul
prezentarea Evangheliei. D ar lucrarea
mandatului. Acestea sunt: creşterea bisericii,
noastră, în sensul cel mai larg, se realizează
unitatea, aprofundarea experienţei închinării şi prin contactul de la om la om. Aceste
afirmarea publică a bisericii. Acest efort, de a fi emisiuni ne creează un mediu prielnic de
prezenţi la televiziune în fiecare zi, face parte
respect, de încredere, şi în acelaşi timp îi
din cadrul proiectului amintit. Biserica din ţara încurajează pe telespectatori să gândească
noastră şi din lumea întreagă este din ce în ce
lucid la aceste probleme de viaţă, de
mai conştientă că misiunea pe care Domnul
societate, cât şi de religie, apoi să-şi asume
Hristos ne-a încredinţat-o trebuie să fie
responsabilitatea şi să se simtă liberi să
reflectarea propriei misiunii. Viaţa Domnului gândească, să ia decizii conform propriilor
Hristos, în cea mai mare parte, a fost folosită
convingeri. Aceste emisiuni stimulează o
pentru a trăi în mijlocul societăţii, printr-o
gândire liberă.
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Ioan Câmpian Tătar, trezorierul
Uniunii Române
Ce ne puteţi spune despre investiţia
financiară în acest proiect ?
Mă gândesc la impactul pe care
poate să-l aibă un astfel de program, nu
în biserică, ci în afara ei, pentru că noi
nu suntem chemaţi să slujim în biserică, ci
în afara ei. Punând în balanţă impactul pe
care îl are şi eforturile financiare făcute,
trebuie să recunoaştem că, anul acesta,
fonduri substanţiale au fost orientate spre
acest scop şi pentru această investiţie.
Trăgând linia, putem spune că acest lucru
merită din plin. Desigur nu sunt nişte
rezultate imediate, dar, ca imagine, cred
că în primul rând avem enorm de câştigat.
Intrăm în legătură cu nişte oameni pe care
niciodată n-am fi putut să-i abordăm şi ei
încep să se întrebe cine suntem, ce menire
avem. Acesta este câştigul cel mai mare.
Important este ca toţi membrii bisericii să
ştie că programul acesta aparţine Bisericii
Adventiste, lucru care nu se cunoaşte.
Desigur, s-ar putea ca aşteptările lor să nu
fie împlinite, dacă sunt obişnuiţi ca, ori de
câte ori este prezentă undeva, Biserica
Adventistă să-şi prezinte într-un mod
explicit doctrina, dar cred că trebuie să
privim lucrurile în contextul general şi să
avem în vedere faptul că putem sluji
oamenilor nu doar vorbind despre Sabat
sau despre alte puncte de credinţă, ci, pur
şi simplu, ajutându-i să-şi trăiască viaţa cât
mai bine, să trăiască principiile de
sănătate, de comunicare. în al doilea rând,
merită să subliniem faptul că ne-am
bucurat de o susţinere deosebită din partea
conferinţelor. Deci nu este proiectul
Uniunii, d al întregii biserici. Din toate
punctele de vedere, ne bucurăm de
susţinerea lor, inclusiv din punct de vedere
financiar. Pot să spun că 30% dintre
cheltuielile de producţie sunt acoperite de
conferinţe.

de la realităţile zilnice, încercând să
găsească răspunsuri pe care le dă
Scriptura, iar în partea a doua avem
un subiect religios, realizat de „It’s
written” şi prezentat de pastorul
M ark Finley. în cursul săptămânii,
programele sunt realizate în
exclusivitate de centrul nostru de
televiziune. Aceste programe
încearcă să vorbească în mod special
despre valorile în care noi credem.
Am fost surprinşi să descoperim că
sunt personalităţi din societatea
noastră, care cred şi au aceleaşi
valori, dar care, ori nu au avut prilejul
de a le spune, ori n-au descoperit că
există interes pentru ele. A fost o
mare bucurie pentru noi să
constatăm că oameni extrem de
importanţi şi vizibili în societate
admiră valorile în care credem şi să
descoperim că avem valori comune.
Noutatea faţă de celelalte programe de
TV constă în faptul că încercăm să
realizăm programe într-o manieră
diferită - invitaţii şi subiectele sunt
tratate cu maximum de seriozitate şi
respect. încercăm să aducem în atenţia
publicului larg probleme de
moralitate, chestiuni de sănătate,
probleme ale tinerilor de astăzi,
subiecte religioase, de care ar putea fi
interesaţi telespectatorii. De
exemplu, intr-unui din ziarele
de săptămâna trecută a fost
publicat un articol în care se
exprima îngrijorarea că numărul
666 va apărea pe buletinele
noastre, ocazie care ne-a oferit
posibilitatea de a vorbi despre
numărul 666 din perspectiva
Bibliei, revelată în cartea
Apocalipsei.

Cum răspund invitaţii
dumneavoastră la astfel de
Mihai Gâdea directorul Hope
emisiuni?
Media
Invitaţii pe care i-am avut până
Ce noutăţi oferă această emisiune
acum sunt atât din lumea culturală,
faţă de celelalte programe TV?
medicală, uneori şi cea parlamentară,
în momentul aceasta, avem
cât şi personalităţi din Biserica
programe de luni până vineri, între orele Adventistă. Ua început, ne-a fost puţin
16:10 şi 17, iar duminica între orele 11 teamă să invităm nume sonore, eram
puţin sceptici, gândindu-ne că
şi 12. Prima parte a programului de
duminică, „Viaţa la superlativ”, este
înregistrările vor avea loc la sediul
realizată de noi. Emisiunile pornesc Uniunii de Conferinţe şi că oricine va

intra aici, cu siguranţă, va şti că e vorba
de Biserica Adventistă şi ştim
prejudecăţile care există cu privire la
noi. Am fost un pic temători, dar totuşi
am fost surprinşi să vedem că invitaţii
au răspuns, iar cei care au participat o
dată la emisiune vor vorbi despre faptul
că s-au simţit bine aici şi despre
preocupările noastre. Dintre cei care au
participat la emisiunea noastră, aş vrea
să amintesc următoarele personalităţi:
acad. Constantin Bălăceanu Stolnici,
acad. Dan Berindei, preşedintele
Academiei Române - Eugen Simion.
domnul Daniel Dăianu - fost ministru
de finanţe şi preşedintele Forumului
Economic al O.S.C.E., doamna
Mihaela Geoană - soţia ministrului de
externe şi preşedinta Fundaţiei
„Renaşterea”, care promovează
campania împotriva cancerului de sân,
deputaţii Napoleon Pop şi Radu
Berceanu şi Florin Mihălţan,
preşedintele Societăţii Române de
Pneumologie.
înregistrările au loc la sediul
Uniunii de Conferinţe şi în momentul
în care cineva intră şi vede însemnele
bisericii, întreabă: cum? de ce?
Partea cea mai interesantă pentru
mine şi pentru echipa cu care lucrez
este întâlnirea cu aceşti oameni. Ocazia

de a vorbi şi de a găsi puncte comune
face ca întâlnirile şi discuţiile din afara
emisiunii să fie mai interesante decât
însăşi emisiunea.
In ce măsură răspund aceste
programe tuturor categoriilor de
telespectatori?
Am vrea să ne adresăm tuturor,
dar trebuie să fim conştienţi de cine
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Li.ic.eanu
este în faţa micului ecran la ora
respectivă, care este publicul-ţintă al
postului respectiv şi toate aceste lucruri
ne fac să restrângem aria
telespectatorilor. Postul de televiziune
Realitatea TV, fiind un post de ştiri, se
adresează în mod special persoanelor
active, între 20-65 de ani şi, pornind de
la această premiză, noi încercăm să ne
adresăm aceluiaşi tronson. Promovăm
programe de sănătate, programe
educaţionale, în care vorbim pentru
tineri, pentru părinţi sau pentru dascăli,
şi programe de familie. Vedeţi, dacă
anumite lucruri ar fi spuse doar de noi,
nişte necunoscuţi, impactul n-ar fi
acelaşi, dar este cu totul altceva când
acad. C-tin Bălăceanu Stolnici vorbeşte
despre faptul că societatea noastră
priveşte la viţelul de aur şi afirmă că
nu-şi poate lua ochii de la el. Atunci
când a fost întrebat: „Cine este viţelul
de aur?”, invitatul a vorbit despre
materialism şi despre faptul că trebuie
să privim la Dumnezeu, spunând că,
dacă nu avem această perspectivă, viaţa
nu înseamnă nimic.
încercăm aproape săptămânal să
promovăm valorile familiei, să vorbim
despre problemele pe care le
întâmpină o familie, încercând să
aducem exemple concrete de viaţă,
pentru că, probabil, oamenii nu
aşteaptă numai teorie, ci şi lucruri
concrete. Nu avem invitaţi doar
personalităţi, ci şi „oameni obişnuiţi”,
care au reuşit să depăşească
problemele vieţii şi a căror experienţă

6
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Cum poate un adventist, obişnuit să
vadă televizorul ca pe un lucru în
proporţie de peste 90% rău, să împace
această viziune cu ideea de „program TV
adventist”? Poate exista ceva bun,
alături de un procent atât de mare de
rău ? Nu e riscant să le amestecăm ?
Da. Cred că este riscant. Impactul
pe care îl are azi televiziunea este
foarte puternic, însă a-1 ignora
înseamnă
a ignora o putere pe care
Acad. Constantin
Dumnezeu poate s-o folosească. TV
Bălăceanu Stolnici
este ca un cuţit - poţi să tai pâine sau
poţi să omori pe cineva cu el. Cred că
multe suflete au fost rănite şi
omorâte. Uneori, televiziunea a
modelat strâmb concepţii şi
mentalităţi, însă am fost bucuros să
poate constitui un exemplu pentru cei constat că sunt personalităţi din
care urmăresc aceste emisiuni.
lumea culturală, care resimt acest
lucru şi care se bucură atunci când
Ce dificultăţi aţi întâmpinat în
cineva - aşa cum suntem noi demararea acestui program ?
foloseşte acest mijloc pentru a
Dificultăţi au fost foarte multe. Vă
promova valorile şi, probabil, de aici
imaginaţi că e nevoie de o echipă
vine surprinderea celor mai mulţi,
tehnică de profesionişti. Printre cei care care au participat la emisiunile
lucrează cu noi, e doar o singură
noastre. Dintre toţi europenii,
absolventă de jurnalistică. Ceilalţi sunt
românii se uită cel mai mult la
absolvenţii ai altor facultăţi şi n-au
televizor. în România sunt cele mai
nimic în comun cu domeniul în care
multe posturi de televiziune din
lucrează. Aceasta ar fi trebuit să fie
estul Europei, iar de când „revoluţia
dificultatea cea mai mare, însă oamenii s-a întâm plat” la TV, totul se
pe care Dumnezeu m-a ajutat să-i întâl întâmplă la TV.
nesc au învăţat extrem de mult într-un
timp foarte scurt. Preşedintele
Ce ar putea face membrii bisericii
Academiei Române a fost surprins să pentru a susţine aceste programe?
vadă ce lucruri bune se pot face cu o
Dacă membrii bisericii vor urmări
echipă formată din „puştani”. Nişte
(din când în când) aceste programe,
tineri care au crezut că nici un sacrificiu dacă vor avea puncte de vedere şi vor şti
nu e prea mare, nici măcar de a lucra
să aprecieze când e de apreciat şi mai
nopţi în şir. Probabil un lucru interesant ales să critice când este de criticat, acest
de spus ar fi acela că studioul a fost
lucru ne poate ajuta. Cred că ei ar putea
finalizat seara, la ora 22:00, iar
să se transforme într-o echipă de
emisiunea trebuia să intre pe post a doua promovare a acestor programe, să
zi, la ora 16:00. Finalizarea a fost din
folosească acest pretext pentru a începe
punct de vedere al aspectului, pentru că discuţii cu persoanele care le sunt
rămâneau de rezolvat celelalte elemente aproape. încercăm zilele acestea să
tehnice: aşezarea luminilor, a camerelor lansăm un calendar de buzunar pentru
de luat vederi, sonorizarea. Prima
anul viitor, în care să fie o promovare a
emisiune a fost terminată în zori, la ora acestei emisiuni, pentru a le împărţi
5:00. S-a lucrat toată noaptea, iar a doua celor apropiaţi. Dar mai mult decât
emisiune a fost finalizată tot în zori, la
orice, susţinerea în rugăciune ne va
ora 5:00. Şi aş putea să mai dau multe
face să simţim o putere suplimentară şi,
exemple de felul acesta. Cred însă ca,
pentru acesta, le mulţumim tuturor de
iară ajutorul lui Dumnezeu, aceste
pe acum.
dificultăţi n-ar fi fost depăşite.

■ H e î n i o rarea
în ch in am ?
Sala Casei de rugăciune este plină şi în
Sabatul acesta, ca de obicei. Cei care au sosit
mai târziu îşi aleg şi ei un loc, dintre cele
rămase neocupate. Freamătul general nu
încetează decât atunci când formaţia
îngenunchează pe platforma amvonului.
Până şi clipele de linişte sunt acompaniate
de fondul muzical, întrerupt de şoapte din
când în când.
Atmosfera dinamică, continua curgere a
programului - cântări, rugăciuni, colectă,
predică - poartă cu ele mesajul unei
activităţi susţinute. însă, de-a lungul
întregului program de închinare, stăruie o
aşteptare nerostită, de a atinge Cerul - adică
să se întâmple ceva sfânt, aducător de pace şi
vindecare, în tonuri înflăcărate sau în şoapte
blânde, pline de spontaneitate spirituală.
Sabat de Sabat îi invităm pe participanţii
la închinarea din bisericile noastre să
parcurgă iar şi iar traseul liturgic adventist.
Credincioşia împlinirii acestei misiuni este
apreciată de obicei din perspectiva
respectării cât mai exacte a programului
standard al fiecărei biserici locale.
Organizarea responsabilă a întregului orar al
serviciului de închinare cere un efort de
continuă reînnoire.
Există însă o dimensiune care dă
strălucire loialităţii eclesiastice: implicarea
profund spirituală. Aici este marea diferenţă
dintre preotul Zaharia şi ceilalţi confraţi de
slujire: Pruncul din braţele sale nu este un
alt nou născut, ci divinul Mesia, în care,
ochii lui desluşesc mântuirea (Luca 2,29-32).
Activitatea preoţească a lui Zaharia din acea
zi sacră nu a fost perturbată, ci înnobilată de
prezenţa Cerului. Paradoxal, clipa
binecuvântată a revelaţiei spontane se aşeza
peste aşteptarea neînvinsă a veteranului

adventist.
Conducători ai închinării, unde îi
conducem pe închinători prin programul de
închinare? Ritualul prestabilit lasă loc
neprogramatei, dar inevitabilei aşteptări a
descoperirii lui Dumnezeu printre
închinători? Conştienţa prezenţei lui
Dumnezeu şi impactul ei binecuvântat
asupra experienţei spirituale - iată motivul
necesar şi suficient pentru a face din
reînviorarea închinării o preocupare
prioritară.

Reînviorare: revenirea la starea
originală
Expresia „reînviorarea închinării”
vorbeşte despre o tradiţie demnă de a fi
respectată şi transmisă din generaţie în
generaţie. însă, înainte de a fi aplicată sau
transmisă mai departe, tradiţia închinării
noastre trebuie reînviorată, adică readusă la
starea ei originală. Acest proces este
imperios necesar, chiar dacă revenirea la
semnificaţiile originale ale închinării
înseamnă schimbare, iar percepţia
tradiţionalistă o etichetează ca fiind
inevitabil nocivă. Orientarea reînviorării
închinării către rădăcinile ei biblice este un
adevăr prezent, care merită dedicarea celor
mai intense şi sfinte energii ale bisericii.
Atitudinea de a nu schimba nimic,
justificată prin eroismul rămânerii la
„vechile pietre de hotar”, ne plasează deseori
tocmai în afara idealului declarat, prin
simplul fapt că lăsarea lucrurilor aşa cum
sunt nu le asigură conservarea, ci degradarea.
Un zid alb, lăsat aşa cum este, este expus în
mod inevitabil unui şuvoi de schimbări,
pentru că, nefiind îngrijit, el va deveni în
scurt timp un zid negru. Dacă dorim să

T eodor Huţanu,
secretând Uniunii Române
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rămână alb, atunci va fi necesar să-l
văruim iar şi iar. Pentru a păstra curat
şi alb vechiul zid, va trebui să avem
mereu un nou zid alb. Realitatea este
că, deseori, ceea ce respectăm ca fiind
o tradiţie sacră este de obicei un lucru
care a fost înnegrit de timp. Tot ce se
opune schimbării este schimbat de
însăşi atitudinea de opoziţie în ceva
negativ. De aceea, orice tradiţie bună,
pentru a fi demnă de transmis, trebuie
să fie reînviorată. Păstrarea cre
dincioasă a credinţei date sfinţilor o
dată pentru totdeauna (Iuda 3)
înseamnă reactualizarea ei
permanentă în viaţa membrilor
bisericii.

