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GABRIEL DINCĂ

Iubim venirea Lui?
A
nainte de a încheia călătoria sa pe acest pământ,
apostolul Pavel şi-a exprimat în câteva cuvinte
credinţa şi speranţa care i-au călăuzit şi hrănit
întreaga viaţa. „Ştiu în cine am crezut. Şi sunt
încredinţat că El are putere să păzească ce I-am
încredinţat până în ziua aceea” (2 Tim.1,12). „Căci eu
sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa
plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună,
mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă
aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua
aceea, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci
şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” (2 Tim. 4,6-8)

Î

A doua venire a lui Isus o nădejde plină de bucurie
Apostolul Pavel nu vorbeşte aici despre acea moarte
liniştită de la sfârşitul vieţii, ci de aşteptarea execuţiei
sale. Cu toate acestea, înaintea morţii, el nu a arătat
supărare sau descurajare, ci optimism şi o speranţă
vie în întâlnirea cu cel mai bun prieten, Domnul Isus.
„Apostolul privea spre marea veşnicie, nu cu nesiguranţă
sau cu teamă, ci cu o nădejde plină de bucurie şi cu o
aşteptare plină de dor ... Gândurile şi nădejdiile lui sunt
concentrate asupra celei de a doua veniri a Domnului
său. Şi atunci când sabia călăului coboară şi umbrele
morţii se adună asupra martirului, ultimul său gând care
îi străfulgeră mintea, gând care va fi şi cel dintâi în marea
dimineaţă a redeşteptării, a fost acela de a-L întâmpina
pe Dătătorul Vieţii, care îi va ura bun venit în bucuria
celor binecuvântaţi” (Ellen W hite, Faptele Apostolilor,
pag. 426-427, ed. 1994).
O lecţie extraordinară de credinţă şi de dăruire. O
predică trăită, care exprimă pacea şi atmosfera cerului
în sufletul său. Dar ceea ce mi-a atras în mod deosebit
atenţia asupra acestui pasaj biblic nu a fost martiriul
apostolului, deşi lucrul acesta spune foarte mult despre
credinţa lui, ci faptul că Dumnezeu va oferi cununa
neprihănirii „tuturor celor ce vor fi iubit venire lui”.
Apostolul Pavel, când ne vorbeşte despre cununa vieţii,
nu pune accentul pe „aşteptarea venirii” Domnului
Hristos, ci pe „iubirea venirii Lui” - pe cei care aşteaptă
cu iubire revenirea Sa. Lucrul acesta m-a condus la câteva
întrebări: Iubesc eu venirea Lui? Se poate vedea această
iubire în viaţa mea?

Dragostea faţă de Isus ne pregăteşte pentru cer
Este greu să aflăm ce iubim? încercaţi numai să faceţi o
scurtă evaluare a vieţii dumneavoastră şi vedeţi despre ce
vă place să vorbiţi cel mai mult, cu ce vă ocupaţi timpul
în general şi ce domină gândurile dumneavoastră. Dacă
am iubi „venirea Domnului”, lucrul acesta ar trebui văzut
în modul cum folosim timpul, cum folosim banii, cum ne
alegem prietenii - deci aproape în orice am ănunt al vieţii
noastre.
Privind la apostolul Pavel, descoperim că dragostea sa
faţă de Isus şi adevărul Său i-a schimbat întrega concepţie
despre viaţă, i-a adus bucurie şi speranţă, l-a ajutat
să-i înţeleagă şi să-i iubească pe oameni, i-a schimbat
întregul sistem de valori. „Lucrurile care pentru mine
erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui
H ristos... Pentru El am pierdut toate, şi le socotesc ca
un gunoi, ca să câştig pe Hristos”(Fii. 3,7-8). Dragostea
cerească a fost acea forţă care i-a dat putere să treacă
peste toate încercările vieţii şi l-a pregătit pentru cer.
Este vreo diferenţă între cei care aşteaptă venirea Lui şi
cei care iubesc venirea Lui?
Desigur, toţi creştinii, prin crezul care îl au, sunt
aşteptători ai revenirii Domnului Hristos, dar nu toţi
iubesc venirea Lui. Pentru unii, revenirea Domnului
Hristos este privită ca un eveniment extraordinar, însoţit
de teribile judecăţi ale sfârşitului, dar pentru adevăraţii
aşteptători ai Domnului Hristos nu există perspectivă
mai glorioasă şi mai fericită decât aceea a revenirii
Mântuitorului. N u darurile Sale contează, ci viaţa şi
persoana Sa. Venirea Sa răspunde tuturor aspiraţiilor
umane şi va fi soluţia tuturor problemelor noastre.
Ceea ce contează nu sunt declaraţiile doctrinare, ci
trăirea exprimată în viaţa de fiecare zi. Iar cei care sunt
îndrăgostiţi de Cel care vine vor iubi venirea Lui.
Ce-ar fi dacă Isus ar veni săptămâna acesta? Ar fi o
veste bună sau o veste rea? Ai fi gata să-L întâlneşti sau
acest gând te-ar face să te simţi necomfortabil? Cum ai
reacţiona, dacă ai auzi vocea lui Isus, astăzi? Răspunsul pe
care l-ai putea da la aceste întrebări te-ar ajuta să-ţi dai
seama cât de mult iubeşti venirea Lui.
Gabriel Dincă,
redactor-şef, „Curierul Adventist”
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EMILIAN NICULESCU
Se povesteşte despre un tânăr care s-a remarcat în
războaiele purtate de regele ţării. La sărbătorirea victoriei,
împăratul a fost înştiinţat despre actele de vitejie ale
tânărului soldat şi şi-a propus să-l recompenseze într-un
utoritatea cea mai competentă în materie de
mod exemplar. L-a chemat la palatul său şi i-a spus, aşa
religie, cât şi în stabilirea priorităţilor vieţii,
cum fac capetele încoronate de obicei, că îi va oferi chiar
a aşezat în capul listei tuturor căutărilor şi
şi jum ătate din împărăţie. Răspunsul tânărului l-a uimit.
străduinţelor cele două obiective: împărăţia
Tânărul a spus că nu solicită jum ătate din împărăţie, ci se
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. De fapt,
va mulţumi cu mâna fiicei sale. Regele s-a exprimat astfel:
am putea spune că cele două se reduc la ultima, deoarece
„Văd că nu eşti doar viteaz, ci şi foarte înţelept, pentru că
condiţia intrării în împărăţia lui Dumnezeu este obţinerea
în felul acesta ţi-ai asigurat moştenirea întregii împărăţii.
neprihănirii Sale. Pe lângă avantajele inefabile, pe care le
Cred că un asemenea tânăr viteaz şi înţelept merită o
implică intrarea în împărăţia lui Dumnezeu (ceea ce se
astfel de recompensă.”
subînţelege refacerea tuturor lucrurilor în starea lor iniţială),
neprihănirea lui Dumnezeu înseamnă refacerea chipului lui
Neprihănirea lui Dumnezeu
Dumnezeu în om. Urmărirea acestor ţinte, conform spuselor
lui Isus, înseamnă obţinerea tuturor celorlalte lucruri pe
ca învăţătură şi experienţă
deasupra, ca pe un bonus. Este asemenea intenţiei de a
In strategia pe care ne-o propunem pentru actualul
conduce un vehicul cu multe roţi. Ar fi foarte dificil să
mandat, încredinţat de Dumnezeu prin biserică, vrem să
încercăm să conducem fiecare roată în parte. E suficient să
punem un accent deosebit pe neprihănirea lui Dumnezeu
conduci o singură roată, volanul, şi obţii controlul asupra
atât ca învăţătură, cât şi ca experienţă pregătitoare în
tuturor. Dacă ar fi să urmărim dobândirea virtuţilor creştine
vederea mântuirii.
în mod separat, am fi în postura unui păstor al unei turme
Accentul pus pe neprihănirea lui Dumnezeu este în
de capre, care aleargă continuu să le aducă în staul pe cele
armonie cu învăţătura Bibliei şi a Spiritului Profetic.
pierdute, dar în timp ce readuce câte o capră - cu mari
In împărăţia lui Dumnezeu vor fi persoane care nu au
eforturi - constată că din staul lipsesc celelalte. De câte
citit niciodată Biblia, care nu au participat niciodată la
ori nu ni s-a întâmplat aşa! De aceea avem nevoie de o
serviciile de închinare ale bisericii, unii care nu au ţinut
asemenea strategie care, prin urmărirea unui singur obiectiv, Sabatul, dar nu va fi nimeni care să nu fi trăit experienţa
să le obţină pe toate. Şi tocmai aceasta ne oferă Domnul
neprihănirii prin credinţă, chiar dacă nu a ştiut că
Isus Hristos prin textul amintit mai sus.
ea se numeşte astfel. Iată câteva citate ale Spiritului

Acest devoţional a fost prezentat la deschiderea lucrărilor
Comitetului Executiv al Uniunii, de la Stupini, Braşov,
30 martie 2005.

A

4

CURIERUL

ADVENTIST

— MAI

200 5

Profetic care subliniază importanţa
neprihănirii prin credinţă:
„C ăutaţi mai întîi îm părăţia
lui Dumnezeu şi neprihânirea lui
şi celelalte lucruri vi se vor da pe
deasupra”. A cesta este primul mare
obiectiv: îm părăţia lui Dumnezeu
şi neprihănirea lui Isus. Celelalte
obiective, care trebuie atinse, să fie
secundare faţă de acesta”. (Ellen
W hite, Mărturii, voi. 1, pag. 516)
dar ştiu acest lucru, că bisericile
noastre mor din lipsă de învăţătură
cu privire la subiectul neprihănirii
prin credinţa în Hristos. ...” (Ellen
W hite, Slujitorii Evangheliei, ed.
2004, pag. 223)
„Solia neprihănirii lui Hristos
trebuie să răsune de la un capăt al
pământului până la celălalt, pentru
a pregăti calea Domnului. Aceasta
este slava lui Dumnezeu care încheie
lucrarea îngerului al treilea.” (Ellen
W hite, Mărturii, voi. 6, pag. 25)
Insă chiar dacă privim doar la
acest singur obiectiv - neprihănirea
lui Dumnezeu - noi cei din valea
păcatului, a infirmităţilor spirituale şi
morale, ne punem aceeaşi întrebare
ca şi psalmistul: „Cine va putea
să se suie la muntele Domnului?
Cine se va ridica pînă la locul lui
cel sfânt?” (Ps. 24,3). N e bucură că
Biblia nu notează doar întrebările
fundamentale ale existenţei noastre,
ci oferă şi răspunsuri corespunzătoare.
Acelaşi psalm arată că starea aceasta
după voia lui Dumnezeu este un
dar al Cerului: „Acela va căpăta
binecuvîntarea Domnului, starea după
voia Lui, dată de Dumnezeul mîntuirii
lui. Da, fericirea şi îndurarea mă vor
însoţi în toate zilele vieţii mele, şi
voi locui în Casa Domnului până la
sfârşitul zilelor mele.” (Ps. 24,5.6)
Observăm că singurul lucru
care ni se cere este să-L chemăm şi
Să-L căutăm pe Dumnezeu. Astfel
se obţine acea neprihănire pe care
noi o numim neprihănirea atribuită
sau socotită. întrebarea de mai sus
ne aminteşte de alte două pasaje
biblice care conţin întrebări similare:
„Păcătoşii sunt îngroziţi, în Sion, un
tremur a apucat pe cei nelegiuiţi,
cari zic: ’Cine din noi va putea să
rămână lângă un foc mistuitor?’
’Cine din noi va putea să rămână
lângă nişte flăcări veşnice?’ Cel ce
umblă în neprihănire, şi vorbeşte fără

vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig
scos prin stoarcere, cel ce îşi trage
mâinile înapoi, ca să nu primească
mită, cel ce îşi astupă urechea să
nu audă cuvinte setoase de sânge,
şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul”
(Is. 33,14-15) şi: „Doamne, cine va
locui în cortul Tău? Cine va locui
pe muntele Tău cel sfânt? - Cel ce
umblă în neprihănire, cel ce face voia
lui Dumnezeu, şi spune adevărul din
inimă.” (Ps. 15,1.2)
Urmărind cu atenţia formularea
întrebărilor, constatăm o succesiune
logică: „Cine va putea să se suie...?”
„Cine va putea să rămână...?” şi
„Cine va putea să locuiască?” Iar

„Ce este îndreptăţirea prin
credinţă? Este lucrarea lui
D um nezeu în aruncarea slavei
om ului în ţărână şi înfăptuirea,
în favoarea om ului, a ceea ce
el nu este în stare să facă prin
propriile puteri. C ând oamenii
îşi văd propria nimicnicie, ei
sunt pregătiţi să fie îmbrăcaţi cu
neprihănirea lui H ristos.”
(ElenWhite,TheFaithIlweby,pag. 111)

dacă privim la răspunsuri, constatăm
că „suirea” la această înălţime se
obţine în dar, iar pentru a putea
„rămâne” şi „locui”, trebuie să
umblăm în neprihănire. Pare o
logică inversă, deoarece pentru a
te sui nu trebuie să faci nimic, pe
când pentru a rămâne şi a locui
trebuie să umbli în neprihănire.
De fapt, aceasta este îndreptăţirea
împărtăşită, care, de fapt, este tot
darul lui Dumnezeu. Dar vom explica
aceste lucruri în cele ce urmează. Să
pornim de la etimologia termenilor
biblici care se referă la neprihănire.
Corespondentul ebraic este „ţedek”.
Termenul acesta sugerează ideea unui
cântar cu două braţe, care se află în
echilibru. De o parte a cântarului,
se aşază unităţile de măsurat, iar de
cealaltă parte, realizările omeneşti.
Neprihănire înseamnă echilibrul
perfect între cerinţele lui Dumnezeu
şi realizările noastre. Neprihănirea
CURIERUL

prin credinţă dă răspunsul la această
problemă atât de complicată: Cum
e posibil să echilibrăm cerinţele
lui Dumnezeu? Term enul grecesc
din Noul Testam ent „dikaiosune”
(neprihănire) este derivat din verbul
„dikazo”, care înseam nă „a îm părţi”,
iar de aici - cuvântul „dike”,
care înseamnă dreptate, deoarece
calitatea dreptăţii este aceea de a da
fiecăruia ce i se cuvine.

