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m ai m arii poporului lor. Adesea, îl ameninţau şi căutau
să-L intimideze; d a r El trecea m ai departe, făcând din
Scriptură călăuza Sa.
Isus îi iubea pe fra ţii Săi şi totdeauna Se purta fa ţă de
ei cu o iubire nesfârşită; d ar ei erau geloşi pe El şi îşi
manifestau în m od categoric necredinţa şi dispreţul. Ei nu
puteau să înţeleagă purtarea Lui. în Isus găseau foarte
m ari contradicţii. Era Fiul lui Dumnezeu si totuşi un copil
neajutorat. Era Creatorul lumilor, Stăpân al păm ântului,
şi totuşi sărăcia marca experienţa vieţii Sale la fiecare pas.
Avea o demnitate şi o personalitate cu totul deosebite de
aroganţa şi de închipuirea omenească; nu Se lupta
pentru mărire lumească şi era m u lţu m it cu situaţia cea
m ai umilă. Lucrul acesta îi umplea de m ânie pe fra ţii Lui.
Ei nu puteau înţelege de ce era lin iştit atunci când Se afla
în greutăţi şi lipsuri. Ei nu ştiau că pentru binele nostru
Se făcuse sărac, „pe ntru ca prin sărăcia Lui noi să putem
fi îm b o g ă ţiţi" (2 Cor. 8,9). Nu puteau înţelege taina
m isiunii Lui, aşa cum prietenii lui Iov nu înţeleseseră
u m ilin ţa şi suferinţa acestuia. (Hristos, Lum ina lumii,
ed. 2002, p. 70-71)

editorial
Deseori, ne întrebăm cum sunt oamenii
pe care D um nezeu îi foloseşte pentru a
îndeplini lucrarea Sa. Probabil, ne spunem
că trebuie să fie nişte oam eni deosebiţi,
„oam eni m ari”. D ar „m ari” în ce? Ce
calităţi caută D om nul la cei pe care doreşte
să-i folosească?
Istoria biblică ne ajută să descoperim
modul în care Dumnezeu i-a folosit pe
oameni pentru lucrări deosebite. Dacă noi
ar fi trebuit să alegem un om pentru a-1
convinge pe Faraon să lase poporul Israel să
plece din Egipt, cu siguranţă am fi ales cel
mai elocvent avocat, care să susţină cu
argumente puternice această expediţie, însă
Dum nezeu alege o persoană cu probleme de
vorbire, un gângav - pe Moise. Când Samuel
merge pentru a unge pe noul îm părat al lui
Israel, el este înclinat să privească la
mărimea fiilor lui Işai şi la înfăţişarea lor
exterioară, dar D umnezeu îi spune să nu se
uite la acestea. Când este nevoie de un
luptător puternic pentru a câştiga un război
în faţa celui mai experimentat oştean,
Goliat, în loc ca D um nezeu să-l aleagă pe
Saul, care era cu un cap mai înalt decât
orice bărbat din Israel, El alege un copil
neexperimentat şi fără un echipament
adecvat confruntării. Modul lui Dum nezeu
de a-i alege pe oameni ne surprinde, dar
atunci când ne lăsăm călăuziţi de El, vom
descoperi că drum ul pe care l-a ales Tatăl
ceresc este cel mai b u n
Dum nezeu caută un „om m are”, dar nu
în înălţime, ca Saul, nu în frum useţe, ca
Absalom, nu în putere, ca G oliat, nu în
pregătire academică, ca Nicodim, ci
„m are” în credincioşie. „Căci va fi mare
înaintea D om nului”spune Cuvântul despre
Ioan Botezătorul (Luca l,15pp). Poate ne
întrebăm de ce nu a folosit D um nezeu, în
zilele acelea, nici preoţi, nici cărturari, nici
farisei. E rau o m ulţime de personalităţi în
zilele lui Ioan, dar erau prea mici p entru o
misiune aşa de mare. Ioan era „m are”,
pentru că era plin de D uhul Sfânt,
„aprins” şi trimis de D um nezeu p entru a-i
conduce pe oam eni din întuneric la lumina
Sa. El era conştient de chem area pe care a
primit-o, nu se încredea în sine şi în
puterile sale, ci era încrezător în
D um nezeu, nu căuta să facă voia lui, ci
voia Tatălui, nu a urm at propriile lui
m etode, ci căile lui D um nezeu, nu s-a

Omul pe care îl
caută Dumnezeu
bazat, în rezolvarea problem elor, pe
cunoaşterea oamenilor, ci pe cunoaşterea
lui D um nezeu, s-a supus până la m oarte şi a
fost m otivat în tot ce a făcut de dragoste
pentru D um nezeu şi pentru oameni.
Privind la viaţa lui Ioan B otezătorul,
descoperim că „U niversitatea” în care s-a
pregătit a fost pustia Iudeii, iar profesorul
său a fost cel mai m are învăţător din
univers. D a, D um nezeu îi aduce pe cei care
vor să-L slujească acolo unde este locul cel
mai bun de învăţat, într-o pustie spirituală,
a intim ităţii cu Tatăl, a m editaţiei şi a
rugăciunii.
Poate fi cineva mai m are decât Ioan?
Este adevărat, el nu a făcut nici o minune,
nu a înviat niciodată din m orţi pe cineva,
dar „a înviat din m orţi” o naţiune întreagă.
El a strigat în pustie: „N eteziţi calea
D om nului!”. C ât de iraţional era să strigi în
pustie! D e ce să strigi, dacă nim eni nu te
aude? D e ce să strigi dacă nu se schimbă
nimic? D e ce să strigi, când alţii sunt
indiferenţi? El a făcut aşa, p en tru că
D um nezeu l-a trimis să facă lucrul acesta.
Pentru aceasta a trăit şi a m urit - să facă
voia lui D um nezeu. El s-a mistuit pentru
pocăinţa sufletelor.
A m pu tea spune că Ioan a fost „ m are”
în:
• credincioşie fa ţă de Tatăl - s-a
pregătit atâţia ani pentru un timp aşa de
scurt de slujire.
• supunere faţă de D uhul Sfânt - şi-a
început lucrarea şi a încheiat-o după cum a
fost condus de D uhul Domnului.
• declaraţiile p e care le-a fă c u t despre
Isus - a recunoscut pe Isus ca fiind Mielul
lui D um nezeu, care ridică păcatele lumii.
D um nezeu are nevoie şi astăzi de
oam eni care să facă lucruri neobişnuite de oam eni mari, care să m eargă la faraonii
zilelor noastre, care să strige în pustie:
„Neteziţi calea D om nului!”, care să
pregătească un popor pentru revenirea
D om nului Hristos. Vei fi tu omul acesta,
vei răspunde tu la chem area Lui?

Gabriei Dincă,
redactor-sef
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Oaze de
spiritualitate
Paul Csavdari,
directorul Casei de Editură
„Viaţă şi Sănătate”

D e câţiva ani, călătoriile în străinătate
nu m ai constituie un eveniment. Zilnic, m ii
de rom âni se deplasează prin Europa şi nu
num ai. Printre ei, îi găsim şi p e fraţii noştri
adventişti, care au plecat de ani buni din
ţară, form â n d ici şi colo câte o „oază
rom ânească”, în care continuă să se închine
conform conştiinţei lor. A şa i-am cunoscut
pe cei ce form ează com unităţile din Viena şi
Paris. In rândurile de m ai jos, vă prezentăm
pe scurt istoricul acestor com unităţi, precum
şi situaţia lor prezentă.
C ând am ajuns la Viena, pe 21 august
1981, îşi am inteşte fratele G heorghe
M inea, am găsit aici o grupă de români
foarte unită, care funcţiona în cadrul
comunităţii vieneze. Ne era foarte greu,
pentru că nu cunoşteam limba germană şi
aveam mereu nevoie de traducător. Timpul a
trecut şi numărul de români a crescut, astfel
că, prin 1985, eram în ju r de 30 de
persoane. Şcoala de Sabat şi anum ite
servicii divine le ţineam în sala de tineret,
şi-mi amintesc că era o atm osferă plăcută.
Cei din conducerea U niunii A ustriece
considerau că cel mai bine ar fi să ne integrăm
în com unitatea din Viena, continuă fratele
Răzvan Ştefan. Dar, pentru că nu cunoşteam
bine limba şi aveam datinile şi obiceiurile
noastre, pe care austriecii nu le aveau serviciile divine de vineri seara şi sâm bătă
după-am iaza - am cerut să ni se dea un loc
unde să ne putem ţine serviciile după
rânduiala noastră. Fratele Albulescu, care
între timp a decedat, a fost tru p şi suflet ca
noi să avem propria noastră com unitate în
care să ne ţinem serviciile divine. Ca
urm are a cererii noastre, după câţiva ani.
U niunea A ustriacă ne-a pus la dispoziţie
un locaş, cel de la Floridsdorf, unde
încăpeam o sută de persoane. Pentru o
vreme, spaţiul acela a fost suficient, dar,
fiindcă num ărul de m em bri rom âni a
crescut foarte repede, a trebuit să ne
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despărţim în două comunităţi, cea de-a
doua com unitate aflându-se pe Linzerasse.
A şa stăteau lucrurile prin 1990.
In acel an, com unitatea din Linzerasse,
care num ăra aproape 70 de membri, era în
plină dezvoltare, prin transfer de m embri
sau botezuri locale, spune şi fratele Ioan
Dinu, prezbiterul comunităţii. La vrem ea
respectivă, fratele Bostan era pastor
onorific al acestei com unităţi, el nefiind
rem unerat. Văzând creşterea noastră rapidă,
U niunea Austriacă s-a decis să ne ajute prin
acordarea unei alte clădiri. Aşa am ajuns
aici, în actualul locaş, pen tru care am lucrat
timp de un an de zile. Inaugurarea s-a făcut
în luna mai 2000. A cest locaş are 250 de
locuri în sala mare, plus balconul şi
dependinţele de la etaj, care satisfac toate
nevoile comunităţii reunite.
Fraţii noştri au depus într-adevăr o
m uncă titanică în renovarea şi schimbarea
acestei clădiri, care acum ne deserveşte ca
local; au d onat şi o sum ă destul de
frum oasă pentru atingerea ţelului nostru,
d ar să nu uităm că U niunea A ustriacă a
finanţat acest proiect cu peste 6 milioane
de şillingi, fiindcă, aparţinând de ei, ea
socoteşte că şi noi, o com unitate etnică dar
integrată în sistemul mondial al Bisericii
noastre, avem aceleaşi drepturi şi privilegii
ca şi com unităţile de limbă germ ană din
A ustria. Azi suntem în ju r de 150 de
membri, plus copii şi tineri nebotezaţi,
spune pastorul Torok Csaba.
Pentru că a venit vorba de tineri, spuneţi-ne
care este situaţia tinerilor din comunitatea
Viena?
Avem aproximativ 40 de tineri, grupaţi
pe categorii de vârstă, răspunde fratele
Gheorghe Tolan. Toţi sunt îndrumaţi şi
învăţaţi de persoane devotate lui Dumnezeu.
C om unitatea sprijină activităţile lor cu cele
necesare. Ei obişnuiesc să meargă destul de
des în excursii, atât vara, cât şi iarna. Tinerii

Biserica Adventistă de limba română din Viena

de aici, deşi sunt crescuţi în cultura
de datoria noastră să-i atragem pe
românească, frec-ventează şcolile
diferite căi spre D um nezeu. D e când
austriece şi, desigur, sunt confruntaţi
sunt aici, am avut ocazia să stau
cu alte situaţii decât cele din
deseori de vorbă cu rom âni care n-au
Rom ânia, deci trebuie să facă faţă
auzit niciodată adevărul. în unele
altor ispite. Noi încercăm să-i
cazuri, când ne-am întâlnit după
sprijinim în absolut toate problem ele mulţi ani, m i-au spus că citiseră toate
cărţile pe care li le-am dat. D espre
care apar şi să-i integrăm în viaţa
com unităţii din Viena.
două persoane cu care am lucrat ştiu
Avem un club de exploratori,
că, la întoarcerea în ţară, s-au botezat.
form at din trei grupe, continuă fratele Acum, acestea sunt m em bre la
Sorin Cantor, care totalizează în
Târgovişte.
m edie 20 de copii. U neori vin doar
ei, altă dată vin şi oaspeţi de-ai
Aşadar, se poate! Noi vă dorim
copiilor, aşa că suntem mai mulţi.
succes...
Ţinta noastră este ca, la sfârşitul a doi
ani de activitate, să avem o persoană
In continuare, vă invit să-i cunoaştem
din afara bisericii, pe care s-o fi ajutat pe fra ţii noştri care au form a t o
şi să-i facem cunoştinţă cu Isus, şi cel comunitate românească la Paris.
puţin un copil din afară, pe care să-l
Sunt la Paris din 9 august 1982,
aducem în grupă şi, de dragul grupei,
îşi descarcă sufletul ostenit, dar şi
să vină la adunare. Ne-am organizat
plin de fericire, sora A neta Pan. D e la
de curând, ne-am întâlnit în fiecare
sosirea mea, am dus dorul comunităţilor
duminică, dar nu am avut încă o ieşire din ţară. îmi era greu singură într-o
mai lungă. Condiţiile nu sunt deocam  ţară străină. M i-au trebuit trei ani
dată prielnice, pentru că majoritatea
până când am întâlnit o familie de
părinţilor din V iena şi-au trimis
rom âni şi am avut ocazia să vorbesc
copiii în Rom ânia, pentru vacanţă.
româneşte. T ot prin vrem ea aceea,
N e bucurăm însă că în R om ânia au o am vizitat un a dintre com unităţile
ofertă variată de activităţi prin
iugoslave din Paris şi am fost aşa de
taberele care se organizează acolo, şi
bucuroasă să-i văd îm preună! Din
sunt sigur ca vor reveni de acolo cu
m om entul acela, m ă gândeam că va
noi specializări şi aptitudini.
veni vrem ea când şi noi, românii,
vom avea o com unitate la Paris.
Reuşiţi să fiţi m isionari intr-o ţară V rem urile erau grele, dar încetul cu
străină?
încetul visul m eu se împlinea.
E u cred că da, afirmă convingător D um nezeu a lucrat şi sunt bucuroasă
fratele Răzvan Ştefan. în V iena sunt
că astăzi suntem îm preună atâtea
mulţi rom âni şi considerăm că este
fam ilii...

De fapt, cum s-a form at această
comunitate?
începând cu luna m artie 1990, s-a
form at prim a grupă a Şcolii de Sabat
de limba rom ână, în cadrul com unită
ţii franceze din Paris, relatează fratele
Vică Creţu. Când grupa noastră n-a
mai avut loc la balcon, com unitatea
franceză ne-a oferit un alt loc, cel din
dreapta amvonului, după perdeluţă.
Acolo, ţineam doar Şcoala de S abat
predica fiind comună. Noi însă
tânjeam după o predică în limba
română. Vorbitori am fi avut, fiindcă
grupa creştea m ereu şi mulţi dintre
noi eram obişnuiţi să predicăm. Aşa
că am întrebat dacă putem ţine servicii
divine şi în limba română. D ar nu era
deloc simplu, căci, din cauza
legislaţiei franceze, noi nu puteam
forma o comunitate separată. Condiţia
era să fim m inimum 50 de m embri cu
drepturi depline. Ori noi, deşi eram
mulţi, n-aveam actele legale necesare.
Tot din această cauză, o perioadă
destul de lungă, n-a fost posibilă nici
transferarea noastră, ca membri, în
cadrul comunităţii franceze. D oar cei
ce obţineau în prealabil dreptul de
lucru aveau posibilitatea să-şi facă
transferul, ca membri. A şa că a trebuit
să treacă destul de mult tim p până ce
şi ne-am transferat în cadrul
com unităţii franceze din Paris.
într-un fel, eram ca nişte oi fără
păstor şi tare ne bucuram când eram
vizitaţi de cineva din ţară. A venit pe
aici fratele Bocăneanu, fratele Dumitrescu, fratele Chelbegeanu şi alţii.
Cu aceste ocazii, serviciul divin se
ţinea în limba rom ână, iar noi, ca o
expresie a bucuriei, făceam la prânz o
masă festivă comună.
A şa au stat lucrurile până în 1996,
când, cu greu, am primit acceptul să
ţinem o dată pe lună un serviciu divin
în limba română. Ne strângeam în sala
de tineret, aflată la parterul pavilionului
alăturat, în care încăpeam
aproximativ 100 de persoane.
D upă o vreme, s-a făcut o
reorganizare a Federaţiei franceze, şi
fratele G eorges Gilles a devenit
pastorul nostru. El ne-a iubit şi a
dorit înfiinţarea unei com unităţi
rom âneşti la Paris. A şa se face că,
începând din prim ul Sabat al lunii
octom brie 1998, am primit
aprobarea să ne strângem în pavilion
CuRiERul AdvENTiST, ScpTEMbRiE 2 0 0 2
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şi dim ineaţa, concom itent cu dânşii.
Fratele Gabi Golea, aflat la studii la
Collonges, venea o dată pe lună la
noi. De asemenea, s-a ales un comitet
provizoriu, form at din câţiva slujbaşi,
iar în anul urm ător ni s-a oferit
ocazia să facem alegeri, deşi încă
funcţionam tot pe lângă com unitatea
franceză. D ar în data de 23 mai 2001,
cu ocazia alegerilor Federaţiei
desfăşurate le Vitei, grupa rom ână a
fost declarată oficial com unitate în
cadrul Federaţiei France-Nord.
Azi, spune prezbiterul comunităţii,
Gheorghiţă Stan, suntem o comunitate
tânără şi avem în frunte un pastor
tân ăr şi energic, pe fratele Emil
Lazăr, care se preocupă de lucrarea
lui D um nezeu. A re o inimă mare, o
credinţă puternică şi încredere că-şi
va vedea visul împlinit.
Cum se integrează tinerii în
societatea franceză, pe de-o parte, şi în
comunitatea românească, pe de altă
parte?
Integrarea tinerilor este o
provocare pentru noi, spune
dirigintele de tineret A ndrei Babacu,
şi vă mărturisesc că nu îmi este deloc
uşor. Tinerii au multe aşteptări şi
trebuie să le oferim mult. D ar ei au
răspuns bine chemării de a se integra
în această com unitate. In Sabat, ne
strângem p entru activităţi specifice şi
discuţii. în principiu, abordăm
subiecte alese de participanţi. I-am
lăsat să aleagă dintr-o listă cu
subiecte şi le-am votat îm preună.
A sta i-a făcut să vină-şi la
urm ătoarele întâlniri. Lista avea
patruzeci de subiecte, pe care le-am
abordat aproape în întregime. A u fost
interesante. La fiecare sfârşit de
întâlnire, obişnuiam să aveam o masă
com ună, şi asta ne-a unit şi mai mult.
D upă un timp, au început să
propună ei înşişi anum ite subiecte şi
să le prezinte. M ateriale, imagini,
casete video etc. întotdeauna ne-am
preocupat să le oferim program e
dinamice. D e asemenea, am încercat
să-i ajutăm să-şi prezinte subiectul
mai întâi în grupul lor restrâns,
pentru ca ulterior să-l poată prezenta
şi în sala mare. Sper că toţi vor fi în
stare să prezinte pe rând câte un
subiect care îi pasionează. Acesta este

6

CuraERul AdvENTiST, SEpTEMbRiE 2 0 0 2

Biserica Adventistă de limba română din Paris

scopul: de a-i pregăti pe tineri să
preia comunitatea.
P astorul nostru, Emil Lazăr, se
ocupă de exploratori şi companioni.
Sunt câte 15 în fiecare grupă şi se
întâlnesc de două ori pe lună.
Şi în privinţa Şcolii de Sabat
lucrurile evoluează tot mai bine,
susţine dirigintele Felician Ciupitu.
Deşi este un departam ent mare,
m ulţumim D om nului că avem
instructori conştiincioşi, care susţin
cele zece grupe. Şi fiindcă avem tot
timpul vizitatori neadventişti, am
înfiinţat o grupă special p en tru ei.
A m căutat să beneficiem de
transmisiunile care s-au făcut prin
satelit în toată Europa. Programul
F ap te 2000 şi apoi G alileanul au
adunat un num ăr m are de oaspeţi. în
urm a lor, am avut şi câteva botezuri,
cu candidaţi veniţi din afară şi dintre
tinerii noştri. N um ărul m em brilor
creşte şi datorită exodului spre vest.
D in păcate, cei care vin întâm pină
greutăţi serioase datorită lipsei de
locuinţe şi de locuri de muncă,
rem arcă Nelu Slăvitescu, responsabil
cu activităţile laice. D e la înfiinţarea
grupei rom âneşti, ni s-au alăturat prin
botez 15 persoane. A cum suntem
150 de m em bri cu scrisoare de
recom andare, deşi în Sabat sunt
prezenţi peste 400 de adventişti.
Locaşul în care ne adunăm este, de
fapt, o biserică anglicană, considerată
m onum ent naţional.