Reînviorarea închinării
prin reînviorarea
închinătorilor
La ce ne gândim când ne apropiem
de subiectul reînviorării închinării?
înainte de orice demers, este bine să
conştientizăm faptul că modernizarea
stilului de închinare nu produce
închinare. Noi metode nu produc noi
închinători. Impunerea de stiluri şi
metode noi este o situaţie deja moartă,
nu va duce la nimic altceva decât la
cosmetizarea unei stări de degradare.
Evident, o cântare nouă, o predică
mai scurtă şi mai bine pregătită, o
atmosferă de părtăşie mai bine
realizată, mai multă diversitate şi
participare în cadrul serviciilor de
închinare pot avea un efect benefic
asupra închinătorilor. Un principiu
fundamental nu ar trebui însă omis:
reînviorarea închinării înseamnă mai
mult decât împrospătarea exprimării
- înseamnă reînviorarea închinătorilor.
Isus vorbeşte despre vinul nou,
care trebuie pus în burdufuri noi
(Luca 5,37.38). El a folosit în această
analogie două cuvinte greceşti,
diferite, pentru „nou”. Vinul nou
(neos) se păstrează în burdufuri noi
(kainos), adică proaspete. Cum am
putea noi - burdufuri vechi - să
acceptăm schimbările înnoitoare?
Reîmprospătându-ne. Păstrându-ne
prospeţimea. Trăind reînviorarea,
adică revenind la starea originală.
Martorul credincios numeşte această
stare „dragostea dintâi” (Apoc.2,4).
8
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Am văzut credincioşi care au albit,
dar au rămas mereu proaspeţi. Ei erau
înflăcăraţi pentru Dumnezeu acum 40
de ani. Prospeţimea devoţiunii lor
este proaspătă şi astăzi, iar peste 20 de
ani, ei vor rămâne la fel. Intr-un mod
supranatural, ei îşi menţin proaspăt
vasul fiinţei pentru a spune bun venit
la tot ce este vrednic de iubit şi de
primit (Fii. 4,8).
Cântarea, predicarea şi ascultarea,
rostirea de rugăciuni sau experienţe,
chiar dacă se desfăşoară în biserică,
nu sunt inerent închinare. Conducerea
închinării, în conformitate cu
programul şi regulamentele bisericii,
nu implică automat şi ajungerea
închinătorilor în realitatea închinării.
Indiferent de activitatea pe care o
avem de îndeplinit în serviciul de
închinare, în primul rând noi ne
închinăm. Indiferent de rolul atribuit,
în primul rând, suntem închinători.
Orice manifestare exterioară trebuie
să fie o expresie a ceea ce este în
interior. înainte de a avea loc în sala
de cult, închinarea are loc în spiritul
închinătorului. Astfel, reînviorarea
inimii este hotărâtoare pentru reuşita
reînviorării închinării.
„Noi nu avem adevărata religie,
decât atunci când aceasta exercită o
influenţă dom inantă asupra
n o a s tră în orice activitate. Trebuie
să avem o evlavie practică, pe care
să o întreţesem cu viaţa noastră

trăită. Trebuie să avem harul
transformator al lui Hristos în
inimile noastre. Avem nevoie de
mult mai puţin eu şi de mult mai
mult Isus” (Ellen White, Signs ofthe
Times, febr. 3,1890).
Comitetul pentru închinare al
fiecărei biserici locale nu este chemat
în primul rând să stabilească meniul
spiritual al fiecărui Sabat, ci să
practice şi să fie recunoscut pentru
autenticitatea închinării personale a
membrilor care îl compun,
închinarea nu poate fi impusă de
dirijarea închinătorilor spre
închinarea adevărată, ci ea se face prin
exemplul propriu, oferind un model
înălţător al vieţii de închinare. în felul
acesta, conducătorii bisericii nu stau
în calea închinării, ci îi deschid larg
porţile. Ei conduc prin exemplu.

Cum modelăm închinarea?
Suntem mereu elevi în şcoala
închinării. Oricât ar cunoaşte cineva
subiectul închinării nu are dreptul să
se considere expert în acest domeniu.
Aici învăţăm permanent. în chinarea
este un dialog continuu cu Dumnezeu.
Este o conversaţie în desfăşurare,
închinarea nu se rezumă la o adunare
a oamenilor într-un anumit loc, la un
anumit timp, înjurul unei anumite
idei. închinarea înseamnă nnirea
spiritului nostru cu toti cei care se
încirihăTuîTDurnnezeu în întregul

Univers. închinarea noastră este
asemenea plonjării intr-un torent care
curge mereu.
Deşi închinarea publică are loc în
Sabat, ea este o continuare a
închinării din toate celelalte zile ale
săptămânii. Dacă ne-am închina doar
în ziua a şaptea, atunci ar fi dificil,
chiar imposibil să recunoaştem
prezenţa lui Dumnezeu, care ni Se
descoperă în programul de închinare.
Modelul închinării din Sabat se
extinde inevitabil şi asupra modelului
închinării din celelalte şase zile ale
săptămânii. închinarea nu poate fi
condusă decât de un închinător. Când
se află pe platforma amvonului, ca să
invite biserica la închinare, el
continuă experienţa zilnică a
închinării.
în Trilogia spaţiului, C.S.Lewis
vorbeşte despre călătoria unui
personaj al cărţii pe o altă planetă.
Ajuns acolo, acesta încearcă să-şi dea
seama unde se află, comparând
relieful acelei planete cu ceea ce
cunoştea de pe pământ. Nu ştia că nu
există termen de comparaţie pentru
acel loc. Mai întâi, spune că arată ca
o umbrelă, apoi, crede că este ca o
umbrelă întoarsă de vânt. După aceea,
are convingerea că arată ca tuburile
unei orgi. însă comparaţia nu se
opreşte aici şi alte lucruri sunt enume
rate. Autorul conchide, printr-o
observaţie semnificativă: „Este greu
să observi lucrurile, dacă nu ştii cum
arată!” Este greu să te întâlneşti cu
Dumnezeu în programul unui Sabat,
dacă nu ai experienţa întâlnirilor cu
El în cursul săptămânii. Imediat însă
ce ai această cunoaştere binecuvân
tată, vei observa prezenţa Lui
oriunde.
Iată un exerciţiu relevant: caută
să identifici în trafic un anumit tip de
maşină, pe care nu ai observat-o
anterior într-un mod special. Vei
descoperi că este mult mai prezentă
decât îţi imaginai iniţial. O
experienţă comparabilă am trăit cu
ocazia schimbării domiciliului.
Pentru prima dată, conduceam o
Dacie „papuc”. Brusc am început să

observ o mulţime de alte Dacii
„papuc”. Niciodată mai înainte nu
am fost atât de intens conştient de
prezenţa lor. Ele erau mereu pe
străzi şi şosele, dar eu nu le vedeam.
Unii închinători - oare cât de
mulţi? - nu pot vedea închinarea,
pentru că nu au experienţa personală
a închinării. Cum ar putea fi atraşi în
torentul închinării permanente?
Oferind un model practic,
împărtăşirea vieţii devoţionale
personale este primul pas în a-i
conduce şi pe alţii pe calea evlaviei.
Prelungirea închinării private cu
închinarea colectivă a bisericii oferă
consistenţă programului Sabatului,
iar închinarea nu mai este privită ca
fiind un exerciţiu de pioşenie
regizată sau o parodie a spiritualităţii
autentice. Reînviorarea nu este
pentru holda moartă, ci pentru toată
verdeaţa de pe câmp (Zah.10,1).
Reînviorarea închinării începe
cu cei care conduc şi cu m odul de a
conduce. Să nu ne grăbim însă a-i
acuza pe alţii pentru lipsa
reînviorării. Isus ne-a spus să lăsăm
copilaşii să ne conducă. Sună
ciudat? Să recitim Matei 18,1-5.
Precizarea M ântuitorului nostru
este clară: ca ei\ Cântând osanale
Celui care vine în Numele
Domnului - ca ei. Slăvind şi lăudând

pe D um nezeu în Templu, sub privi
rile indignate ale fariseilor - ca ei.
Copiii ne pot conduce spre
reînviorare. Ei nu pot fi forţaţi să se
închine. „Iubiţi pe Isus? Veniţi să-I
cântăm! ” - şi închinarea a şi început.
De ce vechimea în biserică ne face
tot mai distanţi? Maturitatea creştină
înseamnă stabilitate, nu înţepenire,
înseamnă să devin mai puţin
conştient de mine însumi şi tot mai
conştient de m ăreţia lui Dumnezeu.
Reînviorarea închinării nu
urmăreşte să te convingă să faci
lucruri pe care nu le-ai mai făcut.
Ţinta ei este să te conducă la
închinare. Vrei să te alături celor
care se roagă şi lucrează pentru
venirea reînviorării de la Faţa
Domnului peste închinarea noastră?
Cea mai bună cale de a-i atrage pe
alţii la închinare este să mă închin
eu însumi lui Dumnezeu. Ce va
urma este în mâna Lui. Să ne
pregătim bine: Dumnezeu va
răspunde dincolo de orice
imaginaţie.
„Răul produs de o închinare
formală nu poate fi niciodată descris
îndeajuns, însă nici un cuvânt nu
poate reda pe deplin profunda
binecuvântare adusă de o închinare
autentică.” (Ellen White, Gospel
Workers, p. 352)
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isprăvnicie

Dăruirea
şi închinarea
Magii nu făceau parte din poporul ales,
nu erau beneficiarii tezaurului adevărurilor
divine, şi, cu toate acestea, ştiau un lucru
esenţial: întotdeauna adevărata închinare
este însoţită de dăruire.
Era într-o zi de vineri, când un frate a
Aceşti magi nu s-au oprit nici chiar
intrat în clădirea Conferinţei Moldova şi,
pentru
o clipă să întrebe: „Oare ce va face
întâlnindu-mă, m-a rugat să-l împrumut cu o
anumită sumă de bani, pentru că urma ziua Iosif cu aurul? Oare n-ar fi mai bine să fie
înlocuit cu argint? Oare n-ar fi suficientă
Sabatului şi „nu poate să se înfăţişeze
tămâia?
înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale”.
Pe terenul sfânt al închinării, al relaţiei
Persoana respectivă era cunoscută în
dintre om şi Dumnezeu, în clipa luării
rândurile frăţietăţii ca un om integru, de o
deciziei pentru dăruire, pătrund voci străine
profundă spiritualitate, care bineînţeles a
restituit în scurt timp împrumutul făcut, deşi care pot veni dinspre firea pământească ce
vrea să reţină totul, din afara noastră, în
nu era o sumă mare. El a pus în aplicare
urma unei cercetări a ceea ce alţii au dăruit,
sfatul dat de Moise poporului Israel: „De
sau chiar au loc comentarii privind greşita
trei ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze
administrare a fondurilor. întotdeauna au
înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în
fost şi vor fi nenumărate voci care pot
locul pe care-1 va alege El: la sărbătoarea
perturba închinarea noastră. Nici magii n-au
azimilor, la sărbătoarea săptămânilor şi la
sărbătoarea corturilor. Să nu se înfăţişeze cu fost scutiţi de asemenea încercări, în schimb,
nimic şi nimeni nu i-a putut opri, în
mâinile goale înaintea Domnului.. .”1.
momentul în care au văzut pruncul, să se
Sunt nenumăraţi credincioşii care
închine şi să-şi deschidă vistieriile.
gândesc şi procedează la fel. Există în
schimb şi cazuri izolate de persoane care
Dăruirea - ocazie festivă
aşază orice apel la dăruire sub lupa
loan Câmpian, suspiciunii şi a neîncrederii, uitând faptul că
Fiecare dintre noi am putea enumera
trezorierul Uniunii Române niciodată sacrificiul dăruirii nu îl are pe om
ocaziile festive la care am participat în
sau o instituţie ca destinatar final, ci pe
ultima perioadă de timp. Dacă încercăm să
Dumnezeu.
alcătuim o listă cu motivele care au generat
Sabatele cu destinaţie specială, vom
Voci care perturbă închinarea descoperi o mare diversitate a acestora. Cu
toate acestea, nu-mi amintesc de o festivitate
Anul în curs este anul reînviorării şi
revitalizarii închinării personale şi comune. a dăruirii.
în cartea Patriarhi şi profeţi, Ellen White
U n element esenţial, care întregeşte
închinarea noastră este dăruirea. Evanghelia descrie evenimentele petrecute în ceruri
după Matei, capitolul 2, versetul 11, vorbeşte imediat după căderea omului în păcat. Ea
despre vizita magilor care „au intrat în casă, vorbeşte despre convorbirea tainică a
Tatălui cu Fiul, care „a durat destul de
au văzut Pruncul şi pe Maria, mama Lui,
mult”2. Apoi, Hristos prezintă îngerilor
s-au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s-au
întregul
Plan de Mântuire, coborârea în
închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi i-au
lumea păcatului şi întruparea, misiunea Sa
adus daruri: aur, tămâie şi smirnă..
Prezentul articol este destinat zilei
isprăvniciei, din 30 noiembrie 2002.
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pe pământ şi felul cum urma să moară
de o moarte crudă, în locul păcătosului,
îngerii ascultau uimiţi, iar Hristos i-a
asigurat „că, prin moartea Sa, El va
răscumpăra pe mulţi şi va nimici pe
acela care are puterea morţii. [..]
Atunci, o bucurie, o inexprimabilă
bucurie, a umplut cerul. Slava şi
binecuvântarea unei lumi
răscumpărate au întrecut până şi
durerea şi sacrificiul Prinţului Păcii.”3
Gândurile precedente ne ajută să
surprindem un crâmpei din
festivitatea dăruirii cerului. Poporul
Israel a fost învăţat să procedeze la fel.
Biblia nu înregistrează expresii ale
poporului de următorul tip: să
mergem la tabernacol, să-l auzim pe
Samuel cum predică” sau „să-l
auzim pe David cum cântă la harpă”

Observăm aici creativitatea care
l-a îndemnat pe poporul evreu s-o
practice, care să ofere un cadru plăcut
şi natural al închinării. Dăruirea nu
era forţată. în perioada Vechiului
Testament, aducerea de daruri şi
zecimi la templu era o ocazie de
bucurie, exprimată în diverse moduri.
Pe plan local, în bisericile noastre,
este nevoie să urmăm sfatul biblic în
acest sens şi să descoperim căi şi
mijloace prin care clipele dăruirii să
devină încărcate de bucuria înălţării
sufleteşti şi spirituale. închinarea prin
mărturie publică sau personală, care
să depăşească barierele formalităţii,
poate aduce multă binecuvântare.
„Dăruirea este o importantă
disciplină spirituală. Pot fi găsite căi
pentru a face dăruirea mult mai

experienţă, o povestire un mesa;,
oricând este binevenit. Este nevoie de
creativitate şi responsabilitate in
pregătirea dăruirii, care să-i unească
pe toţi credincioşii într-o închinare
autentică. O astfel de experienţă au
cunoscut credincioşii din Macedonia,
despre care apostolul Pavel relatează:
”în chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în
toate privinţele, pentru orice dărnicie
care, prin noi, va face să se aducă
mulţumiri lui Dumnezeu. Căci
ajutorul dat de darurile acestea nu
numai că acoperă nevoile sfinţilor,
dar este şi o pricină de multe
mulţumiri către Dumnezeu.”7

Calitatea dăruirii şi a
închinării

Dacă banii constituie obiectul
principal al bisericii, atunci nu
contează prea mult prin ce căi au fost
obţinuţi. Dar, dacă dăruirea este o
componentă esenţială a închinării,
calitatea darului şi motivele care stau
în spatele său sunt lucrurile cele mai
importante. Dumnezeu nu priveşte la
cantitatea darului, ci la calitatea
acestuia.
Darul trebuie să fie oferit din
inimă (2 Cor. 8,5), de bunăvoie
(Ex. 25,2), desăvârşit (Lev. 22,21), să
reprezinte un sacrificiu (Marcu 12,
43.44) şi să nu fie substitut al
ascultării (Sam. 15,22).
Dăruirea nu este doar un act
exterior, ci o expresie a atitudinii şi
simţămintelor interioare. „Dumnezeu
Şi-a transpus dragostea veşnică pentru
noi într-o formă tangibilă prin darul
Fiului Său, şi printr-o constantă
inspiratoare şi înălţătoare. Aproape
sau „pe Solomon cum se roagă”.
providenţă pentru nevoile noastre
orice formă poate deveni rutină, dar
Dimpotrivă, credincioşii participau
fizice şi estetice. Este posibil să
provocarea care stă în faţa bisericii
la zilele de sărbătoare cu un singur
dăruieşti fără să iubeşti, dar este
scop: „de a aduce jertfe şi daruri”
comtemporane este să descopere
simboluri şi acţiuni prin care să poată imposibil să iubeşti fără să dăruieşti.
(Ex. 3,18; 5,3, 8, 27; 10,25).
Acesta este un principiu divin.”8
Să vedem modul în care procedau comunica gratitudine şi bucurie.”6
Sacrificiul, dăruirea şi jertfa se
în fiecare an, se pregăteşte un mic
evreii în astfel de ocazii. Informaţii
regăsesc, în actul închinării, nu doar
explicite se întâlnesc în Deuteronom, comentariu pentru zecimi şi daruri,
în acele clipe în care decidem să
capitolul 16. Credinciosul se prezenta dar scopul acestui material nu este
dăruim o mică parte (zecimi şi
acela de a-1 citi în mod mecanic.
cu darul său la locul pe care
daruri) din acel mult prin care
Dumnezeu avea „să-l aleagă”4şi unde, Ideile principale din respectivul
Dumnezeu a binecuvântat vieţile
comentariu pot fi prezentate liber şi
în mod public, aducea o frumoasă
noastre, ci şi în faptul că viaţa în
contextualizat,
în
funcţie
de
nevoile
mărturisire cu privire la eliberarea
locale, naţionale sau mondiale. Dacă Hristos devine o perpetuă închinare:
din robie şi stabilirea în Ţara
avem ceva mai bun, mai inspirator, o Vă îndemn dar, fraţilor, pentru
Făgăduinţei.5
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îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi
trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfân tă,
plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi
din partea voastră o slujbă
duhovnicească9. Fiecare zi va fi o zi a
recunoştinţei, iar ocaziile dăruirii se
vor transforma în zile de sărbătoare.
1 D eut. 16,16
2 Ellen White, Patriarhi şi profeţi, p. 50.
3 Idem , p. 52-53
4 D eut. 16,2
5 D eut. 16, 5-8
6 H erb M ather, D ont Shoot the H orse
(Til You Know to Drive the Tractor), p. 57,
referinţă preluată din Revista „Dynamc”
7 l ’ C o r. 9,11.12

8 Mei Rees, „Giving: essential to
w orship”, Ministry, Noiem brie 1985
9 Rom . 12,1.

Sugestii pentru momentele dăruirii
• R esponsabilul local al D e p a rta m e n tu lu i
Isprăvnicie sau prezbiterul v or p u rta de grijă
ca, în fiecare Sabat, p e rso a n a cea m ai potrivită
şi bine p re g ă tită să pregătească tim pul dăruirii.
O m ărtu rie personală, o ex p erien ţă sau
c o m en tariu l p e n tru zecimi şi daruri, p re z e n ta t
liber, ex p erien ţa unui tâ n ă r care p e n tru prim a
d a tă d ăru ieşte zecim ea din prim ul său salariu,
p re z e n ta re a unui m aterial cu ra p o a rte c o ncrete
privind folosirea sum elor p e n tru d a ru ri speciale
sau p en tru proiecte ale bisericii locale
(activităţi TinServ, A D R A , R a d io etc), p o t fi
subiecte de p rezen tat.
• D acă există vizitatori care n u sunt
fam iliarizaţi cu practica dăruirii, să se
accentueze caracteru l benevol al dăruirii şi
privilegiul exprim ării recu n o ştin ţei faţă de
D u m n e z e u în acest m od.
• în tim pul dăruirii, este binevenit un
ac o m p a n ia m e n t instrum ental sau o piesă
muzicală, p re z e n ta tă de un cor, o form aţie, un
solist sau in to n a re a unui im n de c ătre în treag a
biserică.
• Pregătirea unui subiect specific pentru
serviciul de închinare de la ora 11,00, despre
zecimi şi daruri, iar m om entele dăruirii p o t fi
intercalate în cadrul vorbirii sau după apelul final.