Avem sau nu avem merite?
Deşi aceste explicaţii sunt
interesante, ele nu ne ajută în
înfăptuirea neprihănirii prin credinţă.
Niciodată realizările noastre nu
vor putea echilibra cerinţele lui
Dumnezeu. Niciodată nu vom reuşi să
ne „împărţim” în aşa fel, încât să dăm
fiecăruia ceea ce i se cuvine. De aceea
vreau să introduc definiţia inspirată
a Spiritului Profetic, care oferă
soluţia: „Ce este îndreptăţirea prin
credinţă? Este lucrarea lui Dumnezeu
în aruncarea slavei omului în ţărână
şi înfăptuirea, în favoarea omului, a
ceea ce el nu este în stare să facă prin
propriile puteri. Când oamenii îşi văd
propria nimicnicie, ei sunt pregătiţi
să fie îmbrăcaţi cu neprihănirea lui
Hristos.” ( Ellen W hite, The Faith I
live by, pag. 111)
Iată cum are loc această „aruncare
la pământ a slavei omului”!
îndreptăţirea prin credinţă este darul
lui Dumnezeu. Darul acesta este
complet. Nu trebuie să facem nimic
nici pentru a-1 obţine, nici pentru
a-1 completa. Putem să-l acceptăm
sau putem să-l refuzăm. Să începem
să desfacem acest cadou care se
numeşte îndreptăţire prin credinţă.
Mai întâi, este credinţa. încă de la
început se naşte întrebarea: Ce este
credinţa? Este produsul omului sau
face parte din darul lui Dumnezeu.
In Efeseni capitolul 2, vers 8, avem
răspunsul: „Căci prin har aţi fost
mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta
nu vine de la voi, ci este darul lui
Dumnezeu”. Constatăm că, aşa
după cum copiii au capacitatea de a
iubi fără să fie învăţaţi să iubească,
ei au şi capacitatea de a crede. Dar
înţelegând că această capacitate a
credinţei este darul lui Dumnezeu,
nu ne mai putem lăuda, spunând că
noi am fost oameni credincioşi şi am
pornit pe acest drum al credinţei.
ADVENTIST

—

MAI

20 05

5

Depăşirea limitelor umane

Singurul nostru merit este că am
folosit acest dar al lui Dumnezeu.
Al doilea cadou este pocăinţa.
Şi în dreptul acestei experienţe
se naşte întrebarea dacă ea este
produsul omului sau este tot
darul lui Dumnezeu. In Faptele
Apostolilor capitolul 11, vers. 18,
găsim răspunsul la această
întrebare: „Dumnezeu a dat deci
neamurilor pocăinţa ca să aibă
viaţă”. Ca urmare, nu mai putem
spune că noi am fost credincioşi
şi apoi ne-am pocăit, ci putem fi
doar recunoscători pentru această
experienţă oferită de Dumnezeu în
dar. In cartea Calea către Hristos,
se arată că pocăinţa oamenilor este
formală şi determinată de teama de
pedeapsă, este pocăinţa lui Cain şi
a lui Iuda. Pe când pocăinţa oferită
de Dumnezeu înseamnă detestarea
propriilor fapte care II răstignesc
pe Domnul Isus Hristos. In timp ce
David îşi vedea mărirea vinovăţiei
sale şi considera că pedeapsa este
dreaptă, Cain se plângea de faptul
că pedeapsa este prea mare. In final,
ajungem la capitolul faptelor.
Faptele sunt produsul nostru
sau şi ele aparţin lui Dumnezeu?
Răspunsul Bibliei este categoric
în Efeseni 2,10: „Căci noi suntem
lucrarea Lui, am fost zidiţi în Isus
Hristos pentru faptele bune pe
care le-a pregătit Dumnezeu mai
dinainte, ca să umblăm în ele”. De
aici reţinem explicaţia că faptele
bune sunt pregătite de Dumnezeu
mai dinainte, iar meritul nostru este
acela că am umblat în ele. Poate
tocmai faptul că faptele sunt un
dar al lui Dumnezeu este cel mai
puţin evident. T oţi suntem tentaţi
să credem că faptele noastre bune
ne aparţin. Aş dori să folosesc o
6
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ilustraţie simplă. Ionel împlineşte
6 ani şi părinţii lui au acceptat să
sărbătorească ziua lui de naştere
împreună cu prietenii şi colegii de la
grădiniţă. In ziua şi la ora stabilită,
sărbătoarea începe. Totul este
pregătit şi durează mai multe ore.
La plecarea oaspeţilor, cine este mai
fericit decât Ionel! El dă buzna în
camera părinţilor şi exclamă fericit:
Toţi au fost foarte bucuroşi, le-am
dat de mâncare, le-am dat sucuri şi
le-am dat şi jucării! Are dreptate sau
nu Ionel, în ceea ce spune? Şi da,
şi nu. Cine a dat, de fapt? Ionel sau
părinţii lui? La fel se întâmplă şi cu
noi, copiii lui Dumnezeu. Dacă nu
am avea sănătate, dacă nu am avea
un surplus, dacă nu am avea cui să
dăm, toate aceste fapte ar rămâne
nefăcute. Deci nici cu faptele nu ne
mai putem lăuda după ce am înţeles
îndreptăţirea prin credinţă. Iată că
acest dar ne-a luat toată slava şi
a aruncat-o în ţărână. Cu ce mai
rămânem? Cu absolut nimic. Este
de fapt ceea ce spune şi Scriptura în
Galateni 6,3: „Dacă vreunul crede
că este ceva, măcar că nu este nimic,
se înşală singur”. îndreptăţirea
prin credinţă determină adevărata
modestie, diferită de modestia
falsă. Modestia falsă înseamnă
conştientizarea faptelor meritorii,
doar că nu e frumos să le trâmbiţezi.
Le-ai făcut, dar nu le popularizezi.
Modestia adevărată înseamnă
recunoaşterea că Dumnezeu
le-a pregătit, iar noi am fost doar
instrumentele de care S-a folosit
pentru realizarea lor. Această
convingere, că valoarea noastră este
zero, are avantajul că ne imunizează
faţă de orice fel de jignire. De obicei,
şi certurile sunt iscate de dorinţa de
a fi cineva.
MAI
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Până la acest punct, s-a realizat
prima parte a definiţiei Spiritului
Profetic cu privire la îndreptăţirea prin
credinţă - aruncarea în ţărână a gloriei
omului. Ce este în spatele cuvintelor:
„realizarea a ceea ce nu puteam face
prin propriile puteri”? Răspunsul
este simplu: dependenţă totală de
Dumnezeu. Doar cel care este convins
că este nimic va depinde în totul de
Dumnezeu. Este falsă afirmaţia pe care,
uneori, o folosim şi o practicăm, dacă
ne facem partea noastră, Dumnezeu va
face restul. Aceasta ar însemna că, pe
măsură ce ne dezvoltăm, avem nevoie
tot mai puţin de Dumnezeu, iar când
vom ajunge desăvârşiţi, vom fi cu totul
de sine stătători. Evident că această
afirmaţie este falsă.
Tocmai în această direcţie ţintea şi
prima ispită cu care a fost atacat omul.
Satana i-a promis o înţelepciune care
îl va face în stare să cunoască şi binele,
şi răul, încât să nu mai depindă de
Dumnezeu. îndreptăţirea prin credinţă
ne conduce înapoi la experienţa
dependenţei de Dumnezeu. Studiul
Bibliei ne arată că marii bărbaţi ai
Bibliei au greşit atunci când au găsit
soluţii considerate de ei bune, fără a
depinde de Dumnezeu. Aceasta a fost
greşeala lui Avraam când s-a căsătorit
cu Agar, aceasta a fost greşeala lui
Iosua când a acceptat propunerea de a
intra în legământ cu gabaoniţii. Viaţa
lui Isus Hristos este o exemplificare a
legăturii pe care creştinul trebuie s-o
păstreze în perm anenţă cu Dumnezeu,
în toate problemele sale. In cazul crizei
ivite cu ocazia nunţii din Cana, când
a fost solicitat să rezolve problema
vinului, Isus dă mai întâi un răspuns
negativ, pentru ca apoi să săvârşească
minunea transformării apei în vin. De
asemenea, cu ocazia unei sărbători,
fraţii lui de corp L-au întrebat dacă Se
va sui sau nu la Ierusalim. Mai întâi,
a răspuns nu, iar mai târziu s-a suit.
Domnul Hristos Se consulta în toate
problemele cu T atăl Său. Iată succesul
aflării faptelor în care trebuie să
umblăm, iată secretul reuşitei pe care
nici o forţă de pe păm ânt n-o poate
bloca. „Pot totul în Hristos care mă
întăreşte.”

Emilian Niculescu, secretar,
Uniunea Română
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„IARĂŞI VA SĂ VIE CU MĂRIRE!”

NELU DUMITRESCU

Ă SPUNE CEVA
acest titlu? Desigur,
este una dintre cele
mai impresionante
declaraţii ale
crezului creştin. Doctrina celei
de a doua veniri traversează
Biblia de la un capăt la celălalt.
Ea a fost motivaţia şi stimulentul
tuturor celor care au iubit
revenirea lui Isus şi i-a însoţit
pe primii creştini în predicarea
lor de-a lungul şi de-a latul
pământului. Această doctrină
a încălzit inimile celor care, în
vremuri tulburi, îşi aşteptau eliberarea, a oferit hotărâre
şi tenacitate celor care au zăcut în temniţele umede ale
Imperiului Roman şi a luminat şi a hrănit credinţa martirilor
care au mers din temniţe la moarte, cântând privilegiul de a
se împărtăşi de suferinţele Mântuitorului.
Venirea lui Isus pentru a doua oară a provocat imaginaţia şi
devotamentul compozitorilor de imnuri, pe care noi le cântăm
astăzi cu atâta apatie şi nesiguranţă. înflăcărarea scriitorilor
biblici care au descris acest eveniment este inegalabilă.
Declaraţiile lor inspirate ne impresionează şi pe noi, cei de
astăzi, cu imaginile lor de o măreţie impresionantă.
Experienţa celor din anii 1843-1844 a fost declanşată
de convingerea fermă că Domnul Isus revine în curând.
Predicarea impetuoasă a acelora care primiseră o iluminare
spirituală pentru timpul acela a reamintit lumii, care uitase,
că Domnul Isus avea să Se arate în toată măreţia şi slava Sa.
A tunci s-a născut o mişcare care avea să zguduie lumea
cu această veste bună. Ceea ce a constituit bucuria,
speranţa, aşteptarea glorioasă şi viziunea credincioşilor de
acum o sută şaizeci şi ceva de ani a fost preluat de cei care

V

au continuat să creadă, să se
pregătească şi să aştepte.
Ce conţinut aveau imnurile
alcătuite de compozitorii
acelor zile? Să ne reamintim de
convingerea profundă, de dorul
şi de certitudinea lor, care le-au
însoţit mărturia:
Vine Isus, vine curând, vine
Isus în curând sau.
EI vine, vine, iată-L vine iar;
în curând ne va lua la El.
Cu glas de Apocalipsă, ei
au dat de ştire lumii că a venit
ziua cea mare şi au readus
în realitatea prezentă ceea ce era gata să fie uitat sau
denaturat.
Timpul s-a scurs şi mulţi s-au născut şi au trecut la
odihnă, având convingerea că Isus avea să vină chiar în
timpul vieţii lor. Şi Domnul n-a venit.
N e găsim în anul de har 2005. Istoria ultimei sute
de ani este copleşită de dovezile apropierii revenirii
Domnului. Ne-am obişnuit să cercetăm pământul, marea
şi cerul după semnele împlinirii făgăduinţei Sale.
Întregul subiect al revenirii Sale este prea vag în mintea
celor mai mulţi dintre noi, deşi credem că ea este aproape.
A m ajuns să privim a doua venire a Domnului Hristos ca
pe o doctrină abstractă şi nu ca pe o realitate puternică,
cu care ne vom confrunta. Pentru mulţi, ea a devenit ceva
obişnuit, până acolo încât mintea noastră nu mai cuprinde
toată măreţia ei. Revenirea Sa are mai înainte de toate o
măreţie fizică de neconceput pentru mintea omenească.
Oamenii de pretutindeni ar trebui să ne cunoască nu
numai ca pe un popor al Său, care crede în apropiata
revenire a lui Isus, ci şi ca pe un popor cu adevărat fericit
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Pregătirea pentru revenirea Domnului
nu este legată de o anumită perioadă
sau de o anumită dată.

- o fericire care nu ne părăseşte în
mijlocul dezorientărilor vieţii. Şi
aceasta ar trebui să producă asupra
tuturor convingerea că un popor
care poate fi atât de bucuros şi fericit
în mijlocul încercărilor lumii are o
solie care merită să fie cercetată.
Argumentul unei fizionomii care
radiază o viaţă plină de bucurie şi de
speranţă va produce întotdeauna un
efect sigur asupra vieţii altora.
Te cunosc cei de aproape şi vecinii
doar ca pe un simplu membru al unei
biserici care crede că a doua venire a lui
Isus este aproape sau ca pe cel mai fericit
şi plin de bucurie dintre toţi vecinii?
II mai aşteaptă oare oamenii de
astăzi pe Domnul să revină în mărire?
Mai este viaţa lor influenţată şi
impresionată de acest adevăr atât
de actual? Mai este pentru ei acest
eveniment fericita speranţă creştină?
Mai este ea aşteptată să se producă
astăzi? A tât de multe' s-au aglomerat
asupra lor, încât aşteptarea aceea
nerăbdătoare a slăbit.
Impactul pe care l-a avut această
solie asupra generaţiilor trecute se
mai simte destul de rar. Cum stăm cu
pregătirea? Şi aceasta cunoaşte o curbă
descendentă. Nu mai avem timp de
pregătire... sau o amânăm până în ajunul
revenirii Domnului. Şi cum revenirea
nu are o dată exactă în calendarul
nostru, nici pregătirea nu mai este ceva
urgent. In aer pluteşte o avertizare
solemnă: „Fiţi gata, căci Fiul omului va
veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
Pregătirea pentru revenirea
Domnului nu este o glumă. Nu este
ceva de care să ne amintim când
şi când. N u este doar una dintre
doctrinele bisericii. Aceasta înseamnă
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o atitudine hotărâtă şi constantă de
pregătire cu grijă şi nerăbdare, astfel
ca, la revenirea Sa, să ne găsească gata
pentru cer. „Să fiţi ca nişte oameni
care aşteaptă pe stăpânul lor să se
întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă
îndată când va bate la uşă”.
Vorbiţi ca nişte oameni care
aşteaptă, lucraţi ca nişte oameni
care aşteaptă, citiţi ca nişte oameni
care aşteaptă, îmbrăcaţi-vă ca nişte
oameni care aşteaptă, petreceţi
timpul liber ca nişte oameni care
aşteaptă, mâncaţi ca nişte oameni
care aşteaptă, aşteptaţi ca nişte
oameni care aşteaptă. Cu alte
cuvinte, întregul program zilnic,
toate preocupările, toate aspiraţiile
să fie ca ale unor oameni care-L
aşteaptă pe Domnul să vină.
„Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât
ştiţi în ce împrejurări ne aflăm; este
ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn,
căci mântuirea este mai aproape de
noi decât atunci când am crezut”.
Pregătirea pentru revenirea
Domnului nu este legată de o anumită
perioadă sau de o anumită dată. Nu se
face în salturi. Intr-o oarecare măsură,
este legată de ziua de astăzi. Dacă nu
sunt gata astăzi, nu voi fi pregătit nici
la a doua venire.
Puneţi-vă întrebarea: Ce aş face,
dacă aş avea de trăit numai astăzi
sau numai săptămâna aceasta? Mai
întâi, m-aş asigura că sunt împăcat
cu Dumnezeu. M-aş cerceta ca să
mă asigur că nici un păcat ascuns nu
s-a instalat în inima mea, care să mă
îngrozească în ziua învierii. L-aş ruga pe
Dumnezeu să-mi cerceteze adâncimile
sufletului, ca să nu se găsească vreo cale
nelegiuită pe care n-am părăsit-o. M-aş
200 5