D e când am devenit com unitate
separată, avem şi propriul nostru
registru. în felul acesta, a devenit
evident că darurile şi zecimile
noastre sunt semnificative. C hiar şi
cei de la U niunea Franceză au
apreciat credincioşia noastră, şi cifra
contribuţiei este m ereu crescândă. Cu
toate acestea, cu nevoile care sunt la
Paris, putem spune că ne descurcăm
la limită. D esigur, în limita
posibilităţilor, răspundem şi
solicitărilor venite din ţară. Avem şi
planul nostru: de un an şi jum ătate
strângem o sum ă pentru a achiziţiona
un teren sau un locaş, fiindcă avem
legi care ne obligă să nu depăşim un
anum it num ăr de persoane într-o
sală, iar noi îl depăşim. Probabil că în
viitor ne vom despărţi în două sau
vom găsi un spaţiu m ult mai m are în
care să fim îm preună.
într-adevăr, dorinţa de a fi
îm preună este o caracteristică a celor
ce au plecat pentru o vreme de pe
tărâm ul românesc. Şi eforturile
proprii, conjugate cu ajutorul
gazdelor, au fost încununate de
succes. Cu cât mai m ult putem spune
atunci că eforturile proprii, conjugate
cu puterea cerească ce ne stă la
dispoziţie, vor fi încununate de
succes la arătarea D om nului FIristos,
spre care privim fiecare, indiferent
unde ne-am afla!

„încredeţi-vă în proorocii
Lui si veti izbuti
• / /

La fiecare răscruce din istorie,
D um nezeu Şi-a călăuzit poporul prin
profeţi. Pentru eliberarea evreilor din robia
egipteană, D um nezeu l-a folosit pe Moise,
succedat de Iosua, care a condus poporul
pentru cucerirea ţării făgăduinţei. Marele
D upă cum arm atele aliate ale
profet Moise, vorbind prin inspiraţie, şi-a
m oabiţilor şi am oniţilor au pornit războiul sfătuit în m od stăruitor poporul să respecte
de cucerire îm potriva iudeilor şi a regelui
legile date lor de Cel P rea înalt pentru a se
lor, la fel a făcut şi „balaurul, şarpele cel
bucura de protecţie, prosperitate şi fericire.
vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care
El le-a ară tat condiţiile prosperităţii, d ar şi
înşalăîntreaga lum e” (Apoc.12,9), care s-a urm ările neascultării (Deut.28).
ridicat îm potriva C ăpeteniei oştirii
N esocotirea avertismentelor date şi a
D om nului (Iosua 5,14), Mihail, şi a
chem ărilor duioase la pocăinţă a dus, în
poporului Său, pentru a răsturna
cele din urm ă, la cucerirea de către asirieni
guvernarea stabilită din eternitate.
a regatului de nord al Palestinei (anul 722
Isus H ristos şi biserica Sa au fost în
î.H r.) şi la cucerirea Iudeii de către
to ate vrem urile istorice obiectul urii
N ebu cadn eţar în trei invazii succesive (anii
necum pătate a primului ucigaş şi a „tatălui 606, 597 şi 586 î.Hr.)
m inciunii”. N ereuşind să distrugă nici
în ciuda insistenţei profeţilor de a
biserica, nici pe autorul ei, balaurul va face ren u n ţa la idolatrie şi de a urm a în căile
o ultimă încercare, pornind război
Dom nului, poporul ales a întors spatele
îm potriva „răm ăşiţei” bisericii, a celor
Celui ce i-a p u rta t ca pe aripi de vultur şi
care „păzesc poruncile lui D um nezeu şi ţin i-a chem at ca un părinte iubitor să se
m ărturia lui Isus H ristos” (Apoc. 12,17).
întoarcă la El (vezi Is.1,2-6 ; Ier.7,25-26).
în faţa primejdiei, Iosafat şi poporul
în loc să ia seam a la avertismente, poporul
iudeu şi-au îndreptat faţa spre Dumnezeu,
Israel şi-a tratat profeţii ca pe nişte
singura lor nădejde de scăpare, şi au primit duşmani. Pe Isaia l-au tăiat cu ferăstrăul,
ajutorul necesar, care a dus la înfrângerea
iar pe Ierem ia l-au persecutat în diferite
totală a duşm anilor (vezi 2 Cron.20,3-24).
feluri.
Profetul lahaziel, inspirat de Duhul
D ar chiar şi în tim pul captivităţii lor,
Dom nului, i-a încurajat pe iudei zicând:
D um nezeu le-a dat profeţi. Daniel, model
„Nu vă tem eţi şi nu vă spăim ântaţi
de integritate şi credincioşie, a arătat în
dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi profeţiile sale că binele va birui răul în cele
veţi lupta, ci D om nul” (2 Cron.20,15).
din urm ă şi că poporul înrobit va primi din
Poporul s-a încrezut în D um nezeu şi în
nou tim p de îndreptare (vezi Dan.9,24-27).
profeţii Lui, au fost întăriţi şi au obţinut o
Prin dezvăluirile sale, profetul Ezechiel a
biruinţă strălucită.
dem onstrat că robia era în totul justificată,

Prezentul articol este destinat zilei
Spiritului Profetic, din 19 oct. 2002.
Responsabilii bisericilor locale sunt rugaţi
să-l întrebuinţeze ca m aterial de bază
pentru a se inspira.

Aron M oldovan,
director al Departamentului
Spiritul Profetic

„ Ascultaţi-mâ
luda /si locuitorii
Ierusalimului!
încredeti-vâ
în
/
Domnul
Dumnezeul
vostru,' /si veti
/ fi
întări/ti;'
încredeti-vâ
în
/
proorocii Lui şi
veti
izbuti."
/
(2 Cronici 20,20)
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dar că D um nezeu nu doreşte m oartea
păcătoşilor, ci înd reptarea lor (vezi
cap.33,11)
D upă exilul babilonian şi
întoarcerea iudeilor din captivitate,
profeţii lui D um nezeu erau la datorie
pentru a-i încuraja, a-i m ustra şi a-i
corecta. Profeţii H agai şi Z ah aria le-a
fost de m are ajutor copiilor robiei,
călăuzindu-i în opera de reconstruire
a templului şi de reconstrucţie
naţională.
Insă, iudeii s-au înstrăinat din nou
de Liberatorul lor, adâncindu-se în
legalism şi m ândrie naţională,
formalism şi superficialitate
spirituală. Totuşi, înainte de apariţia
lui Mesia, un glas profetic s-a auzit în
pustia Iudeii: „Pregătiţi calea
Dom nului, neteziţi-I cărările”
(Mat.3,3). V iaţa lui austeră şi
integritatea caracterului său i-au făcut
pe păcătoşi să trem ure şi pe cei
sinceri să prindă speranţă.
„Locuitorii din Ierusalim, din toată
lu d ea şi din toate îm prejurimile
Iordanului, au început să iasă la el şi,
mărturisindu-şi păcatele, erau
botezaţi de el în Io rd a n ” (Mat.3,5-6).
D upă înălţarea M ântuitorului şi
coborârea Duhului Sfânt la
cincizecime, biserica prim ară s-a
bucurat din plin de darurile D uhului,
între care proorocia deţinea un loc
proem inent. A postolul Pavel declară
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în 1 Cor.12,28: „D um nezeu a rânduit
în biserică întâi apostoli, al doilea
p ro o ro c i,...”. A şezarea proorocilor
imediat după apostoli este
semnificativă. Acelaşi autor îi
m enţionează pe prooroci după
apostoli în Efeseni 4,11.
D arurile sunt menite să
contribuie la desăvârşirea
credincioşilor, la lucrarea de slujire a
bisericii, la unitate şi m aturitate în
credinţă, la asem ănare în caracter cu
Isus Hristos, Capul bisericii. Aceste
scopuri nu se pot limita la primul
secol creştin, ci trebuie urm ărit în
perm anenţă. D e aceea, nici darurile
Duhului, inclusiv darul proorociei,
nu ar fi trebuit să înceteze după
încheierea canonului Noului
Testam ent. Motivul rarefierii
profeţilor după prim ul secol creştin
trebuie căutat în starea spirituală a
bisericii.
Sunt şi alte argum ente care ne
învaţă că darul proorociei, îm preună
cu celelalte daruri, ar fi trebuit să
răm ână m ereu în biserică.
1) A postolul Pavel ne îndeam nă să
nu dispreţuim proorociile, ci să
cercetăm şi să selectăm ce este bun
(1 Tes.5,20-21). 2) Apostolul Ioan,
spre sfârşitul secolului I, declară: „să
nu daţi crezare oricărui duh, ci să
cercetaţi duhurile dacă sunt de la
D um nezeu; căci în lum e au ieşit

mulţi prooroci mincinoşi”(l lo a n 4 ,l).
Avertism entul cu privire la proorocii
mincinoşi nu şi-ar avea sensul, dacă
pe viitor nu aveau să mai apară
profeţi adevăraţi. în acest caz, toţi
profeţii aveau să fie falşi şi,
cunoscând aceasta, n-ar mai fi
constituit o am eninţare. 3) însuşi Isus
a spus că, în vrem urile din urm ă, „se
vor scula Hristoşi mincinoşi şi
prooroci m incino şi...” (M at.24,24).
Dacă nu aveau să fie decât prooroci
mincinoşi, avertismentul n-ar avea
justificare. însă, acolo unde există
„prooroci m incinoşi” trebuie să fie şi
prooroci autentici. 4) Cele m en 
ţionate în Ioel 2,28-32 nu s-au
îm plinit în totul la cincizecime, ci
urm ează să se împlinească pe deplin
în timpul în care D uhul Sfînt va lucra
cu cea mai m are putere, în timpul
Ploii târzii. 5) D ar cel m ai puternic
argum ent, că darul proorociei trebuie
să fie în ultim a fază a marii lupte
dintre bine şi rău, este m enţiunea din
Apoc. 12,17 com parată cu
Apoc.19,10 şi 22,9. în prim ul pasaj
m enţionat, se arată că cei rămaşi
credincioşi lui D um nezeu, din ultim a
bătălie a marii controverse, „ţin
m ărturia lui Isus”. în al doilea, se
arată că „m ărturia lui Isus este duhul
proorociei”. în al treilea, se spune că
cei ce ţin m ărturia lui Isus sunt
proorocii, fraţii lui Ioan, îm preună
slujitori cu el şi cu îngerii.
Expresia „m ărturia lui Isus” din
Apocalipsa 12,17 poate să însem ne
atât m ărturia pe care o depune cineva
în favoarea lui Isus, cum era cazul lui
Ioan (vezi Apoc.1,9), cât şi m ărturia
pe care o depune Isus, personal sau
prin interm ediul profeţilor.
Contextul arată că acesta este sensul
intenţionat aici. în acest sens,
întreaga Biblie este, în general,
m ărturia lui Isus. Şi A pocalipsa este,
în special, m ărturia lui Isus. T o t ce au
scris sau au spus profeţii inspiraţi
este, de asemenea, „m ărturia lui
Isus”, indiferent dacă este vorba de
profeţi canonici sau necanonici,
bărbaţi sau femei, din antichitate sau
din timpurile noastre. Acolo unde
sunt profeţi adevăraţi, acolo este

„m ărturia lui Isus”, „duhul proorociei”, căci profeţii aveau în ei „D uhul
lui H ristos” (vezi 1 Petru 1,11)
Adventiştii de ziua a şaptea,
observând cu atenţie viaţa şi
activitatea lui Ellen H arm on (prin
căsătorie W hite), au fost determ inaţi
să recunoască, prin dovezile oferite,
că această persoană a fost un
instrum ent prin care Dum nezeu Şi-a
comunicat mesajele necesare pentru
călăuzirea poporului Său în această
ultimă fază a istoriei lumii. La o
cercetare am ănunţită şi im parţială se
ajunge la concluzia că scrierile lui
Ellen W hite sunt în arm onie cu
Biblia, că ea caută să-L înalţe pe
Hristos şi nu propria persoană.
Experienţele miraculoase, care au
însoţit-o, caracterul ei de bună
creştină, roadele activităţii ei în viaţa
bisericii şi a celor ce-i citesc cu
sinceritate scrierile, îm plinirea
profeţiilor făcute de ea şi pentru care
au fost împlinite condiţiile necesare,
etc., satisfac în totul semnele unui
adevărat profet.
Totuşi, Ellen W hite nu vedea în
cuvântul „profet” un term en
corespunzător pentru definirea
activităţii ei. Lucrarea ei cuprindea
mai mult decât se înţelegea atunci
prin cuvântul acesta. Pe de altă parte,
mulţi pretinşi profeţi din timpul ei au
adus ocară asupra cauzei lui
Dumnezeu.
Dovezile însă arată în m od clar că
Ellen W hite avea darul profetic. Ea
avea conştienţa că a fost chem ată de
D um nezeu să vorbească în N umele
Său, cu autoritate divină, şi să scrie
ceea ce i-a fost descoperit. Scrierile ei
de avertizare, mustrare, corectare,
m ângâiere şi încurajare, adresate
conducătorilor şi m em brilor laici,
medicilor, redactorilor, educatorilor,
părinţilor şi tinerilor sau bisericii, în
general, au săvârşit o lucrare
m inunată şi aduc roade benefice şi
astăzi.
Rolul lui Ellen W hite în
stabilirea organizaţiei, înţelegerea
misiunii bisericii, în ţa ră şi în
străinătate, în promovarea

principiilor sănătăţii şi de educaţie şi Biblie. în scrierile ei, sunt multe
în lucrarea de răspândire a adevărului detalii ale evenim entelor istorice,
raportate în Scripturi, dar nici o
cu literatura, este imens.
învăţătură esenţială nouă. Scrierile ei
Deşi în primii ani de activitate au
nu sunt nici îm potriva Bibliei, nici
fost puţini cei ce i-au recunoscut
mai presus de ea, nici un adaos la
rolul şi im portanţa activităţii ei,
aceasta. E a şi le-a definit ca fiind o
treptat, m ajoritatea adventiştilor de
ziua a şaptea au recunoscut că „aici
„lumină mai mică”, m enită să ne
conducă la o „lumină mai m a re”,
este degetul lui D um nezeu”. Deşi
niciodată nu ne-am ridicat la
Biblia. A ceste scrieri ne atrag atenţia
înălţim ea aşteptărilor lui D um nezeu
la adevăruri uitate, la greşeli de
înţelegere şi aplicare, mustră,
în ceea ce priveşte respectul faţă de
mângâie, încurajează şi ne determ ină
scrierile sale, chiar duşmanii ei
să iubim Sfânta Scriptură, s-o
înverşunaţi au fost nevoiţi să ţină
seama de im ensa autoritate cu care a studiem şi s-o aplicăm în viaţă.
Chem area regelui Iosafat este la
înzestrat-o D um nezeu, deşi ea nu
fel de actuală şi astăzi: „încredeţi-vă
pretindea onoare sau răsplată.
D octrina bisericii n-a fost stabilită în proorocii Lui şi veţi izbuti”. Cum
poate cineva justifica neglijenţa sau
de Ellen W hite. Rolul ei s-a
chiar ostilitatea faţă de scrierile
manifestat în confirm area poziţiilor
corecte la care ajungeau liderii
Spiritului Profeţiei? D ispreţuirea
bisericii prin cercetarea Bibliei, la
luminii cereşti nu poate să răm ână
orientarea cercetărilor, com baterea
fără urmări. Alegând împotrivirea,
devierilor de la credinţa stabilită şi a
apucăm pe drum ul ruinei personale.
spiritului contrar cunoaşterii
D um nezeu este gata să-i ajute pe cei
adevărului. Poziţia corectă de luat îi
sinceri, dar nu po ate face nimic
era com unicată adesea prin viziuni,
pen tru cei îngâmfaţi şi m ulţum iţi de
dar niciodată viziunile n-au fost o
sine.
sursă p en tru doctrină. Părerile
greşite, pe care Ellen W hite le-a avut
în primii ani, n-au fost prezentate
niciodată în scrierile ei. în ele, nu
există nici o învăţătură fundam ental
nouă, care să nu fi fost luată din
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închinare