12
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• în u n ele zo n e ale lumii, se o bişnuieşte să
se aşeze u n coş pe am von şi fiecare credincios,
în m od personal, d e p u n e zecimile şi d arurile în
coşul respectiv (în acest caz, tre b u ie să existe
condiţiile de spaţiu necesare).
• în unele com unităţi din ţa ră se
obişnuieşte, conform sfatului inspirat, ca la
îm plinirea unui an u m it n u m ă r de ani sau în
u rm a unei experienţe deosebite, p e rso a n a în
cauză să ro stească cuvinte de re cu no ştinţă în
faţa bisericii şi să aşeze u n d a r de m ulţum ire în
coşul de pe am von.
• Tinerii sau copilaşii p o t îndeplini lu crarea
de strân g ere a zecim ilor şi a darurilor.
• R u g ăciu n ea d e co n sacrare şi m ulţum ire
p o a te fi înălţată înainte de a fi a d u n a te zecimile
şi darurile. Z ec im e a este sfântă prin n a tu ra ei,
din m om entul în care am decis încă de acasă s-o
dăru im lui D u m n ezeu .
• în lo cu irea u n o r coşuri uzate cu săculeţi
din m ate ria l textil, pluşat, care să fie trim ise din
m ână în m ână.
• P re g ă tire a unui p ro g ram special, cum a r fi
ocazia d aru lu i de to a m n ă sau a zilei
isprăvniciei, în care m o m e n tu l dăruirii,
îm p re u n ă cu ro stire a cuvântului, să constituie
p a rte a principală a acestuia.

isprăvnicie

Bani
i iar

Universitatea Standford

Intr-o zi, doi oameni - soţ şi soţie îmbrăcaţi obişnuit şi folosind un limbaj ca
de la ţară au cerut o audienţă la rectorul
Universităţii Harvard. Deoarece arătau a
oameni simpli şi neînsemnaţi, au fost lăsaţi
să aştepte ore întregi. Intr-un sfârşit, dându-şi seama că nu vor pleca, secretara le-a
permis să intre la rector, care încrezător că
va termina repede cu cei doi ţărani, i-a
salutat în grabă şi i-a întrebat cu ce le putea
fi de folos. Atunci ei au început să îi
povestească despre fiul lor decedat, care
frecventase cândva Universitatea Harvard.
A m vrea să ridicăm un monument în cinstea
lui, au conchis ei. La auzul acestei dorinţe,
rectorul le-a răspuns: Dacă am permite
fiecărei fam ilii să ridice un monument,
atunci campusul nostru s-ar transforma
într-un cimitir. Dar părinţii i-au răspuns:
Dar noi nu vrem să construim în memoria lui
o piatră funerară, ci o clădire. Gândindu-se
că în mod evident ei nu înţelegeau
implicaţiile financiare ale unui asemenea
proiect, rectorul le-a spus: Vă daţi seama
cât de mult vă va costa? O clădire în
campusul nostru valorează peste şapte
milioane de dolari. Când a auzit această
cifră, soţia s-a întors către soţ şi l-a întrebat:
Adică numai de atâta ai nevoie ca să
construieşti o universitate? Hai atunci să

construim una care să fie num ai a noastră.
Aşa că domnul şi doamna Standford au ieşit
pe poarta Universităţii Harvard pentru a
merge în California şi a pune bazele
Universităţii Standford.
Banii sunt importanţi, deoarece
influenţează modul în care ne vedem pe noi
înşine. Dacă nu avem prea mulţi bani, ne
considerăm nu numai săraci, ci şi
neajutoraţi şi neînsemnaţi. Banii sunt
importanţi pentru că influenţează modul în
care ne vedem unii pe alţii. Tindem să îi
tratăm diferit pe cei care au bani şi să le
facem favoritisme (Iacov 2). Banii
influenţează modul în care îl vedem pe
Dumnezeu. Banii înseamnă viaţă. Banii
reprezintă o combinaţie de timp, talent şi
energie, combinaţie transformată într-un
obiect de schimb. Noi punem alături timpul
nostru, talentul şi energia noastră şi suntem
recompensaţi sau plătiţi pentru serviciile
prestate sau produsele obţinute cu bani. Iar
când ajungem să avem suficienţi bani,
începem să credem că nu mai avem nevoie
de Dumnezeu. Este semnificativ faptul că
diagnosticul pe care îl pune Dumnezeu
bisericii Sale din timpul din urmă este
starea de căldicel şi satisfacţia de sine. Iar
dilema constă tocmai în faptul că El a
binecuvântat din plin această biserică.

Benjamin C.
M axson,
directorul
Departamentului
Isprăvnicie de la
Conferinţa Generală.
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De ce sindrom suferiţi?
Problem a nu constă în lipsa
banilor, ci în lipsa dependenţei de
Dumnezeu. Când spunem: N u am
bani suficienţi, noi spunem, de fapt,
Dumnezeu nu este suficient de mare
pentru noi. H aideţi să identificăm
sindromul de care suferim:
Sindrom ul posesiei - Tindem să
considerăm că totul ne aparţine.
Aceasta este casa mea, biserica mea,
costumul meu, maşina mea etc.
Gândind în acest fel, ajungem să ne
îngrijorăm cu privire la ce se va
întâmpla cu ceea ce ne aparţine.
Când nu avem suficient de multe, ne
îngrijorăm că nu avem, când avem
destul de multe, ne facem griji ca nu
cumva să le pierdem. Când cădem în
capcana de a fi posesivi, începem să
îi luăm locul lui Dumnezeu.
Sindromul renumelui - BillGates
are un renume. Dar cât de fericit
este ştiind că are 30 sau 40 de
miliarde de dolari? V-ar plăcea ca în
perm anenţă să fiţi supravegheaţi de
cei de la poliţia economică în orice
aţi întreprinde? Credeţi că este
fericit şi liniştit la ideea că este
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recunoscut drept unul dintre cei mai
bogaţi oameni de pe pământ? Există
ocazii când a trece neobservat
constituie un avantaj. Atunci de ce
căutăm să fim recunoscuţi în funcţie
de hainele pe care le purtăm, de
meseria pe care o avem şi de cât de
bogaţi suntem?
Sindrom ul încrederii - Uneori,
începem să ne punem încrederea în
ceea ce posedăm, uitând că totul îi
aparţine lui Dumnezeu. Cât de mulţi
bani credeţi că v-ar trebui pentru a fi
siguri că puteţi face faţă oricărei
situaţii?
Sindromul puterii - Este pericu
los atunci când începem să căutăm
putere în bani, şi nu în Dumnezeu.
Dumnezeiasca L u i putere ne-a
dăriut tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celui ce ne-a
chemat prin slava şi puterea L ui
(2 Petru 1,3). Pavel spune că el are
totul în Hristos care îl întăreşte.
Textul din Efeseni 2,6 ne spune că,
dacă rămânem în Hristos, noi suntem
ridicaţi la cer pentru a locui
împreună cu El. Ce putere mai mare
ne-am putea dori?
Sindromul
controlului - Aţi
auzit vreodată pe
cineva spunând:
Până nu se
îndreaptă lucrurile,
nu voi m ai da la
biserică nici
zecimea şi nici
vreun alt dar! Cum
ar putea un şantaj
financiar să
schimbe biserica,
dacă nici Duhul
Sfânt nu reuşeşte să
o schimbe?
John Maxwell
povesteşte o
experienţă proprie.
Atunci când a fost
numit pastor în
primul său câmp,
veneau la biserică
doar o mână de
credincioşi. După
mai multe luni,

num ărul lor a crescut la 60-65.
Avuseseră loc multe schimbări, iar
biserica a început să crească. într-o
zi, chiar în timp ce se pregătea să
urce la amvon, unul dintre cei care
dădeau cea mai mare zecime l-a
oprit şi i-a spus Sunteţi aici de şase
luni şi multe lucruri s-au schimbat în
biserica noastră. O să continuu să
dau zecimea doar dacă unele lucruri
revin aşa cum au fost. Dacă nu, nu.
Atunci, John i-a răspuns De ce îmi
spuneţi mie, spuneţi-I Aceluia căruia
Ii daţi zecimea, şi spunând acestea
l-a luat de braţ, l-a aşezat pe genunchi
şi i-a spus să repete după el: Dragă
Doamne, eu m -am hotărât să fu r
din ce este al Tău. Atunci omul a
explodat: Cum o să spun aşa ceva?
în acea zi, Maxwell a urcat la amvon
fiind conştient că s-ar putea să fie
ultima lui predică acolo, din cauza
gestului faţă de cel care asigura
peste jum ătate din zecimea strânsă
în acea biserică. D ar, enoriaşul s-a
întors săptămâna urm ătoare şi i-a
spus: îţi mulţumesc, pastore! In tot
acest timp am trăit cu ideea că
aceasta este biserica mea, fiindcă
asiguram jum ătate din buget.
Credeam că mie îmi revine dreptul
de a o conduce. Dar am ajuns la
concluzia că biserica este a lui
Dumnezeu. Niciodată nu voi mai
crea probleme cu dorinţa mea de a
avea totul sub control datorită
banilor pe care îi dau.
Sindrom ul „dacă...” - Uneori, ne
scuzăm spunând: Dacă am avea una
sau alta, am face voinţa lui
Dumnezeu pentru biserica Sa. Dacă
am avea...
Sindrom ul Ezechia - Pentru a fi
sigur, Ezechia L-a rugat pe
Dumnezeu să dea soarele înapoi cu
zece trepte. Gândiţi-vă câte legi ale
fizicii a fost nevoit Dum nezeu să
schimbe, pentru ca să oprească
pământul din mişcarea de rotaţie, să
schimbe sensul rotaţiei, apoi să-l
readucă la normal. Dacă legile
fizicii şi ale universului ar fi rămas
în vigoare în timpul acestei
schimbări, gândiţi-vă la câte
cutremure de păm ânt şi câte mări în

1.
comori pe păm ânt
(Matei 6,19).
Stabiliţi-vă corect
priorităţile. Pe ce
puneţi accentul?
Reclamele
subliniază nevoia
de a avea bani cât
mai mulţi şi o
viaţă cât mai lungă.
Auzim deseori
vorbindu-se despre
cât de important
este ca, odată ajuns
la pensie, să ai o
viaţă la fel de bună
sau chiar mai bună
decât cea din
vremea în care
lucrai. D ar
Dumnezeu doreşte
ca atunci când ne
încheiem viaţa pe
acest pământ, noi
să fi administrat
atât de bine resursele oferite de El,
flux ar fi distrus pământul. D ar
încât să nu mai răm ână nimic
Dumnezeu, cu un singur deget, a
distrus sau corupt, ci totul să fi fost
avut grijă să nu se întâmple nimic
lăsat în seama lui Dumnezeu pentru
din toate acestea - doar pentru a
a face după voinţa Sa.
întări credinţa unui simplu om. însă
2.
Puneţi pe prim ul plan
atunci când au venit trimişii
împărăţia lui Dumnezeu şi
Babilonului şi au întrebat care era
neprihănirea L u i (M atei 6,25-33).
sursa puterii care a schimbat legile
Dacă îmi fac griji, înseamnă că îmi
naturii, regele Ezechia a răspuns
spun: Eu sunt Dumnezeu şi îm i p ot
arătându-le toate bogăţiile
purta singur de grijă. Mei Reese
acumulate. Gândiţi-vă cum s-ar fi
povesteşte despre un om înstărit,
putut schimba istoria, dacă el le
care avea o fermă foarte întinsă,
arăta nu bogăţiile, ci pe Dumnezeul întotdeauna el obţinea cele mai
cel Atotputernic. Cunoaştem
bune recolte din
urmarea acestui gest nechibzuit:
întreaga zonă.
câţiva ani mai târziu, babilonienii
Adesea, el spunea:
s-au întors să ia cu ei acele bogăţii. Această proprietate
îi aparţine lui
Cele trei principii din
Dumnezeu. Eu sunt
Matei 6
doar un fel de
manager. Sunt
Totul depinde de cine ne
credincios cu
conduce viaţa şi tot ceea ce avem.
M atei 6,24 spune: N im eni nu poate zecimea, aşa că El
sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe mă binecuvântează.
într-o zi, au venit
unul şi va iubi pe celălalt; sau va
lăcustele şi au
ţinea la unul şi va nesocoti pe
devorat tot ce era pe
celălalt... în acelaşi capitol, sunt
terenurile din
prezentate trei principii:

N u strângeţi
apropiere.
Au trecut şi de hotarul
fermei acestui om şi au mâncat şi
ultima boabă de grâu. Atunci vecinii
şi prietenii au venit şi l-au întrebat:
Unde era Dumnezeu când au venit
lăcustele? Răspunsul lui a fost:
Dacă Dumnezeu vrea să-Şi pască
lăcustele pe câmpurile Sale cu grâu,
ce treabă am eu?
3.
Căutaţi m ai întâi îm părăţia
cerurilor şi neprihănirea lui
Dumnezeu. Nu banii sunt
problem a, ci noi înşine. în M atei
19, un tânăr bogat îl întreab ă pe
Isus ce trebuie să facă pentru a fi
m ântuit. Isus îi răspunde Să nu
com iţi nici o crimă sau adulter, să
nu furi, să nu dai mărturie falsă, să
îţi respecţi părinţii şi să-ţi iubeşti
vecinii ca pe tine însuţi. D isperat,
tânărul îi spune că a ţinut toate
aceste porunci şi întreabă ce-i mai
lipseşte totuşi. A tunci Isus îi
spune: Dacă vrei să fii desăvârşit,
du-te şi vinde tot ce ai, dă banii
săracilor, astfel îţi vei strânge
com oară în ceruri. Apoi, vino şi
urmează-M ă!
Deseori, folosim această
istorisire p en tru a-i motiva pe
oam eni să dea mai multe daruri la
biserică. D ar nu acesta este scopul
acestei relatări. Problem a nu era
cu bogăţia, ci faptul că ea stătea
între D um nezeu şi acel tânăr.
Singura cale prin care vom evita să
nu fim obsedaţi de bani este să
recunoaştem că totul îi aparţine
lui D um nezeu.
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închinare

Sabatul şi închinarea
Ce se întâmplă când ne închinăm? Ce fel de experienţe avem în actul
închinării? Care sunt atitudinile noastre când venim să ne închinăm?
Care sunt nevoile de bază, pe care închinarea ar putea să le satisfacă?
A

întrebări care îşi caută încă răspunsuri.
Definirea închinării

Emil Eremie,
pastor în
Conferinţa Oltenia
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F ă ră o clarificare a c o n cep tu lu i,
în c h in a re a este dificil de înţeles.
Ja m e s W hite sp u n e a că:
„O riginea lui este latinescul colere,
un term en folosit în agricultură,
însem nând a cultiva. A tâ t franţuzescul
le culte, cât şi italianul il culto
păstrează încă sensul cuvântului latin
ca un term en uzual p e n tru închinare.
E ste un term en bogat în înţelesuri,
mult mai bogat decât term enul
englezesc worship (închinare), pentru
că el surprinde acea responsabilitate
m utuală dintre ferm ier şi păm ântul sau
anim alele sale. D acă nu-m i voi hrăni
cum se cuvine puii, nu vor fi ouă; dacă
nu-mi voi plivi grădina, nu vor fi
vegetale. E ste o relaţie a unei m utuale
dep end en ţe ... Este o lege a dăruirii şi
primirii în schimb, sigur, nu în term eni
egali, dar totuşi legate u n a de cealaltă”
(Jam es W hite, Introduction to Christian
Worship, p. 32).
î n c h in a re a creştină n u este o
in v en ţie u m an ă, ci un d a r divin.
D u m n e z e u Se o fe ră pe Sine î n t r -o
re la ţ i e ^ e r s ^ n a l a T Iar^n o i răsp u n d em .
D oxologia, cap. 4 şi 5~din
A p ocalip sa, scoate în e v id e n ţă tocm ai
această vrednicie, prin c are p u te re a
c re a to a re şi activ itatea m â n tu ito a re a
lui D u m n e z e u sunt re c u n o sc u te
(A poc 4,11; 5,9.12). (D oxologie:
c â n ta re litu rg ică în c h in a tă Sfintei
T reim i).
în acest c ân tec nou, n o ta
d o m in a n tă o re p re z in tă m â n tu ire a şi
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ispăşirea. S ă rb ă to a re a în ch in ării
creştine îşi g ăseşte c en tru l în lu crarea
lui Isus p e n tru salvarea neam u lu i
o m en esc pe c ru cea G olgotei. El,
M ielul lui D u m n ezeu , este vred nic de
în ch in are. A c e a stă s ă rb ă to a re a
în ch in ării, m a n ife s ta tă în s p le n d o rile
cerului, tre b u ie să aibă astăzi un
c o re s p o n d e n t în în c h in a re a p o p o ru lu i
lui D u m n e z e u pe p ăm ân t. Bise ric a
este fo rm a tă din o a m e ni a d u n aţi
la o la ltă în în c h inare şi lau d ă la
a d r e s a D o m nului p e n tru e lib erare si
t o t o d ată p e n tr u a n tic ip a re a rev en irii
S ale p e c u râ n d . O astfel de în ch in are
este o re c a p itu la re a istoriei
m ântuirii. în actul în ch in ării, b ise rica
se id e n tific ă pe sine cu c o m u n ita te a
c e lo r m â n tu iţi7~devenind astfel p a rte
a T s to n e ir t n în ch in are, biserica
s ă rb ă to re ş te p re z e n ţa lui D u m n e z e u
şi a M ielului.
î n tr e a g a a cţiu n e liturg ică din
A p ocalip sa 4-5 are loc în ju ru l
tro n u lu i lui D u m n e z e u , care este
glorificat, ia r m e rite le Sale sunt
p ro c la m a te în a in te a U niversu lu i.
O m ul nu este ch em at să glorifice
om ul. M ielul m e rită să deschidă
C artea, p e n tru că El a m urit; E l este
vrednic de în ch in are, p e n tru că El a
câştigat b iru in ţa a su p ra m o rţii, a
p ă c a tu lu i şi a D iavolului.