cerceta să văd dacă mi-am împlinit toate
promisiunile făcute Domnului, dacă nu
cumva L-am jefuit în zecimi şi daruri.
Cum m-aş putea ridica în ziua învierii
să mă întâlnesc cu Domnul, dacă aş şti
că am reţinut cele ce Ii aparţin Lui? N-aş
dori să-mi sfârşesc zilele vieţii pământeşti
cu conştiinţa că L-am înşelat pe Domnul
în problema financiară.
Dacă aş avea de trăit numai o zi
sau numai o săptămână, m-aş asigura
că am dat mărturie pentru Domnul
meu. Când mă voi întâlni cu Domnul
în ziua cea mare, bucuria întâlnirii cu
El va fi, într-o mare măsură, cântărită
prin credincioşia şi sinceritatea cu care
L-am mărturisit aici, pe pământ.
După ce m-am asigurat că totul este
în ordine cu Dumnezeu, voi încerca să
văd dacă şi relaţia cu semenii mei este
bună. Sunt sigur că, dacă aş mai avea
de trăit numai astăzi, nu aş fi atât de
încet în ceea ce priveşte vindecarea
unei răni făcute cuiva. M-aş cerceta
dacă mi-am achitat toate datoriile,
astfel încât să nu fiu nevoit să traversez
strada pentru a evita întâlnirea cu un
creditor. Dacă aş şti că zilele îmi sunt
numărate, aş căuta să fiu mai atent
şi mai politicos în cămin şi cu fraţii şi
surorile din biserică. Aş cultiva acel
vocabular care să mă pregătească
pentru conversaţia cerului.
Dacă aş mai avea de trăit doar
astăzi, inima mi-ar fi îndreptată spre
valorile veşnice şi aceasta n-ar mai lăsa
loc pentru mândrie şi vanitate. Dacă
lucrurile ar sta aşa, conversaţia mea s-ar
ocupa mai puţin cu lucrurile trecătoare
şi mai mult cu cele cereşti. Ceea ce
facem astăzi, s-ar putea să hotărască
soarta noastră pentru toată veşnicia. Ce
folos are viaţa, toate activităţile noastre
religioase, toate exerciţiile noastre
spirituale, dacă nu ne pregătesc pentru
întâlnirea cu Dumnezeu?
Şi nu uitaţi, noi trăim doar o zi
- astăzi. Ne mişcăm între două zile de
aur; cea de ieri, care s-a dus pentru
totdeauna şi cea de mâine care s-ar
putea să nu vină niciodată. Isus aşteaptă
astăzi să fie Prietenul meu, doreşte ca
astăzi să fiu gata pentru cer, căci El este
gata să vină în mărire. Aşteaptă-L astăzi,
aşteaptâ-L în fiecare zi de har, aşteaptă-L
până va reveni! El nu va lipsi de la
întâlnire. Nici tu să nu lipseşti!
Nelu Dumitrescu, pastor pensionar
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Când vine revenirea?
GEORGE UBA
rma un film de
groază pentru
adolescenţa mea
rebelă. Chiar
în biserică.
Şi asta, ori de câte ori omul
care pretindea că deţine date
profetice se urca să predice.
Privirea lui era tristă şi
nefericită.
începea aşa: „’Căci suntem
în clipa când judecata stă
să înceapă de la casa lui
Dumnezeu. Şi dacă începe cu
noi, care va fi sfârşitul celor
care nu ascultă de Evanghelia
lui Dumnezeu?’ (1 Petru 4,17)
Fraţilor, judecata a şi
început. Suntem în momentul
judecăţii de cercetare. De
aproape o sută douăzeci şi cinci
de ani. Şi dumneavoastră, şi
eu stăm liniştiţi în scaunele
acestea, fără să ne dăm seama
că trăim cel mai solemn
moment. Poate să-mi spună
cineva momentul când este
chemat la bara judecăţii?
Poate să-mi spună vreunul
dintre dumneavoastră când
trece îngerul judecăţii şi
consemnează în dreptul
fiecăruia verdictul: salvat
sau pierdut? Nimeni. Şi
dumneavoastră staţi şi cântaţi
liniştiţi, veniţi şi plecaţi de la
biserică senini, râdeţi şi glumiţi
fericiţi, mâncaţi după pofte,
ca şi când judecata încă nu
a început. Dar, stimaţii mei,
trebuie să vă spun adevărul:
mulţi din această biserică poate
că de mult au fost judecaţi

U

„Căci suntem în clipa când
judecata stă să înceapă de
la casa lui Dumnezeu. Şi
dacă începe cu noi, care
va fi sfârşitul celor care nu
ascultă de Evanghelia lui
Dumnezeu?”
(1 Petru 4,17)

CURIERUL

şi ei nu ştiu. Poate că eu, poate
că dumneavoastră. Nimeni nu
ştie, decât T atăl din ceruri. Nu
uitaţi: ’Căci Dumnezeu va aduce
orice faptă la judecată, şi judecata
aceasta se va face cu privire la tot
ce este ascuns, fie bine, fie rău.’
(Ecl. 11,14). A ţi mărturisit toate
păcatele în fiecare zi? A ţi cerut
iertare pentru ele? A fost vreun
păcat nemărturisit? Dacă ieri a
fost ziua judecăţii dumneavoastră,
cum a fost această zi înaintea
lui Dumnezeu? Mai avem foarte
puţine zile de har. Pentru unii,
nu mai există nici un strop. Vă
daţi seama ’ce fel de oameni ar
trebui să fiţi voi, printr-o purtare
sfântă şi evlavioasă...?’ (2 Petru
3,11) Terminaţi cu minciuna şi cu
păcatele preferate. Poate că mai
este salvare pentru unii dintre noi.
îngerul judecăţii se plimbă printre
dumneavoastră, dar nu-1 vedeţi.
Domnul vine curând, ca un hoţ.
Acum este timpul să vă predaţi lui
Dumnezeu cu tot ce aveţi. Mâine
poate e prea târziu.”
De-abia mai respiram. Dacă
sunt pierdut? Numai în săptămâna
care a trecut am spus vreo zece
minciuni. Unele nemărturisite.
Dacă îngerul pierzător m-a judecat
şi a încheiat dosarul meu? De ce
mai vin la biserică? Ce rost mai
are să cânt cântece religioase şi să
spun „amin” la rugăciune? De ce
să mai citesc Biblia şi lecţiunea de
copii? Ce sens are să spun poezii la
programul muzical? De ce să mai
lipsesc sâmbăta de la şcoală şi să-mi
scadă nota la purtare, dacă n-am
trecut examenul credinţei? Sincer,
ADVENTIST

—

MAI

2005

9

după o asemenea predică, nu voiam
să vină Domnul pe norii cerurilor.
O dată mi-au dat lacrimile de spaima
posibilei mele pierderi. Dar aveam şi
eu o judecată: nu are rost să mai vin
la biserică! Cu o tinereţe am eninţată
continuu nu poţi trăi!

Timpuri noi, predică veche
Chiar aşa, doriţi să revină Domnul
Hristos cât mai curând? Dar ce facem
cu judecata care nu ştim când va
fi în dreptul nostru? Vorbim mai
mult despre harul uimitor şi
despre îndurarea lui Dumnezeu.
Am întrebat în câteva dintre
bisericile noastre dacă ştie
cineva când este judecat şi
nimeni nu a avut răspuns.
A tunci cum puteţi să
staţi pe scaunele bisericii
liniştiţi şi să cântaţi
imnul „Atâta har” când,
de fapt, dumneavoastră şi
§ |I tij
"'cu mine poate că am fost
examinaţi? Şi mai spuneţi
că judecata este o veste
bună! Demonstraţi!
Imaginaţi-vă că eu şi doamna
mea ne pregătim pentru Sabat.
Acceptaţi faptul că suntem creştini
buni. Facem fapte ale credinţei, studiem
zilnic, ne rugăm pentru alţii şi ne străduim
să trăim ca în prezenţa lui Dumnezeu.
Dar vineri seara ne certăm. Poate că de
douăzeci de ani nu ne-am certat, dar atunci
a pornit vijelia. Să zicem că o învinuesc de
lipsă de tact şi de tachinare supărătoare. O
fac cum îmi vine la gură: „Tu totdeauna
vrei să ieşi în evidenţă cu scene de morală şi
de critică. Niciodată nu te-ai lecuit de boala
de a mă face să mă simt inferior şi inutil.
O hibă urâtă pe care ai luat-o din familia
ta. Nu cred că ai lecuire. Nici nu vreau să
mai discut!” Ea îşi cere iertare, iar eu nu-i
acord nici o şansă. „Degeaba, că tot ca rine
faci!” îi dau eu replica. Şi în seara aceea,
fraţii mei, vine judecata. Trece îngerul şi
finalizează dosarul meu. Duminică, îmi dau
seama de greşeala mea şi-mi cer iertare.
Dar deia am fost judecat. Întrebarea este:
sunt salvat sau sunt pierdut?
In câteva ocazii, am primit următoarele
răspunsuri: „Domnul ştie dinainte câ veţi
cere iertare şi judecata se face în funcţie de
ceea ce veţi fi, chiar dacă atunci, la trecerea
îngerului judecăţii sunteţi certat cu soţia.
Adică, frate, veţi fi salvat!” Sună bine, dar
cum va fi raportul îngemlui, din acea vineri
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seară? Nu spunem noi că judecata Domnului
trebuie să ne găsească împăcaţi cu El? Ei bine,
la judecata de vineri seara, nu se poate spune că
eram împăcat cu El. Şi nici cu doamna mea.
Alt răspuns: „Cu tot respectul pentru
dumneavoastră, totuşi nu veţi fi salvat”. Un
răspuns onest şi susţinut de cei mai mulţi.
Asta este. După faptă şi răsplată.
Şi un alt fel de răspuns: „Nu trebuie să
ne punem asemenea întrebări. Este treaba
lui Dumnezeu. Este taina Lui”. Poftim?
N u am dreptul să ştiu dacă sunt salvat sau
nu? N u e de ajuns că nu ştiu când trece
judecata prin dreptul meu şi vreţi să-mi
luaţi şi dreptul de a şti cum voi fi evaluat?
Cum scrie în Carte şi cum citeşti în ea?

Declaraţii uimitoare
încă mai este confuzie în legătură cu
acest subiect. Şi m ultă nelinişte. Cuvântul
Scripturii ne întâmpină cu nişte afirmaţii
care ne descumpănesc şi ne recheamă la
verificarea temeliilor crezurilor noastre.
Dar ce veşti ?
De exemplu: „Veniţi totuşi să ne judecăm,
zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum
e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor
fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia
1,18). Interesant. O judecată care ne invită
pentru clarificare şi rezolvarea păcatelor
noastre prin iertare. Şi chiar ne roagă să nu
intrăm în panică. Ba chiar să realizăm un
moment al unei bucurii eliberatoare.
O altă surpriză: mântuirea vine prin
judecată şi dreptate. Tot profetul Isaia ne
aduce o veste cu care nu am fost atât de
obişnuiţi să procesăm demersul credinţei
noastre: „Sionul va fi m ântuit prin judecată,
şi cei ce se vor întoarce la Dumnezeu, în
el, vor fi mântuiţi prin dreptate” (Isaia
1,27). Adică salvarea noastră este adusă de
ceea ce până acum ne aducea groază, după
concepţia noastră: judecata!
Cine credeţi că mai face judecata care
salvează? Nu vă vine să credeţi! Evrei 4,12:
„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu
şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie
cu două tăişuri: pătrunde până acolo că
desparte sufletul şi duhul, încheieturile
şi măduva, judecă simţurile şi gândurile
inimii”. N u îngerul oierzător este cel care
face judecata, ci Cuvântul adevărului.
Dar ce ziceţi despre har? Chiar şi el face
o judecată în vederea mântuirii. „Căci
harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire
pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne
învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu
poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de
acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,

aşteptând fericita noastră nădejde
şi arătarea slavei marelui nostru
Dumnezeu şi M ântuitor Isus Hristos”
(Tit 2,11-13).
Argumentul care ne procură
judecată şi cunoaştere totală prin
Duhul Sfânt completează strategia de
investigaţie a Mântuitorului: „Duhul
cercetează totul, chiar şi lucrurile
adânci ale lui Dumnezeu” (1 Cor. 2,10).
Evanghelia ne îndreaptă atenţia
către judecata de fond, de cercetare,
care nu are nici o conotaţie a fricii şi
a spaimei că vom fi pierduţi. Judecata
se face de Domnul nostru, cu ajutorul
harului Său, al Duhului Său Sfânt, al
iertării nemeritate şi al Cuvântului
care cercetează orice ungher al fiinţei
noastre, ca să ne ajute să ne dăm
seama de starea reală de păcătoşenie
şi să ne pună în atenţie oferta
Mântuitorului: mântuirea, ca dar
acordat celor care se lasă judecaţi.
Vestea bună este că judecata
pe care o desfăşoară astăzi
Răscumpărătorul nostru este
îndreptată în totalitate spre salvarea
noastră şi nu spre surprinderea
greşelilor şi executarea noastră. Mai
sunt două lucruri de clarificat şi scap
de teroarea din timpul adolescenţei.

celor care nu au recurs la judecata
eliberatoare. Confuzia care plana
asupra multor creştini sinceri se datora
faptului că ei făceau analogie între
judecata de cercetare şi judecata din
timpul mileniului. Pentru cei vii, care
au intrat într-o relaţie de cunoaştere şi
de credinţă cu Mântuitorul, în atenţia
cerului nu este examinarea fiecăruia
pentru a stabili în ce parte se înclină
balanţa. E o exprimare antică a judecăţii.
Lucrarea judecăţii Fiului este aceea de a
mântui, şi nu de a se grăbi să surprindă
necredincioşia celor care oscilează în
adevăr. El face toate investiţiile harului
„ca oricine crede în El să nu piară”.
Lucrarea de mijlocire în Sanctuar este
elocventă în a defini caracterul acestei
judecăţi de investigare.
Doar un aspect mai trebuie
lămurit şi pacea va fi deplină în suflet.
Tinereţea trebuie răscumpărată din
temerile ei nejustificate.

Conferinţă de presă în cer
O declaraţie şoc pe care Tatăl o
face cu privire la lucrarea Domnului
Hristos: „Tatăl nici nu judecă pe
nimeni, ci toată judecata a dat-o
Fiului...” (Ioan 5,22.23). Şi acum
minunea: „Dumnezeu, în adevăr,
n-a trimis pe Fiul Său în lume ca
să judece lumea, ci ca lumea să fie
m ântuită prin El. Oricine crede în El
nu este judecat, dar cine nu crede a şi
fost judecat..:”.
Isus nu S-a ocupat de clasarea
celor buni şi de contabilizarea
celor pierduţi pentru veşnicie. N-a
purces la o judecată executivă, ci la
o judecată prin credinţă, adusă de
Cuvânt şi de har. El vrea ca lumea
să fie mântuită prin El, ca urmare a
judecăţii mântuitoare. Respingerea
acestei confruntări cu M ântuitorul
aduce judecata executivă, care nu
face obiectul judecăţii de cercetare, ci
este o lucrare a mileniului. Domnul
Isus împreună cu toţi sfinţii mântuiţi
vor avea la dispoziţie o mie de ani
pentru a deschide fiecare dosar al

Surpriza e că nu e ...
surpriză
Criza cea mare vine din faptul că
nu ştiu când voi fi judecat. Spaima
adolescenţei mele. Şi, în urma
imaginarului conflict cu doamna mea,
întrebarea revine: dacă voi fi judecat
în timp ce mă cert, voi fi pierdut?
Tentaţia este să ne ocupăm de ultima
parte a întrebării. Dar problema nu
este dacă voi fi pierdut sau salvat,
pentru că întrebarea este greşită. Şi,
la orice întrebare greşită, răspunsul
este greşit. întrebarea reală este:
Dumnezeu ne surprinde cu judecată
neanunţată şi inopinată? Acesta este
caracterul Lui? Să ne prindă în cursă?
Aceasta este dreptatea Lui?
Să ne uităm cu atenţie la ceea ce
spune apostolul Pavel: „însăşi Duhul
adevereşte împreună cu duhul nostru
că suntem copii ai lui Dumnezeu”.
CURIERUL