Vesel vin la
rugăciune

//

//

•

•

•

A

închinare cu bucurie

Teodor Hutanu.
/
r
secretarul Uniunii Române

îţi mai aminteşti prim a strofă a cântării
238 din Im nurile vechi? C red că o ştii deja
p e de rost, pen tru că nu d o ar o dată ai
lăsat harpa ta să sune laude lui D um nezeu
la altarul de dim ineaţă al familiei. D ar ce
crezi: este adevărat că p o ţi fi vesel ori de
câte ori participi la rugăciune? Mai ales,
la rugăciunea de dim ineaţă? Acest
m o m en t îmi aduce în m inte im agini cu
părinţi sau copii care
încă nu şi-au
finalizat som nul sau
cu ore de rugăciuni
în biserici cu
închinători puţini şi
sobri. Este adevărat
că aceste ocazii de
închinare te atrag să
alergi spre ele cu
bucurie?

observa uşor ce se întâm p lă atât la
am von, cât şi în sală. C ât de veseli ara tă
cei care vin la în ch in are? C ât de bucuroşi
cântă, ascultă, răspu nd şi laudă pe
D u m n ezeu cu „A m in”-urile lor? C âtă
lum ină este în privirea credincioşilor,
atun ci când se văd unii pe alţii? îţi înalţă
p red ica sufletul prin p orţile G olgotei
spre N oul Ieru salim ? C ân d vezi şi sim ţi
to t ceea ce are loc
în b iserica ta, ai
dori să m ai răm âi
la ad u n a re sau ai
fi m ai fericit, dacă
ai pleca?
Desigur,
închinătorii se
adună înaintea lui
D um nezeu de pe
#
diversele cărări ale
vieţii. U nele din
acestea nu sunt
însoţite de multă
bucurie.
Dimpotrivă. însă
nu este o erezie a
crede şi a aştep ta ca toţi închinătorii să
trăiască o intensă bucurie în experienţa
întâlnirii lor cu D um nezeu. David
înţelegea exact ceea ce spunea: „M ă bucur
când mi se zice: H aidem la Casa
D om nului!”(Ps. 122,1). „M ă bucur în
D om nul, şi sufletul M eu este plin de
veselie în D um nezeul M eu; căci m-a
îm brăcat cu hainele m ântuirii, m-a
acoperit cu m a n tau a izbăvirii...”
(Is. 61,10) este răspunsul spontan şi
perm an en t al sufletului absorbit de
întâlnirea cu D um nezeul eliberator de

întâlnirea personală
cu prezenţa şi

caracterul divin este
motivatorul unic si

Bucuria închinării

de neînlocuit al

răspunsului inimii

Ce este ea în
realitate? Este
posibilă? D e fiecare
dată? Şi acasă, şi la
adunare? Deşi, pro
babil, nu o atingi de fiecare dată când te
închini, ea răm âne totuşi atm osfera
perm anentă a închinării adevărate. Aşa
mărturisesc pionierii credinţei advente,
altfel nu ar fi scris „Lasă harpa ta să sune”
şi nu ne-ar fi lăsat ca m oştenire sacră
exemplul şi chem area lor pentru o
închinare cu bucurie. Aşa înţeleg
închinarea multe biserici adventiste şi
mulţi credincioşi de astăzi.
H ai să m ergem , de această dată, la
C asa D om nului puţin mai devrem e ca de
obicei. A lege-ţi un loc de u n d e p o ţi

închinătorului.
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păcat şi de nefericire. C ântarea
M ăriei susţine acelaşi principiu al
bucuriei închinării - „Sufletul m eu
m ăreşte pe D om nul şi mi se bu cu ră
duhul în D um nezeu, M ântuitorul
m e u ...” (Luca 1,46-55). Pavel şi Sila
ne asigură că principiul operează
chiar şi în condiţii de tem niţă
(Fapte 16,25).

Unde e s t e bucuria?
T oţi cei care se în ch in ă cu
bucurie au o înţelegere
fu n d am e n ta lă cu privire la
închinare. D eşi o definiţie
cu p rin zăto are a închinării este
dificil de form ulat, având în v edere
m ăreţia şi com plexitatea acestui act,
totuşi u n aspect nu p o ate lipsi
niciodată: în tâln irea cu D um nezeu.
C ând închinarea este orice altceva activitate intelectuală, artistică,
părtăşie etc. - şi nu trăirea autentică
a prezen ţei lui D um n ezeu, bucuria
are p u ţin e şanse să fie p rezentă.
„B ucuraţi-vă to td eau n a în Dom nul!
Iarăşi zic: B u cu raţi-vă!” (Fii. 4,4).
Ideile, m uzica, pro iectele, n u m ăru l
şi apelurile no astre nu sunt
adevăratele generatoare ale
bucuriei. D om nul nu p o ate fi
înlocuit de nim eni şi de nim ic. D e
aceea prezen ţa Sa este absolut
necesară, dacă dorim ca punctele
program ului nostru de închinare să
p rin d ă viaţă, „precum în cer, aşa şi
pe p ăm ân t”.

eficiente sunt soliştii sau corurile
care se com plac în a atrage atenţia
spre perform anţele lor, iar
predicatorii care fac p arad ă de
inteligenţă şi orato rie cad în aceeaşi
greşeală. (1 P etru 5,5).
2. D um nezeu găseşte plăcere în noi
C rearea păm ântului şi implicit a
omului a adus bucurie lui D um nezeu
(Gen.1,31; Is.62,3-5; Ţefania 3,17).
Cea mai pro fu ndă bucurie a iubirii
este de a aduce bucurie în inima celui
pe care-1 iubeşte.
3. N e apropiem de D um nezeu
închinarea biblică nu este doar o
repetiţie pentru o experienţă ulteri
oară a închinării din cer, ci ea ne
aduce în prezenţa lui Dumnezeu
acum, în timpul închinării (Evrei
10,22; 12,18-24). Chiar dacă ne
adresăm u n o r realităţi nevăzute de
ochii fizici, este norm al să trăim
prezenţa lor, deoarece existenţa lor
este mai sigură şi mai durabilă decât
cele văzute.
4. D um nezeu Se apropie de noi
în Iacov 4,8 avem modelul
atitudinii lui D um nezeu faţă de
poporul Său: „Apropiaţi-vă de
D um nezeu şi El Se va apropia de
voi”. în diverse forme, D um nezeu

caută m ereu să-Şi descopere prezenţa
faţă de închinători (2 Cron. 5,13.14).
5. D um nezeu ne slujeşte
Deşi glorificarea lui D um nezeu
este ţinta închinării, rezultatul este că
noi înşine suntem întăriţi şi reînvioraţi. Pe lângă creşterea noastră în
cunoştinţă şi susţinerea reciprocă a
închinătorilor (1 Cor. 14,26;
Col. 3,16; Ef. 5,19), în închinare,
D um nezeu Se întâlneşte cu noi şi ne
întăreşte credinţa, ne intensifică
conştienţa prezenţei Sale şi ne
înviorează spiritul (1 P etru 2,5).
închinarea autentică permite
Duhului Sfânt să ne transform e în
asem ănarea Dom nului Hristos
(2 Cor. 3,18).
6. Vrăjmaşii D om nului fug
C a şi în timpurile Vechiului
T estam ent, închinarea îi oferă lui
D um nezeu posibilitatea să lupte
contra forţelor demonice, care se
împotrivesc Evangheliei (2 Cor.
20,21-22). Postul şi rugăciun ea nu
şi-au pierdut puterea de a scoate
dem oni (M atei 17,21).
7. Necredincioşii sunt convinşi că
se află în prezenţa lui D umnezeu.
Deşi evanghelizarea este o
consecinţă a închinării, apostolul

R e zu ltatele închinării în
p rezen ţa lui D um n ezeu
1. N e desfătăm în D um nezeu
O m ul este creat nu do ar să dea
slavă lui D um nezeu, ci şi să găsească
plăcerea în aceasta. Cea mai m are
bucurie a vieţii, mai m ult decât în
oricare altă activitate, ar trebui să o
găsim în închinare (Ps.27,4; 16,11;
73,25; 84,1.2.4.10). Bucuria slăvirii
lui D um nezeu ne aduce în arm onie
cu experienţa bisericii prim are
(Luca 24,52.53; F ap te 2,46) şi a
fiinţelor cereşti (Apoc. 4,8; 5,12). O
atenţie specială trebuie acordată
lucrurilor care distrug atm osfera
închinării, dintre care, cele mai

CuRiERul AdvENTiSI, SEpTEMbmE 2 0 0 2

11

Pavel cere corintenilor să se exprime
cu claritate în închinare, având în
vedere prezenţa necredincioşilor în
adunare (1 Cor. 14,23.25).
Participarea acestora la închinare
trebuie să le aducă înţelegere cu
privire la ceea ce se întâm plă şi să-i
facă în stare să recunoască prezenţa
lui D um nezeu în serviciul de
închinare.

Bucuria veşn ică a închinării
„în vecii vecilor” este o expresie
vital legată de actul închinării,
subliniind sem nificaţia veşnică a
acesteia. A tunci când apostolul
Pavel îi îndeam nă pe creştini să
răscum pere v rem ea (Ef. 5,15.16), el
explică ce înţelege prin acest îndem n
(v.17-20). El include aici căutarea
spirituală, direcţionată spre
D um nezeu. închinarea devine
rezultatul înţelegerii voinţei lui
D um nezeu şi îm plinirea acestei
voinţe. N um ai în felul acesta folosim
cel m ai bine tim pul nostru. V eşnicia
şi atotştiinţa lui D um nezeu fac din
închinarea noastră o continuă
bucurie pentru inim a divină, extinsă
de-a lungul veşniciei (Iud a 24,25).
A ctivitatea locuitorilor cerului
confirm ă dim ensiunea veşnică a
bucuriei închinării (A poc.4,8-11;
5,11-14).

Cum n e p u te m în ch in a cu
bucurie?
1. Prin D uhul Sfânt
Fiind o activitate spirituală,
închinarea autentică are loc doar prin
îm puternicirea D uhului Sfânt, activ
în inimile noastre. Cuvintele lui Isus
subliniază natura nevăzută, spirituală,
a închinării (Ioan 4,23.24). C ăutarea
M ăriei evidenţiază, de asemenea,
aspectul spiritual al închinării (Luca
1,46-47). E ste bine să conştientizăm
faptul că D um nezeu „caută”
perm anent închinători (Ioan 4,23),
dispuşi a intra în lum ea spirituală cu
duhul, timpul şi m intea lor. Implica
rea totală în închinare nu este opţională,
deoarece oricine se închină lui
D um nezeu „trebuie” să I se închine
în duh şi în adevăr (Ioan 4,24).
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A tâta timp cât acest standard răm âne
neatins, noi nu n e închinăm cu
adevărat.
2.
Prin recunoaşterea prezenţei
divine
A titudinea corectă în închinare
este generată de conştientizarea
prezenţei lui Dum nezeu, care ne
determ ină să răspundem . Fiinţele
cereşti văd slava divină şi strigă:
„Sfânt, sfânt, sfânt” (Isaia 6,3). Când
au văzut pe Isus păşind pe apă şi
vântul încetând să bată, o dată cu
in tra re a Lui în corab ie, ucenicii „I
s-au închinat” şi au recunoscut că El
este Fiul lui D um nezeu (M atei 14,33).
în Evrei este subliniat acelaşi
principiu: când venim în prezenţa lui
D um nezeu (Evrei 12,18-24), suntem
determ inaţi să răspundem corespun
zător, aducând lui D um nezeu „o
închinare plăcută, cu evlavie şi cu
frică” (v.28). Astfel, adevărata
închinare nu este ceva produs de om,
ci răspunsul om ului faţă de ceea ce
este D um nezeu pentru el.
C âtă închinare autentic spirituală
este în bisericile noastre? Este
închinătorul condus în p rezenţa lui
D um nezeu sau este atras în alte
direcţii, frustrante pentru experienţa
închinării? Cântările, rugăciunile şi
predica înalţă sufletul spre

D um nezeu sau îl rătăcesc în
labirintul „punctelor” um aniste şi
seculare din ritualul înţepenit al
tentativei noastre de închinare? Dacă
închinarea nu se realizează pe deplin
în bisericile noastre, atunci bogăţiile
şi profunzimile închinării
binecuvântate răm ân necunoscute şi
neutilizate, şi nu trebuie să ne mirăm
că printre noi sunt „mulţi
neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini
do rm ” (1 Cor.11,30). întâlnirea
personală cu prezenţa şi caracterul
divin este m otivatorul unic şi de
neînlocuit al răspunsului inimii
închinătorului.
3.
P iin pregătirea cu seriozitate a
închinării
D eoarece este o activitate
spirituală, închinarea trebuie
pregătită - atât de închinători, cât şi
de cei rânduiţi special pentru aceasta
cu multă rugăciune, im plorând
ajutorul divin pentru înnobilarea
tim pului închinării cu descoperirea
prezenţei lui Dumnezeu. închinătorii
au nevoie de instruire cu privire la
natura spirituală a închinării,
exemplificată şi argum entată de
experienţa bisericii Noului
T estam ent. Credincioşii trebuie
încurajaţi să-şi corecteze relaţiile
interpersonale stricate (1 Tim.2,8;

M atei 5,24; 1 lo a n 4,20). O rice
aspect al vieţuirii, începând cu viaţa
personală şi relaţiile de familie,
trebuie adus în arm onie cu voinţa
divină, pentru „ca să nu fie
îm piedicate rugăciunile voastre”
(1 Petru 3,7). E ste responsabilitatea
întregii biserici de a veghea ca
discordia apărută între credincioşi să
nu se extindă, deoarece nevindecarea
ei poate cauza reţinerea
binecuvântării de la întreaga biserică
(Ev.12,15).
Sfinţirea personală este vitală
apropierii de D um nezeu printr-o
închinare adevărată. Strădania pentru
puritate m orală şi spirituală este
prefaţa închinării autentice
(Ev. 12,14; Mat. 5,8). Elim inarea
vinovăţiei din sufletele noastre duce
la elim inarea obstacolelor închinării
(1 loan 3,21; Iacov 4,8).
4. Prin asigurarea cadrului potrivit
închinării
A m bianţa închinării - arhitectura
şi aranjam entul casei de rugăciune este im portantă în procesul
închinării, iar Isus S-a exprimat
convingător în sensul acesta prin
curăţirea Tem plului (M at.21,12.13).
Participarea şi concentrarea reală
asupra actului închinării este
subliniat de Isus prin modelul
„odăiţei” (M atei 6,6), care ne spune
că şi închinarea publică trebuie să fie
„ocrotită” de p e rtu rb ă ri-te a m a de a
nu greşi în public, dorinţa de a primi
apreciere, efortul de a nu-i ofensa pe
ceilalţi, distragerea atenţiei de la
obiectivul central al închinării, etc.
Ordinea, atm osfera adecvată şi
dispoziţia participării depline conduc
la o închinare plăcută lui D um nezeu
şi răsp lătito are p e n tru închinători
(1 Cor. 14,33.40; Ev.12,28).
5. Prin implicarea închinătorilor în
închinare
C ântarea are un loc im portant în
închinarea din V echiul şi N oul
Testam ent. A ntrenarea închinătorilor
în înălţarea de cântări, cu duhul şi cu
mintea, realizează apropierea de

Dumnezeu, care nu poate fi obţinută
altfel. Rugăciunea, mărturisirea,
angajarea, predarea - sunt forme de
participare, care trebuie intensificate.
Starea de spirit prom ovată este
esenţială pentru reuşita închinării.
Diferite puncte ale programului
închinării cer atitudini şi stări de
spirit diferite. A scultarea Cuvântului
presupune atenţie; lauda cere
bucurie; rugăciunile cer concentrare
asupra nevoilor noastre şi ale altora;
colecta cere sacrificiu şi încredere în
purtarea de grijă a lui D umnezeu;
Cina D om nului cere cercetare de
sine, pocăinţă şi m ulţum ire. Nu
putem susţine deplin toate aceste
atitudini în acelaşi timp, însă fiecare

Când timpul şi
locul închinării
sunt sfintite de
§

prezenţa lui
Dumnezeu, nu
poţi fi decât
vesel, ori de câte
ori participi.
ocazie de închinare şi fiecare elem ent
al ei trebuie să contureze o stare de
spirit bine definită şi realizată.
Pastorul sau prezbiterul care
aglomerează p rea multe activităţi în
cadrul aceluiaşi serviciu de închinare,
tinde să transform e închinarea în
spectacol de circ, unde se strigă:
„Priveşte aici! Priveşte aici!” în timp
ce se trece de la un num ăr la altul. în
m od similar, pastorul îndeam nă:
„Lăudaţi pe D om nul!”, „Fiţi
darnici!”, „G ândiţi la Cuvânt!”,
„Rugaţi-vă!”, „D aţi m âna cu
vecinii!”, „Curăţaţi-vă inimile!”,
„Pocăiţi-vă de păcatele voastre!”,
„Cântaţi D om nului”, „Angajaţi-vă în
lucrare!”, Amin! U rm ând acest

traseu, emoţiile participanţilor sunt
trase înainte şi înapoi, iar ei sunt
incapabili să răspundă cu întreaga lcr
fiinţă, rezultatul fiind retragerea în
sine şi neimplicarea. închinătorii
pleacă de la închinare frustraţi şi
dezamăgiţi, p en tru că nevoia inimii
lor după închinarea adevărată nu a
fost împlinită.
P entru multe persoane, atenţia se
focalizează greu şi se pierde uşor. Cel
care conduce închinarea trebuie să nu
distragă atenţia prin com utarea
bruscă a închinării de la un punct la
altul. U neori, câteva cântări la rând
pot fi mai eficiente decât dacă sunt
întrerupte de intervenţii vorbite.