Atitudine faţă de timp
C reştin ism u l este religia tim p u lu i
în a in te a sp a ţiu lu i. La în c e p u tu l
isto rie i p ă m â n tu lu i n o stru ,

Atitudini exprimând
închinarea

D u m n e z e u nu a c o n sa c ra t un
loc p e n tru Sine; mai d e g ra b ă
El a co n sa c ra t o p e rio a d ă de
tim p în care c re a tu rile Sale să
se p o a tă în tâ ln i cu El şi să
c o m u n ic e . A stfe l, D u m n e z e u
l-a fă c u t p e om un a d m in is tr a 
to r a tâ t al tim p u lu i şi al vieţii,
cât şi al lu c ru rilo r m a te ria le ,
ta n g ib ile , p r o a s p ă t c re a te .
S a b a tu l n e re a m in te ş te
m e re u şi m e re u de sa c ra lita te a
tim p u lu i în g e n e ra l şi a u nei
zile în p a rtic u la r. El ne
re a m in te ş te că su n te m
a d m in istra to rii ac e stu i d a r al
lui D u m n e z e u , ca şi ai tu tu r o r
d a r u r ilo r m a te r ia le ; el ne
spune să fo lo sim d a ru l tim p u 
lui spre slava lui D u m n e z e u şi
spre b in ele o m e n irii în care
tr ă im .
S ab atu l a fo st d a ru l lui
D u m n e z e u , o fe rit t u tu r o r
c o p iilo r Săi p e n tru a stabili şi
p e r p e tu a a d e v ă r a ta în c h in a re
p rin tim p şi e te r n ita te . A c e st
d a r nu a fost rez e rv a t d o ar
u n o r ca te g o rii so ciale sau
religioase, ci tu tu ro r o am enilor
şi p e n tr u to a te tim p u rile . E ste
im p o sib il p e n tr u un a d v e n 
tist de ziua a ş a p te a să se
g â n d e a sc ă la în c h in a re sau să
p a rtic ip e la actu l în c h in ă rii

fără să facă referire la Sabat şi
la înţelesul său.
S ă r b ă to r ir e a c re a ţiu n ii şi a
r ă s c u m p ă ră rii, p e c a re S a b a tu l
le a c c e n tu e a z ă , r e p r e z in tă
c e n tr u l în c h in ă r ii p e n tr u
b ise ric a z ile lo r din u rm ă .
A c e s ta e s te m o tiv u l p e n tr u
c a re b ise ric a , a d u n a tă în S a b a t
d im in e a ţă p en tru a se în c h in a ,
e s te c h e m a tă „ să-şi a d u c ă
a m in te ” . în c u v in te şi a c ţiu n e ,
b ise ric a îşi r e a m in te ş te despre
p u te r e a c r e a to a r e a lui
D u m n e z e u şi despre m a re a Lui
d ra g o s te p rin c a re a fă c u t
p o s ib ilă r ă s c u m p ă r a r e a . A ctu l
în c h in ă r ii îi a d u c e a m in te
în c h i n ă t o r u lu i de d e p e n d e n ţ a
sa de D u m n e z e u l C r e a to r ,
o cazie cu c a re îşi e x p rim ă
re c u n o ş tin ţa f a ţă de d a ru l
v ie ţii, de s u s ţin e r e a ei şi de
d a ru l salv ării în H risto s.
B iserica A d v e n tis tă de Z iu a
a Ş a p te a are de spus ceva
sem n ificativ în d o m e n iu l
în c h in ă rii. M esaju l
f u n d a m e n ta l cu p riv ire la S a b a t
şi cei tre i în g e ri din A p o c a lip sa
14 este o ch e m a re la închinare;
d e aceea, în c h in a re a e ste u n
su b iect c are m e rită o a te n ţie
s p ecială.

P o ziţia om u lu i în a in te a lui
D u m n e z e u este indicată în
A p o calip sa 5,14: ...Ş i cei
douăzeci şi patru de bătrâni s-au
aruncat la p ă m â n t şi s-au
închinat Celui ce este viu în vecii
vecilor. Textul grecesc indică
„ s ă ru ta re a p ă m â n tu lu i” , „a te
pleca p â n ă la p ă m â n t”, „a face
p le c ă c iu n i” . Aici nu este vorba
de glo rificarea om ului, ci om ul
II slăveşte pe D um nezeu. O m ul
se p leacă în a in te a Lui în
ţă râ n ă . O m ul, b en eficiaru l a tot
ceea ce D u m n e z e u este şi face,
re c u n o a şte acest fap t în
în c h in a re . D u m n e z e u este astfel
în ă lţa t şi g lorificat.
P rim a a titu d in e este
adorarea, ex p rim ată p rin laudă.
A d o ra re a , acel spirit de respect
şi te m e re , este p u n ctu l de
p le c a re al a d e v ă ra te i în chinări.
N u-L p u te m lă u d a pe
D u m n e z e u , d acă nu -L ad o răm .
A d o ra re a este în c h in a re a cu un
p ro fu n d re sp e c t şi um ilinţă
în a in te a Lui. N evoia n o a s tră
f u n d a m e n ta lă şi to to d a tă
d a to ria n o a stră este de a-L
glorifica pe D u m n ezeu .
C ateh ism u l W e stm in ste r spune
că „principalul scop al om ului
este acela de a-L glorifica pe
D u m nezeu şi a se b ucu ra de El
în to td e a u n a ” (F ra n k lin Segler,
Christian W orship, p. 69).
A d o ra re a este e x p rim ată în
laudă. P salm ul 103,1 re d ă un
astfel de lim baj:
B inecuvântează, suflete, pe
D om nul şi tot ce este în m ine să
binecuvânteze N u m ele L u i cel
s fâ n t!
A d o u a a titu d in e în
în ch in are este recunoştinţa,
exp rim ată în cuvinte de
m ulţu m ire. P ro s te rn a re a în
p re z e n ţa lui D u m n e z e u este
d e te rm in a tă de a p re c ie re a
b in e c u v â n tă rilo r p rim ite , tim p
în care inim ile n o a stre se în alţă
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în lau d ă şi m u lţu m ire. V echiul
T e sta m e n t co n ţin e m u lte im nuri
de în ch in are precum : ...L ă u d a ţi
pe D om nul, căci este bun, căci
îndurarea L u i ţine în vecii (Ps.
106,1). R e m e m o ra re a
b in e c u v â n tă rilo r lui D u m n e z e u
d e te rm in ă a d e v ă ra ta în c h in a re .
Noi nu p u te m ră m â n e prinşi în
ca p c a n a s itu a ţiilo r a d u c ă to a re
de su p ărări, în tristă ri şi
disp erări atunci când realizăm
cât bine ne-a făcut D u m nezeu.
A d re sâ n d u -se cre ştin ilo r din
C o rin t, ap ostolul Pavel îşi
exprim a re c u n o ştin ţa fa ţă de
D u m n ezeu prin
c u v in tele:
M ulţum iri fie aduse
lui D um nezeu
pentru darul lui
nespus de mare!
(2 C or 9,15).
M ă rtu ris ire a
p ă c a te lo r exprim ă o
a titu d in e de
um ilinţă şi de
pocăinţă. în
p re z e n ţa sfin ţe n ie i
lui D u m n ezeu , ne
re c u n o a şte m pe noi
în şin e ca păcăto şi,
având nevoie
d isp e ra tă de p o c ă in ţă . C. S.
Lewis n o ta că „p o c ă in ţa n u este
ceva p re a p lăcut ... în seam n ă a
suferi un fel de m o a rte a
e u lu i.” (C. S. Lewis, The Case
fo r C hristianity, p. 49).
A d e v ă ra ta m ă rtu risire include
a c c e p ta re a ie rtă rii lui
D u m n e z e u , p e n tr u că
g e n e ro z ita te a lui D u m n e z e u
este d e sc o p e rită în asig u rarea
iertării. Prin m ă rtu ria lui Ioan,
D u m n e z e u afirm ă această
re a lita te : D acă ne m ărturisim
păcatele, E l este credincios şi
drept ca să ne ierte păcatele şi să
ne curăţească de orice nelegiuire.
(1 Ioan 1,9).
T â n jire a în c h in ă to ru lu i
d u p ă re fa c e re a leg ăturii sale cu
D u m n ezeu este satisfăcu tă de
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asig u ra re a ie rtă rii depline.
în p re z e n ţa D u m n e z e u lu i
infinit, d e sc o p e rim că su n tem
c re a tu ri a tâ t de n e a ju to ra te ,
în cât realizăm dependenţa
n o a stră de El, care în seam n ă
ru g ăm in tea ca D u m n ezeu să
asigure nevoile spiritu ale şi
m a te ria le ale vieţii. E a include,
de ase m e n e a , ru g ă m in te a ca
D u m nezeu să asigure şi nevoile
altora, pe care îi avem în
a te n ţie ; ru g ă c iu n e a de m ijlocire
este d e te rm in a tă de
s im ţă m â n tu l de d e p e n d e n ţă .
C e re re a este un act dem n de a

fi inclus în în ch in are, p e n tru că
D u m n e z e u Se d e sfa tă o fe rin d
lu cru ri b u n e copiilor Săi (L uca
11,13).
în c h in a r e a include, de
ase m e n e a , şi a titu d in e a de
supunere sau de p re d a re to tală,
de ab dicare în faţa F iinţei
su p rem e. F ie c a re e x p e rie n ţă
sem nificativă în actul în ch in ării
duce la su p u n e re faţă de v oinţa
lui D u m n e z e u . A d e v ă ra ta
p re d a re nu este n icio d ată
şo v ăitoare sau re fra c ta ră , ci
în to td e a u n a fă c u tă cu b u cu rie.
A gonia lui Isus pe crucea
C alvarului d e te rm in ă o p re d a re
fără rezerve.
V o rb in d d esp re ap o sto lu l
Pavel, G e o rg e B utrick sublinia
faptul că „în el nu e ra nici o

urm ă de răzvrătire în tim p ce se
ap ro p ia de clipa m artiriu lu i său.
G a ta ca să fie tu rn a t ca o jertfă
de băutură, el a văzut lucrul
acesta ca o cunună a nepri
hănirii, o fe rită tuturor acelora
care vor f i iubit venirea L ui.
(2 Tim 4,6.8). A ctul final al
vieţii lui Pavel a fost un act de
în c h in a re .” (G e o rg e B utrick,
God, Pain, and Evil, p. 166).
A titudinea culm inantă în
înch in are este a n g a ja m en tu l,
care include dedicarea
benevolă a închinătorului faţă
de Dum nezeu. în ch in area lui
Isaia a început cu
actul adorării,
d esc o p e r in d u -i-se
viziunea sfinţeniei
şi a slavei lui
D u m n ezeu ,
continu ând cu
dialogul cu
Dum nezeu şi
culm inân d cu
angajam entul său:
„Ia tă -m ă!,
T r im ite -m ă !”
(Vezi Is. 6,1-8).
Ca b ise ric ă ,
tră im astă z i în
p e r io a d a de fin al
a isto rie i a c e ste i o m e n iri, şi
în c h in a r e a n o a s tr ă în fie c a re
d im in e a ţă de S a b a t a r tre b u i
să fie o tr ă ir e a n tic ip a tiv ă a
în c h in ă r ii în p r e z e n ţa lui
D u m n e z e u în î m p ă r ă ţia Sa.
B ise ric a , de a s e m e n e a , tr e b u ie
în to td e a u n a să fie c e e a ce a
fo st b ise ric a p rim a ră d u p ă
î n ă lţa r e a D o m n u lu i Isus: un
g ru p de o a m e n i m â n tu iţi,
a d u n a ţi la o la ltă în ru g ă c iu n e
şi în a ş te p ta r e a c o b o râ rii
D u h u lu i S fâ n t. B is e ric a e ste
n ă s c u tă a stă z i, p re c u m a fo st
la în c e p u t, p rin m in u n e a
h a ru lu i în in im ile
c re d in c io ş ilo r. în m ijlo cu l
t u t u r o r a c tiv ită ţilo r sale,
b ise ric a este în p rim u l râ n d o
a d u n a r e în în c h in a re .

AratăI-ne:r
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este una dintre pri o rit ă ţil e lu i
Dumn ezeu. În fi eca re week-end vin la
bi seri că milioane de oa meni , dar sunt
Închinarea rep rezint ă , fără
puţini cei ca re înţeleg ce se întflmplă
Îndoi a l ă, cel mai important do me niu
acolo. Do u ă treimi dintre ce i ca re
al vieţii c reş tin e. De fapt, to t ce facem frecve ntează regu lat biserica nu pot
ar trebui să fi e un act de Închinare,
descrie ce înseamnă un se rviciu de
izvorât din inimi ca re doresc arză t o r
închinare. Cercetarea noastră
să-L prea m ă rească pe Acela ca re
demonstrează că majoritatea (mai
/le-a izbăvit de sub puterea În tunerimult de trei pă trimi sunt ad ulţi ) nu
cului şi ne-a strămu ta t În Împărăţia
simt prezenţa lui Dumn eze u în timpul
Fiului dragostei Lui, În care avem
serviciului de închinare. De fapt ,
răsculnpărarea, prin sângele Lui,
jumătate dintre participanţi recunosc
iertarea păcatelor (Col. 1,13.14).
Tot ce sunte m sau ce facem , fi e că faptul că nu s-a u s imţit nici m ăca r o
dată , în ultimul an, în comuniun e cu
este vo rba de felul În ca re ne iubim
familia , ne co mpo rtă m cu veci nii , ne Dumneze u ş i ni ci în preze nţ a Sa , în
Îndeplinim îndato ririle de serviciu, fie ciuda fapt ului că au frecve ntat regulat
biserica. C hi ar ş i aşa , doar patru la
că este vorba de felul În care În vă'ţăm
pentru şcoa l ă sau ne plimbăm câinele s ut ă dintre pastorii hirot o niţi
fac ilitează ş i îmbogăţesc expe ri e nţ a
în parc, to tul re fl ec t ă închinarea pe
în c hin ă rii ca fiind o prioritate m aj oră;
ca re (-o aco rd ă m lui Dumnezeu. În
ş i dintre cei ca re o fac, ce i mai multi
definitiv, noi o n orăm În vietile
preocupă de alegerea celei ma i
se
noastre ceea ce pretuim în inimil e
bune muzici , celei mai adecvate
noastre. Închinarea 'reflectă
te hno logii ş i de dotarea locului de
impo rtanţa pe ca re i-o acordăm lui
închin are" (George Barna ş i Mark
Dumnezeu, precum ş i felul În care
percepem no i caracterul ş i harul Său. Hatch - Boilillg Poinr: It Only Takes
Probabil că acesta este mo tivul pentru One Degree, p. 24 1).
care ex i s t ă un interes crescând în
C redin c i oş il o r care me rg la
închinarea publică.
biserică în fieca re săptă m â n ă le este
gre u să explice ceea ce simt. Cel puţin
Provocări prezente
şa ptezeci ş i cinci la s ută recunosc
Adventiştii de ziua a şa ptea
faptul că nu intră în l egă tură cu
proclamă solia celor trei îngeri:
Dumnezeu în timpul serviciilor
Închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi
divine. Cu toate acestea, experienţa
pământul, marea şi izvoarele apelor
Închinării este cea care ne pune În
(Apoc.14,7). Cu toate acestea, uneo ri l egă tură cu Dumnezeu, prin cântare,
nu reuşim să prindem adevărata
rugăc iune, m edit a ţi e ş i ascultarea
se mnificaţi e ş i amploare a Închinării ,
Cuvântului Său. Prin intermediul
care ne I asă uneori atât de goi şi
Închinării , no i Încercăm să prindem o
doritori dup ă o relaţie cu Dumnezeu. rază din slava Sa, căci privim cu faţa
George Barna, care d eţ ine funcţia descopel7tă, ca Într-o oglindă, sla va
de preşedinte la Barna Resea rch
Domnului şi suntem schimbaţi În
Group, consideră că sunt adevărate
a celaşi chip al Lui, din slavă În slavă,
urm ătoare l e afirmaţii cu privire la
prin Duhul Domnului (2 Cor. 3,18).
Închinătorii din America: " Inchinarea Dar acest lucru nu este valabil pe ntru
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cinci la s ută dintre
la serviciile de

parti c ip a nţi i ob i ş nuiţi

Închinare.
Din nefe ricire, închinarea a
devenit În multe privinţe un spectaco l,
ca re îi perm ite Închinătorului mode rn
să v in ă cu "te lecomanda " În m â n ă , să
schimbe, să oprească sau să treacă
ra pid peste acele aspecte ale
serviciului divin , care nu îi sunt pe
plac.
Veneraţia ş i reve re nţa au fost date
la o parte din Închinate, ş i tocmai din
acest mo tiv suntem ma i să raci. Să
lu ă m , de exem plu , limbajul pe ca re ÎI
folosim: ne referim la amvon,
folosind un eori cuvinte ca platformă
sau sce n ă ca re, d acă ar reprezenta
realitatea, i-ar transfo rm a În acto ri pe
cei ca re stau acolo, iar pe cei din sa l ă
În spectatori. De câte ori nu am auzit
sa u văz ut te lefoane celul are sau
pagere sunând ş i tulburând atmosfera
de Închin are? Nu pot să- i Înţe l eg pe
aceia care răsp und la celu lar În timpu l
rugăc iunii (sa u poa te că îşi
im agin ează că Îi s un ă Do mnul!). Nu-i
voi uita nici oda tă pe cei pe care i-am
văzut că -ş i tăiau unghiile În biserică
lucru pe care nu-I consider adecvat
nici m ăcar pentru sufrageria oricăruia
dintre ei.
Şi toate acestea se întâ mpl ă în
timp ce milioanelor de îngeri , care
Înconjoară tronul lui Dumnezeu şi
cântă " Vrednic este Mielul" (Apoc.
5,12) nu le sunt suficiente douăzeci ş i
patru de ore pe zi şi nici şapte zile pe
săptămână pentru a-I da slavă lui
Dumnezeu.
Mi-e team ă că am pie rdut din
vedere pe Acela În faţa căruia suntem
chemaţi să ne Închinăm. Şi din această
cau ză avem inimi goale, scaune goale
ş i experienţe nesatis făcă toare . Mersul
vremurilor ş i al culturii În care trăim
CURiERut AdvENTiST, NoiEMbRiE
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reflectă o nevoie profundă după Cel
Sfânt. Putem spune împreună cu Moise:
Arată-mi slava Ta (Exod 33,18).
Strigătul ascuns al multor inimi este
să I se închine Lui: Să mergem înaintea
Lui cu laude, să facem să răsune
cântece în cinstea Lui (Ps. 95,2), căci
numai în prezenţa Sa putem fi
transformaţi.
Pe tot cuprinsul Scripturii, dar în
special în Apocalipsa. închinarea este
prezentată ca esenţa vieţii
credinciosului si a bisericii. în acest
sens, există câteva puncte-cheie pe
care ar trebui să le luăm în
consideraţie atunci când plănuim
serviciile de închinare.