(Rom. 8, 16). Deci noi trebuie să ştim
în orice clipă nivelul la care operează
judecata lui Dumnezeu. Ceea ce
trebuie să ştim e faptul că această
judecată nu este un eveniment, ci
un proces pe care Cuvântul, Duhul
Sfânt, harul m ântuitor cu iertarea
nemeritată lucrează ca lumina asupra
plantei. Isus nu vine să ne surprindă,
ci ne anunţă clipă de clipă intenţia
Lui. Deci imaginea judecăţii care vine
când nici nu gândim nu este biblică
şi nici potrivită cu caracterul Celui
Sfânt. Noi suntem judecaţi acum. Şi
mâine, şi poimâine, prin lucrarea de a
ne confrunta cu slava Domnului, „şi
suntem schimbaţi din slavă în slavă,
prin Duhul Domnului” (2 Cor. 3,18).
Aceasta este judecata care duce la
mântuire. A tâta timp cât conştiinţa
mea se frământă şi doreşte înnoire în
Hristos Domnul, Mijlocitorul nostru
lucrează cu toate resursele harului,
prin judecata Lui, pentru creşterea
în credinţă şi pentru obţinerea
deciziei finale a predării noastre. Nici
gând să intervină arbitrar şi să pună
capăt unei credinţe care şovăie şi să
rostească judecata finală executivă.
Iar cei care nu doresc o oglindire în
harul mântuitor nici nu înţeleg nevoia
de a fi judecaţi pentru a fi salvaţi.
Dacă le-ar fi teamă de judecată (chiar
şi în înţelesul greşit al judecăţii), ar fi
un lucru bun, pentru că i-ar preocupa
starea lor spirituală. Dar cum această
temă nu intră în dezbaterea vieţii lor,
se poate spune că aceste suflete au şi
fost judecate, în aspectul final.
(Ioan 3,18)
întrebarea terifiantă pe care o
auzeam acum mai bine de treizeci şi
cinci de ani poate să fie pusă fără să
mă mai îngrozească: „Poate să-mi
spună cineva momentul când este
chemat la bara judecăţii?” îmi daţi
voie să răspund? Da, ştiu! Isus ne
descoperă judecata mântuitoare în
fiecare zi până prinde în mod desăvârşit
chip în noi. Revenirea lui Isus pe norii
sufletelor noastre este deja venită. Nu
mai urmează decât o formalitate:
imaginea revenirii pentru ochii noştri
fizici. Şi o veste: a murit profetul
judecăţii-surpriză! A sta da veste!
George Uba, director, Departamentul
Şcoala de Sabat/ Lucrare Personală,
Uniunea Română
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Răspuns
la criza asiatică
SIMONA CRENGUŢA TOBA
26 decem brie 2004 a fost o zi
dramatică, ce va rămâne mult timp în
amintirea întregii lumi. Cutremurul
produs în O ceanul Indian, la 160
km depărtare de coasta asiatică, cel
mai mare din ultimii 40 de ani, a
dat naştere la o puternică zguduire
a scoarţei terestre, egală, potrivit
unor experţi, cu efectul unui milion
de bombe atomice, asemenea celei
de la Hiroshima. Rezultatul a fost
dislocarea unui volum colosal de apă,
iar valuri uriaşe, de tip tsunami, de
peste 10 metri înălţime, cu o viteză
de 500 km pe oră, au izbit puternic
ţărmurile şi au spulberat tot ce le-a
stat în cale.

care să coordoneze răspunsul pe care
reţeaua îl dă acestui dezastru. Echipele
de lucru s-au prezentat la faţa locului.
S-au făcut studii, s-au evaluat nevoile,
s-au făcut calcule, estimări, apeluri
umanitare. Copiii, femeile însărcinate,
persoanele în vârstă şi cei care şi-au
pierdut membrii familiei sunt acum în
centrul atenţiei.

Criza este generală. Oamenii au
rămas fără adăpost, fără sursă de
hrană, fără echipament de lucru,
fără îmbrăcăminte, fără nimic, iar în
multe cazuri, nici măcar cu trupurile
neînsufleţite ale celor dragi.
Cadavrele intrate în putrefacţie
au reprezentat în permanenţă
sursa principală pentru epidemii.
Escavatoarele au săpat gropi comune
pentru morţii împrăştiaţi. Mirosul
greu a păstrat mult timp vie amintirea
coşmarului. Peste tot era bocet,
vaiet... Orfani, văduve, bătrâni îşi
plâng încă morţii şi viaţa.
Reţeaua A DRA a reacţionat
prompt. In Bangkok, Thailanda, doar
la o săptămână după eveniment, a
fost constituit un Centru de Comandă

ADRA Thailanda a distribuit unui
spital obiecte de uz personal şi i-a
oferit asistenţă pentru aproximativ
3.000 de oameni. ADRA India a
oferit pături, containere cu sticle de
apă, năvoade, alimente. In insulele
A ndaman au fost distribuite haine şi
materiale pentru adăposturi. ADRA
Spania, sprijinită de Guvernul
Spaniei, a acţionat în Indonezia
printr-un transport aerian de
alimente (lapte de soia, tofu, cereale),
pături şi 40.000 de tablete pentru
purificarea apei. T ot în Indonezia,
A DRA Cehia, sprijinită la rândul ei
de Guvernul din Cehia, a trimis un
transport aerian cu obiecte sanitare
şi de igienă personală. De asemenea,
biroul A DRA Indonezia a coordonat
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o echipă de experţi medicali din
spitalele din regiune pentru a oferi
servicii victimelor de pe coastă.
A DRA Germania a acţionat în Sri
Lanka, oferind medicamente pentru
90.000 de oameni, reprezentând
necesarul pentru o lună de zile.
Acestea sunt doar câteva exemple
de acţiune a reţelei A DRA în zonele
calamitate.
Eforturile concentrate ale reţelei
şi activităţile de până acum susţin
afirmaţia lui Charles Sandefour,
preşedintele ADRA Internaţional,
aflat la faţa locului: „In timp ce noi,
accentuăm atât de des diferenţele
dintre oameni, această tragedie ne
demonstrează că împărtăşim acelaşi
spirit de solidaritate umană”.
Biroul ADRA România şi-a unit
eforturile cu cele ale reţelei. In lunile
ianuarie şi februarie a.c., a fost lansată
campania naţională de strângere de
fonduri: „Răspuns la criza asiatică”,
pentru care a fost deschis un cont
bancar special.
Spot-uri radio, emisiuni radio
şi TV, cu participarea directorului
ADRA România, Emil Jigău, au
transmis oamenilor nevoia existentă.
In urma acestor apeluri, persoane
fizice, societăţi comerciale, dar în
mod deosebit membrii Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea au donat
peste 110.000 USD. Suma a depăşit
cu mult aşteptările şi demonstrează
nu doar efortul financiar, ci mai
ales împreuna-simţire. Dimensiunea
acestor fonduri ne responsabilizează
pentru direcţionarea banilor, astfel
încât nevoile beneficiarilor să îşi
găsească răspunsul aşteptat. In
vederea sprijinirii unui număr cât
mai mare de beneficiari, fondurile
colectate vor fi multiplicate prin

sistemul de cofinanţare, în colaborare
cu alţi parteneri. Astfel, alături
de birouri din reţeaua ADRA, de
organizaţii neguvernamentale şi de
unele guverne din afara ţării, ADRA
România va răspunde nevoilor celor
aflaţi acum în situaţii critice.
U n prim proiect a fost deja început
în cursul lunii ianuarie, deşi în acel
moment aveam doar estimări în
ce priveşte sumele ce urmau a fi
colectate. Proiectul se desfăşoară în
Sri Lanka, regiunea Hambantota,
una dintre zonele cele mai grav
afectate de dezastru. Aici are loc
prima intervenţie a biroului ADRA
România, alături de alţi parteneri din
reţea şi asociaţia elveţiană „Lanţul
Solidarităţii”. Decizia Consiliului
Director al A DRA România, pentru
ca prima acţiune să aibă loc în această
zonă, a fost luată atât după ce au
fost analizate informaţiile de la faţa
locului, puse la dispoziţie de către
ADRA Sri Lanka, cât şi în urma unei
vizite efectuate de Alexandre Gasser,
directorul ADRA Elveţia.

Astfel, situaţia până în acest
moment indică 30.718 de morţi,
14.573 de răniţi, 4.939 de dispăruţi,
834.849 de rămaşi fără adăpost,
212.223 de familii afectate, 103.753
de case distruse. Numai în regiunea
Hambantota, partea de sud a ţării,
28.785 de persoane sunt găzduite în
amenajări temporare. In urma acestui
dezastru, infrastructura apei potabile a
fost complet distrusă.
Proiectul, desfăşurat în această
zonă, cu un buget de peste 720.000
USD, la care participă şi ADRA
România, îşi propune să prevină
incidenţa bolilor cauzate de lipsa
apei potabile, prin asigurarea
necesarului de apă pentru 5.000
de familii (aproximativ 20.000 de
persoane). Principalele activităţi
constau în instalarea a 1.000 de
tancuri de apă, de câte 2.000 de litri

fiecare, aprovizionarea cu clorură
pentru a avea certitudinea că apa
adusă prin conducte este potabilă,
aprovizionarea cu 50 de pompe
manuale, aprovizionarea cu containere
de apă de 2 de litri pentru fiecare
familie şi realizarea unui instructaj de
bază pentru igienă personală.

Parteneri în acest proiect
sunt birourile A DRA din Belgia,
Luxemburg, Portugalia, Franţa,
Slovacia, România, Elveţia şi
organizaţia elveţiană „Lanţul
Solidarităţii”.
Charles Sandeffour, preşedintele
A DRA Internaţional, declara despre
aceste acţiuni următoarele: „Sunt
extrem de încântat şi de mândru de
ceea ce face personalul A DRA în
Sri Lanka. Aceşti oameni lucrează
cu inimile şi cu sufletele lor pentru a
crea un impact pozitiv asupra celor
afectaţi de această tragedie. Apa, care
le-a distrus vieţile, îi adună acum la
un loc.”

Eficienţa echipelor ADRA care
lucrează la acest proiect de asigurare a
apei potabile, oferind zilnic mii de litri
de apă curată miilor de oameni, este
demonstrată prin faptul că, până în
prezent, în această regiune nu a fost
înregistrată nici o epidemie.

Pe lângă acest proiect de refacere,
de răspuns la nevoile imediate ale
oamenilor, politica ADRA include
şi proiecte de dezvoltare pentru
zonele calamitate, acţiuni pe termen
lung. Astfel, alte două proiecte,
pentru India şi Somalia, au fost
aprobate de Consiliul Director al
ADRA România. Aceste proiecte
se află acum în faza de analiză, de
negociere cu parteneri din Elveţia
şi Thailanda, pregătind astfel o
intervenţie cât mai eficientă. In
India, proiectul îşi propune să permită
familiilor strămutate accesul la
servicii de educaţie primară, sănătate
şi facilităţi sanitare, cu scopul de a
contribui la reabilitarea acestora.
In Somalia, aproximativ 5.400 de
persoane vor fi sprijinite pentru a-şi
relua cursul normal al vieţii, prin
asigurarea echipamentului necesar
pentru pescuit, o barcă pentru fiecare
familie - a echipamentului casnic
necesar, asigurarea necesarului de
îmbrăcăminte şi recipiente pentru
stocarea apei potabile.
Aceste nevoi găsesc rezolvare
datorită bunăvoinţei donatorilor.
Generozitatea cu care aceştia au
răspuns la apelul făcut a surprins încă
o dată. Suntem recunoscători, pentru
că există încă oameni care dovedesc
interes şi pentru nevoile celor aflaţi
în situaţii critice. Mulţumim celor
care au ales A DRA pentru a veni în
ajutorul victimelor valurilor tsunami
şi care, prin gestul lor, au oferit nu
doar bani, ci şi speranţă.

Rapoartele ulterioare, despre
modul de administrare a fondurilor
colectate, vor dovedi că alegerea lor
a fost bună şi că împreună suntem
mai aproape de nevoile celor aflaţi în
suferinţă.

Simona Crenguţa Tobă, coordonator
programe, ADRA România
CURIERUL
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Pe cont propriu

CORNEL
DĂRVĂSAN
/
RAM ÎN CLASA A ŞASEA. La festivalul
„Cântarea României”, Şcoala Generală Macea
trebuia să se prezinte cu un cor format şi
modelat de doamna profesoară de muzică. Eu
trebuia să cânt la vocea a doua. Programul
era foarte riguros şi trebuia să fim toarte atenţi la tot ce
cântăm, pentru că îi cântam preşedintelui iubit, soţiei sale,
academician de renume mondial, şi partidului care ne
ocrotea copilăria. Dar copiii, tot copii. Intr-un moment de
neatenţie, profesoara ne-a spus: „Trebuie să învăţaţi aceste
cântări atât de bine, pe de rost, încât, dacă vă trezeşte
cineva noaptea din somn şi vă întreabă versurile cântecului
'Pionierii României’, să răspundeţi:

E

'Pionierii României,
Şoimii patriei în zbor,
Vă trimit cu bucurie,
Florile iubirii lor.
Pe pământul vitejiei,
Ne sunt anii fericiţi
Ceauşescu şi copiii
Sunt prin dragoste uniţi...

In epoca de aur,
pe plaiul milenar,
noi suntem viitorul,
al patriei vlăstar.
Purtăm la piept şi-n inimi,
In avântatul zbor,
Cravata purpurie
Cu fald de tricolor’.”

Vedeţi, nici până astăzi n-am uitat. Chiar dacă m-ar fi
trezit cineva în miez de noapte, aş fi ştiut. Fiecare în parte
trebuia să ştie cuvintele. Nu în grup, aşa era mai uşor.
Răspunderea era a fiecăruia. La Festivalul „Cântarea
României”, organizat pe o scenă special construită,
cântai şi nu-1 auzeai pe cel de lângă tine. Fiecare era pe
cont propriu.
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Azi, după atâţia
ani, mă întreb dacă
am face şi pentru
Domnul ce făceam
pentru preşedintele
iubit. Defilam,
cântam, fără să
pretindem nimic.
Era la mijloc frica de
persecuţie. Dumnezeu însă nu procedează aşa. Dar să ştiţi
că responsabilitatea personală rămâne. M-a impresionat un
verset care mi-a schimbat viziunea despre lucrare: „Ci sfinţiţi
în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi întotdeauna gata
să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este
în voi, dar cu blândeţe şi cu teamă” (1 Petru 3,15).
Aş vrea să ne gândim puţin la expresia „Fiţi întotdeauna
gata!” Asta înseamnă disponibilitate atemporală. Nu
contează când, la timp şi ne la timp, oricând să fii gata
pentru Domnul. „Frate, hai şi fă o rugăciune!” „Nu pot,
găseşte pe altcineva, sunt obosit!” sau „Frate, ai putea să
vii cu maşina 10 km în acest Sabat, la grupa de la ..., că nu
are cine să meargă şi avem câţiva membri şi acolo!” „Pentru
mine, Sabatul e Sabat, eu mă odihnesc şi nu vreau să fiu
deranjat!” Textul spunea: „Fiţi întotdeauna gata!” Asta
înseamnă oricând. Chiar şi în miez de noapte trebuie să fim
disponibili pentru Dumnezeu, ca să-L mărturisim.Intr-o zi,
Noble Alexander, un pastor cubanez a primit vizita poliţiei
pe când era la masă cu familia. L-au „săltat” şi a stat 26 de
ani după gratii. Ce spui? Cum ar fi, dacă ţi s-ar întâmpla
aşa ceva? „Fiţi gata! Căci Fiul Omului va veni în ceasul
în care nu vă gândiţi!” Fii gata şi în tren, şi pe maşină şi la
lucru, fii gata! Vor exista mulţi oameni printre cei mântuiţi.
Vor fi printre ei oameni care trăiesc în îndepărtate colţuri
ale pământului şi care nu au auzit de Dumnezeu, din cauză
că eu şi tu, în loc să susţinem lucrarea din acele locuri, ne
cheltuim banii pe lucruri nefolositoare.
Totuşi, ei vor fi m ântuiţi în virtutea revelaţiei speciale
a lui Dumnezeu, adică datorită descoperirii divine prin