înch in area e s t e b ucurie în
Dom nul
„Să nu aducem ceaţa necredinţei
în bisericile noastre. Să ne curăţim
candelele şi să le realim entăm cu
ulei, înainte de a trece pragul
bisericii. E ste dreptul şi privilegiul
nostru să îndepărtăm descurajarea
m ohorâtă. A tunci când m ergem la
casa de închinare, noi putem merge
cu bucurie, p entru că nu urm ează să
ne întâlnim acolo cu D um nezeu şi
poporul S ău?” (Ellen W hite, The
Upward L oo k, p. 38).
C ând timpul şi locul închinării
sunt sfinţite de p rezenţa lui
D um nezeu, nu poţi fi decât vesel, ori
de câte ori participi. A postolul Pavel
ne îndem na să ne bucurăm întotdea
una (Fii. 4,4; ITes. 5,16).). Şi nu
greşea, pentru că tot el mai spunea
ceva: săne rugăm neîncetat (ITes. 5,17).
D oar aşa se poate. Nu eşti încă sigur"
Ce te poate îm piedica să încerci
personal? Croieşte-ţi drum spre
D um nezeu în odăiţă, la altarul de
acasă, la biserică şi oriunde ai fi. Eî:e
drum ul unei bucurii veşnice. „A st:;
cei răscum păraţi de D om nul se \ c :
întoarce, vor veni în Sion cu căn 11r
de biruinţă, şi o bucurie veşnică le _
încununa capul; îi va apuca ve>c 1: _ bucuria, iar durerea şi gemetele ■ : r
fugi.” (Is. 51,11). Biruinţă!
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Conferinţa biblică, Cernica, 23-27 iunie 2002
D acă este adevărat că etica este steaua
polară pentru o viaţă cu sens şi speranţă în
dem ersul creştin, atunci cunoaşterea şi
însuşirea unui com portam ent de aceeaşi
George Uba,
esenţă cu conduita M ântuitorului
directorul Departamentului
înseam nă A devăr întrupat în existenţa
Şcoala de Sabat / Lucrarea
Personală, Conferinţa Muntenia fiecăruia. Putere de Sus pentru înnoirea
noastră de jos. A dică viaţă veşnică. Pe
drum ul acesta s-a m ers tim p de cinci zile
de „Sabat” când, la Cernica, în faţa a peste
cinci sute de pastori şi studenţi, s-a lum inat
cuvântul despre ceea ce trebuie să fie drept,
bun şi sfânt, despre ceea ce este moral în
actele vieţii noastre. M atei 25 pune în
„Ţ i s-a arătat
discuţie religiozitatea spectaculoasă, pe
omule ce este
care o putem afişa şi în baza căreia
pretindem intrare în îm părăţie, vizavi de o
bine.' si
etică creştină, ca m od de viaţă, care nu
/ ce alta
pretinde că a făcut ceva pentru a cere ceva
cere Domnul de
în schimb, ci care uită sistem atic gesturile
la tine decât sâ de binefacere, milă, ascunse în umilinţă,
atribuindu-le Celui care le-a făcut prin
faci dreptate sâ fiinţa păcătoasă, dar atrasă de Harul
răscumpărător.
iubeşti
mila.' /si
Calitatea mesajelor transmise de
/
conferenţiarii veniţi din trei continente s-a
sâ umbli smerit
dovedit a fi din sursa curată a Scripturii,
dem onstraţia făcându-se de la sine, prin
cu Dumnezeul
unitatea de vederi obţinută fără efortul
tău?"
program at de a se arm oniza între ei. Cei
care lucrează pe baza Bibliei şi lasă ca
(Mica 6,8)
autoritatea ei să se manifeste în cercetătorii
umili, dar aprinşi de focul cunoaşterii, nu
pot avea alt rezultat decât arm onia
adevărului descoperit.

;

;

,

,

Proiecţii e t ic e d e a titu d in e
„Religia poate fi o form ă, dar noi vom
fi judecaţi după m oralitate”, îşi începe
dizertaţia Miroslav Kis. Pe fundalul
textului din Mica 6,8, se configurează
definiţia eticii creştine, prin a face binele,
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dreptatea, mila şi a um bla smerit. Profetul
destinului unei biserici chem ate profetic,
printr-o sintagmă strălucită, conturează
m oralitatea ca fiind „arta sfinţeniei”.
Pastorul Kis ne introduce în etica
disciplinei în biserică şi ne motivează
prezenţa im perioasă a disciplinei prin
faptul că D um nezeu doreşte să participăm
la sfinţenia Lui, după cum şi raţiunea
Sanctuarului a izvorât de aici. D acă
m em brii trăiesc cum vor, atunci ei nu mai
sunt în legătură cu Capul, care este Hristos.
O ricât îi este de scumpă, M ântuitorul nu a
dat dreptul bisericii să im pună sfinţenia. Pe
de altă parte, disciplina nu este un program
sau o dictatură care acţionează asupra
m em brilor, ci este un m od de a privi
pozitiv viaţa. La nivel personal, disciplina
este acel stil de viaţă al celui care se predă
lui D um nezeu. Disciplina bisericească este
chem ată să se afirme pentru a nu ocaziona
trăirea în m inciună a bisericii şi a fiecăruia
care face parte din ea. De aceea, pe fondul
chem ării la sfinţenie, disciplina în biserică
face din această instituţie a lui D um nezeu
un liman sigur, un port, un sanctuar, ba
chiar un loc asem ănător cu un spital, unde
se manifestă o intoleranţă cumplită faţă de
„m icrobii” păcatului, dar o sim patie şi o
bunăvoinţă plină de iubire faţă de
„bolnavii” spirituali.
In m arele context etic al vieţii creştine,
conferenţiarul ne introduce în lum ea
puterii care derivă din au toritatea celui
chem at să înalţe slava lui D um nezeu. C eea
ce este uim itor e faptul că Creatorul
doreşte să-Şi îm părtăşească puterea cu
fiinţele um ane, riscând prin acordarea
încrederii Lui celor care se expun în m od
deschis ispitei de a capitaliza puterea
pentru propriile lor interese. P uterea pe
care D um nezeu o dă, prin delegare, omului

are ca scop îm plinirea m andatului
Lui, în vederea noii creaţii prin
D uhul Sfânt. M area Trimitere, din
M atei 28,18-20, cheam ă ucenicii să
se conecteze la „toată p u te re a” care
I-a fost dată M ântuitorului în cer şi
pe păm ânt, pentru aducerea la viaţă a
acelora care înseam nă „mucul care
fumegă” şi „trestia frântă”.
P uterea care vine din conducere şi
care este adjudecată pentru a se
fundam enta o imagine de sine, de
sorginte egoistă, duce nu num ai la
prăbuşirea celui care abuzează de
această putere, dar, prin influenţa lui,
atinge destinele m ultor oameni,
direcţionând cu insuficienţa
caracterului lui inimile ce se lasă
manipulate. Pentru a nu ne identifica
prea mult cu pu terea care derivă din
funcţia de conducere şi p en tru a nu
cădea în capcana dependenţei de
putere, Mica 6,8 ne aduce adevărata
forţă a vieţii prin sm erenie şi
continuă confruntare cu m ăreţia
puterii lui D um nezeu. Ispita
om nipotenţei şi a omniscienţei, a
im portanţei prin preocupări excesive
din câmpul „lucrării” D om nului, va
fi întâm pinată şi controlată riguros de
această raportare zilnică la

neprihănirea Celui
care S-a umilit pentru
a ne înălţa.
Sexualitatea şi
căsnicia liderului
spiritual vin în
discuţie pe fondul
unei virtuale
vulnerabilităţi, iscate
de aceeaşi putere
greşit folosită. Motive
de dezechilibru moral
pot fi găsite în timpul
de slabă calitate,
cheltuit în familie, în
epuizarea dată de
m unca neechilibrată şi
neponderată, în
deschiderea faţă de
alte persoane de sex
opus, cu toate
frustrările şi nevoile
noastre, în tendinţa
In timpul conferinţei, Miroslav Kis (stânga)
spre imoral, colectat
şi Valentin Rusu, traducător
din imagini şi scris,
din lipsa de devoţiune personală,
am endează orice ascultare şi
constantă, şi din ideea că hirotonirea
supunere în faţa voinţei lui
asigură protecţie faţă de orice păcat.
D um nezeu, ca fiind un gest de
în final, în ultim a zi,
imaturitate.
conferenţiarul scrutează subiectul
Ioan 4,34, în care Isus spune că
„Legalism şi ascultare”, căutând să ne „m âncarea m ea este să fac voia Celui
convingă de existenţa
ce M -a trim is”, pune în evidenţă
celor trei tipuri de
conform area din dragoste, pentru a
legalism: legalism pe
exprim a natu ra vieţii şi nu o obligaţie
m erite puternice (când
în faţa unei negocieri.
ţin Legea ca să obţin
Miroslav Kis, prin harul special
m ântuirea), legalism pe din cuvintele pline de substanţă, a
m erite slabe (nu merit
fost ca o ploaie insistentă la rădăcina
m â n tu ire a -s u n t
vieţii, după ce a convins de existenţa
m ântuit prin har unei secete spirituale, care trebuie
m erit harul pe baza
alungată prin revărsarea vieţii de Sus.
unei vrednicii
Cindy Tutsch, prin vocea caldă şi
personale) şi legalismul însorită, strigă către tinerii bisericii,
form al sau ceremonial,
conştientizând nevoia de a vedea
care consideră
realitatea timpului pe care îl trăim,
conform area la
nevoia de relevanţă, de relaţie şi
cerem onii ca o
încredere, de consacrare, com uniune
contravaloare pentru
şi diversitate, de autenticitate şi de a
mântuire.
nu bloca absolutul m oral în viaţă, de
Reacţiile la
a avea viziune, plan şi im plem entare,
legalismul afişat, spune angajam ent în justiţia socială şi în
Miroslav, sunt două:
com unicarea mesajului Crucii.
antinomianismul, care
Tinerii care descoperă personalitatea
susţine că legea m orală
şi funcţionalitatea Duhului Sfânt vor
nu are caracter
predica m esajul biblic prin viaţa lor
In timpul conferinţei, Cindy Tutsch (stânga)
norm
ativ
în
viaţă
şi
în
toate circumstanţele im portante
şi Cristian Modan, traducător
umanismul, care
sau m ai puţin im portante ale vieţii, şi
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prin desfăşurarea Cuvântului, prin
unirea celor două izvoare, a
afectivului şi a raţiunii credinţei.
Cindy ne caută în constelaţia
scrierilor profetice ale lui Ellen
W hite câte o carte pentru fiecare
nevoie spirituală, ce trebuie afirmată.
Prezenţa ei ne-a vorbit de o ploaie
vioaie a darurilor care se cer
revărsate în p uterea tinereţii.

De la meditaţie la experienţă
Cel care ne-a confruntat cu
cazuistica alegerilor m orale la limită
a fost R on du Preez.
„Care este suportul biblic când ne
confruntăm cu aspecte dificile?” ne
întreabă el. „Cum putem să ascultăm
de D um nezeu când suntem în faţa
deciziilor m orale?” R ăspunsul ne
cheam ă pe un singur drum: trebuie să
luăm în considerare caracterul
neprihănit al lui D um nezeu, viaţa
fără pată a D om nului Hristos. Noi nu
vom fi puşi niciodată în situaţia de a
fi forţaţi să alegem răul. Deciziile
m orale nu trebuiesc luate de team a
viitorului. A devăraţii creştini nu vor
cântări consecinţele atunci când sunt
în faţa alegerilor m orale şi nu vor
negocia cu conştiinţa în vederea
încasării unor consecinţe neplăcute
cât mai mici, ci vor lăsa rezultatele în
m âna lui D umnezeu. V irtutea este

mai m are ca puterea pe care
încercăm să ne-o procurăm în
varianta de com prom is a societăţii în
care trăim.
O altă abordare s-a referit la ce să
faci când Biblia nu spune nimic cu
privire la anum ite subiecte morale. O
ploaie de tip sud-african a trecut
peste ţinuturile cunoaşterii noastre,
aducând la existenţă noi plante ale
înţelegerii noastre sau ridicându-le pe
cele nedezvoltate.
U n conferenţiar mai enigmatic,
Michael Pearson, ca o burniţă de
toam nă insistentă, aplecat spre o
analiză m inuţioasă, ne deschide patru
tablouri biblice, p en tru a urm ări
învăţăturile morale, pe care
M ântuitorul le-a lăsat la fiecare gest
al vieţii Lui printre oam eni.
Prim a istorisire biblică, în care
Isus atacă în m od categoric concepţia
cu privire la ce este curat şi necurat
în relaţiile dintre oam eni, este luată
din M atei 15,21-28. F em eia
canaaneancă. D e ce se simte bine Isus
cu cei de la m arginea societăţii? El
găseşte o integritate m orală în
oam enii cei m ai neprom iţători,
necuraţi în ochii altora. Ucenicii
credeau că această femeie le era
inferioară, iar fariseii care credeau că
au un sânge sfânt, nu-şi imaginau că

ar trebui să negocieze vreo concesie
în favoarea acestor resturi ale
societăţii. Pericolul de a avea o
atitudine superioară faţă de
neadventişti, că am avea un cod
genetic incompatibil cu al lor, e
pericolul de a cantona sectarismul.
Isus nu poate fi deturnat de nici o
biserică pen tru a fi înlănţuit în
dem ersul strâm t al teologiei noastre
proprii. A scultând vocile din afară,
de la margine, vom fi uimiţi să
descoperim transparenţe de suflet, de
o curăţie ce ne va face de ruşine
motivaţiile noastre expuse cu
diplomaţie, în timp ce le ascundem
cu dibăcie pe cele reale. Inim a eticii
creştine este să-i ascultăm pe cei
dezavantajaţi în m intea noastră şi să
frângem pâinea noastră cu ei şi
pentru ei.
A doua imagine biblică o găsim în
Luca 7,36-50. D espre femeia
păcătoasă, care a vărsat mirul de nard
pe picioarele lui Isus. U n gest la
limita scandalului din punct de
vedere al organizaţiei. S-a consemnat
risipă, gesturi îndoielnice ale femeii
(i-a sărutat picioarele îndelung) şi...
provenienţă dubioasă a mirului.
Posibil să fi fost cum părat cu bani de
pe prostituţie. Cum poate Isus,
recunoscut pentru reputaţia lui

Secvenţă din timpul conferinţelor biblice - Capela Cemica
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m orală ireproşabilă, să
îngăduie o astfel de scenă,
pe care, mai mult, o
încurajează ?
Isus nu e preocupat de
reputaţia Sa, ca să Se
îndepărteze de femeie,
spune conferenţiarul. El îşi
îngăduie să fie vulnerabil,
în timp ce fem eia avea o
sensibilitate m orală
deosebită, Simon avea o
înţelegere slabă cu privire
la cine era El. Isus îi spune
o povestire cu putere
morală, dar nu-1 înfruntă
direct ca să-l facă de ruşine.
El l-a ajutat pe Simon să-şi
facă propria lui judecată
morală. Isus îi dă ocazie
femeii să se elibereze de
trecutul ei şi porneşte de la
tot ce e mai bun în ea.
Simon, de la to t ce e mai
rău în ea. Când, în adâncul
sufletului tău, simţi că eşti
iertat, iubeşti cu adevărat,
com entează Pearson. Iar,
în
dacă iubeşti profund,
atunci, în adâncul sufletului
tău, vei şti că eşti iertat.
în continuarea pasajelor cu m are
forţă morală, este ales cel din M atei
17 cu privire la schim barea la faţă.
Ideea este ca, în tim p ce noi ne
schimbăm viaţa, după strălucirea
M ântuitorului, să facem să fim
recunoscuţi mai departe pentru a
continua relaţiile şi dialogul. în m are
parte, religia este dom inată de frică şi
de vinovăţie. în adâncul lor, oam enii
nu sunt siguri că sunt iubiţi, de unde
şi faptul că invidia, ura, m ândria,
bârfa îşi au sursa în această concepţie.
Descoperirea lui D um nezeu pe
m unte trebuie continuată în situaţiile
mai puţin strălucite, jos.
Etica despre înviere a fost ultima
imagine biblică. Ioan 11 şi, natural,
învierea lui Lazăr. Câteodată, slava
lui D um nezeu implică suferinţă.
(„M ă bucur că n-am fost acolo”, zice
Isus). învierea este un proces dureros
şi m irositor (cadavre şi schelete),
învierea nu e glorioasă, gândindu-ne
la cea spirituală. învierea este un

părinţii îi invită pe vecini
şi pe cunoscuţii
neadventişti, sunt o ocazie
de cunoaştere şi de
proiecţie în m intea lor a
ceea ce înseam nă Biserica
Adeventistă şi păstorirea.
Ocaziile de logodnă pot
consum a în biserică un
spaţiu mai larg, cu un
bogat num ăr de invitaţi.
P u tem crea şi alte ocazii în
vederea depăşirii
prejudecăţilor celor care,
odată veniţi, află în ce
constă credinţa, ritualul şi
creştinismul plin de viaţă
al celor care alcătuiesc
biserica.
N u de puţin interes
a fost subiectul despre
ţinte, arătând că, dacă nu
avem o evaluare a
standardelor propuse, nu
atingem ţintele. T rebuie să
avem standarde de realizat,
ca: spiritualitate, mai mulţi
_ L __________
bani, mai mulţi membri.
timpul conferinţei, Michael Pearson (stânga)
Standardul perform ant este
şi Adrian Bocăneanu, traducător
un m inim um pe care
trebuie să-l realizăm, ca să
ajungem ţinta. Şi. când standardele
proces treptat, imaginându-ne
sunt scrise, ele ne ...urmăresc
dezlegarea celui ce a fost m ort. C a şi
continuu şi strigă la noi p en tru
co-agenţi ai învierii, noi trebuie să
consecvenţă şi putere de sus.
îndepărtăm fâşiile trecutului plin de
într-o concluzie neterm inată,
tenebre şi să nu ne pese de mirosul
pentru a fi continuată de oricine,
urât.
putem spune că etica pastorală este
Practică pastorală
bunul de preţ al fiecărui m em bru al
Ca o ploaie torenţială de vară,
bisericii care, printr-o trăire
Jam es Cress, secretarul Asociaţiei
asem enea lui Isus, nu doar
Pastorale de la Conferinţa Generală,
capitalizează valorile vieţii în vederea
ne surprinde prin idei practice, unele
unui caracter sfânt, ci devine o
aplicabile şi la noi, dar care vin să dea influenţă formativă, în lum inarea
scânteie altor sugestii viabile, privind vieţilor din întuneric. O viaţă m orală
atragerea la adevăr a celor reticenţi la ne cheam ă să-i ajutăm pe oam eni să
creştinism. D upă ce face o imagine a
găsească o nouă existenţă. Etica se
ciclului de viaţă a unei biserici locale, ocupă de ceea ce am fost şi suntem,
de la naştere până la moarte, ne dă şi
înainte de ce am făcut şi facem. într-o
sugestii cum să nu se ajungă la această ultimă exprimare, nu
stare din urmă. Apoi, ne-a prezentat
com portam entul etic, în sine, este
cum să găsim soluţii pentru a se
scopul, ci ceea ce determ ină el în
depăşi bariera culturală şi bariera
atingere cu alţi oam eni. Şi, în final, ca
credinţei de către cei pe care dorim
D um nezeu să fie slăvit!
să-i avem în biserică. Serviciile de
consacrare p en tru copii, la care
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interviu