Secretele unei închinări
autentice
1.
Scopul central al închinării
publice este întâlnirea cu Dumnezeu.
Tot ceea ce facem ar trebui să fie
îndreptat către Dumnezeu - imnurile,
muzica, rugăciunea, citirea din Biblie
şi darurile băneşti. El este audienţa, şi
nu membrii din biserică. Psalmistul
ne reaminteşte: Slujiţi Domnului cu
bucurie, veniţi cu bucurie înaintea Lui
(Ps. 10,2.3). Adunarea noastră are ca
scop, aşa cum spune William Temple,
„supunerea întregii fiinţe faţă de
obiectul închinării..., deschiderea
inimii pentru a primi iubirea lui
Dumnezeu ...îndreptareaconştiinţei
spre E l... recunoaşterea nevoii de a fi
umpluţi cu E l... şi dorinţa de fi conduşi
de El; şi ca rezultat al tuturor acestora predarea întregii noastre voinţe Lui.
închinarea înseamnă a te preda cu totul
lui Dumnezeu” (William Temple, The
Hope o f a New World, p. 30).
închinarea este îndreptată spre
Dumnezeu, nu spre oameni. Este cu
privire la ce a făcut El, nu la ce facem
noi; înseamnă a fi în prezenţa Celui
Sfânt cu respect şi veneraţie.
Iată un test: când cântaţi, cântaţi
despre Dumnezeu sau lui Dumnezeu?
Diferenţa este enormă: într-un caz
înseamnă închinare, în celălalt înseam
nă interpretarea unei melodii. Răspun
sul la întrebarea: „Cui ne închinăm?”
poate constitui începutul experienţei de
a simţi prezenţa Sa şi a ne încrede în
promisiunea că Se va întâlni cu noi.
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2.
închinarea ar trebui să reflecteSfânt este prezent şi în care oamenii
sunt invitaţi să fie în prezenţa Sa.
ce preţuim noi cel mai mult. Noi
Luaţi-vă timp să vă pregătiţi inimile
onorăm în viaţă ceea ce apreciem cel
toată săptămâna, prin rugăciune, pentru
mai mult în inimile noastre.
Demonstrăm acest lucru zilnic, prin
serviciul de închinarea de la biserică şi
urmăriţi dacă v-aţi întâlnit cu
modul în care cheltuim bani şi timp.
Dumnezeu acolo. Ne vom întâlni cu El
Tot aşa, felul în care ne cheltuim
doar dacă vrem şi cerem să ne întâlnim
energia, afecţiunea şi resursele
oglindeşte ce loc ocupă Domnul în viaţa cu El (Matei 7,7).
noastră. Acelaşi lucru se dovedeşte
3.
închinarea oglindeşte
caracterul lui Dumnezeu. Experienţa
noastră în închinare reflectă ce
credem noi cu privire la caracterul lui
Dumnezeu. Sunt atâtea percepţii ale
lui Dumnezeu câţi închinători există.
Serviciul de închinare de la biserică
are menirea de a exprima caracterul
perfect şi echilibrat al lui Dumnezeu.
Aşa cum se întâmplă cu toate lucrurile
importante, putem ignora sau putem
exagera în unele privinţe, dar în
închinare avem nevoie de echilibru.
Scriptura vorbeşte despre un
Dumnezeu a cărui voce a tunat la
muntele Sinai şi în acelaşi timp a
şoptit la muntele Horeb, despre un
Dumnezeu care a adus la viaţă
universul şi apoi S-a născut în chip de
bebeluş, despre un Dumnezeu care
judecă
şi iartă. închinarea trebuie să
valabil şi în închinarea publică, prin
reflecte
harul si sfinţenia Sa, aşteptările
planificarea serviciilor într-o cursivitate
înalte
de
la ucenicii Săi şi puterea Sa
tematică, de la invocare până la
asupra vieţii. Noi suntem chemaţi să-I
binecuvântare; asigurându-ne că există
dâmslavă lui Dumnezeu, nu să facem
un standard cu privire la felul cum se
din El imaginea noastră culturală.
desfăşoară serviciul de închinare,
Când mă gândesc la felul în care
creând, în acest fel, în participanţi
oglindim caracterul lui Dumnezeu în
dorinţa experienţei cu Dumnezeu.
ocaziile noastre de închinare, îmi dau
Când se referea la importanţa lui
seama că pierdem din vedere noţiunea
Dumnezeu în viaţa Sa, regele David
de sfânt, care se strecoară afară din
refuza să ofere jertfă ceva ce nu l-ar fi
bisericile, casele şi serviciile noastre
costat nimic (2 Sam. 24,24) pe când
religioase.
noi, de câte ori nu-I oferim lui
Probabil că cel mai mare dar, pe
Dumnezeu doar ce a mai rămas! ?
care ni-1 putem face unii altora sau pe
Haideţi să ne luăm timp să plănuim, care îl putem oferi acelora care sperăm
să organizăm citirea Bibliei pe roluri, să să primească vestea bună a lui Isus
învăţăm oamenii cum să se roage, să
Hristos este ocazia de a se închina într-o
investim în muzică şi în serviciile de
asemenea manieră, încât să poată
închinare şi să învăţăm cum să
sesiza prezenţa Sa, în timp ce simt
conducem un serviciu divin. Luaţi-vă
cum sunt conduşi de Duhul Sfânt
timp să-i învăţaţi pe ceilalţi membri
spre tronul de har.
cum să I se închine şi cum să-L onoreze
Aceasta este cea mai eficientă formă
pe Dumnezeu, care îi cheamă pe nume. de evanghelizare, de lucru şi de serviciu
Discutaţi cu privire la ce clădeşte şi ce
divin, fiind sursa transformării noastre
distruge atmosfera în care Cel Prea
la vederea slavei Sale.

închinare

Rugăciunea
continuă şi integrală
,Isus le-a spus o pilda,

ca sâ le arate ca trebuie să se

roage necurmat şi sâ nu se lase." (Luca 18,1)

învăţătorul oamenilor a apreciat că
rugăciunea de calitate este factorul
determ inant al reuşitei personale. Pentru a
ne imprima în minte acest adevăr, ne-a
spus o pildă care lucrează prin contrast.
Comportamentul judecătorului nedrept
ilustrează felul în care Dumnezeu nu
obişnuieşte să lucreze. Dacă judecătorul
din parabolă nu are nici un fel de scrupul,
Dumnezeul pe care ni-L prezintă Scriptura
este plin de îndurare şi bunătate, fiind
nerăbdător să intervină în mod salvator în
favoarea copiilor Săi. Mai mult decât atât,
El poartă de grijă chiar şi celor care nu vor
să ştie de El şi face să răsară soarele Său şi
peste buni şi peste răi. Atunci care este
motivul pentru care Isus insistă să fim atât
de exigenţi în privinţa rugăciunii?
în ultima vreme, au început să apară o
sumedenie de cărţi care se întrec în a ne
recomanda să luăm în serios viaţa cu
Dumnezeu. Aceasta modă a cărţilor despre
rugăciune este generată de observaţia
intuitivă a unui num ăr de autori care
sesizează o depreciere generală a
devoţiunii, atât personale, cât şi publice. în
urm ă cu o sută de ani, Ellen W hite aprecia
deja că viaţa de rugăciune nu este la nivelul
la care ar trebui să fie. Scriind cartea Calea
către Hristos, ea dedică un întreg capitol
înaltului privilegiu al rugăciunii şi face
observaţia pertinentă că, în ciuda
dependenţei noastre de Dumnezeu, ca
purtător de grijă în orice privinţă, este
uimitor faptul că ne rugăm atât de puţin.
D ar întrebarea de mai sus revine iarăşi: De
ce să ne rugăm, şi încă mult, din moment
ce Dumnezeu este bun şi El ştie deja toate

nevoile noastre şi este aşa de binevoitor să
ni le împlinească?
Câteva versete mai jos, în capitolul
citat, M ântuitorul Se întreabă cu
îngrijorare despre nivelul credinţei la
vrem ea venirii Sale: D om nul a adăugat:
’A uziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi
D um nezeu nu va face dreptate aleşilor Lui,
care strigă zi şi noapte către El, măcar că
zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face
dreptate în curând. Dar când va veni Fiul
Omului, va găsi El credinţă pe păm ânt?’
(Luca 18,6-8). Com entând propria para
bolă, Isus pune în relaţie directă rugă
ciunea continuă şi stăruitoare cu nivelul şi
calitatea credinţei. Putem afirma că
rugăciunea stăruitoare este rodul credinţei
autentice, în timp ce aceasta se dezvoltă
chiar prin lupta rugăciunii necurmate.

Rugăciunea ca mod de viaţă
Isus foloseşte o expresie aici, care
merită să fie dezvoltată. „Dumnezeu va
face dreptate aleşilor Săi, care strigă zi şi
noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de
ei”. Cei care strigă zi şi noapte în timp ce
Dumnezeu zăboveşte formează o grupă
foarte apreciată de El. Se pare că ei se
roagă pentru venirea împărăţiei Sale, iar El
întârzie să răspundă acestei rugăciuni şi să
Se întoarcă aşa cum a promis. Motivul
zăbovirii divine nu poate fi pus direct în
legătură cu rugăciunea sfinţilor din vremea
sfârşitului. Dumnezeu are în vedere un
cadru m ult mai larg şi complex atunci când
hotărăşte ceasul reveniri Sale. El nu decide
un asemenea timp doar ca răspuns la
rugăciunile noastre.

ion Buciuman,
director
Asociaţia Pastorală,
Uniunea de Conferinţe
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Dar menţionarea rugăciunilor
sfinţilor poate avea o semnificaţie
specială, dacă ne gândim că acesta
este com portam entul lor în timp
ce-L aşteaptă pe Domnul să Se
întoarcă. Zi şi noapte ei strigă în
rugăciune. Acesta este modul lor
normal de viaţă. Ei au devenit
dependenţi de Dumnezeu şi caută pe
calea rugăciunii să înţeleagă planul
divin şi motivul întârzierii Sale. Din
punct de vedere practic, rugăciunea
lor este o manifestare naturală a
vieţii lor de credinţă. Dincolo de
timpul lor special, dedicat
comuniunii cu Dumnezeu, gândurile
şi simţămintele lor se înalţă în orice
loc spre T atăl ceresc. Ei trăiesc în
prezenţa lui Dumnezeu şi umblă în
căile Lui, păstrând un contact
neîntrerupt cu Domnul şi Stăpânul
vieţii lor.
Inima credincioşilor lui
Dumnezeu este plină de dragostea
Sa, în timp ce aceştia îşi desfăşoară
activităţile cotidiene. Gesturile,
cuvintele şi tonul vocii lor fac
dovada prezenţei lui Dumnezeu în
viaţa şi faptele lor. Motivele lor sunt
nobile şi curate. D orinţele lor sunt
supuse puterii transformatoare a
Duhului Sfânt, iar agenda lor
ascunsă nu conţine nimic
defăimător sau răutăcios împotriva
semenilor lor.

Rugăciunea ca umblare cu
Dumnezeu

întoarcă la familia sa, care ştia deja
că transfigurarea sa avea să fie
em inentă şi inevitabilă. Nu-mi place
să mi-1 imaginez pe acest bărbat al
lui Dumnezeu purtându-se
nepăsător cu ai săi. Grijile sale
zilnice nu-1 puteau împiedica să
umble perm anent cu Dumnezeu.
Putem crede fără mare
dificultate că um blarea lui Enoh era
plăcută, atât înaintea oamenilor, cât
şi înaintea lui Dumnezeu. Maniera
sa de gândire reflecta ceva din
caracterul divin, iar procedeele lui
arătau cât de mult iubea el dreptatea

şi îndurarea divină. Ellen White
descrie în cuvintele urm ătoare viaţa
Scriptura vorbeşte că o serie de
acestui bărbat: „Dragostea infinită şi
oameni remarcabili umblau cu
insondabilă a lui Dumnezeu a
Dumnezeu. Printre ei se numără
devenit zi şi noapte subiectul
Noe şi Avraam, dar Enoh se distinge meditaţiei sale; şi cu toată căldura
cu precădere între toţi. Prin faptul
sufletului său a căutat să descopere
că el nu a gustat m oartea şi a fost
această dragoste acelora în mijlocul
luat la cer aşa cum şi-ar fi dorit şi
cărora a tr ă i t ... Enoh a fost un om al
Pavel, fără să fie „dezbrăcat de
unei minţi puternice şi foarte
cortul acesta”. Enoh devine un
cultivate, cum şi al unor vaste
prototip al ultimei generaţii. Nu
cunoştinţe; el a fost onorat cu
cunoaştem în totalitate motivele
descoperiri speciale din partea lui
deciziei divine de a-1 lua la cer pe
Dumnezeu; şi totuşi, aflându-se
Enoh, dar putem lesne observa că
într-o continuă comuniune cu cerul,
acesta avea deja o experienţă foarte
având totdeauna înaintea sa
avansată de comuniune şi apropiere simţământul măreţiei şi desăvârşirii
de Dumnezeu. Nu este de mirare că, divine, el a fost unul dintre cei mai
la un m oment ales de Dumnezeu,
umili oam eni.” (Patriarhi şi profeţi,
Enoh nu a mai fost lăsat să se
ed. 1996, p. 72,73)
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Acest model de viaţă spirituală
pare aşa de actual şi de atemporal,
încât nu va fi nici o dificultate
serioasă pentru cineva, care-şi
doreşte o asemenea experienţă cu
Dumnezeu, s-o poată avea. Acasă, la
serviciu sau la şcoală; în perioada
de muncă intensă, ori în momentele
de refacere şi de odihnă, avem cele
mai bune condiţii de a umbla
înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce ne
lipseşte este un interes crescut pentru
un asemenea stil de viaţă. D ar pen
tru cei ce se consacră unui asemenea
lucru sunt făcute făgăduinţe divine
deosebit de generoase. Mântuitorul
a spus în predica Sa de pe munte:
Căutaţi m ai întâi împărăţia lui
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi
toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra. (M atei 6,33)

Rugăciunea ca devoţiune
integrală
Viaţa de comuniune cu
Dum nezeu nu are nimic plictisitor,
iar rutina nu face altceva decât să
pună în mişcare obiceiuri şi
comportamente deosebit de utile.
în rândurile care urmează, ne
vom referi la câteva elemente ale
vieţii de rugăciune, care pot
transforma o simplă formă
exterioară într-un instrument de
lucru de mare randam ent pentru
prosperitatea spirituală, şi nu
numai.
1. Adoraţia. Primul element
necesar vieţii de rugăciune autentică
este adoraţia. Această uimire în faţa
lui Dumnezeu nu se întâmplă de la
sine. Este nevoie ca cineva să aleagă
să-şi ia timp şi să răm ână în
contemplare înaintea lui Dumnezeu
şi a lucrării Sale printre noi, pentru
a putea pricepe cu adevărat direcţia
în care El mişcă lucrurile vieţii.
A postolul Pavel sesizează că: In
adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui,
puterea L ui veşnică şi dumnezeirea
Lui, se văd lămurit, de la facerea
lumii, când te uiţi cu băgare de
seamă la ele în lucrurile făcute de EI.
Aşa că nu se p ot dezvinovăţi.
(Rom ani 1, 20). Deci elem entul
esenţial, necesar percepţiei

preze nţ e i ş i m ă r eţ i e i lui Dumnezeu,
este să te uiţi cu băgare de sea m ă.
Un spor de a te nţi e ş i consideraţie
faţă de Dumneze u ş i lum ea Sa
începe să - şi prezinte teza urul de o
nebănuită frumuseţe ş i putere.
Co nte mpl â nd lu cra rea divin ă, se
naşte în sufl e t ad mir aţ i a pe ntru
Dumnezeu. Aceasta este ado r aţ i a ,
iar forma în care se manifestă ea
este la uda. Fie că este vo rba de
rugăciun ea de l a ud ă, fi e că este
câ ntarea de l a ud ă sau pur ş i simplu
o în ă lţ a re s ufl e t ească n eex prim a t ă În
cuvinte, a d o r aţ i a este un ele me nt
esenţia l a l În c hin ăr ii , iar
rugăciunea nu poa te fi lip s it ă de
el. Adesea , adoraţ i a se confundă
cu r ecun oş tin ţa. Ce le două pot fi
dist in se u şor una de cea l a lt ă În
fun cţ i e de mo ti vul ca re le
a lim e ntează . În timp ce adoraţia
este r eacţ i a n oas tr ă la s tr ă lu c irea
divină , recunoşt inţ a este
răspunsul fată de lu crarea lui
Dumnezeu. C u alte cuvi nte.
pentru felul cum este
Dumn eze u, Îi ad ucem s l avă, ia r
pentru ceea ce face, Îi suntem
recunoscători.