natură, prin Duhul Sfânt în inimile
lor. Vor exista mântuiţi care nu au
înţeles principiile lui Dumnezeu
cu privire la alimentaţie, la ziua
de închinare sau la stilul de viaţă,
oameni care au trăit după cea mai
bună lumină pe care au avut-o. Dar
dragi prieteni, vreau să accentuez
un mare adevăr. Va exista însă o
categorie de oameni care nu vor
putea fi găsiţi în cer. Ştiţi care?
Oamenii comozi. Cerul nu-i va putea
primi pe astfel de oameni. Noi avem
impresia că, dacă venim la biserică
sâmbăta, la ora 11, unde la intrare
ne punem pălăria credinţei de ziua a
şaptea, iar la ieşire ne-o dăm jos, totul
este în regulă cu viaţa noastră. Greşit.
Fiţi întotdeauna gata! Şi când mergi
cu trenul, nu te mai afunda ca un
anonim în marea gloată cu capul între
urechi, citind pasionat ziarul pe care
îl citeşte toată lumea, ca nu cumva să
fii recunoscut şi să spui ceva despre
Domnul. Fii gata! Deschide ochii,
deschide urechile şi dă socoteală
despre nădejdea care este în tine.
Sfinţiţi pe Hristos în inimă! Să nu
vă miraţi că unii oameni nu sunt
disponibili niciodată. Asta dovedeşte
cine domneşte în inima lor. Ei
niciodată nu au timp, nu au bani, nu
au cu ce, nu au cum. Mulţumesc lui
Dumnezeu că sunt oameni care citesc
acum aceste cuvinte şi ale căror inimi
sunt gata oricând pentru Domnul!
„Pentru Domnul, gata oricând!”
îmi aduc aminte de o întâmplare.
Intr-o seară, la o emisiune de
televiziune în direct, un frate îl sună
pe unul dintre slujbaşii'Conferinţei:
„Frate, unde se găseşte textul acela
cu nemurirea sufletului?” „Stai puţin
să ne uităm în concordanţă, ia aşa,
stai puţin, uite măi că nu găsesc...
Dacă găsesc, o să te sun, bine?” N u se
referea fratele la un text necunoscut,
ci la unul dintre acelea care se dau
la examenul de intrare la Institutul
Teologic, adică din cartea de
doctrină, unul pe care fratele pastor
trebuia să-l ştie de la evanghelizările
pe care trebuia să le fi făcut. Dar, ce
să faci, nu mai e timp de Biblie, de
adâncirea marilor teme ale Scripturii,
acum când ai ajuns într-o poziţie.
Nu mă înţelegeţi greşit, nu am nimic
împotriva funcţiilor de conducere,
nici împotriva conducerii, vreau

doar ca aceste cuvinte să fie citite şi
Duhul Sfânt să fulgere inimile noastre
care au uitat de textul: „Căci toţi ne
vom înfăţişa înaintea scaunului de
judecată şi fiecare-şi va primi răsplata
după binele sau răul pe care-1 va fi
făcut pe când trăia în trup”.
(2 Corinteni 5,10)
Responsabilitatea individuală
rămâne. Va veni o zi când nu vei
mai putea întreba pe fratele pastor
unde este textul acesta şi atunci
vei fi cu ceea ce ai acumulat până
atunci. EUen W hite spune: „Numai
aceia care şi-au umplut mintea cu
adevărurile Scripturii vor rezista
în lupta cea mare!” Situaţia este
sensibilă, pentru că, după cum
diavolul l-a atacat pe Isus cu

„Ci sfinţiţi în inimile
voastre pe
Hristos ca Domn.
Fiţi întotdeauna gata
să răspundeţi oricui vă
cere socoteală de nădejdea
care este în voi, dar cu
blândeţe şi cu teamă”
(1 Petru 3, 15).

Scriptura, tot aşa vom fi atacaţi şi noi.
Ştim să stăm tari în faţa unor atacuri
cu texte din partea martorilor lui
Iehova? Ştim să răspundem fără să-i
facem încuiaţi, dovedindu-le blândeţe
şi teamă, roade ale Duhului Sfânt
în viaţa noastră? Ştim? Am găsit o
întâmplare care m-a pus pe gânduri.
Ewen Montagu, un ofiţer de marină
britanic, scrie cartea The Man who
never was („Omul care nu a existat
niciodată”), în care este vorba despre
cel de-al doilea război mondial. După
debarcarea cu succes în Africa de
Nord, operaţiunea T orch (Torţa), cu
prilejul căreia armatele A ntantei au
obţinut o mare victorie, aliaţii mai
aveau nevoie de un loc de debarcare
pentru a pregăti invazia terestiă în
efortul comun de a-1 opri pe Hitler.
însuşi Churchill spunea: „Orice prost
CURIERUL

şi-ar da seama că vrem în Sicilia”. Ar
fi foarte greu de reuşit performanţa
aceasta, pentru că germanii, prin
informatorii lor, ar putea fi pregătiţi în
acest sens şi asta ar însemna pierderi
grele. Doar dacă... ei ar fi păcăliţi.
Ewen Montagu, ofiţerul britanic, are
însă un plan: să fie lăsat aproape de
ţărm un cadavru care să aibă asupra
lui informaţii false, cum că aliaţii
pregătesc două debarcări simultane
- una în Grecia, iar cealaltă în
Sardinia - iar debarcarea din Sicilia
să fie doar „obiectiv de acoperire”.
Detaliile cele mai mărunte sunt
puse la punct: un tânăr mort de
pneumonie, costumat în uniforma
puşcaşilor marini şi având asupra sa
o scrisoare a lui Sir Archibald Nye
către generalul Alexander, îmbrăcat
cu o cămaşă de la magazinul de la
care se îmbracă ofiţerii de marină,
o iubită inventată, de la care a
primit o scrisoare', încă o scrisoare
de la tatăl său în buzunar, un act de
identitate, pe numele M artin William,
o legitimaţie duplicat în cazul în
care inamicul ar stabili vechimea
legitimaţiei, în toate detaliile - totul
este pus la punct. Propulsat de pe un
submarin, William este găsit de nemţi
care, conform legilor războiului, trimit
acasă cadavrul. Nu înainte însă de a
fotografia documentele lui secrete,
transmiţându-le apoi fuhrerului. Hitler
cade în capcană, crede că debarcarea
în Sicilia este doar o diversiune,
trimite trupe în Sardinia şi Grecia şi
pierde războiul. Debarcarea în Sicilia,
pe 10 iulie 1943, a însemnat victoria
aliaţilor, pentru că s-a pornit de
aici contraofensiva terestră, până la
victoria finală. A tât de ingenios a fost
păcălit până şi Hitler!
Argumentele ar putea fi multe,
dar false. Insă Duhul Domnului să
ne păzească şi să veghem necurmat
în vederea rugăciunii. Suntem pe
cont propriu. Nimeni nu va răspunde
pentru noi. Doar noi înşine, cu ceea
ce am ştiut, cu ceea ce am acumulat.
Dacă Isus este în inima ta, trebuie să
fii disponibil oricând pentru El, iar
prin deschiderea Scripturii, să fii în
stare să dai mărturie despre El, prin
roadele Duhului Sfânt. Amin!
Comei Dărvăşan, asistent universitar,
ITA, Cemica
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ARLA CARABOOLAD
ulţimea s-a
adunat în
jurul statuii
de aur. Este
adus şi tronul
împăratului. Muzicienii cântă. T oţi se
închină - toţi cu excepţia celor trei
reprezentanţi ai guvernului: Şadrac,
Meşac şi Abednego. Vestea ajunge
la împărat: evreii au nesocotit pe
maiestatea sa.
împăratul se înfurie. Ii priveşte
ameninţător:
Poate că nu aţi înţeles ce aveţi
de făcut. Când auziţi muzica (şi
enumeră fiecare instrument, mărind
suspansul), trebuie să vă închinaţi
înaintea statuii. Vă încumetaţi să-mi
nesocotiţi porunca? Aveţi nevoie de
încă o şansă?
De obicei, împăratul Nebucadneţar
nu stă de vorbă cu supuşii care i-au
greşit. Insă ţine să îi avertizeze pe
cei trei că nici un zeu nu îi va putea
scăpa de pedeapsa pe care a jurat că
le-o va da, şi nu are de gând să-şi ia
cuvântul înapoi.
Cu respect, acuzaţii îi răspund că
atitudinea lor nu ar trebui să fie o
surpriză pentru măria sa: împăratul îi
cunoaşte, le cunoaşte şi convingerile şi
ştie că nu se abat de la ceea ce cred. Tot
el a pus la cale această ceremonie de
închinare. Acuzaţii îi vorbesc de la egal
la egal, fără teama pe care o manifestă
un om de rând înaintea împăratului.
„Noi n-avem nevoie să-ţi
răspundem la cele de mai sus. Iată,
Dumnezeul nostru, căruia Ii slujim,

M
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poate să ne scoată din cuptorul
aprins, şi ne va scoate din mâna ta,
împărate. Şi chiar de nu ne va scoate,
să ştii, împărate, că nu vom sluji
dumnezeilor tăi, şi nici nu ne vom
închina chipului de aur, pe care l-ai
înălţat!” (Daniel 3,16-18)
Acum permiteţi-mi să vă întreb:
Aveau aceşti oameni stimă de sine?
Unii sunt de părere că atitudinea
lor nu are legătură cu stima de
sine. Pur şi simplu II cunoşteau pe
Dumnezeu.

Oare D om nul Hristos
a avut stimă de Sine?
Stima de sine este considerată
astăzi un fel de leac bun la toate,
iar mulţi dintre creştini nu agreează
această expresie. Alţii vorbesc
admirativ despre stima de sine. Ce
părere ar trebui să-şi formeze un
adventist de ziua a şaptea despre
stima de sine?
Să ne gândim la îndrăzneala
Domnului Isus şi la curajul Său de
nestrămutat, chiar atunci când Se
confrunta cu demonii sau cu cei care Ii
doreau moartea. Da, El era Dumnezeu,
dar să nu uităm că Se întrupase pentru
a trăi asemenea nouă. Ce Ii conferea
siguranţă de Sine în clipele acelea,
când era încercat ca şi noi?
Intr-o zi, am descoperit un detaliu
nou, citind relatarea despre Cina
Domnului, în Ioan, capitolul 13:
„Isus, fiindcă ştia că Tatăl Ii dăduse
toate lucrurile în mâini, că de la
Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu
MAI
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Se duce, S-a sculat de la masă, S-a
dezbrăcat de hainele Lui, a luat un
ştergar şi S-a încins cu el. Apoi, a
turnat apă într-un lighean şi a început
să spele picioarele ucenicilor şi să
le şteargă cu ştergarul cu care era
încins” (vers. 3-5). Citind aceste
versete, m-am gândit: „Ce ciudat!
Ce legătură există între menţiunea
aceasta, despre locul de unde venise
şi unde urma să Se întoarcă, şi restul
acţiunii?” Am citit cu atenţie şi am
remarcat că această menţiune este
prezentată, de fapt, ca o explicaţie
pentru cele ce au urmat.
A tunci am înţeles. Acesta este
motivul pentru care Domnul Isus a
putut să Se poarte aşa: Ştia cine era
şi dorea să le dea ucenicilor o lecţie
foarte importantă. Pentru că ştia cine
era, putea să-Şi asume cele mai umile
gesturi, chiar datoria unui servitor.
Pe vremea aceea, se obişnuia
ca, atunci când soseau oaspeţii,
un slujitor să le spele praful de pe
picioare. Când s-au aşezat la masă,
ucenicii, asemenea Domnului
Isus, stăteau lungiţi, cu tălpile
atârnând pe marginea divanului.
In mod obişnuit, un slujitor trecea
prin dreptul fiecăruia, spălându-le
picioarele. Astfel, cei nou veniţi erau
reconfortaţi înainte de începerea
mesei. îmi pot doar imagina la ce se
gândeau, constatând că nu aveau la
dispoziţie nici un slujitor.
Iar Cel care era cel mai mare dintre
ei S-a ridicat şi Şi-a asumat rolul unui
slujitor. Rămăseseră năuciţi! Dar El îi

slujea, pentru că ştia cine este. Nu-Şi
simţea ameninţată identitatea. El le
corecta concepţia despre stima de sine.

Stima de sine, pentru creştin,
este un paradox:
Cu cât este mai valoros, cu
atât mai puţin se gândeşte la
meritele sale.
Cu cât este mai puternic, cu
atât devine mai conştient de
slăbiciunile sale.
Cu cât arată mai bine, cu
atât mai puţin se preocupă de
aspectul său.
Cu cât are mai multă stimă
de sine, cu atât mai puţin este
înclinat spre mândrie.

Mai demult, am făcut un anunţ
în comunitate, dar uitasem să
îmi notez pe hârtie ce aveam de
spus. De îndată ce m-am aşezat,
mi-am dat seama că nu am făcut
legătura între două lucruri pe care le
spusesem şi, probabil, mesajul meu
fusese greşit înţeles. Am început să
întorc problema pe toate părţile,
reproşându-mi că nu notasem

anunţul înainte de a-1 face cunoscut,
în acele clipe, mă confruntam cu o
serioasă problemă de stimă de sine.
Aceasta deoarece, atunci când ai o
bună stimă de sine, nu te frămânţi cu
privire la cât de bine sau cât de prost
ai făcut un lucru. T e gândeşti deja la
următorul proiect. De aceea, într-un
târziu, am ajuns la concluzia că voi
folosi proxima ocazie pentru a-mi
corecta greşeala.
înţelegeţi ce vreau să spun? Nu
este nimic rău în a te bucura de
complimentele pe care le primeşti. Şi este
necesar să ne gândim la greşelile noastre,
pentru a învăţa să nu le mai facem. Insă
aceste comportamente sunt diferite de
preocuparea obsesivă pentru performanţă.