Cernica, 23-27 iunie 2002

Tinerii şi Spiritul profetic
C.M.: Am observat că tot mai puţini
tineri citesc cărţile scrise de Ellen White.
Cum înţelegeţi dumneavoastră situaţia
actuală şi motivele care au condus la
Cindy Tutsch, director
aceasta?
A sociat la Fundaţia White
C. T.: Sunt mai multe motive pentru
(White Estate), este
care a scăzut num ărul tinerilor care o
cunoscută tinerilor din ţara citesc pe Ellen W hite. U n ul dintre ele
noastră ca autoare a cărţii constă în faptul că această generaţie citeşte
„ Chem aţi să fim diferiţi”,
în general - orice m aterial - m ai puţin
publicată chiar anul
decât obişnuiau să citească generaţiile
acesta. N e-am bucurat să
im ediat anterioare. U n alt motiv este
prim im şi vizita sa în
limbajul. Manuscrisele originale sunt
această vară - tim p în
scrise, desigur, în stilul secolului al XIXcare sora Tutsch a
lea, ceea ce înseam nă că frazele sunt mai
participat la Convenţia
lungi decât scriem noi în prezent. Iar Ellen
liderilor de Tineret din
W hite a folosit multe cuvinte care erau
Conferinţa Banat, după
obişnuite pe vrem ea aceea, dar care se
care a predat, în cadrul
folosesc m ai puţin astăzi şi, prin urm are,
Convenţiei Biblice,
nu constituie o parte familiară a
sem inarul „ C um să facem
vocabularului generaţiei m ai tinere.
ca scrierile lui Ellen White
Totuşi, cel mai im portant motiv este,
să fie atractive pentru
probabil acela că noi am devenit în m are
Generaţia Post-M odemă. ” parte creştini secularizaţi. Jocurile pe
com puter, Internet-ul, sportul, TV-ul,
muzica, căutarea prestigiului trecător şi
Cristian M odan,
consumerism ul acaparează timpul m ultora
directorul D epartam en
tului Tineret al Uniunii, i-a dintre noi, făcându-ne m ai p uţin dispuşi
să-L căutăm pe D um nezeu şi voia Sa
adresat câteva întrebări:
pentru noi.
C.M.: Ce a făcut Fundaţia White Estate
pentru a-i ajuta pe tineri să redescopere
comorile Spiritului Profeţiei?
C. T.: Fundaţia White Estate speră să
contracareze tendinţa spre secularism a
tinerilor, prezentând-o pe Ellen W hite ca
pe o persoană reală, o persoană care a trăit
cu dorinţa fierbinte de a-L face cunoscut şi
a-L înălţa pe Isus, şi care şi-a petrecut viaţa
într-o lucrare plină de fapte de bunătate şi
grijă iubitoare.
Noi încercăm să-i familiarizăm din nou
pe tineri cu istoria pionierilor noştri, care
s-au sacrificat, şi să-i ajutăm să înţeleagă
n atu ra inspiraţiei, precum şi relevanţa ei
pentru viaţa lor în prezent. Printre
proiectele pe care ni le-am propus pentru a
atinge aceste ţeluri se include o casetă
18
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video pentru tineri, care o prezintă pe Ellen
W hite şi lucrarea sa, cu m ărturii ale unor
tineri adulţi care au fost binecuvântaţi
spiritual, citindu-i scrierile, precum şi o
parafrazare a soliilor sale despre subiecte
ce prezintă un interes deosebit pentru
tineri, parafrazare intitulată Chem aţi să fim
diferiţi. (Suntem încântaţi că Rom ânia a
fost prim a ţară în care s-a tradus această
carte.) T otodată, ne aflăm în etapa finală de
pregătire a unui C D pentru copii, care
conţine o varietate de materiale prezentate
atractiv, al căror scop este să constituie o
introducere în istoria adventismului şi în
special în scrierile lui Ellen White.
N e rugăm, de asemenea, ca D um nezeu
să trim ită D uhul Său în inimile noastre,
pentru a ne trezi şi a ne face să ne
conştientizăm nevoia de a fi călăuziţi de El,
acum când intrăm în perioada celor mai
m ari crize pe care le-a cunoscut vreodată
această lume.
C.M.: Care sunt proiectele de viitor
pentru tineri ale instituţiei
dumneavoastră?
C. T.: Planurile noastre de viitor includ
o pagină de web pentru tineri, o nouă casetă
video, o program ă cu privire la Ellen W hite
şi istoria adventismului, care să po ată fi
folosită de grupele de exploratori, ca şi de
bisericile adventiste locale, pentru a mări
înţelegerea şi aprecierea pentru moştenirea
noastră spirituală.
Sunt încântată să văd că preocuparea
principală a D epartam entului T ineret din
R om ânia este evanghelizarea şi
fam iliarizarea tinerilor rom âni cu Biblia şi
cu scrierile Spiritului Profetic. Sunt foarte
im presionată de program ele dezvoltate de
Cristian M odan şi echipa sa de lideri de
tineret. Dacă toate grupele de tineri
adventişti din lum e ar folosi principiile
program elor de tineret din Rom ânia, cât de
curând ar putea veni Isus! Cât de curând ar
p u tea veni sfârşitul - sfârşitul suferinţei, al
durerii şi păcatului - şi, îm preună, L-am
putea vedea pe Isus!

din viata
/ bisericii

Cernica, 23-27 iunie 2002

Cina Domnului
Teofil Brânzan
C a un simbol continuu atât al
D arului divin, cât şi al primirii lui de
către oameni, Cina Domnului
constituie, prin însem nătatea ei,
serviciul divin cu cea mai bogată
semnificaţie spirituală. Memorialul
marelui sacrificiu dovedeşte
condescendenţa Dumnezeului
C reator şi este m enit nu pentru a fi o
com em orare sentimentală, ci pentru
ca închinătorii participanţi să devină
beneficiarii unei curăţiri mai înalte.
Este ilustrarea răspunsului lui
D um nezeu la cea mai m are problem ă
a omenirii - problem a păcatului.
Prin com uniunea iertării şi
dem onstraţia iubirii lui H ristos între
credincioşi, ea trebuie şi poate deveni
un m om ent de părtăşie sfântă şi în
acelaşi tim p o anticipare a bucuriei şi
a slavei viitoare. Cele întâm plate în
cam era de sus, la Cina cea de taină,
ne descoperă faptul că sărbătoarea
aceasta este singurul act
comemorativ, recom andat de Isus,
care trebuie să aibă loc cu
regularitate, iar dacă dorim să avem
parte de beneficiile ei, Cina
Dom nului trebuie să fie însuşită
individual.
Seara zilei de 25 iunie - p en tru
pastorii prezenţi la Conferinţa
Biblică - a însem nat o experienţă
unică şi inedită a închinării, un
m om ent im presionant de părtăşie
colectivă şi în acelaşi timp o
pregustare deosebită a marii sărbători
cereşti a „nunţii M ielului”. Faptul că
pastorii din uniunile ceho-slovacă,
bulgară şi rom ână, îm preună cu
profesori de la prestigioase instituţii
adventiste, alături de reprezentanţi de
seam ă ai Diviziunii Euro-Africa, s-au
unit în închinare şi adoraţie înaintea
Mântuitorului, a făcut din seara acelei
zile o culme a bucuriei, a împlinirii şi
a slujirii p li n e le dragoste.A ceastă
m are şi impresionantă ceremonie ne-a
îndreptat gândurile către infinita
dragoste a lui D um nezeu, manifestată

prin im plicarea directă şi slujirea
voluntară a lui Hristos faţă de fiecare
dintre noi, păm ântenii.
Preşedintele diviziunii, fr. Ulrich
Frikart, pe de o parte m arcat de
im portanţa evenim entului şi de
însem nătatea lui, iar pe de altă parte
înţelegând responsabilitatea misiunii
sale, a citat din Evanghelia lui
Ioan 13,1 com portam entul plin de
dragoste al lui Hristos: „înainte de
praznicul Pastelor, Isus, ca Cel care
ştia că I-a sosit ceasul să plece din
lum ea aceasta la Tatăl, fiindcă iubea
pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit
până la capăt” . Textul biblic ne
descoperă faptul că „ceasul suprem ”
al D om nului Isus Hristos a fost un
m om ent al iubirii, al iubirii până la
sfârşit. Apostolul Ioan, prin scrierile
sale, ne dovedeşte că există o iubire
ale cărei izvoare nu sunt nişte idei
omeneşti, ci sunt planul sau proiectul
lui D um nezeu pentru fiinţele create
de El. Acel proiect urm a să se
desăvârşească în seara în care Hristos
avea să frângă pâinea şi să se
îm părtăşească din vin îm preună cu
ucenicii, acel proiect de iubire avea
să fie dus p ân ă la capăt pentru ai Săi.
Prin dăruirea de sine, ilustrată în
simbolurile sfinte, prin actele
voluntare de iubire necondiţionată şi
totală, care au precedat şi apoi au
urm at Cina D omnului, Isus dovedea
că Sfânta Cină nu este doar o teorie
frumoasă, ci şi o evanghelie practică.
Ucenicul Ioan a înţeles atât de bine
lucrul acesta, încât, în prim a lui
epistolă, 1 Ioan, la cap. 3, ne scrie mai
întâi despre dragostea pe care ne-a
arătat-o Tatăl, iar apoi ne vorbeşte
despre răspunsul nostru la planul de
m ântuire, la proiectul lui D um nezeu.
în prezentarea sa, fr. Frikart cita
din epistola lui Ioan şi ne am intea că,
datorită naşterii din nou, putem avea
răspunsul la cea mai apăsătoare
problem ă - problem a păcatului.

„Oricine este născut din D um nezeu,
nu păcătuieşte” (1 Ioan 3,9). Potrivit
cu înţelegerea apostolului, acesta este
răspunsul dragostei, este iubirea în
esenţa ei. Păcatul ne condam nă la
moarte, dar, prin naşterea din nou,
trecem din m oarte la viaţă, şi semnul
acestei treceri este că „iubim pe
fraţi”. D eclaraţia Scripturii este
categorică: „Noi ştim că am trecut
din m oarte la viaţă, pentru că iubim
pe fraţi”(v,14 p.p). A cceptând
sacrificiul lui Isus pentru păcatul
nostru, vom p u tea dovedi că am
trecut din m oarte la viaţă num ai prin
manifestarea capacităţii noastre de a
iubi. A cesta este singurul şi
adevăratul criteriu.
P artea cea m ai gravă a textului
citat este că „cine nu iubeşte pe
fratele său răm âne în
m oarte”(v.l4.p.d). A firmaţia aceasta
ne ajută să înţelegem că este extrem
de im portant să cunoaştem adevărul,
dar nu este suficient. Esenţial este să
trecem de la m oarte la viaţă. Prin
răspunsul nostru la invitaţia lui
Hristos de a participa la Cina Lui,
prin prim irea sim bolurilor sfinte, noi
ne putem însuşi personal viaţa
M ântuitorului nostru. Putem trece de
la m oarte la viaţă cu o singură
c o n d iţie :... Să ne iubim unii pe alţii.
A cesta este planul cel veşnic al lui
D um nezeu. Hristos a îm plinit acest
plan, L-a dovedit printre noi, iar
iubirea Sa ne-a fost com unicată
pentru a o îm părtăşi cu semenii
noştri. Să-L iubim atât de m ult pe El,
încât să putem vorbi şi altora despre
iubirea Lui. Preşedintele diviziunii
noastre spunea cu ocazia Cinei
D omnului: „Să declanşăm între noi,
să declanşăm în bisericile noastre o
epidem ie a iubirii, a iubirii divine.
A cesta este semnul că am trecut de la
m oarte la viaţă. Să ne bucurăm de o
viaţă plenară, de o viaţă care creşte în
El. Şi să dorim ca acest sem n vizibil,
concret, să se reverse în capacitatea
pe care D um nezeu ne-a oferit-o, de a
ne iubi unii pe alţii”.
Teofil Brânzan,
este pastor în Conferinţa Banat
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In căutarea celor 7000
M otto: „Dar voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat
genunchii înaintea lui Baal, şi a căror gură nu l-au sărutat." (împăraţi 19,18)

Istoria lui Ilie este un a dintre cele mai
fascinante relatări ale Bibliei. Mici şi mari,
suntem atraşi de Ilie cel eroic de pe
m untele Cârmei. Ni se pare că atitudinea
Valeriu Petrescu,
lui acolo este cea mai reprezentativă pentru
directorul Departamentului
Şcoala de Sabat / Lucrarea un slujitor al lui D um nezeu. C are dintre
Personală, Uniunea Română băieţii cărora li s-a citit în copilărie
povestea lui Ilie nu şi-a dorit să devină şi el
un m are conducător
care, plin de eroism,
să stea în faţa
îm păratului şi a
preoţilor idolatri şi
la al cărui cuvânt să
9
cadă foc din cer.
Este foarte tentantă
postura aceasta
9
eroică.
M ă gândesc
uneori că, deşi am
crescut, păstrăm în
noi visele copilăriei,
în orice caz, visul
de-a fi Ilie este unul
dintre cele mai
persistente. Iar cei
care sunt tentaţi să-l
viseze cel m ai des
suntem noi,
pastorii. D e altfel,
cred că uneori şi
com unităţile aşteaptă de la pastorii lor
fapte la fel de eroice ca ale lui Ilie.
N u mi-am propus să vorbesc aici despre
Ilie, ci despre cu totul altceva. Sindrom ul
eroism ului omului lui D um nezeu este
destul de răspândit şi uneori ne m archează
în m od inconştient. Societatea modernă,
cea europeană cel puţin, este tributară

în mijlocul

mitului eroului, acel personaj care, cu
puteri magice, rezolvă într-o clipă ceea ce
nimeni, niciodată, n-a reuşit. Iar povara
eroului este că lui întotdeauna i se cere să
înfăptuiască minuni. Iar influenţa m iturilor
se regăseşte şi în viaţa bisericii, căci
biserica este condiţionată de tiparele de
gândire ale societăţii.
A şa se face că
membrii aşteaptă
de la pastor
minuni, iar
pastorul are un
sim ţăm ânt de
neîmplinire, pentru
că nu le
înfăptuieşte. Este
9
adevărat că uneori
nici nu se gândeşte
să facă minuni,
fiind p rea ocupat
cu lucruri de tot
prozaice, dar
undeva, în
subconştient,
tentaţia Carmelului
zace pe jum ătate
adormită. Şi,
pentru că nu poate
face minuni,
doreşte să facă
m ăcar ce se poate face, a d ic ă ... tot.
Pastorul trebuie să predice, este evident,
de aceea se mai num eşte el şi predicator.
P astorul trebuie să facă vizite, de aceea este
el păstor. Pastorul trebuie să cânte, să
dirijeze corul şi să cânte la orgă, de aceea
este el conducător. Pastorul trebuie să
conducă ora instructorilor, de aceea este el

com unităţilor

noastre, există o

mulţime neştiută de

fraţi şi de surori care
sunt pregătiţi să
lucreze pentru

îndeplinirea planului
lui Dumnezeu, de

salvare a omenirii.
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Î n văţăto r.

Pasto rul trebui e să co ndu că
tine ret, de aceea este el
un fel de păr int e. Pastorul trebu ie să
proiecteze ş i să cond u că co n s trucţ i a
bise ricii , de aceea este e l ctitor.
Pastorul treb uie să- i sfă tui ască ş i să-i
împace pe cei ce sta u să-ş i destrame
că minul. de aceea este el dregăto r de
spă rturi . Pasto rul trebui e să fie cel
mai bun colportor, cel mai bun
l u c răto r În pen ite nciare, cel mai
pricep ut profesor pentru Soia
Scriptura, cel mai iscusit om de
rel aţi i publice, cel mai bun profesor,
da, uit am să spun despre necesitatea
de a fi cel ma i bun medic.
Aproape că am obosit sc riin d
paragraful anterior. Mă uit cât de
a m e ninţ ă t or de
masiv este ş i câ t
de plin de trebuie.
Şi apoi cuv[lIl tul
acesta care revine
obsesiv: pastorul.
pastorul ,
pasto rul ... Eu cred
că multe dintre
cele m enţio n a t e
mai sus ar trebui
îndeplinite de
fiecare dintre noi ,
s tim a ţi colegi
pastori.
Îndeplinite cu
umilinţ ă, cu
dragoste ş i cu
d ă ruire. Dar este
evident că ,
ni c i oda t ă, nim eni
nu va putea să facă singur toate aceste
lucruri ş i încă deodată. Şi mă intreb
dacă ar fi bine să le poată face .
0, desigur, Carmelul este
spectaculos. Acolo stai în faţa ochilor
tuturorşi faci .. . minuni. Dar
Carmelul este doar un mom ent nu o
pe rm ane nţă. Apoi, vine descurajarea.
Ai fug it în peşte ra ta, pe Horebul tău
ş i stai acolo cuprins de disperare. Ai
rămas singur . .. ş i un ii ca u tă să-ţ i ia ş i
viaţa! Ce e de făcut? Cu s i guranţă
trebuie să ieşi şi să stai inaintea
Domnului . Atunci vei auzi cu
sigura nţă ş i trimiterea ş i asigurarea că
nu eşt i singur, că mai sunt 7000 pe
activ it ă ţil e de

ca re Dumneze u îi vrea pregă tiţi
pentru lucrare.