2. Recunoştinţa. Viaţa de
ru găciu n e nu poate fi adevărată ş i
întreagă fără acest al doilea
ele me nt, care este mulţumir ea ş i
rec uno ş tinţa. Aici , rutina poate
crea o mare pierdere. A folosi
mere u ace l eaş i tipare verbale
pentru a exp rim a rec un oşt inţ a ,
poate face să treacă neobservate
motive le autentice a le aces tei a.
Rutin a ne-ar putea fi de mare folos,
dacă ea ne-a r ajuta să căutăm
perm anen t mo tivele concrete de
mulţumire. Atunci a m avea de
fiecare d a tă a ltceva pentru care să- I
mulţumim D o mnului. O viaţă de
rugăciune , bazată pe laud ă ş i
mulţumire, are toa te şa n se l e să
cuprindă ş i celelalte elemente
ese nţi a l e. Dacă cele două lipsesc,
ex i s t ă riscul sporit ca celelalte să
fie de foarte s lab ă calitate.
Recuno ş tinţa cu adevărat de
efect depăşeşte cu mult forma
ex primării ei verbale. Ea se ba zează
pe o trăire profundă a unui
se ntiment de Îndatorare ş i

gratitudine faţă de Dumnezeu ş i
faţă de se me ni. Acest se ntim e nt se
c ulti vă În timp ş i se a profund ează,
a tin gâ nd adevărată bogăţie ş i
frumu se ţ e abia după a ni buni de
practică. Această trăire mereu
proaspătă a mul ţ umirii Îşi a re
r ăsp l ata În ea În săş i , scutindu -ne de
multele mot ive de plângere ş i
n emu l ţ umir e. Tot prin pr acti ciI, ş i
poate chi a r in co n şt i entă, sufl et ul se
poate Îndepărta de Dumnezeu prin
profesa rea n e mulţumirii cron ice.
Aşa că recunoştinţa ne v ind ecă de
n e mulţumir e şi amă r ăc iun e.

C in eva ar putea să - şi imagineze
or ien ta rea spre mulţumire ş i
r ecun oşt inţ ă poate să diminueze

că

v i gi l e nţ a spir itu a l ă ş i să ad u că

periculoasa mulţumire de sin e ş i
mândr ie sp iritual ă. Nimic mai
greşit . Cel ce contemplă bunătatea
divină nu poate avea p ă r e ri prea
bune ni ci despre sin e ş i ni ci nu es te
În pe rico l de a nu sesiza hido şe ni a
ş i subtilitatea păcatului. E lle n White
scri e În cartea Sfinţirea vieţii că, pe
m ăs ur ă ce ne a pro pi e m mai mult de
Dumnezeu, noi devenim mai
conştienţi de r ă m â n e ril e noastre În
urm ă ş i de sta rea no ast r ă
n eajut o ra t ă . Doa r În preze nţ a
divin ă vedem lucruril e cum sunt e le
În realitate. Spiritul mulţumirii faţă
de Dumneze u poate face casă foarte
bun ă cu disciplina de sin e ş i
vigilenţa spirituală .

3. Căinţa. Am spus că
apropierea noastră de Dumnezeu
produce motive adevărate de laud ă
ş i de mulţumir e. Am aflat că , în
prezenţa divin ă, sufletul omenesc
este ferit de înălţarea de sine.

Urmează că,

o d ată observate
din v i aţa personală,
urm ează natural ca e le să fi e tra ta te
co res pun ză to r. Acest tratament se
păcatele

c h ea m ă " po că inţ ă " . Ru găc iun ea

es te momentul cel ma i potrivit de
trăire a p ocă inţ e i. Astfel ave m de a
face cu ru găc iun ea de nemulţumire
de sin e ş i de m ă rturi s ir e a
păcatelor. Câ nd Duhul lui
Dumnezeu ne atinge inim a, se
produce o co nvinge re put e rnic ă
despre sta rea de v in ovăţ i e
a ut e nti că. Atenţia n oas tr ă este
Îndreptată sp re Mielullui
Dumnezeu care ridică
păcatele lumii. Ştim unde
putem găs i pacea, pentru că
EI însuşi ne c h ea m ă: Veniţi la
Mine, roţi cei trudiţi şi
Împovărari, ş i Eu vă voi da
odihnă. (Ma te i 11 ,28)
Pocăinţa este un proces
sufl e tesc profu'nd, în ca re
co n ş tiinţ a se e lib erează de
se ntim en tul de v in ă şi Îşi
recapătă libe rt atea . Trăirea
se ntim e ntului de ie rt a re În
context ul v i e ţii de ru găc iun e
este o a lt ă mare promisiune ş i
bin efacere. Că int a, m ărt uri s irea ş i
ie rtarea formează un lanţ trofic,
ca re a lim e nt ează bucuria mâ ntuirii .
Acest se ntim e nt de e lib e rare ş i de
înnobilare divin ă va conduce cu
s i g ur a nţ ă la un nou val de laud ă
pe ntru cum es te Dumneze u ş i
mulţumire pentru ce face El pe ntru
no i. Vindecarea sufletului este
lucrarea pe care Dumn ezeu o
săvârşeşte cu miga l ă ş i dragoste, ia r
rugăciunea este me diul în care se
săvârşeşte aceasta. Tr ă irea acestei
r ea lităţi a Înnoirii ne face atenţi, cu
s igur a nţ ă, la ceea ce se pe trece În
jur. O ame nii ş i nevo il e lor capătă o
nouă dimen siun e ş i o nouă
importanţ ă .

4. Mijlocirea. Despre
de mijlocire se poate
discuta mult ş i bine. Cel mai
convingător argument nu este cel
teoretic sau teologic, ci acela de
rugăciunea

natură practică. Fără să înţelegem

noi cum sau r a ţionamentel e care
stau la baza acţiunii divine,
Dumnezeu Se va simţi Îndreptăţit
CURiERUI AdvENTisT. NoiEMbRiE 2002

23

să intervină atunci când noi aşezăm
înaintea Lui prietenii, rudele,
colegii sau chiar necunoscuţii.
Vindecarea slăbănogului din Marcu
2,1-12 ne îndreaptă atenţia mai
degrabă la credinţa şi la insistenţa
prietenilor decât la infirmitatea
celui neajutorat. înainte de a spune
celui suferind să se scoale, Isus S-a
uitat mai întâi la credinţa
însoţitorilor lui. Pare că aceasta a
jucat un rol tot aşa de mare ca şi cea
a slăbănogului însuşi.
Cu această pagină de Evanghelie
reuşim să lăm urim dilema, dacă
voinţa personală a celui în cauză
joacă vreun rol în a face cu efect
rugăciunea de mijlocire. Fiecare
lucru îşi are locul şi rolul lui.
Rugăciunea de mijlocire acoperă o
nevoie atât a celui asistat, cât şi a
celor care practică acest
obicei. Dincolo de faptul
miraculos, în care
Dumnezeu lucrează cu
ajutorul rugăciunii de
mijlocire, sentimentul de
solidaritate şi înţelegere, de
îm preună simţire şi
ataşament, creează un tonus
spiritual, alimentează
credinţa şi dă curaj celui în
nevoie. Iar ca un produs
final secundar, văzând
răspunsul lui D um nezeu la
rugăciunile de mijlocire,
propria viaţă spirituală se
îmbogăţeşte şi are de câştigat. Pe
această cale, inima este încurajată
să păşească vitează în ceea ce se
cheamă „lupta rugăciunii”.
5. Lupta rugăciunii. Este curios de
observat că celor care îi învaţă pe alţii
despre rugăciune nu le vine să creadă
cât de mare este puterea acesteia. Jon
Dybdahl, unul din misionarii care a
deschis lucrarea în Thailanda,
povesteşte că într-o dimineaţă de
Sabat, când se afla în drum spre locul
de întrunire, motorul maşinii pe care
o conducea s-a oprit fără nici o
explicaţie. Mintea lui de om edupat în
şcolile din vest raţiona foarte simplu
că trebuie să existe un motiv pentru
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necurmată. Ea este un însoţitor în
orice loc şi în orice vreme. Dar lupta
rugăciunii este puţin mai mult decât a
ne ruga neîncetat. Ea presupune ceva
din noaptea strâmtorării lui Iacov. Ea
este o luptă spirituală cu obiective
precise. Pe această cale, solicităm
intervenţia divină într-un caz concret.
îmi aduc aminte de imaginea unei
biserici locale, aflate în construc
ţie, dar abandonate din lipsa de
fonduri. Asem enea şantiere poate
că mai există încă. Cu ocazia vizitei
mele, fraţii poate că ar fi aşteptat
prom isiunea că U niunea se va
implica în finisarea bisericii lor.
D ar spre surprinderea lor neplăcută,
tot ceea ce am putut face a fost să
încheiem Sabatul pe un m orm an de
păm ânt plin cu buruieni, chiar în
mijlocul a ceea ce ar fi trebuit să fie
capela lor. Am cântat cu o
anumită jale şi ne-am rugat fără
grabă şi chiar cu lacrimi de
neputinţă şi descurajare. Am
încercat să spun câteva cuvinte
de încurajare care sunau cam
aşa: „Cu siguranţă că Dumnezeu
are pe undeva banii pentru
terminarea capelei, dar noi nu
ştim unde se află aceştia. Să ne
rugăm să ne arate unde sunt şi să
ne trimită de câţi avem nevoie”.
Nu a trecut decât un an de zile şi
capela era în faza de inaugurare.
Avea chiar şi scaune şi covoare
pe jos. începând din ziua următoare,
Acum dilema lui Jon a atins cote
banii au început să vină şi au
dramatice. Cu o emoţie pe care şi-o
aminteşte foarte bine peste atâţia ani, continuat până la încheierea
a întors cheia şi motorul a pornit fără lucrărilor. Cineva ar putea spune că
este o coincidenţă. Da este o
să mai facă nici un necaz. Drumul
coincidenţă. Rugăciunea în nevoie a
care a urmat a fost ocazia însuşirii
coincis cu dorinţa lui Dumnezeu de a
unei lecţii valoroase despre lupta
avea o biserică în locul acela. Restul a
rugăciunii.
Cred că morala acestei întâmplări venit de la sine şi a fost un fapt normal
este bine înţeleasă. Nu este vorba aici al intervenţiei divine, care a dirijat
fondurile diverşilor donatori, exact
despre o nouă tehnică a depanării
motoarelor aflate în impas, ci despre acolo unde hotărâse El.
Rugăciunea continuă, integrală şi
faptul de a accepta că Dumnezeu Se
simte liber să intervină chiar şi acolo biruitoare este la îndemâna fiecăruia
care vrea să ia lucrurile în serios şi se
unde se pare că avem destule
gândeşte responsabil la lucrurile de
cunoştinţe şi mijloace, ca să ne
sus, în timp ce se îndeletniceşte
descurcăm şi singuri. Am discutat
ceva mai devreme despre rugăciunea eficient cu cele de jos.

care motorul nu mai funcţionează.
Dar până când să coboare să vadă ce
nu era în regulă, unul dintre studenţii
săi a şi luat iniţiativa să se roage, exact
aşa cum i-a învăţat profesorul lor, care
acum încerca o soluţie tehnică la im
pedimentul ivit. Jon a fost pus într-o
mare încurcătură. Cum să explice el
că motorul nu de rugăciune are
nevoie, ci de o intervenţie foarte
omenească la alimentarea cu benzină
sau curent? Ce era de făcut? Nu avea
decât să aştepte până se va sfârşi
rugăciunea. Jon mărturiseşte că
rareori i-a fost dat să audă o rugăciune
mai sinceră şi mai curată ca aceea.
Când în sfârşit thailandezul a spus
Amin, acesta a deschis ochii şi aştepta
ca profesorul lui să întoarcă cheia în
contact, motorul să pornească şi să
poată ajunge la timp la adunare.

Colportajul prin
dăruire
Domnul mi-a răspuns şi a zis: ..Scrie
proorocia şi sapă-o pe table, ca să se poată
citi uşor!”.
Luna cadourilor, aşa cum este cunoscută
luna decembrie, aruncă asupra tuturor un
miraj al cumpărăturilor. Pretutindeni se
caută cele mai bune produse la preţurile cele
mai avantajoase, aşa că toate magazinele sunt
pline cu clienţi grăbiţi, dar pretenţioşi. Iar
acest fenomen nu ne ocoleşte, fiindcă,
trebuie să recunoaştem, suntem legaţi de
această societate şi trebuie să vorbim
limbajul ei. De altfel, actul dăruirii, în sine,
este unul dintre cele mai semnificative acte
ale creştinismului. A face un dar celui de
lângă tine este, la urma urmei, o împlinire a
cuvintelor Mântuitorului, care spunea: Este
mai ferice să dai decât să primeşti!
(Fapte 20,35).
Şi totuşi se ridică o întrebare: Noi, care
suntem beneficiarii ultimei solii pentru
omenire, putem transmite acest mesaj al
cerului prin limbajul cadourilor? Răspunsul
este afirmativ, dacă ne gândim că, sub o
formă scrisă, mesajul ia forma unei cărţi care
poate fi dăruită oricui. Iar eficienţa acestui
tip de dăruire este binecunoscută.
într-adevăr, cei mai mulţi ştim ce
înseamnă puterea transformatoare a
mesajului scris. Ca oameni ai Cuvântului,
recunoaştem că însăşi experienţă noastră
creştină este profund legată de orele petre
cute în compania cărţilor spirituale. Mai
mult, din mulţimea cărţilor citite, ne-am ales
una care a devenit preferata noastră. Motivul
preferinţei este impactul care l-a avut asupra
noastră atunci când am ţinut-o în mâini
pentru prima dată. Desigur, în această
privinţă, părerile sunt şi vor rămâne diferite.
Dar, dacă ar fi să gândim în termeni

obiectivi, este evident că, dintre toate cărţile
publicate de către biserica noastră, cea mai
cunoscută rămâne Calea către Hristos, scrisă
de Ellen White.
Casa noastră de editură va publica
această carte intr-o ediţie specială, pentru a
vă sta la dispoziţie în luna decembrie.
Formatul, calitatea şi conţinutul ei o
recomandă ca fiind cel mai potrivit cadou pe
care-1 puteţi oferi oricui: celor din familie,
prietenilor, vecinilor, medicilor, colegilor,
angajaţilor, oficialităţilor sau altor persoane
faţă de care doriţi să vă arătaţi aprecierea.
Desigur, un cadou implică un sacrificiu
din partea dăruitorului. Fără acest spirit de
sacrificiu, alături de convingerea că efortul
va fi încununat de succes, nu putem vorbi de
dăruire. Din fericire, atât în experienţa
noastră individuală, cât şi în cea de biserică,
avem suficiente dovezi care să ne ajute în
deciziile pe care le luăm.
Mai mult, bătrânii comunităţilor noastre
ne-ar putea povesti despre felul în care se
lucra cu cartea, cu zeci de ani în urmă, sau
despre spiritul de sacrificiu manifestat în
timpul tinereţii lor. Ascultându-i, avem
uneori impresia că supraevaluează trecutul
în detrimentul prezentului. însă am citit de
curând câteva numere vechi ale revistei
Curierul Misionar, publicate în anul 1923, şi
a trebuit să admit că au fost la înălţime!
în articolul „Săptămâna de abnegaţiune
dela 26 Mai până la 2 Iunie”, se făcea un
apel către „toţi lucrătorii noştri misionari, să
sacrifice salariul lor dintr-o săptămână şi
rugăm pe toţi membrii comunităţilor
noastre să se unească cu misionarii noştri pe
cât le permite veniturile lor dintr-o
săptămână. Această săptămână de sacrificiu
a fost stabilită pentru 26 Mai - 2 Iunie a.c.”.