Acum iubesc ceea ce
am dispreţuit
„Dacă voieşte cineva să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.
Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa
o va pierde; dar oricine îşi va pierde
viaţa pentru Mine, o va mântui. Şi
ce va folosi unui om să câştige toată
lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar
pierde pe sine însuşi?” (Luca 9,23-25)
A fost o vreme când nu-mi plăcea
acest pasaj. Mă făcea să mă simt
vinovat de autoapreciere. Credeam
CURIERU L

că, pentru a-L urma pe Mântuitor,
trebuia să nu mai nutresc nici un
sentiment de stimă pentru persoana
mea. Dar, când fratele meu mai mic
s-a stins din viaţă, în urma unui
accident de maşină, am primit eu
Biblia lui, scrisă în versiunea New
English Bible. Intr-o zi, pe când
citeam din ea, am ajuns din nou
la pasajul citat anterior. De data
aceasta, pasajul era redat cu alte
cuvinte: „Şi cu ce se va alege un om
care a câştigat toată lumea cu preţul
adevăratei imagini de sine?” (vers.
25, NEB). In cursurile pe care le-am
urmat, am studiat şi despre imaginea
de sine - adevărată sau închipuită.
Şi, dacă în Scriptură se vorbeşte
despre o imagine de sine adevărată,
atunci ar trebui să se vorbească şi
despre o imagine de sine închipuită.
Am început să studiez Biblia cu o
atenţie sporită. După o vreme, am
ajuns iar cu lectura la capitolul 9 din
Luca şi, de data aceasta, am avut
impresia că descopăr un pasaj cu
totul nou. Cred că Duhul Sfânt m-a
ajutat să privesc acest mesaj cu alţi
ochi. Iată ce am citit:
„Dacă vrei să fii urmaşul Meu,
lasă-ţi masca la o parte. Zi de zi,
asumă-ţi slăbiciunile (boli, răni
sufleteşti sau defecte de caracter)
ADVENTIST
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şi vino cu Mine. Dacă încerci să-ţi
ocroteşti imaginea de sine, o vei
pierde, dar, dacă te expui riscului
de dragul iubirii, al încrederii şi al
adevărului, atunci vei fi în siguranţă.
La ce îţi va folosi să câştigi admiraţia
şi respectul oamenilor, dacă îţi vei
pierde identitatea?” (versetele 23-25,
parafrazarea autorului).
Pasajul care mă incomoda cel mai
mult a devenit textul meu preferat.
El nu vorbeşte despre dispreţul de
sine, ci despre încrederea şi dragostea
pe care I le oferim lui Isus, şi despre
iubirea pe care trebuie să ne-o
purtăm, atât cât să putem deveni o
persoană transformată de Dumnezeu.
El ne cere să fim cinstiţi cu noi înşine,
să fim autentici.
Ucenicii credeau că stima de
sine era, de fapt, autoînălţarea sau
mândria. Insă adevărata stimă de
sine înseamnă să ştii cine eşti, să te
cunoşti cu adevărat. Această identitate
se formează prin sentimentul că
aparţii cuiva, că te afli în siguranţă
şi eşti iubit, că persoana ta contează,
iar ajutorul tău se face simţit. Este
o identitate pe care o câştigi prin
legătura cu o familie sau cel puţin cu
o persoană. A fi legat de cineva nu
înseamnă a depinde de el. Legătura
sufletească aduce siguranţă. Conferă
încredere. Te face mai puternic. Iţi
împlineşte nevoia de apartenenţă. Este
elementul de care are nevoie orice
copil pentru a-şi depăşi narcisismul
specific primilor ani de viaţă.
Aş dori să vă prezint câteva dintre
citatele mele preferate- despre stima de
sine. Primul este un verset drag mie
încă de când eram copil - Romani
8,28: „Ştim că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu şi, anume, spre binele celor
ce sunt chemaţi după planul Său.”
Desigur, nu pot sări peste textul
din 1 Ioan 3,1: „Vedeţi ce dragoste
ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii
ai lui Dumnezeu! Şi suntem.”
„înţeleptul să nu se laude cu
înţelepciune lui, cel tare să nu se
laude cu tăria lui, bogatul să nu se
laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă
să se laude că are pricepere şi că Mă
cunoaşte...” (Ieremia 9,23.24)
„Supunerea faţă de D um nezeu
înseam nă refacere om ului
- readucerea lui la slava şi
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dem nitatea de om ” (Hristos,
Lumina lumii, ed. 2002, pag. 437)
Ellen W hite a scris cuvintele de
mai sus. De când le-am descoperit,
m-am bazat pe ele. Şaptesprezece
ani I-au trebuit lui Dumnezeu să mă
aducă la această supunere. Pas cu pas,
El mi-a arătat ce aspecte din viaţa mea
trebuia încă să-I supun şi m-a legat de
El, astfel încât să mă pot încrede în
El în orice problemă. Partea cea mai
frumoasă este că această supunere
faţă de Dumnezeu n u te privează de
tot ce ai. De fapt, nu pierzi nimic din
identitatea ta autentică.

A u creştinii nevoie
de stimă de sine?
Ce înseamnă stima de sine
pentru noi, creştinii? înseamnă
să ne cunoaştem pe noi înşine,
înseamnă să ne legăm de Dumnezeu,
încrezându-ne în ceea ce ne-a
descoperit Isus despre El şi înţelegând
corect caracterul Său. Avem nevoie
să-L cunoaştem ca Părinte al nostru.
Avem nevoie să simţim dragostea
Sa. Să alergăm la El atunci când
ne simţim răniţi, când am pierdut
pe cineva drag sau, pur şi simplu,
când am avut o zi proastă. Trebuie
să învăţăm să-L ascultăm cum ne
vorbeşte în mod personal. Trebuie să
ştim că nu ne va abandona când vom
fi în primejdie. Trebuie să ajungem să
gândim asemenea Lui şi să dorim ceea
ce doreşte El pentru noi. Trebuie să
ştim că nu ne va părăsi niciodată.
Au creştinii nevoie de stimă de
sine? Cred că da, iar aceasta este o
condiţie imperativă. A tâta vreme
cât nu o confundăm cu mândria,
ascunzându-ne slăbiciunile care ne
fac de ruşine, este foarte important
să avem stimă de sine. Sentimentul
identităţii ne ţine ancoraţi. Avem
nevoie de această ancoră pentru a
face faţă evenimentelor care urmează.
Aşadar, faceţi rost de această ancoră,
lăsaţi-vă adoptaţi şi legaţi-vă strâns de
Tatăl vostru din cer. Fiţi suficient de
puternici, ştiind cui aparţineţi, pentru a
trăi o viaţă de slujire.
Aria Caraboolad este psiholog terapeut
şi scrie din Simi Valley, California
Traducere: Oana Ghiga
Adventist Review, februarie 2005
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Adevărata stimă de sine
înseamnă să ştii cine eşti, să te
cunoşti cu adevărat. Această
identitate se formează prin
sentimentul că aparţii cuivă, 'Că
te afli in siguranţă şi eşti iubit,
că persoana ta contează, iar
ajutorul tău se face simţitJ
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„... A R U N C A -Ţ IP A IN E A PE APE ŞI,
D U P Ă M ULTE ZILE, O VEI GĂSI
IA R Ă ŞI...”
La scurt timp după ce ne-am m utat la
Cazaci, Dâmboviţa, am aflat că acolo locuieşte
o doamnă care era din satul meu natal. Am
început să mă rog pentru dânsa. Părinţii mei,
care o cunoşteau, mi-au spus că în tinereţe
mergea cu ei la Biserica Adventistă. Am prins
curaj şi m-am hotărât să-i fac o vizită acestei
familii, dar, de câte ori treceam pe la poartă,
doi câini lupi erau acolo, şi eu trebuia să trec
mai departe.
Intr-o zi, am găsit-o la poartă chiar pe
doamna Luminiţa. M-am prezentat, şi dânsa,
bucuroasă, mi-a spus: „Să ştii că eu m-am
rugat să pot veni la Dumnezeu. Cred că a
sosit timpul”. Eram fericit. Am stabilit o vizită
şi am plecat rugându-mă şi mulţumindu-I
lui Dumnezeu. In săptămâna următoare,
împreună cu soţia, i-am făcut o vizită, dar
am avut parte de o altă surpriză. In seara
aceea, casa era plină. Una dintre fetele
dânsei, Gabi, asistentă la Spitalul Judeţean
din Târgovişte, avea logodna. Am vrut
să plecăm, dar Dumnezeu pregătise totul
- vestea bună trebuia auzită de toată familia
şi nu numai. Intre noi s-a legat o strânsă
prietenie, iar studiul a continuat în fiecare joi
seara. Soţul, cele două fete şi viitorul ginere
ascultau Cuvântul cu bucurie. Doamna
Luminiţa s-a hotărât să vină la biserică,
dorind să se pregătească pentru botez. Dânsa
mărturisea: „Dacă Dumnezeu m-a iubit şi
a avut grijă de mine până acum, vreau să II
urmez toată viaţa”. Bucuria alegerii a fost
trăită din plin împreună cu familia şi biserica,
deoarece, pe data de 11 septembrie 2004, cu
ocazia inaugurării şi a consacrării în slujba
Domnului a noii biserici, doamna Luminiţa a
încheiat legământul cu Dumnezeu, prin botez.
Dumnezeu să-i binecuvânteze întreaga familie
cu înţelepciune, ca să facă alegerea cea bună
de partea lui Dumnezeu.
hvoraş Savu - evanghelist, Cazaci,
jud. Dâmboviţa
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O V IA Ţ Ă N O U Ă
Despre Sola Scriptura s-a scris şi s-a vorbit mult în cei cinci
ani de activitate. Şi, cu toate acestea, nu ne putem opri să nu
împărtăşim cu cititorii acestei reviste momentele de bucurie pe care
le-am trăit, cunoscând câţiva cursanţi şi ascultând mărturiile lor.
Aşa este şi cazul pe care vi-1 prezint în continuare.
Ioana Bâlănoiu din Bucureşti.
Asculta postul de radio „Vocea Speranţei” şi a auzit spotul
publicitar Sola Scriptura. îşi dorea foarte mult să studieze Biblia,
însă era o problemă: se temea că soţul nu i-ar permite. De teama de
a nu strica liniştea familiei, a hotărât să nu vorbească despre asta.
Dar, în taină, a continuat să spere. Şi cum Dumnezeu cunoaşte
gândurile şi nevoile omului, a intervenit fără întârziere. Intr-una
din zile, soţul a venit acasă chiar cu un pliant Sola Scriptura, pe
care i l-a oferit ca pe un cadou. Astfel, temerea ei a fost alungată, a
început studiul şi a parcurs cei doi ani cu succes. Studiind cu atenţie
şi cu un interes profund fiecare lecţie, a înţeles că nu a fost doar o
simplă cunoaştere a Bibliei, ci ceva mai mult, a fost cunoaşterea lui
Dumnezeu şi a trebuit să ia o decizie. Era conştientă de necesitatea
botezului, dar, în acelaşi timp, teama o cuprinsese din nou. Lupta
interioară era puternică, a început să se întrebe: Ce să fac? Inima
îi spunea „Da”, iar m intea îi spunea „Nu”. Această decizie trebuia
luată repede, pentru ca profesorul de la clasa de studiu să poată
începe pregătirile. Deşi i-a fost greu, totuşi a decis : mă botez.
Lucrul acesta sigur că a atras după sine unele necazuri, dar şi mari
binecuvântări. Chiar în prima zi, când s-a decis să păzească Sabatul,
Dumnezeu i-a trimis prin soţul ei un cadou pe care şi-l dorea. Şi-a
pierdut serviciul pe care îl avea, dar a primit un altul mai bun.
Acesta a fost doar începutul binecuvântărilor pe care Dumnezeu
le-a revărsat asupra ei, ca urmare a deciziei luate. Astăzi este
membră a bisericii Labirint din Bucureşti, este fericită în familia ei şi
Ii este recunoscătoare lui Dumnezeu.
Costina Tudorache, coordonator programe Sola Scriptura
„A ARS CA SA D O M N U L U I”
Aceasta a fost concluzia celor văzute, pe data de 20 octombrie
2004, în Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din Pucioasa,
când fraţii şi surorile au venit să-şi salveze locul de întâlnire cu
Dumnezeu. A fost o experienţă tristă, datorată unei instalaţii
electrice improvizate la bazinul de botez, dar Dumnezeu, de la care
ştim c ă ... „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor” ce-L
iubesc pe El, a pregătit şi calea să ieşim din ea. Cu spijinul Său, al
Conferinţei M untenia şi cu efortul susţinut al fraţilor din comunitate
şi al câtorva fonduri din străinătate, s-a reuşit ca, la sfârşitul lunii
ianuarie 2005, să fie gata pentru reinaugurarea la care urmează să

Experienţa ta,
experienţa bisericii tale

A

Care sunt experienţele pe care le-aţi avut
în ultim ul timp cu Dumnezeu? Cum a lucrat
D om nul în viaţa dum neavoastră şi a bisericii
din care faceţi parte? N e puteţi spune una dintre ele? D acă aveţi astfel de
experienţe, vă invităm să le scrieţi şi să le trim iteţi pe adresa:
Curierul Adventist, str. Labirint nr.116, Bucureşti; e-mail: curierul@adventisr.ro
CURIERUL

participăm. Mulţumiri fie
aduse lui Dumnezeu şi
fraţilor care s-au implicat
în reconstruirea Casei
Domnului din Pucioasa.
Eugen Radu, pastor asistent,
Pucioasa, Conferinţa Muntenia
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Sfaturi la pâraiele lui Ruben
GABRIEL DINCĂ
a scurt timp după încheierea
Adunărilor Generale ale
Conferinţelor, membrii
Comitetului Executiv al
Uniunii au fost convocaţi
pentru prima şedinţă de lucru, la
Stupini, Braşov, în perioada 30-31
martie a.c. încă de la început, această
întâlnire a fost marcată de simţul unei
mari responsabilităţi, de dorinţa de a
primi din partea Mântuitorului acea
descoperire care să ne lumineze drumul
pe care trebuie să înaintăm pentru
împlinirea misiunii noastre. Devoţionalul
care a deschis această ocazie a aşezat
dezbaterile şi deciziile acestui comitet în
rândul marilor hotărâri, asemenea celor
care s-au luat la pâraiele lui Ruben. Fr.
Emilian Niculescu, secretarul Uniunii, a
prezentat mesajul biblic al „îndreptăţirii
prin credinţă” ca fiind un
fundament sigur, pe care
acest comitet doreşte să-şi
construiască toată slujirea sa
în acest mandat. Strategia
pe care trebuie s-o adopte
poporul lui Dumnezeu
pentru aceste timpuri
trebuie să fie fundamentată
pe adevărul de neclintit al
lui Dumnezeu. „Vremurile
acestea ne cheamă la
hotărâri mari şi importante
şi cer un devotament şi o
dăruire totală din partea
copiilor lui Dumnezeu.”
După prezentarea
mesajului spiritual, toţi
Aspect

L

membrii Comitetului Executiv s-au
rugat pentru a cere călăuzirea şi puterea
lui Dumnezeu, în vederea descoperirii
voinţei Sale pentru acest timp. A urmat
apoi o scurtă prezentarea a fratelui
Teodor Huţanu, preşedintele Uniunii, cu
privire la motto-ul, viziunea şi misiunea
bisericii. După mai multe ore de analiză,
propuneri şi dezbateri, s-au cristalizat
şi votat viziunea, misiunea şi strategia
bisericii. La baza elaborării acestei viziuni
au stat direcţiile de acţiune propuse
de Comitetul de planuri şi hotărâri al
Adunării Generale a Uniunii Române,
cât şi direcţiile de acţiuni, propuse de
Comitetele de planuri şi hotărâri ale
Adunărilor Generale ale Conferinţelor.
Tot cu această ocazie, Comitetul
Executiv a numit o comisie care să
studieze aspecte legate de păzirea

Sabatului în condiţiile gestionării
diferitelor afaceri şi implicarea în
politică, urmând ca apoi să se formuleze
propuneri pentru stabilirea unei poziţii
oficiale a bisericii cu privire la aceste
aspecte. De asemenea, a fost acreditat
personalul TESA de la Uniune şi au fost
validate propunerile Comitetului local al
Uniunii cu privire la numirea directorilor
pentru următoarele departamentele:
Publicaţii -Teodor Huţanu; Familie
- Emilian Niculescu; Isprăvnicie - Ioan
Câmpian; Sănătate şiTemperanţă
- Teodora Goran; Misiunea femeii
- Silvia Dima. Au fost completate, de
asemenea, locurile rămase vacante în
Comitetul Executiv al Uniunii datorită
alegerilor acestor persoane în comitetele
Conferinţelor: director la Departamentul
de Educaţie şi director asociat al
Departamentului
Comunicaţii - Valeriu
Petrescu; director
al Departamentului
Comunicaţii - Viorel
Dima; membru în
Comitetul Executiv
- Alin Cătrună;
membru în Comitetul
Executiv - Sandu
Virgil. Directorul Casei
de Pensii - Gheorghe
Panait - a fost propus
şi votat ca membru al _
Comitetului Executiv.
După pauza de
masă, a urmat un scurt
din timpul lucrărilor Comitetului Executiv al Uniunii
raport al preşedinţilor