Cu s ig ura n ţă că au uitat sau poate că

nim eni nu le-a spus vreodată că: " Voi
o se minţi e a l easă, o
Cei 7000 ... care nu se văd
preO ţie Împărătească , un neam sfânt,
Unde sunt as t ăz i ce i 7000? Cu
un popor pe ca re Dumnezeu ş i l-a
s i guranţ ă acolo unde erau ş i pe
câşti gat ca să fie al Lui, ca să ves tiţi
vre mea lu i Ili e, ad i că în Israel. În
puteril e minun ate ale Celui ce v-a
mijlocul comuni t ~l\ il o r noastre, ex i s t ă chemat din Întun eric la lumina Sa
o mu lţ ime n eş tiut ă de fraţi ş i de
minun a t ă " (2 Petru 2,9). O preoţie
surori care sunt preg~ltiţi să lu creze
împărătească . .. ca să vestiţi!
pentru înd eplinirea planului lui
Aici cred că este che ia succesului
Dumn ezeu, de sa lva re a omenirii .
bise ri cii , succes pe ca re îl aş t e pt ă m
Su nt de toa te vârstele, de diverse
de at âta timp. Da că lucrarea lui
nivel uri de pregătire , de mai mult sa u Dumnezeu treb ui e să se te rmin e în
de mai puţin timp În biserică. Dar
aceas t ă ge n e raţ i e, ea nu va fi încheiată
toţi au caracteristica celor 7000 de pe doar de .. . lIie. Mai este nevo ie ş i de
vremea lui Ilie .. nu şi-au plecat
cei 7000! ici oda t ă pastorii singuri
genunch iul Înain tea lui Baal" şi su nt
nu vor putea face ceea ce poate face
...._. ____ •_ _ _.., Întreaga biser i că ,
însă s unt e ţi

in s truit ă ş i
condusă

an imaţi de ace l aş i zel ca ş i lIie. Ei
chiar sunt gata să contribuie la
lucrarea lui lIie, de a întoarce inimile
părinţilor spre cop ii ş i ale copiilor
spre pă rinţii lor ş i ale tuturor spre
Tatăl Ceresc.
De ce nu se văd aceşti 7ooo? Poate
din cauza stră lucirii focului de pe
Carmel. Poate pentru că ilie este ascuns
în peşteră, descuraja!. Poate pentru că
Ilie crede că el este ... singuru l care
trebuie să poarte "războaiele Domnului".
Poate pentru că nici ei, cei 7000, nu
stiu
că sunt atât de mu lti
,
, ...
Cu s iguranţă însă cei 7000 nu
cred că ş i ei sunt .. . profeţi .

de
pasto rii să i.
Dumnezeu va
coborî din cer
focul Duhului
Sfânt atunci când
pastori şi membri
ai bisericii se vor
uni pentru a
îndeplin i ceea ce
Dumnezeu
aşteaptă de atâta
timp să fi e făcut 
,.Evanghelia
aceasta a
Împă răţi e i va fi
propovă duită în
toată lumea, ca să
s luj ească de
mărturie tuturor neamurilor. Atunci
va veni sfârş i t u l " (Matei 24,14).

Un milion de mislonari
De un timp încoace, Conferinţa
la iniţiativa fratelui l an
Paulsen, a făcut un plan pentru
găsirea celor 7000. Planul a fost
numit Go O ne Million. Pentru limba
română a fost a l easă varianta Un
Milion de M isionari. Ideea este ca,
p â nă în 2005, cel puţin 10% din
numărul membri lor bisericii să fie
recrutaţi , instruiţi ş i implicaţ i activ în
evanghelizare. Raportat la numărul
membrilor bisericii , ar fi aproximativ
Generală,
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un milion de misionari. Dacă ne
raportăm la num ărul m em brilor
bisericii din R om ânia, ar fi
aproximativ cei 7000 despre care am
vorbit până acum.
Recrutarea lor, cel puţin în ceea
ce priveşte Rom ânia, este foarte
simplă. O am enii aceştia există. Ei nu
se văd încă, pentru că, poate, nimeni
nu le-a spus că şi ei au de făcut o
parte din lucrarea lui. ..Ilie. D e fapt,
dacă vom fi atenţi, vom descoperi că
aproape peste tot există aceşti oam eni
care lucrează fiecare după puterile
lui: unii se num esc misionari laici,
alţii se num esc colportori, unii
constituie echipele de la bibliotecile
mobile, alţii sunt voluntarii de la Sola
Scriptura, unii lucrează in
penitenciare ca voluntari SUP, alţii
pu r şi simplu discută cu vecinii lor
sau studiază Biblia cu rudele lor.
Alţii cine ştie ce lucruri interesante
au născocit. Desigur, ei nu urcă
niciodată pe Cârm ei şi nu coboară
foc din cer. D ar în ei arde un foc care
nu-i lasă să stea degeaba.
Instruirea acestor 7000 este
iarăşi foarte simplă. D e anul trecut,
din septem brie, a fost lansat Institutul
Internaţional de Slujire Creştină
(IISC), care este p u r şi simplu un
sistem de instruire a mem brilor, la
îndem âna oricărui pastor. A u fost
tipărite m anuale adaptate pentru
posibilităţile oricărui m em bru
doritor să se instruiască pentru
lucrare. Institutul Internaţional de
Slujire Creştină (IISC) oferă instruire
în 6 domenii:
■ educaţie religioasă pentru
adulţi (adică despre cum să prezinţi
studii biblice, atât la Şcoala de Sabat,
cât şi alte studii biblice )
■ evanghelizare personală (cum
să faci vizite, cum să prezinţi un
seminar, cum să-i ajuţi pe oam eni să
ia decizii, cum să înfiinţezi o grupă şi
cum să lucrezi in m od specific cu
oam eni de alte religii sau orientări
filozofice)
■ evanghelizare publică
■ educaţie religioasă pentru copii
■ educaţie religioasă pentru tineri
■ conducere în biserica locală
22
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(de fapt, cum să faci ca biserica ta
să... facă pui)
Acum, în luna septem brie 2002,
m anualele pentru domeniul
evanghelizării personale sunt gata şi
se află în m â in ile... lui Ilie. Fiecare
pastor primeşte aceste manuale
p entru a le p une la dispoziţia c e lo r ...
7000. A nul urm ător, vor fi pregătite
alte domenii, în aşa fel încât fiecare
să-şi găsească locul potrivit în
lucrarea lui D um nezeu.
Implicarea activă în lucrarea de
evanghelizare a acestor membri

Dacă lucrarea lui
Dumnezeu
trebuie să se
termine în
această
generaţie, ea nu
va fi încheiată
doar de...Ilie.
Mai este nevoie
si
de cei 7000!
/
instruiţi şi doritori să lucreze revine
l u i ... Ilie. P oate fi folosit chiar
m odelul originar: „Ilie a plecat de
acolo, şi a găsit pe Elisei, fiul lui
Şafat, arând [...] Ilie s-a ap ro p iat de
el, şi şi-a aruncat m antaua peste el”
(1 îm păraţi 19,19). Poate că greutatea
m antiei aruncată de pe um erii l u i ...
Ilie îl va despovăra puţin pe acesta şi
îl va o nora pe ... Elisei şi pe toţi
ceilalţi 7000! Şi p oate şi nişte şcoli
ale profeţilor (citeşte... cursuri ale
IISC) ar face minuni!

7 0 0 0 sau ...o m are g lo a t ă
Pe vrem ea lui Ilie erau 7000.
Astăzi, Biserica A dventistă vorbeşte
d esp re ... un milion. D e fapt, cifra

exactă este necunoscută. Ceea ce vrea
D um nezeu să vadă e ste ... o m are
gloată: „D upă aceea, m-am uitat, şi
iată că era o m are gloată, pe care nu
pu tea s-o num ere nimeni, din orice
neam , din orice seminţie, din orice
norod şi de orice limbă, care stătea în
picioare înaintea scaunului de
dom nie şi înaintea Mielului,
îm brăcaţi în haine albe, cu ram uri de
finic în mâini; şi strigau cu glas tare,
şi ziceau: 'M ântuirea este a
D um nezeului nostru, care şade pe
scaunul de dom nie, şi a Mielului!’”
(Apocalipsa 7,10).
C red din toată inima că
D um nezeu are un plan minunat
pentru biserica Sa. C red că, dacă va fi
nevoie, El va coborî iarăşi foc din cer
ca pe Cârmei. D ar nu cred că
D um nezeu îşi va încheia lucrarea
doar pe Cârm ei s a u .. .în luminile
rampei. M odul cum Se prezintă acest
D um nezeu Atotputernic
descurajatului şi.. .aparent solitarului
Ilie m ă face să cred că mai degrabă el
îşi va încheia lucrarea p rin tr-u n ...
„susur blând şi subţire”, acel susur
blând al D uhului lui D um nezeu care,
prin glasul miilor şi m ilioanelor de
m em bri ai bisericii, va rosti în
urechile oam enilor care nu cunosc
m ântuirea vestea bună a salvării.
D e aceea este nevoie de toţi cei
7000 care astăzi nu se văd, dar există.
D e aceea este nevoie ca Ilie să
coboare de pe Cârm ei şi să-şi arunce
m antia peste cât mai m u lţi.. .Elisei.
D e aceea este nevoie de cât mai multe
şcoli ale profeţilor, adică u n a în
fiecare com unitate. Eu nu cred că
program ele rezolvă situaţiile. Nu
cred că vreun plan e s te .. .panaceu.
D ar cred din to ată inima că
D um nezeu a ales să lucreze prin
oameni, prin acei oam eni pe care
obişnuim să-i num im .. .laici când, de
fapt, ei s u n t.. .preoţi şi încă o preoţie
împărătească.
în gloata aceea care nu poate fi
num ărată, trebuie să se regăsească şi
Ilie, şi cei 7000 şi tu, şi eu.

O luptă în care nu
există loc de renunţare
/

Beatrice Lospa
Magnific este Dumnezeu!! Plin
de putere, de dragoste şi atât de
dornic să Se lase găsit şi observat de
noi, oamenii. Oh, dacă am avea
privirea în perm anenţă aţintită
asupra Lui, căderile credinţei
noastre ar deveni amintiri asupra
cărora nu ne-ar plăcea să stăruim
prea mult.
V iaţa merge mai departe, dar
ştim că nu oricum, ci sub protecţia
lui D um nezeu, chiar dacă standardul
neprihănirii răm âne pentru cei mai
mulţi dintre noi greu de atins. Există
însă o lecţie preţioasă, pe care mai
devreme sau mai târziu o învăţăm
atât de bine: în luptă nu există
renunţare! De ce ? Pentru că ceea
ce ne motivează, ceea ce dă aripi

credinţei noastre în esenţă nu este
peren, supus vrem urilor şi îm preju
rărilor. E ste din veşnicie pentru
veşnicie şi acesta constituie adevărul
suprem şi suficient pentru o viaţă
care m erită trăită la cele mai înalte
cote ale iubirii faţă de D um nezeu şi
faţă de aproapele nostru.
Echipa Institutului N aţional de
Studii Biblice prin C orespondenţă
„Sola Scriptura” încearcă să înveţe
această lecţie a iubirii, a dăruirii, a
renunţării de sine, dar şi a
nerenunţării la m isiunea ce i-a fost
încredinţată de Cel care aşteaptă în
replică răspunsul: „D oam ne, iată-ne,
trim ite-ne” ! în num ărul prezent al
Curierului Adventist, vă prezentăm
rezultatele prim elor opt luni de

Evidenţa solicitării studiilor Institutului
„Sola Scriptura"
Total cursanţi: 20.907

activitate „Sola Scriptura” pe plan
naţional.
T oate aceste rezultate ar fi fost
imposibil de obţinut fără intervenţia
specială a lui D um nezeu, dar şi a
tu tu ro r m em brilor bisericii noastre,
care au crezut şi au făcut din „Sola
Scriptura” o misiune personală. Vă
m ulţum im şi vă încurajăm să oferiţi
pe to t parcursul anului, prietenilor,
rudelor, vecinilor dumneavoastră
cuponul de înscriere la Institutul
Naţional de Studii Biblice prin
C orespondenţă (I.N.S.B.C.) „Sola
Scriptura” sau, cum ne place să
spunem, paşaportul cu viză perm a
nentă pentru „îm părăţia cerurilor”.
Beatrice Lospa este directorul
I.N.S.B.C.„Sola Scriptura”

Oferta Institutului Naţional de studii biblice
prin corespondenţă „Sola Scriptura"
Studii biblice scu rte (3 - 6 luni)
□ Fericirile
□ Parabolele D om nului H ristos

13346

Studii b ib lice a p r o fu n d a te (2 ani)
□ C itirea Bibliei - prim ul an
□ Cărţile profetice şi m arile tem e ale Bibliei - al
doilea an

Studii biblice sp e c ia le (2 ani)
□ Biblia pe casete audio

Studii d e e d u c a ţie ( 3 - 6 luni)
□ Secretele biblice ale sănătăţii
□ Când dragostea se întoarce acasă - un program
pentru familia ta
f/^1 p ro g ra m e

fam ilie
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„Ce s-a întâm plat la o
înmormântare?"
în anul 1858, în tim pul călătoriei spre
Ohio, Jam es şi E llen W h ite au în tâln it
un g ru p de noi păz ito ri ai S abatu lu i,
în tr-o m ică localitate n u m ită L ovetts
G rove. Pe d ata de 14 m a rtie, într-o
du p ă-a m ia ză de dum inică, avea loc, în
şcoală, o ce rem o n ie de în m o rm â n ta re a
un u i tâ n ă r b in ecu n o scu t în com un itate.
F ra te le W h ite a fost invitat să predice.
C ân d a te rm in at, so ra W h ite s-a ridicat
p e n tru a spune câteva cuvinte de
m ângâiere. La un m o m en t dat, s-a op rit
din vo rb ire, iar a scu ltăto rii au o bservat
că ex presia fe ţe i ei se schim base. în loc
să se u ite la cei ce şe d e a u în fa ţa ei, ea
priv ea în gol, ca şi câ n d ar fi v ăzu t ceva
în d ep ă rtare.
Apoi, ei au auzit o voce puternică,
melodioasă, strigând: „Slavă lui
Dumnezeu!”.
Din nou, aceleaşi cuvinte, la fel de
melodioase ca mai înainte, totuşi rostite
mai încet şi mai suav: „Slavă lui
D um nezeu!”. Şi a treia oară, ca şi când ar fi
venit de la o oarecare distanţă: „Slavă lui
Dumnezeu!”.
Jam es W hite a luat cuvântul: „Soţia
m ea este într-o viziune cerească”. O
slăbiseră puterile, aşa cum se întâm pla de
obicei când era luată în viziune, şi se
apleca spre spate, fiind sprijinită de braţul
soţului ei. C urând, se ridică şi făcu un pas
înainte, în tim p ce un zâm bet radios îi
lumina faţa.
Oam enii, aşezaţi în băncile şcolii,
priveau într-o linişte reverenţioasă. Din
când în când, prindeau câte un cuvânt,
poate o frază, o exclamaţie sau o întrebare,
în cam eră se auzeau şoapte: „Ssst, trebuie
că vorbeşte cu cineva!”.
Jam es W hite a spus: „V orbeşte cu
îngerul ei însoţitor. în aceste viziuni, îi
sunt arătate lucruri pe care cei din ju r nu le
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po t vedea. Uneori, îi sunt date viziuni
asupra unor lucruri care s-au întâm plat cu
m ult timp în urm ă sau care se vor petrece
în viitor. C âteodată, pare că este în ceruri,
vorbind cu Isus şi cu îngerii”.
în cam eră dom nea o linişte solemnă.
Cineva şopti: „Cerul este aproape, foarte
aproape!”.
O altă persoană spuse încet: „Parcă am
ascultat lângă po arta deschisă a cerului. O,
dacă am putea să prindem măcar o frântură
din slava care este acolo, şi să auzim vocile
îngereşti!”.
„O are la ce se uită acum ?” şopti cineva.
„Trebuie să fie ceva teribil! Priviţi! îşi
frânge mâinile de parcă s-ar întâm pla un
dezastru!”.
Fratele W hite răspunse încet: „Probabil
priveşte scene de m are suferinţă”.
Cu răsuflarea aproape tăiată, toată
lum ea aştepta şi privea. O are ce îi putea
cauza o asem enea durere? D upă o vreme,
expresia aceea de angoasă, de nelinişte, îi
dispăru de pe faţă, şi, în locul ei, se aşternu
o expresie plăcută.
„Cu siguranţă că scena care i s-a
înfăţişat acum este una de bucurie”, spuse
fratele White.
întunericul se ridicase. Sicriul, aşezat în
partea din faţă a camerei, fusese uitat pen 
tru un timp. E ra deja târziu, după-amiază.
O am enii care priveau au văzut o schimbare
venind peste Ellen W hite. Timp de două
ore, cât fusese în viziune, nu respirase
deloc, însă acum respira adânc, de parcă îşi
um plea plămânii pentru prim a dată. D upă
o scurtă pauză, a urm at altă respiraţie
adâncă, apoi o alta.
începu să îi observe pe oam enii din
jurul ei. A ceştia se apropiaseră de ea şi
întrebau ce văzuse în viziune. D ar ea spuse
că nu doreşte să vorbească, nu încă. E ra un
m om ent solemn.

Sicriul a fost a fost purtat în cimitir,
iar rudele şi prietenii apropiaţi au
plecat să participe şi la acea parte a
serviciului. Câţiva oameni au rămas,
sperând ca sora W hite le va spune ce
a văzut în viziune. E a descrise câteva
scene care tocmai îi fuseseră arătate,
iar ei ascultau cu foarte multă atenţie.
C eea ce i s-a arătat în acea ocazie este
ceea ce noi numim astăzi viziunea
despre m area luptă.
Joi, în tim p ce soţii W hite
călătoreau din O hio spre Michigan,
sora W hite i-a spus soţului ei mai
multe despre ceea ce îi fusese
prezentat, adăugând: „Trebuie să
scriu această viziune”.
„Şi o vom tipări într-o cărticică”,
adăugă soţul.
La Jackson, Michigan, s-au oprit
ca să îi viziteze pe vechii lor prieteni,
fratele şi sora D an Palmer. Jam es îl
însoţi pe dom nul Palm er să arunce o
privire în jurul grădinii, în tim p ce
cele două femei discutau. D eodată, în
mijlocul unei propoziţii, sora W hite
simţi o senzaţie ciudată în gură.
Limba ei p ărea grea şi încurcată. Nu
putea pronunţa cuvintele pe care
încerca să le rostească. O paralizie îi
cuprinse capul şi p artea dreaptă, şi nu
mai ştiu nimic, pân ă când îi auzi pe
cei doi bărbaţi rugându-se pentru ea.
Privi în ju r şi încercă să se ridice, dar
căzu înapoi, neajutorată.
„O lovitură! O lovitură
puternică! ” îi auzi pe cei doi bărbaţi
spunând. D ar ei au continuat să se
roage. D u p ă un timp, făcu un alt efort
să se ridice. Cu ajutorul soţului ei,
reuşi să stea în picioare şi să se mişte
puţin.
A doua zi, în ciuda invitaţiei
soţilor Palm er de a mai răm âne la ei
până când sora W hite va fi mai bine,
reuşi, cu ajutorul soţului ei să străbată
drumul, dureros pentru ea, până la
trăsură, şi a fost ridicată şi aşezată în
ea. în curând, Jam es şi Ellen se aflau
în trenul care în două ore avea să-i
ducă la Battle Creek. Pentru ceva
vreme, după ce au ajuns acasă, nu
pu tea să facă nici un pas singură, nici
nu p utea simţi cea m ai rece apă pe
capul ei. Totuşi, nu putea uita
porunca îngerului de a scrie viziunea
şi de a o publica.