Paul Csavdari,
directorul
Casei de Editură
„Viaţă şi Sănătate”
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Ei bine, acest spirit de sacrificiu se
cerea din partea tuturor. Or în
condiţiile în care cei mai mulţi se aflau
în mari greutăţi materiale, fiindcă era
după război, este evident că doar o
motivaţie profund spirituală îi putea
determina să răspundă acestei chemări.
Dar apelul nu se oprea aici, fiindcă
în articol se spune că „în şedinţa dela 15
Februarie a.c., am hotărât următoarele:
să se introducă, în scop de vestire a
măreţei solii, o zi, în care toţi membrii
să lucreze ca colportori, şi această zi se
fixează pentru acest an la 27 Maiu, cu
denumirea de ’Ziua cea mare’”.
,Acest fel de a lucra este perfect
Biblic (...) şi a fost întrebuinţat chiar de
Domnul Isus. în Matei 10,1-53, ni se
raportează cum cei 12 apostoli care
formau în zilele Domnului comunitatea
Sa, au fost trimişi să vestească tuturor în
aceeaşi zi. Cei trimişi au primit
însărcinări nominale. Apoi, în Luca
cap. 9, de asemenea se vorbeşte de o
astfel de lucrare. Şi când comunitatea se
mări, Domnul Isus trimise în lucrare 70
de ucenici, doi câte doi. (Luca 10,1-20).
Dar Evanghelia vorbeşte şi de frumoasa
răsplată cuvenită cu această ocaziune,
inimoşilor vestitori, când Domnul
zice... ’dar, bucuraţi-vă mai ales că
numele voastre sunt scrise în ceruri'...”
Desigur, vremurile s-au schimbat,
însă misiunea a rămas aceeaşi.
Metodele s-au schimbat, însă spiritul
misionar şi cel de sacrificiu au rămas
aceleaşi. în trecut, pe aceste temelii s-au
înfiinţat comunităţile noastre, iar cei
credincioşi au fost binecuvântaţi cu
rezultate pe măsura eforturilor făcute.
într-un fel, şi nouă ni se cere acum
un gest de nobleţe faţă de cei din jurul
nostru. Şi prin dăruirea acestei cărţi, în
locul sau alături de alte daruri, veţi
împlini apelul pe care comitetul
Uniunii îl adresează acum tuturor
membrilor bisericii, de a folosi
perioada 14-21 decembrie 2002 ca o
oportunitate pentru a dărui cartea
Calea către Hristos. Această perioadă
este considerată săptămâna
colportajului voluntar. A colportaj ului
prin dăruire!
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Inventarea tiparului a ajutat, în mare măsură, la lucrarea
reformaţiunii. Tot aşa, spune Ellen White, „ într-o mare măsură, prin
casele noastre de editură urmează să se realizeze lucrarea celuilalt înger
care se coboară din cer cu o putere mare şi care luminează pământul cu
slava lui”. (Mărturii, voi. 7, p. 143).
Evident, planul lui Dumnezeu este ca adevărul mântuitor să poată
ajunge la fiecare om în parte. Din păcate, astăzi sunt aşa de multe suflete
care nu-L cunosc şi noi suntem atât de puţini! Iar gândul acesta ne
demobilizează uşor. însă suntem conştienţi că aşa a fost întotdeauna: cei
ce au dus solia lui Dumnezeu au fost puţini.
în anii activităţii Sale publice, însuşi Isus a mers din loc în loc, de
dimineaţa până seara. Vizita cetăţile, mergea pe străzi şi intra în casele
oamenilor, mergea la bărcile pescarilor şi în locurile publice. De multe
ori, seara, era obosit, poate nu băuse şi nu mâncase nimic, iar picioarele îi
erau pline de praf datorită drumului lung. Exemplul Său ne întăreşte,
fiindcă „cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit
Isus”. (1 Ioan 2,6)
Ellen White scrie cu privire la implicarea fiecăruia în vestirea
Evangheliei: „Fiecăruia i s-a încredinţat o lucrare personală şi nimeni nu o
poate face în locul altuia. Fiecare are o misiune însemnată, pe care nu
poate să o neglijeze sau să o ignore, deoarece îndeplinirea ei aduce fericita
mântuire a câtorva suflete, iar neglijarea ei înseamnă nenorocirea cuiva
pentru care a murit Hristos”. (Review and Herald, 12 decembrie 1893)
Sora mea şi fratele meu, uneşte-te cu întreaga biserică pentru a duce
vestea mântuirii sufletelor care nu au nădejde. Nu ţi se cere să predici sau să
iei interviuri. Trebuie doar să dai o carte cuiva care are nevoie de mântuire.
Pentru asta, nici nu trebuie să mergi prea departe. Treci doar pe la rudele
tale, pe la vecinii sau colegii tăi, pe la prietenii sau cunoscuţii tăi şi oferă-le
cartea. Apoi, lasă Cuvântul să lucreze!
„Membrii laici să se apuce de acest fel de slujire. împrumutând sau
vânzând cărţi, distribuind reviste şi ţinând lecturi biblice, membrii noştri
laici ar putea face mult, în vecinătatea lor. Plini de iubire pentru suflete, ei
ar putea să proclame solia cu o aşa putere, încât mulţi să fie convertiţi. ”
(Mărturii, voi. 9, p. 30)
George Iacob, director marketing

Găsitori - Păstrători
Edna May Olsen

Mama conducea liniştit pe str. Tapo când, deodată,
căţeluşa nu s-a atins de nimic. Zăcea nemişcată, cu o
puse frână.
expresie tare nefericită.
- Vai de mine! se întoarse ea spre scaunul din spate,
După două zile, mama şi Vikki au văzut un anunţ pe
unde stătea Vikki. A fost cât pe-aci! Căţeluşul ăsta a
un stâlp de telegraf: „Dispărut - căţeluşă maro, răspunde
apărut de nicăieri. Pentru o clipă, am crezut că l-am lovit la numele Pepper. Bolnavă - are nevoie de tratament.
cu maşina.
Animalul copilului nostru - vă rog, sunaţi.”
După ce a parcat pe marginea străzii, mama începu să
- Este căţeluşa pe care am găsit-o, spuse trist mama,
se uite înjur. Nu era nimeni pe aproape. Atunci a che
notându-şi numărul de telefon pe o foaie de hârtie.
mat-o pe căţeluşa cea maro, a luat-o în braţe şi i-a verificat Trebuie să sunăm cum ajungem acasă. Probabil că
zgarda.
stăpânii sunt îngrijoraţi, mai ales că este bolnavă.
Nu este scris nici un nume, nici o adresă, îi spuse ea
- Dar, mami, o iubesc, începu să plângă Vikki. Vreau
lui Vikki. Ce fiinţă drăguţă! Nu cântăreşte mai mult de un să o păstrez şi sunt sigură că şi ea mă iubeşte.
kilogram. Ce simpatică eşti! îi şopti ea, strângând-o la
- Tot ce se poate, răspunse mama, dar nu este a
piept. Ce căutai în mijlocul drumului? Putea să te calce
noastră, şi cineva suferă fără ea, sunt convinsă de aceasta.
vreo maşină!
Hai, scumpa mea, să mergem să dăm telefon.
Privi spre Vikki şi adăugă:
Doamna care răspunse la telefon izbucni în plâns de
- Nu putem s-o lăsăm aici. Nu are nici o şansă în
îndată ce primi vestea despre căţeluşă. Ea povesti cum
traficul acesta aglomerat. Cred că ar trebui să o ducem la grădinarul uitase din greşeală poarta deschisă atunci când
secţia de poliţie şi să întrebăm dacă a fost dată dispărută. venise să tundă iarba, iar Pepper ieşise afară.
Vikki luă căţeluşa în braţe.
- Niciodată n-a mai trecut dincolo de gard şi cred că
- îmi place aşa de mult, îi spuse ea încântată mamei.
s-a speriat foarte tare, spuse doamna, adăugând că fetiţa ei
Sper să nu o caute nimeni, ca să o putem păstra.
nu putea să mai doarmă de atâta plâns. Pepper suferă de
- Duceţi-o la serviciul de ecarisaj, le sfătui ofiţerul de diabet şi are probleme cu inima, de aceea o ţinem sub
poliţie de la secţie. Ei se ocupă de câinii dispăruţi, nu noi. tratament, continuă ea. Sunt sigură că ar fi murit, dacă nu
Totuşi, lăsaţi-ne numele şi numărul dumneavoastră de
o găseaţi dumneavoastră.
telefon şi, dacă primim vreun raport, vă vom căuta.
Câteva minute mai târziu, se auzi soneria de la uşă.
- Atunci cred că o vom lua acasă, îi spuse mama lui
Imediat ce auzi vocea stăpânei, Pepper se înveseli.
Vikki. I-ar fi tare greu la ecarisaj. S-ar speria îngrozitor de
îţi mulţumesc mult că ai avut grijă de ea, îi spuse
toţi dulăii de acolo. Vom avea grijă de ea, până când o va femeia lui Vikki. Poţi veni să o vezi ori de câte ori doreşti.
revendica cineva.
- Ce bine! Se bucură Vikki.
înseamnă că o voi păstra.
- Nu, draga mea, mă tem că nu, îi
spuse mama. Şi eu mi-aş dori să o
păstrăm însă nu ne aparţine şi,
probabil, există cineva căruia îi este
M a r ţi (sau în orice a ltă zi d o r e ş t i) , I n v i t ă - ţ i fa m ilia la un
tare dor de ea. Gândeşte-te numai cum
m o m en t de închinare.
ne-am simţi, dacă ar fi să ne pierdem
^ r A i p ie rd u t v re od at ă ceva? Cum te - a i s i m ţ i t a tu n ci? Ai
câinele şi altcineva l-ar găsi şi l-ar
g
ă s it ce ai p ie rd u t şi te - a i bucurat?
păstra. Vom da anunţ la ziar, întrebând
dacă şi-a pierdut cineva căţeluşa, apoi,
^ Care s u n t cele t r e i lucru ri pierdute, p re z e n ta te în Luca
vom căuta prin zonă afişe din partea
15? Ce aduce „bucurie în cer” , conform spuselor lui Isus?
stăpânilor.
Bine, se învoi Vikki.
^ R u g a ţ i - v ă şi c e re ţi-l lui Dumnezeu să vă a ju te să-\
Fetiţa i-a aranjat căţeluşei un culcuş
a d u c e ţi bucurie lui isus.
într-o cutie, şi apoi a ieşit cu ea la
plimbare. Când i-au dat hrană şi apă,

Timp pentru familie
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binevoitoare. Dumitru Popa, Nelu Dumitrescu, Nicolae
Popescu, Teodor Niculescu, Ioan Bidiuc, Alexandru
Filiala din Rusia a „Three Angeles Broadcasting
Timiş,
Apostol Chelbegean, Corneliu Toma, împreună cu
NetWork” (3ABN) a câştigat recent primul loc la o
competiţie internaţională în domeniul media, organizată reprezentanţii Conferinţei Moldova şi ai Uniunii de
Conferinţe au luat cuvântul, exprimându-şi cele mai
la Odessa, Ucraina. Competiţia, intitulată „Ucraina
frumoase
gânduri şi simţăminte de laudă, mulţumire şi
unită”, a reunit 300 de participanţi din 67 de oraşe din
recunoştinţă, contribuind din plin la bucuria acestei
Grecia, Moldova, Rusia, Uzbekistan şi Ucraina.
întâlniri.
Participând la categoria „Spiritualitate”, 3ABN a câştigat
Postul de televiziunea Expres TV - Galaţi a transmis
premiul cel mare pentru un program de televiziune, care
programul de sâmbătă după-amiază. Organizatorul şi
prezintă naşterea lui Isus Hristos.
animatorul acestui eveniment nu este altul decât
„Acum, multe staţii de televiziune din Ucraina vor să
prezbiterul Mihai Ciucă, şi el, la rândul lui, un veteran al
transmită acest program special de Crăciun”, a declarat
Bisericii Adventiste din Galaţi, încă activ şi rodnic ca
Valery Ivanov, director de comunicaţii pentru Biserica
întotdeauna.
Adventistă din Euro-Asia. „Competiţia a fost o ocazie
(Ion Buciuman / AARC)
minunată de a prezenta producţiile adventiste altor
televiziuni şi posturi de radio.”
Proiectul „Semănat 1 miliard"
Localizată în oraşul Nizhny, la est de Moscova, staţia
Conducătorii Bisericii Adventiste au aprobat o nouă
3ABN este condusă de membri laici adventişti şi
iniţiativă evanghelistică, la Comitetul Executiv din 9
transmite din anul 1993. Programele produse de 3ABN
octombrie, care îşi propune să ducă vestea bună în 1
sunt văzute pe 70 de staţii de televiziune din Ucraina şi pe
miliard de case din toată lumea, până la sfârşitul anului
mai mult de o sută de staţii din alte ţări din fosta Uniune
2003. „Semănat 1 miliard” este un proiect care adună
Sovietică. Programele includ interviuri cu creştini
laolaltă eforturile celor 12 diviziuni ale bisericii.
obişnuiţi, un serial despre literatura creştină, programe
Ţinta acestei iniţiative este aceea de a distribui un
despre profeţia biblică, Noul Testament, viaţa de familie,
număr
de 1 miliard de broşuri speciale sau „mici tratate”
sănătate şi alte teme de larg interes.
prin care să-i invite pe oameni să studieze Biblia, fie cu un
(Valery Ivanov / Rebecca Scoggins / ANN Staff)
pastor sau cu un membru laic adventist, fie prin
intermediul unei şcoli biblice prin corespondenţă.
Conferinţa biblică - Sălaj
Organizatorii estimează că proiectul are potenţialul de a
în Sabatul al doilea din luna octombrie, începând de
vineri seara, a fost organizată în biserica Bilghez (la 7 km contacta 2/3 din populaţia lumii. Fiecare mic tratat va
include un spaţiu în care va apărea adresa şcolii biblice
de Şimleul Silvaniei) conferinţa biblică cu titlul
„Reînviorarea închinării”. Adresându-se celor 13 biserici prin corespondenţă din fiecare diviziune sau uniune, de
unde persoanele interesate vor putea primi studii biblice.
din judeţul Sălaj, conferinţa s-a bucurat de prezenţa unui
De asemenea, va fi disponibilă o adresă de Internet, care
număr semnificativ de participanţi. Din partea Uniunii
va
oferi celor interesaţi posibilitatea alegerii unui studiu
Române a fost prezent fratele Teodor Huţanu, a cărui
biblic
din mai multe limbi.
slujire a fost o binecuvântare pentru participanţi.
Proiectul
„Semănat 1 miliard” va completa iniţiativa
Conferinţa Transilvania de Nord a fost reprezentată de
„Go One Million”, prin care biserica îşi propune să
Szasz Ernest - preşedinte, Buciuman Simion - secretar,
Pârcălab Ioan - trezorier şi Orban Ioan - director SS/AP. mobilizeze, să instruiască şi să echipeze un milion de
membri laici, pentru evanghelizare, până în anul 2005.
Bucuria şi interesul participanţilor au fost arătate prin
Organizatorii îi vor încuraja pe cei implicaţi în iniţiativa
exprimarea dorinţei ca astfel de programe să mai fie
„Go One Million” să devină un grup de suport pentru
organizate în zonă.
(Tomoioagă Ştefan / AARC Transilvania de Nord) noul proiect, împreună cu alţi membri ai bisericii, copii,
tineri şi alte grupuri interesate.

Premiu pentru televiziunea din Rusia

Vremea recoltei şi a recunoştinţei - Galaţi

(Rezumat după Wendi Rogers / Bettina Krause / ANN)

în zilele de 11-13 octombrie a.c., a avut loc la Galaţi,
în incinta capelei Bisericii Betel, din str. Grădina Veche, Preocuparea pentru calitatea spirituală a
o inedită sărbătoare a recoltei şi a recunoştinţei, devenită bisericii
deja tradiţie locală. Este absolut remarcabil faptul că un
în zilele de 1-2 octombrie, pastorii din Conferinţa
număr impresionant de personalităţi, care au avut un rol Muntenia, împreună cu soţiile şi copiii lor, au avut o
important în viaţa Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
întâlnire lunară deosebită. La centrul CEPECA din
din România, s-au întrunit cu această ocazie, aducându-şi Buşteni, au fost două zile care au cuprins momente de
contribuţia mult apreciată de asistenţa entuziastă şi
închinare, părtăşie, dezbateri cu privire la aspecte
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concrete din lucrarea pastorală şi o mai bună cunoaştere
între pastori. între aceste dezbateri, un loc special l-a avut
promovarea noului an evanghelistic şi aspecte cu privire
la închinare şi la standardele creştine.Au fost discutate
probleme legate de nevoia de simplitate, smerenie şi
modestie atunci cînd se vine în prezenţa lui Dumnezeu,
în urma cărora pastorii şi-au exprimat poziţia cu privire la
acestea: „...Noi credem că lumea ajunsă în confuzie
trebuie să afle din viaţa şi purtarea noastră despre
dragostea şi neprihănirea lui Dumnezeu (Matei 5,13; 2
Corinteni 2,14-16; 3,3). Ştim că felul de purtare, de
vorbire, îmbrăcămintea şi chipul nostru dau nemijlocit
mărturie despre ceea ce este în noi (Matei 15,19): fie
falsele valori ale lumii (1 Ioan 5,19), dominate de idolii
mândriei şi ai poftelor (1 Ioan 2,15-17), fie valorile lui
Hristos (Galateni 5,22-23), înmănuncheate în trăsăturile
evlaviei (Filipeni 2,5-8; Coloseni 3,12; 1 Petru
3,3.4).într-un timp când spiritul lumii caută cu viclenie să
şteargă linia de demarcaţie dintre ce e sfânt şi ce e lumesc
(Galateni 5,16-21), ne afirmăm ataşamentul faţă de
frumuseţea care vine din caracterul lui Hristos şi
detaşarea noastră faţă de extravaganţele provocatoare ale
modei, faţă de folosirea fardurilor şi a artificiilor
cosmetice, şi purtarea podoabelor (Galateni 1,10)...”.

avocat, Duică Cristian - din partea Consiliului Municipal,
col. Smarandache Nicolae - comandantul Garnizoanei,
reprezentanţi ai Jandarmeriei, ai Inspectoratului de
Poliţie, ai Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Naţional a Judeţului Teleorman, ai Bisericii Baptiste, ai
Creştinilor după Evanghelie şi ai mass-media.
Acest eveniment a fost mediatizat prin ziarele
„Teleormanul” şi „Gazeta de Teleorman” şi postul de
televiziune local.
(Aurel Neaţu

/

AARC Oltenia)