Moment de consacrare a secretarilor de Conferinţe şi Uniune
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în tâ ln ire a de lucru a trezorierilor

de Conferinţe cu privire la activităţile
misionare din această perioadă.
Programul a continuat cu prezentarea
strategiei fiecărui departament al
Uniunii pentru acest mandat.
A doua zi a acestei întâlniri,
după momentul devoţional, fiecare
administrator şi director de la Uniune
s-a întâlnit cu noua echipă de
colaboratori, formată din omologii lor
de la Conferinţe. A fost o ocazia de
cunoaştere a responsabilităţilor care
revin acestor departamente şi, în acelaşi
timp, lansarea direcţiei şi a strategiei
fiecărui departament. La sfârşitul
lucrărilor pe departamente, Comitetul
Executiv s-a reunit pentru a-I aduce lui
Dumnezeu mulţumire şi recunoştinţă
pentru această ocazie de lucru
fructuoasă, în cadrul acestei întâlniri.
La încheierea lucrărilor Comitetului,
am luat câteva declaraţii de la cei care
au participat la ele:
Mihaela Tinteşan - membru,
Com unitatea Târgu Mureş
Ce ne puteţi spune despre această primă
şedinţă de comitet?
Mi se pare că fraţii şi-au luat foarte în
serios misiunea la care au fost chemaţi
şi mi s-au părut deosebit de pregătiţi şi
doritori să facă ceea ce consideră că este
necesar. Propunerile care s-au făcut au
fost foarte curajoase şi s-au identificat
problemele care până acum, cel puţin
de când sunt eu în biserică, nu au fost
dezbătute cu atâta curaj şi sinceritate.
In sfârşit, s-a înţeles ideea că, de unul
singur, nu putem face nimic. Plec de
aici îmbogăţită sufleteşte
Ce a lipsit?
Mai multă părtăşie. Discuţia a fost
destul de oficială.
Petre Teofil - preşedintele
Conferinţei M untenia
Cum vedeţi direcţiile noului comitet?
Aş putea spune că orientările pentru
noul mandat nu au în mod deosebit
elemente noi, ci mai de grabă sunt
adaptate la condiţiile de dezvoltare a
bisericii, având în vedere perspectivele
evenimentelor viitoare şi, din acest punct
de vedere, sigur au şi o nuanţă de noutate.
Ce aşteptaţi, pe viitor, de la acest
comitet al Uniunii?
Un plus de claritate în ceea ce
priveşte direcţiile de mers, şi, pe lângă
aceasta, mai multă perseverenţă în
urmărirea acestor direcţii. Nu este

suficient doar să lansesezi programe.
Trebuie să ai puterea şi voinţa de a
urmări aplicarea lor. Chiar aştept cu
interes ca noua echipă să împlinească
aceste nevoi.
Cristi Voicu - pastor, Com unitatea
învingători, Bucureşti
Mi s-a bărut un comitet bun,
dinamic, cu o viziune biblică, adventistă
şi suficient de pragmatică. Eu sunt
încântat de abordarea problemelor şi
de direcţia care se dă. Sunt mulţumit
de faptul că s-a dat o viziune bună şi
că strategia este sănătoasă - este o
orientare biblică şi pe temeiul spiritului
profetic. De asemenea, mă bucură
foarte mult faptul că s-a insistat pe
aspectul sinergie, pe lucrul în echipă.
Problematica departamentelor nu mai
este atât de limitativă, ci există dorinţa
de a se lucra pe proiecte, de a face tot
ce trebuie pentru realizarea proiectului.
Plec cu inima împăcată şi sper ea
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi.
Ce note aţi da la acest comitet?
Ca viziune, aş acorda nota 10,
ca dinamică - nota 8, iar ca mod de
abordare - nota 7.
Pop Iacob - secretar, A sociaţia
Pastorală, C onferinţa
Transilvania de Sud
Care sunt aşteptările pe care le
aveţi cu privire la această întâlnire a
departamentului?
In primul rând, am aşteptat ziua
de azi ca să-mi cunosc colegii de la
celelalte Conferinţe. Sunt multe nume
noi şi sunt doritor ca să le cunosc
experienţa lor, să începem să formăm
o echipă care să fie gata să lucreze în
mod eficient şi în aşa fel încât să ne
putem apropia de ziua mult aşteptată.
Evanghelizarea trebuie să cunoască un
avânt deosebit în următorii ani. Şi tot
legat de aşteptările acestei zile, sper ca
direcţia pe care o va da conducerea
bisericii să se suprapună cu planul lui
Dumnezeu pentru timpul acesta.
Ce consideraţi că ar fi imperios necesar
pentru acest mandat? A r fi necesară, în
primul rând, o consacrare deplină din
partea conducerii bisericii, a secretarului
Asociaţiei Pastorale, a fiecărui pastor, şi
atunci, tonul care se va da va fi benefic
pentru membrii bisericii, care se vor
implica în lucrarea de evanghelizare.
In ultimul timp, s-a constatat o scădere
a implicării membrilor bisericii, dar,
dacă conducerea se va implica şi se vor
CURIERUL

implica şi ei, atunci Asociaţia Pastorală
va avea numai experienţe frumoase.
Narcis Ardelean - secretar,
Conferinţa Banat
Ce rol a avut această întâlnire a
secretarilor?
Personal, aş putea spune că am fost
ajutat mult, pentru că a fost pentru
prima dată când mi s-a oferit descrierea
postului. Aşteptam momentul acesta
şi consider că materialele care ni s-au
prezentat în grupe ne vor ajută pe
cei care suntem începători. In rest,
atmosfera mi s-a părut de deschidere şi
de colegialitate, discuţiile purtându-se
la nivel orizontal, ca între nişte colegi,
şi lucrul acesta mi-a plăcut foarte
mult. Sunt încurajat de această primă
întâlnire.
Ce aşteptaţi în viitor?
Aşteptăm aceeaşi deschidere şi
posibilitatea de a discuta deschis, fără a
ne pune în spatele unor poziţii pe care le
deţinem pentru o vreme oarecare. Cred
că această atitudine de colegialitate ne
ajută şi ne motivează pe fiecare dintre
noi să ne implicăm. Cred că, în viitor,
aceeaşi atitudine va fi de dorit atunci
când vom discuta pe concret realizările
şi nerealizările noastre.
Teodor H uţanu - preşedintele
Uniunii Române
Care credeţi că ar trebui să fie
priorităţile imediate ale Bisericii Adventiste
din România?
Reînviorarea evlaviei de la început,
atât la nivel personal, cât şi colectiv
- ca biserică - şi manifestarea ei în
vorbe şi în fapte, pe măsura timpului
special pe care îl trăim.
Ce aşteptaţi de la noua echipă?
Aşteptăm unitate în jurul
Comandantului Suprem al Marii Lupte
şi curajul de a acţiona la Cuvântul Său.
Cm ce gânduri plecaţi de la această
întâlnire?
Lucrarea din faţa noastră este mare,
iar harul oferit este şi mai mare. De
atitudinea noastră depinde reuşita.
Aveţi un gând special cu privire la
această întâlnire?
Pentru slava Mântuitorului nostru
care va veni, să avem curajul de a păşi
în Iordan!

Gabriel Dincă,
redactor-şef, „Curierul Adventist”
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DECLARAŢIA COMITETULUI EXECUTIV
AL UNIUNII CU PRIVIRE LA
VIZIUNEA ŞI MISIUNEA BISERICII

Membrii Comitetului Uniunii, împreună cu reprezentanţii Conferinţelor şi ai instituţiilor Bisericii Adventiste s-au rugat,
au meditat, au discutat şi au dat glas credinţei cu privire la direcţia ce trebuie urmată în viaţa şi misiunea frăţietăţii noastre
adventiste, în acest ceas al istoriei mântuirii.
„Viziunea" stabileşte destinaţia către care ne îndreptăm. „Misiunea” ne dezvăluie ce avem de făcut pentru atingerea
ţintei. „Scopul” ne clarifică motivul pentru care ne angajăm în această călătorie. In momentul în care te hotărăşti să te
alături şi tu celor care aşteaptă şi grăbesc venirea zilei Domnului, va fi necesar să răspunzi la întrebarea: „Cum?”. Aşa se
va naşte strategia ta personală, a familiei tale, a grupei, a departamentului sau a bisericii tale.
lată câteva dintre principiile care stau la baza acestei strategii: întemeierea deplină pe Cuvântul Inspiraţiei, întărirea
spiritualităţii personale şi colective, afirmarea identităţii adventiste profetice, conducerea şi slujirea bazate pe darurile
spirituale, încurajarea iniţiativelor locale şi descentralizarea, unitatea şi lucrul în echipă, misiunea orientată spre nevoile
semenilor şi pregătirea pentru a doua venire a Mântuitorului. In final, toate acestea urmăresc formarea caracterului, şi nu
propagarea unei ideologii. Aşa să ne ajute Dumnezeu! (Teodor H uţanu)

M ISIUNE

M OTTO
„...Mă voi cheltui în totul şi pe mine
însumi pentru sufletele voastre”
(2 Cor. 12,15)

VIZIUNE

’

„Văd o biserică unită, ataşată în totul
adevărului Bibliei şi al Spiritului Profetic.
Credincioşii ei se află într-o dependenţă
de iubire faţă de Dumnezeu şi trăiesc
zilnic neprihănirea Domnului Hristos. Ei
fac din căminul lor biserică şi transformă
locaşul de închinare într-un cămin. Umăr
la umăr cu fraţii experimentaţi, tineri şi
surori îşi dedică darurile spirituale în modul
cel mai divers pentru creşterea bisericii.
Biserica slujeşte nevoilor semenilor şi este
la dispoziţia oricui - şapte zile din şapte.
Membrii ei privesc misiunea ca pe un stil de
viaţă pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Ei duc
vestea bună pretutindeni, în căutarea celor
pierduţi, ca să îi aducă la Domnul Hristos.”
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„Uniunea de Conferinţe AZŞ din România
este chemată ca, sub inspiraţia şi călăuzirea
divină, să conducă biserica prin ton şi
exemplu, pentru a face din M ântuitorul Isus
Hristos centrul şi soluţia tuturor preocupărilor
credincioşilor ei. Prin proiectele sale şi prin
prezenţa ei în teritoriu, Uniunea vrea să înalţe
standardele spirituale deasupra confuziei,
să întărească identitatea adventistă a celor
convertiţi, să dinamizeze şi să amplifice
preoţia tuturor credincioşilor printr-o slujire
specifică şi în armonie cu nevoile lumii şi să-i
împuternicească pe toţi membrii bisericii, în
misiunea globală a întreitei Solii din Apocalipsa
14, pentru grăbirea revenirii Domnului nostru
Isus Hristos.”
SCOPUL
„Glorificarea lui Dumnezeu prin umblarea
zilnică cu Domnul Hristos şi mărturisirea
creştinismului autentic spre mântuirea celor din
jur.”
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Prima Biserică Adventistă
de limba română
pe meleagurile britanice
M arian Aram ă
hispanici. Prezenţa românilor în comunitatea engleză a fost
rin harul Domnului, în scurt timp vom trăi bucuria
una dinamică, fraţii noştri contribuind în mod substanţial
înfiinţării primei comunităţi adventiste române pe
la organizarea diverselor servicii din comunitate: diaconia,
meleaguri britanice. Pe data de 8 aprilie 2005, am
inaugurat Biserica Adventistă Română din Harlesden, trezoreria, grupele de copii, partea muzicală din serviciile
în zona de nord-vest a Londrei, într-un spaţiu închiriat divine etc. In grupul nostru avem câteva soprane de excepţie:
Noemina Lăiu-Cosma, Mădălina Tudoran, Alina Şerban etc.,
de la Biserica AII Souls (anglicană). Adresa comunităţii române
este: Uhe Parish Church of AII Souls, 3 Station Road, Harlesden, care au adus multe aprecieri grupului nostru. Deşi până acum
nu am avut un pastor, am avut bucuria botezării a 4 suflete şi
London, N W 10 4UJ (metrou Willesden Junction).
ne pregătim pentru un nou botez cu alţi 4 candidaţi.
Până acum, grupul român a făcut parte din comunitatea de
limbă engleză Central London, din clădirea Advent Centre,
In grupul român din centrul Londrei, am asistat la
care adăposteşte şi o comunitate de limbă portugheză. Din
întemeierea câtorva noi familii, am petrecut multe ore din
Sabat împreună, bucurându-ne de părtăşie şi având o masă
Advent Centre, o adevărată pepinieră de comunităţi, s-au
desprins în ultimi ani comunitatea fraţilor filipinezi şi apoi cea a românească la prânz... Studiile Şcolii de Sabat le avem în
fraţilor hispanici. Comunitatea Central London numără peste
două mari grupe, în limba română, iar în fiecare sâmbătă
după-amiază, avem programe diverse: studii biblice, predici,
40 de naţionalităţi şi, fiind în centrul Londrei, este des vizitată
devoţionale, programe muzicale etc. De câteva ori, ne-am
de oaspeţi din străinătate. Londra numără, din 9 aprilie, 68
bucurat de ieşiri în natură, de vizite în grup, de programe
de comunităţi adventiste de ziua a şaptea într-un oraş care are
sociale etc. Am avut o minitabără românească în Rezervaţia
peste 7 milioane de locuitori (12 milioane suburbiile).
naturală din Exeter, Somerset (SV Angliei), în iulie 2003, şi
Grupul adventist român, format în mare parte din fraţi
vrem să continuăm tradiţia astfel începută.
veniţi să lucreze în Londra, s-a închegat acum 5 ani, în
jurul sorei Tatiana Manghiuc din Roman. In timp, grupul a
De-a lungul scurtei noastre istorii în metropola britanică,
am fost binecuvântaţi cu vizitele unor fraţi din ţară şi din
crescut de la doar câţiva fraţi până la peste 70 de membri,
Diaspora română: pe 4 august 2001, ne-a vizitat fratele
câţi numără acum. Din august 2002, grupul nostru a început
să se organizeze, alegând câţiva coordonatori conduşi de
Adrian Bocăneanu, iar în Sabatul următor, pe 11 august
fratele Titus Iudean, şi din 12 octombrie 2002, am putut
2001, am avut vizita unui grup de pastori conduşi de fratele
folosi camera 2 din Advent Centre, în urma plecării fraţilor
Continuare la pagina 29
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CORNEL MAFTEI
ace frate... îmi pare bine câ te văd!... Cum
trec anii!.,. Ce mai faci? Ai tăi sunt bine?...
Cum e pe la voi?... Ce pastor aveţi?... Cum
merg treburile? Cine mai este în comitet? ...
Şi încep „mărturisirile de credinţă”! ...
Vă este binecunoscut tabloul acesta, nu-i aşa? ...
Şi poate că bucuria revederii coboară încet, încet,
umbrele tristeţii, amarul necazurilor şi furia revoltei...
„Dacă am avea şi noi un alt pastor, alt prezbiter...
dacă nu ar fi ’cutare’ în comitet... şi dacă cei de la
Conferinţă..., Uniune...!”
Iată-ne, aşadar, prietene, zbătându-ne din
răsputeri într-un păienjeniş de adevăruri şi închipuiri,
de adevărate dorinţe şi judecăţi voit „teologice”, de
„mărturisiri de credinţă”.
„C e-ar fi să frângem barieri de ritual.
Să stăm de vorbă, fraţilor, norm al:
D espre ce suntem , despre cum
N e stingherim ori n e-ndem năm la drum ...
Şi ce e sărbătoarea p en tru noi,
'Bogaţii, ticăloşii, orbi şi goi?!’
N e-a m ai răm as din bucuria d e-n cep u t un pic
D in to t ce-a fost pe-al G olgotei colnic?!
Mai fream ătă în noi un dor nestăvilit,
Şi-m brăţişarea celui care ne-a greşit?!
Mai credem , mai sperăm , mai aşteptăm ?
C e-ar fi mai des să ne-ntrebăm :
’Pe când o h ran ă tare spre-a trăi,
O naştere din nou în stare a urni
M unţii sfârşitului de veac din loc!
Spre-a fi cu to ţii aur c u ră ţit prin foc!’
C e-ar fi să frângem barieri de ritual,
Să stăm de vorbă, fraţilor, norm al?”
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Cred că acum, poate mai m ult ca
oricând, a sosit vremea să punem
în practică cuvintele Domnului,
din Isaia 1,16-20: „Spălaţi-vă
şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea
ochilor Mei relele pe care le-aţi
făcut! încetaţi să mai faceţi răul!
Invăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi
dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit,
faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe
văduvă! V eniţi acum să ne judecăm,
zice Domnul. De vor fi păcatele
voastre cum e cârmâzul, se vor face
albe ca zăpada; de vor fi roşii ca
purpura, se vor face ca lâna. Dacă
veţi voi şi veţi asculta, veţi m ânca
cele mai bune roade ale ţării, dar,
dacă nu veţi voi şi vă veţi răzgândi,
veţi fi înghiţiţi de sabie, căci gura
D om nului a vorbit.”
Spiritul creştin-adventist trebuie
înviorat... trebuie să-L redescoperim
pe Isus; sună ciudat, dar trebuie să-L
descoperim, să-L cunoaştem pe El,
nu la nivel declarativ, teoretic, o
simplă declaraţie de credinţă, ci la un
nivel pragmatic, de trăire creştină, ca
adevăraţi aşteptători ai revenirii Lui.
Sună bine şi frumos, dar cine
să înceapă această redeşteptare
şi reformă?! Se caută un om; un
om bun la toate; un om care să ne
scoată din această stare de robie
deplorabilă...!
Acest om, de regulă, există (din
păcate nu e o regulă bună). De la
el se aşteaptă totul... e „chemat”,
pregătit, plătit; deci să facă! Dar nu
aşa, după capul său, ci după „credinţa
strămoşească”, după înţelegerea şi
„tradiţia noastră”, ai cărei păzitori
fideli suntem.
... Şi „Moise” - pastorul şi uneori
prezbiterul - depune to t efortul ca
să-i fie bine poporului; aceasta nu ca
şi cum n-ar şti şi n-ar asculta de sfatul
Domnului, transmis prin Ietro (Exod
18,21), ci pentru că cei peste o mie,
o sută, cincizeci sau zece sunt greu,
foarte greu de găsit.
Iată-ne iarăşi ajunşi în cadrul
tabloului de la începutul relatării,
adică în locul numit „Masa şi Meriba”
(Ispită şi ceartă) - Exod 17,7.
Fraţilor, suntem însetaţi! însetaţi
după neprihănirea pe care o dă
Domnul sau după neprihănirea
pe care ne-o construim fiecare cu
eforturi socio-teologice proprii?