A cerut m ateriale p en tru scris, în
D um nezeu, prin faptul că a dat pe
timp ce era încă parţial paralizată,
singurul Său Fiu, p en tru a salva o rasă
încercând din răsputeri, reuşi să scrie de rebeli. Ellen W hite prezenta
câteva fraze, şi în prim a zi com pletă o bucuria lor când H ristos a înviat şi
pagină. Nu era uşor, dar în fiecare zi
S-a întors în cer, învingându-1 pe
realiza puţin mai mult decât în ziua
Satana, biruind păcatul şi m oartea.
precedentă. în m om entul în care
E a transpune p e hârtie întâm pinarea
viziunea a fost pusă pe hârtie şi
plină de bucurie cu care a fost primit
tipărită, efectul loviturii dispăruse, şi
Isus atunci când S-a întors în casa
era din nou sănătoasă, ca m ai înainte. T atălui Său, strigătele şi laudele a
D u p ă ce a term inat de scris, dar
milioane de îngeri.
înainte ca acea carte să fie tipărită,
Mai târziu, sora W hite a adăugat o
D um nezeu i-a arătat lui Ellen White, scurtă istorie a poporului lui
într-o viziune, că lovitura pe care o
D um nezeu, din m om entul în care
suferise în Jackson, în casa soţilor
păcatul a intrat în lum e până când
Palmer, fusese încercarea lui Satana
acesta va fi eradicat pentru totdeauna.
de a o omorî. Satana nu voia ca ea să
A ceastă istorisire minunată, aşa cum
poată publica ce îi fusese arătat
a scris-o mai pe larg în anii urm ători,
despre el.
a um plut patru cărţi mari, care
Scenele din viziune au um plut
com pun Tragedia Veacurilor. Aceste
219 de pagini. C artea prezenta
cărţi au fost traduse şi publicate în
începutul păcatului şi al suferinţei,
mai m ulte limbi şi sunt citite de
întâi în ceruri, apoi în grădina Eden.
milioane de oam eni. Ele explică
D escoperea cum Isus Se oferise să
multe din m isterele legate de m area
m oară în locul păcătoşilor. E rau
controversă din univers dintre
arătate luptele duse de El aici, pe
Hristos şi îngerii Săi cei sfinţi, p e de
păm ânt, contra marelui său duşman,
o parte, şi Satana şi îngerii săi cei răi,
Satana, care în final a reuşit să îi facă
pe de altă parte.
pe oam enii slabi să îl atârne pe cruce.
Adaptată după Poveşti ale
E ra descris interesul pe care
bunicii mele de Ella M. Robinson,
îngerii şi locuitorii lumilor necăzute
1967, p. 112-117. Parte din ea,
în păcat îl arătau faţă de m ăreţul plan
tipărită în prima ediţie a Marii
de salvare al lui D um nezeu pentru
lupte, numită Daruri spirituale, vol.l,
oam eni şi uim irea întregului univers
este accesibilă Centrului de Carte
Adventist.
în faţa dragostei nem ăsurate a lui
CuRitRul AdvENTiST, SEpTEtVlbRiE 2 0 0 2
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diverse

Dorinţa invincibilă
Ce au în comun morii exploratori şi marii creştini

Richard R entfro,
este pastor pensionar şi
locuieşte la Ellensburg,
Washington.
Adventist Review, 25 iulie 2002

înaintam cu
toata
hotărârea, cu
speranţa şi cu
credinţa
în
/
făgăduinţele lui
Dumnezeu, că
El face toate
lucrurile bine /si
ne doreşte
/
fericirea.
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Pe 8 iunie 1924, G eorge Leigh Mallory
şi tovarăşul său, A ndrew „Sandy”* Irvine,
au dispărut în ceaţă aproape de vârful
m untelui Everest şi parcă au căzut de pe
faţa păm ântului. D e atunci, sute de oameni
au escaladat Everestul - bărbaţi, femei,
experţi, novici, chiar persoane fără
însoţitori (unele fără rezerve de oxigen) pe multe trasee. Dar, până acum câţiva ani,
nim eni dintre ei nu a descoperit vreun
semn despre Mallory şi despre Irvine.
Povestea acestor alpinişti de dem ult
continuă să-i fascineze pe oam eni după
mai bine de trei sferturi de secol. Mallory a
ales să escaladeze faţa de nord a
Everestului, o faptă plină de curaj, care
cerea un efort enorm şi o putere de voinţă
uriaşă. în felul acesta, el şi Irvine ar fi ajuns
la o altitudine mai înaltă decât cea la care
ajunseseră toţi ceilalţi oam eni care
urcaseră pe Everest înaintea lor. Ei nu au
construit doar o tabără, la punctul de
plecare, ci două până la şase tabere, la
altitudini succesiv m ai mari. Se spune că,
atunci când un repo rter de la New Y ork
Times l-a întrebat de ce doreşte să
escaladeze cel mai înalt m unte de pe
păm ânt, Mallory ar fi declarat: „Pentru că
există”. Acest răspuns abil i se potriveşte
m ai m ult unui jurnalist ager de la New
Y ork decât lui Mallory.
Cu o altă ocazie, un ziar a publicat un
răspuns mai caracteristic: „D acă aş fi
întrebat la ce foloseşte să escaladez sau să
încerc să escaladez cel m ai înalt vârf din
lume, aş fi constrâns să răspund că nu
foloseşte la nimic. Nu există nici un scop
ştiinţific căruia să-i servească; este pu r şi
simplu satisfacerea impulsului de
realizare, dorinţa invincibilă, care bate
întotdeauna în inima omului, de a vedea ce
se află dincolo. D upă ce au fost cuceriţi
ambii poli, vârful puternic al M unţilor

CURIERUI AdvENTiST, SEpTENlbRiE 2 0 0 2

H im alaia răm âne cea mai înaltă cucerire
pe care o mai poate avea un explorator”.**

D upă t o t a c e s t tim p
în prim ăvara anului 1999, Jochen
H em m leb, Larry A. Johnson şi Eric R.
Simonson, îm preună cu alpiniştii care îi
însoţeau şi cu ajutoarele lor, au pornit într-o
expediţie pe M untele Everest, în cursul
căreia a fost descoperit corpul lui G eorge
Mallory. Din 1924, răm ăşiţele lui Mallory
răm ăseseră agăţate de stâncile periculoase
ale Everestului.
Alpiniştii din 1924 nu aveau o
îm brăcăm inte etanşă şi un echipam ent de
oxigen care să-i scutească de necazuri, aşa
cum au cei care pornesc astăzi într-o
experienţă atât de riscantă. U nul dintre
prietenii lui M allory a spus de curând: „Eu
m ă îm brac cu haine mai călduroase acum,
doar ca să ies din casă, la Seattle”.
D eşi nu p utem fi absolut siguri că cei
doi bărbaţi au ajuns pe vârful situat la
înălţim ea de 8.853 m, sus pe m unte a fost
descoperită o butelie goală de oxigen, iar pe
corpul lui Mallory au fost găsite scrisori de
la soţia lui. Scopul lui M allory fusese acela
de a lăsa fotografia ei pe vârful m untelui şi,
pentru că fotografia nu a fost descoperită pe
corpul lui, îmi place să cred că au reuşit să
ajungă acolo.
în timp ce studiam fotografiile cu
trupul lui Mallory întins pe m unte, am
observat că m are parte din hainele lui
fuseseră smulse sau sfâşiate în timpul
căderii. Capul lui era cu faţa îndreptată tot
spre m unte şi el se prindea de stânci,
arătând ca o statuie de m arm ură. U n picior
îi fusese rupt deasupra cizmei.
în fotografii, scrisorile de la soţia lui
păreau ca şi cum ar fi fost expediate ieri.
A m fost fascinat să văd obiecte care îi
aparţinuseră lui Mallory: altimetrul,

creioa ncle, foa rfecele, un ac de
s igura nţ ă, cuti a de chibrituri (cu
chibrituri ca re în cii se putea u folos i).
o co n servă de ea rne, table te le, o
b a ti stă cu m o n ogra m ă, oche larii de
pro tecţ i e, o m ă nu şă de rezervă pentru
mâna s t fln gă , briceagul , ceasul de
m â n ă ş i o bu ca t ă de Funi e de a lpinism
- toate intacte.
M ulţ i a l pini ş t i , ca re a u urca t pe
Everest, au muri t în ava l a n şe, d in
ca uza intempe riil o r sa u a li pse i de
oxigen. A lţii a u re nunţ a t , Fiin d
ep ui zaţ i , ş i s-au aşeza t jos, ca să
m oa r ă, da r Mall o lY a căzu t.
S-a crezul că aşa ceva nu i se putea
întâ mpl a lui Ma ll ory - e l pă rea
nemurito r. Era cut eză t or, t â n ă r, un
v i să t o r calcu lat ş i h o t ă râ t să-ş i a tin gă
ţint a. Di s pa riţi a lui ş i a lui Irvin e a
pus capă t aceste i lege nde. Dar, ce l
p uţin în A ngli a, Ma llory ş i I rv ine
co ntinu ă să fi e pe rso n a lit ă ti o rigina le
ş i foarte innuent e pentru to t ceea ce
d e fin eş t e curajul.
Everestull -a o mo rât pe Mall o lY
în noa rea tin ereţ ii sa le, da r el a trecut
exa me nul - ind ife rent dacă a aju ns pe
vâ rf sa u nu . EI s im bo l izează un
neînFricat desc hi ză t o r de d rumu ri. un
o m al curajului . Deza m ăgi ril e nu l-a u
putut o pri.

P ăs to rului

celui Bun.
Dumnezeu d o reş t e ca no i to ţi
să avem sp e ra nţă în apro pi ata
revenire a Do mnului Hri stos
ş i să fim m â n gâ i aţ i .
În aceste zil e din urm ă,
extrao rdin arc ş i
provocatoa re. ne prin dem de
Funi a spe ra nţ e i ş i urcă m în
v i aţa noastr[1sp ir i t ua l ă. Să nu
ne prindem de ceea ce este
negat iv în v i a ţ ă ş i de lucru ril e
ne Fe ri cite ca re ne ies în ca le.
Să privim spre vii to rul Feric it ,
câ nd îi vom îmbră ţ işa pe ce i
dragi a i noşt ri , care vor Fi
nem uritori, plini de v i a ţ ă ş i
de o bucurie ca re nu se va
s fârş i ni c i oda t ă.

D iavo lul îi omoa ră pe
unii în tin erele sa u În

pruncie, da r eu în vă ţ lecţia că .
în tr-o zi, Dumneze u ne va
ar[lta cum a mcu t EI ca aceste
traged ii să sfâ rşească bin e. La
vâ rsta mea, as t ăz i a r pu tea fi
ultima zi pe ca re o t ră i esc, aşa că
vrea u s-o tră i escc u tot entu ziasmul ş i
cu t oa t ă bucuri a, posibil e.
Nu-mi place să aud oame ni care
vorbesc întrun a despre lucruri
nega tive-ca re sp un ce este ră u în
l egă tură cu aceasta ş i bârfesedesp re
Dar noi?
cea l a lt ă. Bisericile noastre treb uie să
Câ nd aj unge la vârsta de 80 de ani fie sa nctu are în ca re oamen ii să poată
(aşa cum am ajuns e u nu demult), un
găs i scă pa re, pentru un timp, de
creş tin pri veş t e îna po i ş i vede
d ure rea ş i de criti ca atât de excesive
în frânge ri. bucurii ş i dure ri. M ă
din societatea de ast ăz i . Sunt cuprins
gâ ndesc la o d eza m ăg ire cumplit ă,
de e m o ţi e atu nci câ nd îi văd pe
cum a fos t pie rde rea soţ i e i mele, care oa meni la b i se ri că, chi ar d acă ei
a murit. O spun deschi s, uneo ri m-a m mi ros a tutun sa u au co rp ul s tră pun s
mâni·at pe Dumnezeu şi i-am invidiat în locuri n eob i ş nu ite. O ri ce o m de pe
pe cei ca re sunt căsă to riţi de mai
stradil ar trebui să se s imt ă perfect
mult decât cei 53 de ani ai căs ni c i e i
acceptat ş i iubit într-o b i se ri că
noastre.
adve ntis t ă de ziua a şap t ea . M ă bucur
Dar aceste gâ nduri o m e n eşti au
să m ă gândesc la ceea ce este bun cu
fost înlocuite cu spe ra nţ a s i gură că,
privire la b i se ri că ş i la to ţi cei din ea .
d eş i se întâ mpl ă astfel de lucruri ,
Când aud cuvinte negative, ca re îi
a l e rgăm înainte cu st ă ruinţă, "spre
înj osesc pe a l ţ ii , îmi spun În gâ nd:
ţintă, pentru premiul înalte i ch e m ă ri
Treci peste asta!
cereş ti a lui Dumnezeu, în Hristos
C u s i g ura n ţă că pă rinte l e îl
Isus" (Fi]: 3, 14) . În a int ă m cu toa tă
tra t ează pe un copil de 2 ani aşa cum
ne tra tează Dumnezeu pe no i, atunci
h o tă râ rea, cu spera nţ ă ş i cu cre dinţă
în făgăduin ţel e lui Dumnezeu, că EI
câ nd că d e m ş i ne ridică m iarăş i.
face to ate lucrurile bine si ne doreste Dumnezeu este iubitor, bun ş i
fe ricirea . Suntem la fel c~ mieluşe iu l
răbd ător cu no i. EI ne ajută să ne
ase m ă n ă m ma i mult cu E I în fiecare
a d ă postit în bra ţel e iubitoare ale

zi, În "esca ladarea"

n oas tră creştin ă .

EI p ri veş te la mo tivele noastre ş i şti e
dacă scopul nostru este acela de a-I fi
pe plac, în timp ce urcă m pe funiil e
harului .
Indife rent da eă Mall ory ş i Irvine
au ajuns la vârf sau nu, ei to t au urcat
mai sus decât urcase orice fiinţă
o m e n ească înaintea lor. Ajungerea la
vârf nu e ra atfll de im po rt a ntă ca
d o rinţa lo r de a urca.
Ceea ce co ntează la Dumnezeu
este d o rinţa in v inc ibil ă din inim a
creştinului. Mallory ş i Irvine au
de pus cel mai mare efo rt o menesc al
lo r pentru a escalada Everestul.
Harul ş i puterea lui Dumnezeu ne
împing tot ma i sus. C hiar d acă nu
ajungem p â n ă la vârf, vom primi
totu ş i răspl a ta n oastră s ig ură . Vo m
zbura!

• Sandy, cuvânt englezesc,
sau, în sens fi gurat,
nestatornic (n . tr.).
•• Jochen H emmle b el. al. ,
Ghosts of Everest, The Search f or
Mallory al1d bvine (M o untaineers
Books, 1999).
În sea mn ă nisipos

în centrul a ten tiei
/
F ără îndoială că societatea românească, la începutul
mileniului trei, oferă un peisaj al contrastelor: disperare şi
bucurie, pesimism negru şi optimism strălucitor, team ă şi
eliberare, conservatorism pasiv şi atitudini progresiste,
visare şi pragm atism etc. Trezirea din letargia com unistă
a adus rom ânilor o largă varietate de perspective: pentru
unii rom âni, ritmul schimbării este un coşmar, pentru
alţii este o adevărată provocare. Intr-o astfel de
conjunctură sofisticată, unii rom âni încearcă să găsească
soluţii pen tru supravieţuire, în tim p ce alţii caută cu
disperare cheia succesului. Cuvintele lui Ellen G. W hite
străpung şi astăzi ceaţa care se ridică asupra acestei
societăţi fragm entate: „Cine vrea să schimbe lum ea
trebuie să o înţeleagă”.
Pentru o astfel de vreme, D um nezeu oferă şansa
bisericii noastre de a transm ite un program de televiziune,
zilnic, prin interm ediul unui canal cu acoperire naţională.
Din luna iunie a.c., studioul de televiziune H ope M edia
difuzează în fiecare duminică, sub genericul „V iaţa la
superlativ”, o emisiune săptăm ânală pe postul „R ealitatea
T V ”. în prim a p arte a emisiunii, se prezintă o abordare
practică a chestiunilor de stil de viaţă, sănătate şi a unor
aspecte spirituale ale vieţii cotidiene. în cea de-a doua
parte, au fost difuzate program ele casei de producţie „It is
W ritten”, prezentate de pastorul M ark Finley.
Din 9 septem brie, la R ealitatea TV, de luni până
vineri la o ra 16:10, va fi difuzată em isiunea „în centrul
atenţiei”, produsă de studioul de televiziune H ope Media.
Programul va aborda din perspectiva filozofiei adventiste
chestiuni cu privire la stilul de viaţă, sănătate, educaţie şi
familie. Zilnic vor fi aşezate „în centrul atenţiei”
problem e reale ale societăţii rom âneşti, ale noastre ca
indivizi, încercând să contribuim la îm bunătăţirea vieţii.
D acă omul este „în centrul atenţiei” preocupărilor lui
D um nezeu, vom încerca să descoperim care este sensul
vieţii pe care El o doreşte şi, în felul acesta, Creatorul să
fie „în centrul atenţiei” noastre.
R eţeaua de televiziune a Conferinţei G enerale a
înţeles să sprijine acest proiect complex. Astfel, studioul
nostru de televiziune a fost integrat în reţeaua Adventist
Television Network.
Concluzionând, am putea spune că D um nezeu este
generos cu noi şi cu lucrarea Sa. într-un astfel de m om ent,
cu siguranţă că nu ne doreşte doar nişte telespectatori
fideli ai acestor program e, ci o parte esenţială a acestei
echipe. Cât de im portant este pentru noi să ştim că
suntem în centrul atenţiei lui D um nezeu?