Construind o biserică axată pe misiune

Pastorul Jan Paulsen, preşedintele Bisericii
Adventiste mondiale, i-a chemat pe conducătorii şi
membrii bisericii să fie mult mai angajaţi în problemele
de fiecare zi, existente în locurile în care trăiesc. Natura
universală a misiunii noastre, care răspunde la fiecare
durere a oamenilor, a fost una dintre temele majore,
prezente în cuvântul de deschidere adresat de pastorul
Paulsen Consiliului anual, la întâlnirea de trei zile a
conducătorilor bisericii din întreaga lume, începută în
data de 7 octombrie. „Vom cădea ca biserică, dacă
devenim indiferenţi la suferinţa acestei lumi”, a spus el,
„sau vom deveni atât de seculari în gândirea noastră,
încât vom fi insensibili la suferinţa umanităţii. Pentru că
Rezumat după.Roland Paraschiv/ redacţie aceasta este lumea în care trăim şi noi. Şi moartea lui
Hristos pentru umanitate descrie valoarea ei în ochii
Simpozion la Alexandria
Lui.”
în data de 9 octombrie 2002, Asociaţia Naţională
Pastorul Paulsen a adresat aceste remarci membrilor
„Conştiinţă şi Libertate”, în colaborare cu Direcţia pentru comitetului executiv al bisericii, un grup de planificare şi
Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional a Judeţului
decizie. Grupul care s-a întâlnit zilele acestea la sediul
Teleorman, au organizat în Sala de Conferinţe a
mondial al bisericii este format din mai mult de 250 de
Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” din Alexandria un
administratori, pastori şi laici din toate cele 12 districte
simpozion cu tema: „Cooperarea între biserică şi
administrative ale bisericii.
instituţiile statului, în vederea soluţionării problemelor
(Rezumat după Bettina Krause / ANN)
societăţii”.
Au participat: Dr. Mitchell T yner-jurist, expert în
O premieră
conflictul dintre drepturile şi libertăţile religioase şi
în zilele de 13-15 octombrie, în biserica din Ponor,
dreptul muncii - Washington, SUA, prof. univ.
judeţul Hunedoara, a avut loc o întâlnire a credincioşilor
Constantin Cuciuc, dl. Viorel Dima, reprezentanţi ai
adventişti de ziua a şaptea, de „vârsta a treia”. Trei pastori
instituţiilor de stat şi bisericeşti precum şi reprezentanţi
tineri: Dănuţ Obăgeanu, Dragoş Muşat şi Sorin
ai organizaţiilor neguvernamentale, cu preocupări în
Mincinoiu s-au gândit la cei care aparţin acestei vârste şi
domeniul drepturilor omului.
au organizat o întâlnire la care au fost invitaţi toţi seniorii
Comunicările prezentate asistenţei s-au intitulat:
răspândiţi prin comunităţile din Valea Jiului, împreună
„Libertatea religioasă - provocare sau îngrijorare?”,
cu toţi pastorii pensionari, care au păstorit în trecut pe
„Ziua de 11 septembrie 2001 - implicaţii asupra libertăţii
aceste meleaguri. Această ocazie, plină de emoţia
religioase” şi „Contribuţii ale bisericii şi instituţiilor de
reîntâlnirilor după mulţi ani, a fost un moment de laudă şi
stat la dezvoltarea unui climat favorabil dezvoltării
de mulţumire la adresa lui Dumnezeu, exprimate pe
individuale şi la respectarea demnităţii umane”.
parcursul întregului Sabat, într-un program special. Toată
în deschiderea seminarului, au luat cuvântul dl. Creţu
suflarea prezentă la această ocazie s-a bucurat mult când
Anghel, din partea Prefecturii jud. Teleorman şi preotul
s-a anunţat că, începând din acest an, serbarea se va ţine
Adrian Drăghici, din partea episcopului Galaction
cu regularitate în fiecare al doilea Sabat din luna
Stanga.
septembrie.
Au mai luat cuvântul: Mioriţa Georgescu - inspector
Rezumat după Aurel Pălăşan / redacţie
general adjunct (Inspectoratul şcolar), Liviu Ardeiaş -
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cuvântul p reşedin telui

Anul ÎNCHINĂRII şi după aceea?
Adrian B ocăneanu
Aşa cum se ştie, anul 2002 a fost
desemnat de Conferinţa Generală
„Anul unităţii în închinare”, iar
lecturile pentru Săptămâna de
rugăciune au acelaşi subiect. Uniunea
noastră a plasat îmbogăţirea şi
aprofundarea închinării între cele
patru preocupări majore pentru restul
mandatului. întâlniri de importanţă
majoră ale pastorilor (uneori cu
participarea prezbiterilor) au fost
dedicate aceleiaşi teme. Iar acest
număr al revistei doreşte să
concluzioneze eforturile depuse şi să
indice unele direcţii pentru gândirea
şi acţiunea viitoare din biserică.
Cu siguranţă că, în urma tuturor
acestor activităţi, avem o înţelegere
superioară a subiectului închinării.
Sper să nu par simplist, dar pentru
acest articol propun următoarea defi
niţie: închinarea este răspunsul com
plet al omului care devine conştient
de prezenţa activă a lui Dumnezeu.

Iniţiativa divină răspunsul uman
Relatările biblice ne
impresionează prin manifestările
frecvente şi copleşitoare ale divinităţii
în viaţa omenirii. Nu este de mirare că
adesea citim că oamenii s-au închinat,
s-au aruncat cu faţa la pământ sau au
adus o jertfă - toate, răspunsuri la
descoperirea lui Dumnezeu. Prin
contrast, avem senzaţia că astăzi
Dumnezeu este mai puţin prezent.
Mai mult decât atât, se poate
observa o mare diferenţă între diferite
culturi. Dumnezeu şi supranaturalul,
în general, constituie o prezenţă mai
intensă şi mai frecventă în societăţile
30
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sărace şi în păturile defavorizate. Prin
contrast, se pare că Dumnezeu este
din ce în ce mai absent sau mai inutil,
pe măsură ce societatea sau indivizii
urcă pe scara îndestulării materiale şi
a educaţiei superioare.
Trebuie oare să ne resemnăm cu o
penurie de manifestări ale divinităţii,
compensată ocazional cu relatări
despre supranatural, venite din
teritorii la fel de inaccesibile ca şi
experienţele în sine?
Răspunsul este nu. Nu numai că
este nevoie, dar este posibil să
cultivăm conştienţa prezenţei divine
în contextul propriei noastre culturi,
în împrejurări care au semnificaţie
pentru modul nostru de viaţă. Putem
să ne educăm mintea să-L recunoască
pe Dumnezeu în manifestările Sale
uzuale, din natura neînsufleţită, din
existenţa vegetală şi din cea animală,
din universul vieţii lăuntrice şi din
interacţiunile societăţii. Putem să
trăim permanent starea de spirit care
l-a făcut pe David să exclame: Te laud
că sunt o făptură aşa de minunată.
Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine
vede sufletul meu lucrul acesta!
(Ps. 139,14).
în plus, este nevoie şi este posibil
să dezvoltăm o relaţie interactivă mult
mai intensă cu Dumnezeu. Contrar
părerii noastre că Dumnezeu este Cel
care, pentru un motiv sau altul, îşi
limitează intervenţiile în viaţa
noastră, Biblia ne arată că limita este
la noi. Domnul ne-a încurajat să
beneficiem de dispoziţia Tatălui de a
acţiona la cererea noastră: Cereţi şi vi
se va da (Mat. 7,7). Iar Iacov deplânge
faptul că valorifică, în prea mică

măsură, dispoziţia Lui de a răspunde:
Nu aveţi, pentru că nu cereţi (cap. 4,2).
în sfârşit, Isaia prezintă o dimensiune
prea puţin cunoscută a lui Dumnezeu,
Cel care doreşte să fie chemat în
ajutor: Totuşi, D omnul aşteaptă să
Se milostivească de voi (cap. 30,18).
Deci D om nul este Cel care
aşteaptă!
Un jurnal personal, păstrat nu atât
de mult pentru reflecţii şi amintiri
subiective, cât pentru a înregistra
evenimentele manifestării divine în
viaţă, va deveni în timp o mărturie
incontestabilă că nu trăim într-o
pustietate a supranaturalului, ci în
lumea lui Dumnezeu, căci „tot
pământul este plin de slava Lui”.
Răspunsul din ce în ce mai frecvent şi
mai intens va fi închinarea. Dorind
mai mult dintr-o experienţă atât de
fericită, vom înţelege că este nevoie de
ceva mai mult decât să prindem din
zbor o licărire a prezenţei divine,
până când vom retrăi „umblarea cu
Dumnezeu” a lui Enoh. Vom crea
perioade de retragere din agitaţia şi
graba activităţilor obişnuite. Viaţa se
încarcă treptat, treptat, de tot mai
multe poveri şi griji, până când pare
că nici chiar 24 de ore nu ar mai fi
îndeajuns pentru tot ce am vrea să
facem. Mintea este cuprinsă parcă de
o beţie a activităţii. Ne facem iluzia că
trebuie să facem puţin efort în plus
pentru a ajunge la liman. Dar nu este
aşa. Cercul vicios trebuie întrerupt
prin perioade sistematice de retragere
în meditaţie şi rugăciune. Aşa citim
despre Enoh:
„în mijlocul unei vieţi de muncă
activă, Enoh a menţinut cu stăruinţă

comuniunea sa cu Dumnezeu... La
anumite intervale de timp, el continua
să se retragă din societate. După ce
rămânea un timp între oameni, în
mijlocul societăţii, lucrând în
favoarea lor prin sfat şi exemplu, el se
retrăgea pentru a petrece un timp în
singurătate, flămânzind şi însetând
după cunoştinţa divină pe care numai
singur Dumnezeu o poate d a...
Oamenii acelei generaţii şi-au
bătut joc de el, batjocorind pe acela
care n-a căutat să strângă aur sau
argint sau să-şi agonisească aici averi.
Inima lui Enoh însă era la comorile
cereşti. El a privit la oraşul de sus, din
cer. El L-a văzut pe împărat în slava
Sa, în mijlocul Sionului. Inima,
mintea şi conversaţia sa se aflau în
ceruri. Cu cât nelegiuirea se întindea
mai mult, cu atât mai fierbinte era
dorinţa sa după căminul lui
Dumnezeu; în timp ce se afla încă pe
pământ, prin credinţă, el locuia în
împărăţia luminii.” (Patriarhi şi
profeţi, ed. 1999, p. 75,76)
La fel ca şi Enoh, avem privilegiul
să cultivăm aceeaşi atitudine de
aşteptare şi de căutare activă a
prezenţei divine.
Nu ieşiţi cu grabă, nu plecaţi in
fugă; căci Domnul vă va ieşi înainte şi
Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea
(Is. 52,12).

închinarea comună bogăţie, creativitate, plan
în mod evident, iniţiativa
închinării îi aparţine lui D umnezeu,
care vine spre noi, ne întâmpină, ne
vorbeşte, ne atinge, creează situaţii
care ^ c o n d u c ă a c tu l închinării.
Iniţiativa lui Dumnezeu este inspirată
de iubirea Sa caldă pentru noi, copiii
Săi, şi este destinată să ne pregătească
să petrecem împreună o veşnice
fericită. Dumnezeu pregăteşte cu cea
mai serioasă atenţie fiecare întâlnire
cu noi, foloseşte o mare varietate de
mijloace, potrivite capacităţii şi expe
rienţei noastre. El vine spre noi cu
toată fiinţa. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt
lucrează împreună şi angajează întreg
cerul într-un efort armonios şi amplu.
Răspunsul final al omenirii la
iniţiativa divină pentru închinare este

descris în termenii cei mai
impresionanţi în numeroase pasaje
din cartea Apocalipsei şi în Filipeni
cap. 2: In Numele lui Isus să se plece
orice genunchi... şi orice limbă să
mărturisească, spre slava lui
Dumnezeu, că Isus Hristos este
Domnul (vers. 10.11).
Dar care este răspunsul nostru
prezent? în faţa iniţiativei divine, atât
de bogate, atât de creative, atât de bine
plănuite, ne dăm seama că avem
foarte mult de făcut. Nu trebuie să
mai existe nici un loc pentru rutină,
superficialitate, improvizaţie sau
neglijenţă în serviciile divine.
Formalismul aduce pierderi uriaşe şi
este o insultă pentru participanţi,
îngeri şi Dumnezeu însuşi. Dacă
acest lucru nu s-a făcut încă, este
imperios necesar ca, în fiecare
comunitate şi în fiecare organizaţie şi
instituţie a bisericii, să se constituie şi
să lucreze o comise sau un comitet
pentru organizarea serviciilor divine,
întâlnirea membrilor bisericii cu
Dumnezeu, răspunsul nostru comun
la iniţiative ale închinării merită tot
efortul, cea mai atentă pregătire.
în bisericile noastre avem deja
mult mai multe resurse care să
îmbogăţească închinarea, mult mai
multe mijloace pentru a-L lăuda pe
Dumnezeu, mult mai multe
posibilităţi de a înnobila serviciile
divine decât stereotipul: o cântare, o
rugăciune, un cor şi o predică. De ce
să ne limităm la atât de puţin, atât de
comun, atât de sărăcăcios?
în bisericile noastre avem, de
asemenea, o varietate de persoane şi
de nevoi. Comisia de închinare a
comunităţii trebuie să privească
serviciile divine prin ochii copiilor,
să le asculte cu urechile celor în
vârstă, să le urmărească cu mintea
noilor veniţi, să le simtă cu sufletul
surorilor ai căror soţi le urăsc pentru
credinţa lor, să le cântărească cu
experienţa oamenilor de afaceri - în
proporţiile care se regăsesc în fiecare
biserică dată.
Desigur, îmi dau seama că unii
dintre noi (şi eu nu fac excepţie) nu ne
simţim prea bine să deschidem
ferestrele spre înnoire. Este mai

simplu să rămânem la adăpostul
tradiţiilor - deşi chiar şi aici nu am
fost scutiţi de controverse. Discuţiile
cu privire la acoperirea capului sau la
poziţia în rugăciune durează de
decenii. în ce măsură au ajutat aceste
discuţii ca închinarea noastră să fie
mai profundă, mai viguroasă, mai
fericită? Agenda discuţiilor noastre
cu privire la închinare trebuie să se
ridice la un nivel mult mai înalt. Să
luăm în serios mustrarea delicată şi
proclamaţia plină de speranţă a
Mântuitorului: Voi vă închinaţi la ce
nu cunoaşteţi... Dar vine ceasul, şi
acum a şi venit, când închinătorii
adevăraţi se vor închina Tatălui în duh
şi în adevăr; fiindcă astfel de
închinători doreşte şi Tatăl
(Ioan 4,22-24).
Revin la ideea centrală:
Dumnezeu Se pregăteşte cu grijă
nespusă pentru fiecare întâlnire cu noi
- şi noi nu putem face mai puţin decât
atât! Trebuie să răspundem serios la
întrebarea: Cu ce voi întâmpina pe
Domnul, şi cu ce mă voi pleca înaintea
Dumnezeului Celui Prea înalt?
(Mica 6,6).

închinarea şi misiunea
Biserica Adventistă priveşte spre
Apocalipsa 14, drept fundamentul
existenţei sale. Apelul central priveşte
închinarea - închinarea adusă unui
Dumnezeu personal, sfânt şi iubitor.
Convingerea mea este că lumea
este mai pregătită decât ne imaginăm
noi să-I răspundă lui Dumnezeu
atunci când va veni în contact cu
bărbaţi şi cu femei pentru care
Dumnezeu este o realitate şi al căror
răspuns este închinarea. Firea
aşteaptă cu o dorinţă înfocată
descoperirea fiilor lui Dumnezeu
(Rom. 8,19).
închinarea este mult mai mult
decât o experienţă interioară, mult
mai mult decât o preocuparede
interes personal. închinarea este o
mărturie convingătoare, de care
omenirea are astăzi o nevoie urgentă,
înexperlenţa închinării, propria viaţă,
existenţa bisericii şi perspectiva
omenirii îşi căpăta direcţia şi
împlinirea.
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Casa de Editură
Viată si Sănătate

v a o t e .^ a
Pentru a procura
aceste cărţi,
contactaţi
responsabilul cu
literatura din
comunitate.
Pentru comenzi,
sunaţi la telefonul
0 2 1 .3 2 3 0 0 2 0

sau accesaţi site-uL
www.viatasisanatate
.ro/adventist

__

)

Solii pentru
tineret
E l l e n

W h i t e

Care este planul lui Dumnezeu pentru mine ca
tânăr sau tânără? Cum pot câştiga biruinţa în multe
aspecte din viaţa mea? Ce serviciu aş putea să-mi aleg?
Ce îmbrăcăminte să port şi cum să mă recreez? Sunt
doar câteva dintre întrebările tinerilor. Cartea Solii
pentru tineret răspunde pe larg acestor întrebări şi
multor altora. Citeşte-o şi sunt convins că viaţa ta va fi
mult îmbogăţită.

Temperanţa
Experienţe şi viziuni
E l l e n

W h i t e

Luând scrierile lui Ellen G. White ca un ajutor pentru o
înţelegere deplină a Bibliei şi a profeţiei în general, devine
evident faptul că anii care vor urma vor fi mai bogaţi în
controverse şi ură decât oricare altă perioadă a istoriei. Ele
(scrierile) nu numai că preced evenimentele, ci arată calea de
scăpare din tragedia finală pe care omenirea şi-o pregăteşte.
Editura „Viaţă şi Sănătate” vă oferă acum, într-o condiţie grafică
superioară, o serie din scrierile atât de valoroase ale lui
Ellen G. White.

Minte, caracter,
personalitate
E l l e n

W h i t e

Cea mai bogată compilaţie, cu privire la lupta
care se dă continuu pentru mintea ta, îţi stă
astăzi la îndemână. O închinare curată şi
adevărată este posibilă doar din partea acelora
care au o minte, un caracter şi o personalitate,
modelate după planul ceresc.
în cele 89 de capitole, conţinând
983 de pagini, poţi întâlni
sfaturi practice, avertizări
şi făgăduinţe asupra unui
subiect atât de delicat şi
important - Minte,
caracter, personalitate.
Este o carte pentru tine, ca
adventist de ziua a şaptea, şi
pentru prietenii tăi.
Citeste-o!

părintelui deplin
N a n c y

1.

Van

Pel

Eşti părinte? Atunci cartea Secretele
părintelui deplin este pentru tine! In ea v
găsi reflecţii asupra respectului de sine al
copilului, sfaturi cu privire la caracterul în
formare şi păstrarea copilului pentru Hristo
(fiecare părinte doreşte acest lucru) şi mai
cum poţi menţine familia fericită şi sănăto
Această carte o poti obţine, deocamda
doar prin colportorii din zona ta. Ei au
exclusivitate în răspândirea acestui titlu.