reprezentant autorizat al Conferinţei G enerale) este
reprezentat de num ărul m are de specializări, seminarii şi
activităţi, şi anum e 104.
D intre cele 80 de specializări, o p arte au fost
prezentate o singură dată, în timp ce multe altele au fost
repetate, unele de peste 5 ori. în general, cursurile şi
activităţile au durat câte trei ore fiecare. Pentru o parte
dintre ele, a fost nevoie de o zi întreagă. Exceptând un
num ăr mic de specializări la care, prin natura lor,
participanţii au putut îndeplini to ate cerinţele în cursul
taberei, la celelalte, aceştia urm ează ca să studieze şi să
lucreze pentru a răspunde tuturor cerinţelor. Cursurile au
fost susţinute de peste 40 de prezentatori, profesionişti
sau am atori pasionaţi, atât dintre participanţi, cât şi dintre
invitaţi, printre care 5 oaspeţi din Statele Unite.
Cele mai căutate specializări au fost: Resuscitare
cardio-pulmonară, Com portam ent creştin şi îngrijire
personală, Decoraţiuni cu plante uscate, Ecologie, Legarea
cărţilor. Călărie, Alpinism, Aeromodelism, Olărit, Desen
şi Pictură, Drumeţie, Decorarea sticlei, Fluturi, Masaj,
Racheto-modelism, Prim-ajutor, Tehnici de salvare
m ontană, Creaţii cu pietre, D ecorarea prăjiturilor, Plante
medicinale, Stele, O rientare şi multe altele. M ajoritatea
acestora fac parte dintre cele aproximativ 250 de
specializări ale tinerilor adventişti, produse de C onferinţa
G enerală şi adaptate pentru Rom ânia. O parte însă au fost
cu totul noi. Ele vor fi trimise la sediul central al bisericii
pentru evaluare şi eventuala adoptare.
Seminariile cele mai îndrăgite au fost: Sabat pentru
tineri, Idei de proiecte misionare, Conducere, Colportaj,
C urtenie creştină, U şor sau greu cum e mai bine pentru
creşterea mea?
Calitatea prezentărilor şi atm osfera excelentă au făcut
ca acest evenim ent să devină unul de referinţă, aşa cum
arată şi evaluările participanţilor. Mulţi dintre aceşti au
declarat că abia aşteaptă să se înscrie la urm ătoarea tabără
de specializări.
Cristian Modan, director Tineret, Uniunea Română

A bsolvirea cursului d e M aşter

U n num ăr de 25 de conducători ai Bisericii
A dventiste din m ai multe ţări au prim it titlul academic
M A degree in Leadership, la Newbold College, în
dum inica din 19 iunie 2002. Acest program (M aşter în
ştiinţa conducerii) a fost oferit de Universitatea Andrews,
USA, prin Newbold College, în colaborare cu Cam pus
A dventist du Saleve, Collonges, France. Printre cei ce au
absolvit acest curs, au fost şi 8 fraţi din R om ânia:
M ihai Gîdea, director Hope Media fr. A drian Bocăneanu, fr. T eodor H uţanu, fr. Ioan
C âm pian-Tătar, fr. Ion Buciuman, fr. Valeriu Petrescu,
Tineret
fr.
Lucian Cristescu, fr.Pavel Burlacu, fr. R o b ert Iosub.
între 22 şi 28 iulie, D epartam entul T ineret a organizat,
La festivitatea de absolvire a participat şi fr. Jan Paulsen,
la Sătic, o T abără N aţională de Specializări, la care au
participat 200 de instructori de exploratori şi com panioni Preşedintele Conferinţei Generale.
Newbold College
din întreaga ţară. Recordul (mondial în opinia unui
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întâlnirea anuală a pastorilor pensionari unitatea bisericii în jurul adevărurilor de neschim bat ale
Scripturii.
din România
în zilele de 23-25 august 2002, a avut loc la BraşovStupini întâlnirea anuală a pastorilor pensionari ai
Bisericii A dventiste din Rom ânia.
Pastorii pensionari cu soţiilor lor, şi soţiile pastorilor
decedaţi, generaţia slujitorilor lui D um nezeu, care în
perioada anilor 1994-1990 şi pân ă în prezent au slujit lui
D um nezeu şi aproapelui lor, care şi-au consacrat viaţa în
slujba Evangheliei, au m ulţum it cu recunoştinţă lui
D um nezeu pentru favoarea pe care au avut-o de a fi fost
conlucrători cu El şi îm preună cu scumpii lor fraţi şi
surori din toate com unităţile bisericii noastre, în perioada
cea mai grea, d ar şi cea mai plină de har, a regimului
totalitar. Toţi au m ulţum it lui D um nezeu şi I s-au
închinat cu smerenie, pentru că El i-a ajutat să păstreze

Cei prezenţi au adresat bisericii, colegilor pastori mai
tineri şi conducerii bisericii la toate eşaloanele ei, apelul
ca, prin lucrarea şi exemplul vieţii lor, să im prim e
bisericii o m ai profundă viaţă spirituală şi respect pentru
adevărul cel veşnic şi p en tru organizaţia bisericii,
angajându-se înaintea lui D um nezeu să fie şi mai departe
elem ente catalizatoare în strădania realizării acestor
deziderate sfinte în viaţa bisericii.
ComitetulAsociaţieipastorilorpensionari al BisericiiA Z Ş din România

A nunţ/
Casa de E ditură „Viaţă şi Sănătate” caută grafician
pentru ilustraţii cărţi pentru copii. Cei interesaţi se pot
adresa, pentru informaţii suplimentare, la te lefo n u l:
0213234895 interior 110.

-------------------------------------------------- —?

la odihnă
luliana M ihordea (D ro b etaT r. Severin, 15 noiem 
brie 1955 - Atlanta, 2 septembrie 2001) s-a născut în familia
pastorului loan Stoiu, care păstorea com unităţile din
judeţul M ehedinţi. A crescut în com unitatea Craiova şi a
urm at studii de m edicină la Bucureşti, und e s-a căsătorit
cu Samuel M ihordea la 27 iulie 1980. în familia lor s-au
născut doi copii: M atei şi Sandra. luliana M ihordea şi-a
continuat studiile de medicină în Statele U nite, specializându-se în psihiatrie. A ceastă disciplină, strâns legată de
credinţa şi de form aţia ei artistică, i-a îngăduit să se dedice
cunoaşterii fiinţei um ane şi împlinirii nevoilor profunde
de ajutor sufletesc. Personalitatea sa plină de farmec s-a îm 
bogăţit perm anent prin reflecţie asupra creaţiei uimitoare a
lui D um nezeu în natură şi în umanitate. în biserică, a slujit
cu pasiune în dom eniul muzical şi al misiunii tineretului.
O viaţă atât de plină de mari promisiuni s-a încheiat
tulburător de prematur. Totuşi, mai presus de suferinţă, s-a
ridicat, biruitoare, speranţa. Toţi ce apropiaţi au văzut că
D om nul a păstrat-o în m âna Lui chiar în cele mai dificile
m om ente. „Căci, dacă trăim, pentru D om nul trăim ; şi,
dacă m urim, p entru D om nul murim. Deci, fie că trăim,
fie că m urim, noi suntem ai D om nului” (Rom . 14,8).

paşi ai Bisericii Adventiste din Piatra Neamţ. La 19 ani,
se căsătoreşte cu viitorul pastor, fr. Gheorghiţă Catană.
D in 1945, cei doi, ca familie, slujesc cu credincioşie în
com unităţile adventiste Labirint şi G ran t din Bucureşti,
apoi T urnu M ăgurele, Roşiori de V ede şi Piatra N eam ţ.
A dus o viaţă excepţională de dăruire. I se poate atribui
într-adevăr num ele de „m am ă în Israel”. U n exemplu de
cinste, amabilitate, tandreţe, dăruire, numit „tanti M aria”.
A murit la sfârşit de Sabat, în m om entul în care genunchii
ei s-au plecat p entru a-I mulţumi lui D um nezeu. D ar nu
s-a sfârşit atunci, pentru că ultim a ei zi de pe păm ânt ar
putea fi prim a zi din ceruri - a murit vorbind cu Dumnezeu.

Maria Catană s-a născut pe data de 2 sept. 1916,
legându-şi copilăria, adolescenţa şi tinereţea de primii

m ulte lacrimi şi d u rere în sufletele celor care au fost
alături de el, dar şi cu speranţa revederii la ziua învierii.

P etre Soreaţă, în vârstă de 95 de ani, unul dintre
pionierii bisericii locale, adoarm e în D om nul, la locuinţa
sa din U lm eni, judeţul Teleorm an.
Născut la 28 nov. 1907, în localitatea Ulmeni, primeşte
botezul în anul 1930, alăturându-se Bisericii Adventiste. A
fost mult timp prezbiter cu binecuvântare. S-a căsătorit în
1930, şi căminul lor a fost binecuvântat cu două fete. A făcut
cunoscut adevărul mântuitor prin viaţa, exemplul şi cuvântul
său. în adevăr: „Ferice de morţii care mor în Domnul”. Fami
lia şi frăţietatea l-au condus la locul odihnei lui temporare, în
Felicia Blăjan (Roşiori de V ede, 3 iunie 1957 - jud. speranţa revederii în ziua cea m are a revenirii Sale.
Tulcea, 30 iulie 2002) a îmbrăţişat credinţa încă din tinereţe,
Cuvântul de m ângâiere al Scripturii a fost rosti de
fiind botezată în com unitatea Rm. Vâlcea. S-a căsătorit în pastorul I. Şerbănescu.
anul 1982 cu fr. Stelian Blăjan, având îm preună doi băieţi.
B eniam in Burcă Nadir, născut în localitatea
Fire veselă şi comunicativă, aducea linişte în sufletele
Şicula, judeţu l A rad, pe d ata de 4.01.1971, în familie de
celor necăjiţi şi descurajaţi, iar prin zâm betul ei făcea să
creştini adventişti, urm ează de mic calea credinţei,
răsară speranţa în ochii celor bolnavi sau vârstnici, pe
încheind legăm ânt cu D um nezeu, prin botez, în anul
care îi vizita adesea. A m intirea ei răm âne vie şi caldă în
1989. Activează în biserică, având mai m ulte slujbe:
mem oria tuturor celor care au cunoscut-o mai de aproape. diriginte Şcoala de Sabat, diriginte T ineret şi în ultim a
O tornadă teribilă a devastat stupina familiei şi a pus
vreme, prim -diacon. S-a căsătorit în 2001 cu Roşea
capăt vieţii sorei Blăjan la numai 45 de ani. înm orm ântarea Viorica din localitatea Şepreuş, făcând o echipă reuşită în
a prilejuit afirm area neclintitei încrederi în făgăduinţele
viaţa de familie. în urm a unui grav accident, d ec e d e a z ă .
Bibliei, de reunire a familiei p en tru veşnicie.
Pe data de 15 mai 2002, este condus în patul de ţărână cu
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cuvântul preşedintelui

„Cine va merge
pentru Noi"
A drian
Bocăneanu,
preşedintele Uniunii Române

Pentru credincioşii şi p entru pastorii
noştri, sosirea toam nei este însoţită de
preocuparea pentru lansarea şi desfăşurarea
unui nou ciclu din viaţa de biserică.
N enum ărate activităţi necesare pentru
susţinerea bisericii şi p en tru misiune cer,
înainte de toate, persoane consacrate,
com petente şi cu tragere de inimă pentru
ceea ce noi numim „lucrare”. întrebarea
m om entului, îngrijorată şi urgentă, este:
„Pe cine să trimit, şi
cine va merge pentru
N oi” (Is. 6,8).
Cred că, în
căutarea unui răspuns
la această întrebare,
avem atât motive de
bucurie, cât şi de
îngrijorare. Eforturile
/
serioase şi
sistematice pentru
educarea şi form area
de credincioşi activi
în toate domeniile de
acţiune laică nu au
rămas fără rezultate.
Şcoala Misionarilor
V oluntari şi
programele care au
urm at au fost un
teren foarte bun de
creştere şi entuziasmare. Tinerii care au
reprezentat o parte însem nată a
participanţilor sunt acum persoane m ature,
şi activitatea lor duce la înaintarea bisericii.
S-au dezvoltat multe m ateriale şi program e
care sunt la dispoziţia celor ce sunt dornici
să crească şi să slujească. In multe biserici,

este o preocupare pentru misiune, care
ajută la depăşirea preocupării excesive de
sine, cu relele care o însoţesc.
In acelaşi timp însă, există fenom ene
care au dus la o lipsă de credincioşi activi şi
com petenţi pentru slujire. A ceastă situaţie
este mai izbitoare cu ocazia adunărilor
generale ale bisericilor locale, când este
dificil să găseşti persoane care să acopere
toată lista de responsabilităţi necesare. D ar
efectele se fac simţite
mai dureros în însăşi
viaţa şi m isiunea
bisericii.
O cauză mai puţin
recunoscută este
dispersarea de
persoane capabile,
prin dublarea
/
num ărului de biserici
în ultimii ani. In sine,
înm ulţirea bisericilor
este o tendinţă cât se
poate de pozitivă, care
trebuie continuată.
O altă cauză este
legată de îm bătrânirea
şi m oartea unor
lucrători harnici. O
generaţie de
credincioşi, care
trecuse prin şcoala dură a lucrării, în
condiţii de apăsare şi restricţii, se stinge
încetul cu încetul. D ispariţia acestei
generaţii este o pierdere serioasă.
Apoi, este fenom enul emigraţiei pentru
muncă, despre care am mai scris. A proape
că nu există com unitate care să nu fie

Bucuria pentru

găsirea mântuirii,

dispoziţia de a

învăţa

lucruri noi si

simţământul viu de
responsabilitate

pentru cei din jur îi

fac pe noii

credincioşi motorul
bisericii.
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sărăcită de persoane tinere şi
capabile, dar unele biserici sunt de-a
dreptul aduse la cota de alarm ă prin
plecările in străinătate. Chiar atunci
când se întorc în ţară, mulţi dintre cei
care au lucrat în străinătate nu revin
la o implicare stabilă în viaţa
bisericii, ci pendulează între casă şi
străinătate - la fel ca mişcarea
tradiţională a păstorilor cu turm ele
între câmpie şi m unte, un fel de
transhum anţă m odernă. A ceasta îi
împiedică să se angajeze în acţiuni
care cer stabilitate şi efort pe term en
lung.
Cred că trebuie să recunoaştem
aceste situaţii şi să ţinem seam a de
ele. Să conturăm câteva dintre
răspunsurile pe care să le dăm.

Categorii n e fo lo site
Ca prim-răspuns la această
situaţie, să privim cu multă atenţie
bisericile noastre, unde se află
persoane care au potenţialul necesar
slujirii, d ar care au fost neglijate. Cei
foarte tineri au dispoziţia să lucreze
în dom enii noi, potrivite
preocupărilor lor. Cei foarte în vârstă
se bucură să îndeplinească din nou
sarcini pe care le-au deprins cu multă
vrem e în urmă. Surorile reprezintă
un rezervor uriaş de credincioşi
harnici, bine pregătiţi şi care abia
aşteaptă o chem are la slujire. Tinerii
botezaţi şi chiar şi cei care se
pregătesc pentru botez pot să
primească sarcini potrivite. Bucuria
pentru găsirea mântuirii, dispoziţia
de a învăţa lucruri noi şi
sim ţăm ântul viu de responsabilitate
p entru cei din ju r îi fac pe noii
credincioşi m otorul bisericii. E ste
nevoie să-i privim pe membrii noştri
cu ochelarii dezvoltării, aşa cum a
făcut D om nul Hristos. El a zăbovit
m ult la prim a întâlnire cu ucenicii,
pentru că avea ce să vadă la ei - nu
num ai ceea ce erau ei atunci, ci şi
ceea ce aveau să devină prin contactul
cu iubirea şi înţelepciunea Sa. In
timp ce societatea îi condam nase pe
ucenici să răm ână pentru totdeauna

ceea ce erau atunci. Isus îi rânduise
să crească şi să devină nucleul
transform ării omenirii întregi.
în multe biserici, suntem p rea
puţini ca să ne perm item să neglijăm
pe cineva. Să îngăduim D uhului Sfânt
să Se m anifeste în credincioşi cu
darurile Sale.

Planuri a ju sta te
Diverse proiecte şi program e
trebuie să fie aplicate potrivit
resurselor şi posibilităţilor locale.
De exemplu, atât într-o biserică
foarte mare, cât şi într-una foarte

Suntem prea
puţini ca să ne
permitem să
neglijăm pe cine
va. Să îngăduim
Duhului Sfânt să
Se manifeste în
credincioşi
cu
/
darurile Sale.
mică, regulile după care se desfăşoară
adunările generale sunt identice. D ar
m odul de acoperire a diferitelor
răspunderi diferă. Cadrul este acelaşi,
dar trebuie să ţinem seam a de situaţia
concretă şi să nu transform ăm
program ele într-o arm ură a lui Saul
pentru mai scundul David.

Instruire
Avem încă tendinţa să ne purtăm
ca şi când credincioşii trebuie să ştie
cum se lucrează. Zicem: cine vrea
ştie. D ar nu trebuie să presupunem
acest lucru. C eea ce ştim noi ni se
pare uşor, iar ceea ce nu ştim ni se
pare apro ap e imposibil de însuşit.

D ar bisericile pot să devină într-o
măsură mult mai m are centre de
educare, de formare, adevărate
ateliere de ucenicie practică, la locul
de muncă.
D e nenum ărate ori, am citit
m ustrarea din scrierile lui Ellen
W hite, că este p rea multă predicare
şi p rea puţină învăţare sau form are în
bisericile noastre. Este nevoie să
facem din instruire o parte regulată a
vieţii de biserică, urm ată neap ărat de
ocazii de aplicare concretă a celor
învăţate. Diferitele departam ente, în
m od special Asociaţia Pastorală, au
pregătit multe m ateriale care au fost,
poate, folosite o singură dată şi
abandonate. D ar mulţi din biserică
nu au avut parte de ele, iar cei care
le-au parcurs cândva au nevoie de o
revenire. Instruirea este cuvântul de
ordine, şi rezultatele vor veni prin
harul lui D umnezeu.

Afirmare
Sunt persoane care slujesc
biserica şi pe D um nezeu în mod
admirabil şi fără nici o recunoaştere
sau recom pensă. F ără să stârnim
firea pământească, m erită să
transm item acestor oam eni şi
bisericii cât de preţioase sunt aceste
persoane. M erită să învăţăm arta
aprecierii, să ne purtăm potrivit
descrierii din Proverbe 31,28-31:
„Fiii ei se scoală şi o num esc fericită;
bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude.
... fem eia care se tem e de D om nul va
fi lăudată. Răsplătiţi-o cu rodul
muncii ei, şi faptele ei s-o laude la
porţile cetăţii.”
în loc să ne justificăm şi să ne
pregătim eşecul, plângându-ne că nu
avem cu cine să lucrăm, să ne
repliem, să evaluăm efectivul, să ne
ajustăm planurile, să form ăm şi să
instruim, să facem pe cei care
lucrează să ştie că sunt preţioşi
pentru biserică şi pentru Dumnezeu.
Mai mulţi decât ne imaginăm, vor
spune: „Iată-mă, trimite-mă!”
(Is. 6,8).
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DAC
A ...
te preocupă fericirea familiei tale...
doreşti să faci o schim bare r a d i c a l ă

alimentaţia ta...

vrei să te eliberezi de s tre s ...
doreşti să ai un stil de viată
una dintre priorităţile tale este
c re ş te re a c a ra c teru lu i...
vrei să o feri un
existenţei co p iilo r tă i...

vrei să duci o viată

plină de v ic to rii...