Dacă suntem însetaţi cu adevărat,
Domnul Dumnezeu ne spune
astăzi fiecăruia dintre noi - pastori,
slujbaşi, aşteptători ai slavei Lui:
„Treci înaintea poporului şi ia cu
tine câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi
în mână to iag u l... şi pleacă. Iată,
Eu (Domnul) voi sta înaintea ta pe
stânca Horebului... tu vei lovi stânca
şi va ţâşni apă din ea şi poporul va
bea” (Exod 17,5.6).
Spuneam că omul bun la toate
există! Da, există. Eşti chiar tu!
Domnul te cheam ă astăzi din
mijlocul rugului ce nu se mistuie

Isus a intrat
„descălţat” de toată
slava şi mărirea Lui,
simţind toată arşiţa
răzvrătirii şi toţi spinii
păcatului în tălpile Lui
sângerânde pe acest
păm ânt, ca să semene
sămânţa adevărului
veşnic - dragostea.

(focul dreptăţii divine, Exod 3,4).
Răspunde-i! Dar, atenţie, mare
atenţie! Pastor sau slujbaş, ucenic al
lui Hristos: „Scoate-ţi încălţămintea
din picioare” (Exod 3,5).
Vă imaginaţi, probabil, că
pământul pustiului era moale şi
catifelat?!? A ţi mers vreodată cu
tălpile goale pe un teren aspru,
fierbinte şi plin de spini? Dumnezeu
numeşte un astfel de păm ânt „sfânt”.
De ce? Pentru că un astfel de
păm ânt este ogorul inimilor noastre
şi al semenilor noştri. Isus a intrat
„descălţat” de toată slava şi mărirea
Lui, simţind toată arşiţa răzvrătirii
şi toţi spinii păcatului în tălpile Lui
sângerânde pe acest păm ânt, ca să
semene sămânţa adevărului veşnic
- dragostea. „Scoate-ţi încălţămintea
CURIERU L

din picioare”, adică apropie-te de
durerile şi nevoile semenilor tăi şi
simte-le împreună cu ei.
Prietene - pastor, slujbaş, ucenic al
lui Hristos - simţi şi tu sufocantă arşiţa
Refidim-ului în comunitatea ta? Ţi s-a
uscat gâtul de atâta „ispită şi ceartă”?
înseamnă că acum este vremea să-ţi
scoţi încălţămintea din picioare şi să
treci înaintea poporului. Nu vei mai
fi tentat să-i judeci nedesăvârşirile.
Ia cu tine câţiva bătrâni (genunchi ai
tămâierii necurmate), ia-ţi în mână
toiagul slujirii creştine, asemenea lui
Hristos, şi pleacă. „Holdele sunt albe”
(Ioan 4,35).
„Eu, Domnul, voi sta înaintea ta
pe stâncă”. „Dacă însetează cineva,
să vină la Mine şi să bea. Cine crede
în Mine, din inima lui vor curge râuri
de apă vie” (Ioan 7,37.38).
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
„Pentru ce să nu trezim glasul
cântărilor noastre spirituale în
călătoriile peregrinajului nostru?
Pentru ce să nu ne întoarcem la
simplitatea şi la viaţa noastră plină
de zel? Motivul pentru care nu mai
suntem atât de plini de voie bună
este că am pierdut dragostea noastră
dintâi. Să fim dar plini de râvnă şi să
ne pocăim, ca nu cumva sfeşnicul să
fie m utat din loc.
Templul lui Dumnezeu este
deschis în ceruri; iar pragul e plin de
slava pe care o va avea orice biserică
ce-L va iubi pe Dumnezeu şi va ţine
poruncile Sale. Avem nevoie să
studiem, să medităm şi să ne rugăm.
Atunci vom avea discernământ
spiritual pentru a putea vedea curţile
lăuntrice ale Templului ceresc. Vom
prinde atunci tema cântărilor şi
mulţumirilor corului ceresc din jurul
tronului. Când Sionul se va ridica şi
va lumina, lumina lui va fi cea mai
pătrunzătoare, şi cântări preţioase
de laudă şi de mulţumire se vor auzi
în adunările sfinţilor. Murmurările
şi văicărelile din cauza micilor
dezamăgiri şi necazuri vor înceta.
C ând vom aplica alifia aurie pentru
ochi, vom vedea lucrurile pline de
slavă de dincolo.” (Ellen White,
Mărturii, voi. 6, pag. 369)
Comei Maftei, prezbiter,
Comunitatea M aranatha, Bucureşti
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Să spunem „mulţumesc”!
- Astăzi, vom învăţa să facem ilustrate, a spus doamna
învăţătoare. Va fi o ilustrată cu un mesaj de mulţumire.
O veţi putea oferi unei persoane care a făcut ceva frumos
pentru voi, iar acesta va fi din partea voastră un gest de
recunoştinţă.
- Eu nu ştiu cui să-i ofer ilustrata, a spus Sara în timp ce
doamna învăţătoare împărţea materialele.
- încearcă să te gândeşti la toţi oamenii care au făcut
lucruri bune pentru tine, apoi adu-ţi aminte dacă le-ai
mulţumit cumva până acum, i-a sugerat doamna. Oamenii
se simt foarte bine când li se spune „mulţumesc”.
Sara s-a uitat la coala de carton, la culorile, lipiciul şi
materialele textile de pe banca ei. S-a gândit la părinţii ei.
Amândoi munceau din greu pentru a câştiga cele necesare
creşterii ei şi a frăţiorului său. Părinţii îşi petreceau tot restul
timpului îngrijindu-i şi trebăluind prin casă, reuşind însă
să-şi facă timp şi pentru momentele plăcute ale familiei.
Poate că meritau să primească o ilustrată de mulţumire.
Dar „buni”? în fiecare zi, după şcoală, Sara trecea pe la
bunica şi stătea acolo până când mama venea de la serviciu
ca să o ia acasă. Sara o ajuta pe „buni” să pregătească prăjituri.
Bunica îi citea poveşd şi chiar o ajuta la teme, astfel încât
Sara le termina până când trebuia să plece acasă. Desigur că şi
bunica s-ar fi bucurat să primească o ilustrată de mulţumire.
Pe când doamna se plimba prin clasă, ajutându-i pe
colegi să lucreze frumos, Sara şi-a dat seama cât de devotată
elevilor era învăţătoarea sa. Nu se înfuria şi nu ţipa la ei nici
măcar atunci când nii o ascultau. întotdeauna se străduia să
facă ora cât mai plăcută şi mai interesantă. Oare primeau şi
profesorii ilustrate de mulţumire?
Această întrebare a dus-o pe Sara cu gândul la
instructoarea ei de la Şcoala de Sabat şi la doamna
profesoară de muzică. Avea o mulţime de motive să le
mulţumească şi lor!
„Ce interesant!” se gândi Sara. „Cu câteva clipe în urmă,
habar n-aveam cui aş putea să-i mulţumesc, iar acum îmi
este greu să aleg doar o singură persoană!”

Peste vreo două minute, Sara s-a gândit şi la cea mai
bună prietenă a sa, Tania. Anul trecut, când Sara de-abia
se mutase în această şcoală, Tania a fost prima elevă care
s-a apropiat de ea, în curtea şcolii, şi au stat de vorbă. La
început, unii colegi nu o prea agreau pe Sara şi nu doreau
să o primească şi pe ea în grupul lor. Insă Tania s-a jucat
întotdeauna cu ea. Tania i-a oferit şi ei din jucăriile pe care
le avea, chiar i-a împrumutat rolele sale. Sara îi cunoştea pe
toţi elevii din clasă şi avea mulţi prieteni, însă Tania era cea
mai apropiată dintre toţi.
Sara a scris pe cartonaş: „Iţi mulţumesc, pentru că eşti
cea mai bună prietenă a mea”, apoi a subliniat cu lipici
sclipicios. In centrul ilustratei, Sara a desenat câteva dintre
amintirile plăcute, pe care le avea împreună cu prietena ei:
cortul în care dormiseră când au fost în vacanţă cu familia
Taniei şi căţeluşul cu care se jucaseră în spatele casei. Apoi,
a desenat două fetiţe care patinau cu rolele - ea şi Tania.
In timp ce colora şi decora ilustrata, Sara s-a simţit
cuprinsă de bucurie. Poate că, dacă ar termina mai repede,
doamna ar lăsa-o să mai facă o ilustrată. Erau atât de mulţi
oameni cărora dorea să le mulţumească!
Când s-a terminat ora de lucru manual, Sara era toată
un zâmbet, imaginându-şi deja cum avea să dăruiască toate
ilustratele pe care le pregătise. Poate că a mai făcut câteva
după ce a ajuns acasă. Sara înţelesese că oamenii se bucură
când primesc gesturi de mulţumire şi că dăruirea aduce o
bucurie chiar mai mare.
Traducere: Oana Ghiga
Adventist Review, martie 2005

Invită-ţi familia la altar. Citiţi povestirea de mai sus şi discutaţi următoarele
subiecte:
• Căror persoane le suntem recunoscători? Ce au făcut acestea pentru noi?
• întreabă-1 pe unul dintre părinţi sau bunici cum se simte când i se spune
„mulţumesc”.
• Gândiţi-vă în ce fel aţi putea să-I mulţumiţi Domnului Isus pentru tot ce
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Camerun, ţară dragă
MARIUS NECULA
Care sunt scopurile vieţii noastre care în acelaşi timp
ani reprezintă 42% din populaţie; 15-64 ani -5 4 ,8 % iar,
să fie şi datorii: desăvârşirea noastră înşine şi fericirea
peste 65 de ani - doar 3,2% din totalul populaţiei.
altora. (I. Kant)
Poate că vă întrebaţi ce rost au astfel de informaţii.
eritoriile unei foste colonii franceze şi o altă
Da, aşa este ... în mână aveţi Curierul Adventist şi nu
parte ce se aflase sub ocupaţie britanică s-au
National Geografic. La sfârşitul lunii februarie şi începutul
unit, în anul 1961, formând statul Camerun.
lunii martie, o echipă de studenţi de la Institulul Teologic
Aşa se aplică de ce partea de nord a ţării este
A dventist au avut ocazia de a împărtăşi vestea bună a
anglofonă, iar restul ţării vorbeşte franceza. Ambele mântuirii
limbi
tocmai aici. Prin intermediul organizaţiei Global
sunt recunoscute ca fiind oficiale.
Evangelism (http://www.global-evangelism.org), tinerii
Ca ţară, Camerunul s-a bucurat de stabilitate, fiind
predicatori au avut posibilitatea de a gusta ceva din
printre puţinele state africane care nu au fost răvăşite
savoarea misionarismului extern. T ot mai des vedem că
de lupte interne sau interetnice. Cu toate că este o ţară
România trimite mesageri ai speranţei în zone mai mult
din lumea a treia, Camerunul se bucură de o oarecare
sau mai puţin apropiate nouă. Cred că a venit vremea să
dezvoltare în domeniul agriculturii, al transporturilor ori
înţelegem că resursele umane de care dispunem sunt o
în industria petrolului.
binecuvântare, nu doar pentru noi, ci de acum înainte,
Aflată undeva în partea de vest a Africii Centrale,
putem acţiona în direcţia lucrării externe.
Camerunul este o ţară tânără în sensul cel mai direct şi
Este adevărat că activitatea depusă de cei 6 studenţi
clar al cuvântului. Cu o populaţie estimată la peste 16
împreună cu coordonatorul lor nu a fost misionarism,
milioane de locuitori (numărul exact nu poate fi cunoscut
în sensul dedicat al termenului, dar cu siguranţă ea
datorită ratei mortalităţii extrem de ridicate...), media de
reprezintă ocazia deschiderii unor noi orizonturi pentru
vârstă este de aproximativ 18 ani. Pentru a înţelege cât de
biserica noastră din România.
tânără este populaţia, ar fi interesant să aruncăm o privire
După 7.000 de km parcurşi, am ajuns mai întâi în
asupra repartizării pe grupele principale de vârstă: 0-14
Douala, port la Atlantic, şi capitala economică a ţării.

T

Grupul tinerilor
misionari din Camerun
( de la stânga la dreapta):
fr. Sergobe - responsabil
Departamenăd
Evanghelizare Uniunea
Camerun,
Claudiu Hriscu,
Daniel Bărcăcianu,
loan Alin Feier,
Marius Necula,
Iosif Sălăjan,
Emanuel Unteşu,
Adi Iana,
fr. Fajordo - coodonator
Global Evangelism
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fie botezată (care, în lipsa părinţilor,
uşă în uşă şi am vorbit oamenilor
o creştea el) şi că îi interzicea să se
despre Dumnezeu şi despre Biserica
boteze. Unchiul recalcitrant a intrat
Adventistă de Ziua a Şaptea şi le-am
în biserică împreună cu pastorul,
oferit cărţi. Dacă aveau întrebări sau
nelămuriri, veneam şi seara următoare cu câţiva membri şi cu persoana
şi stăteam de vorbă cu ei. Era ministru care urma să fie botezată. După
al transporturilor de treisprezece ani şi câteva minute, au ieşit toţi afară,
încuviinţând că botezul poate avea
adventist de patru ani de zile.”
loc, fără ca cineva să fie oprit de la
Poate că tocmai acesta este
aceasta. Lacrimi de bucurie au început
secretul pentru care, în biserica în
să curgă pe obrazul fetei, în timpul
care a predicat Emanuel, numărul
participanţilor era de cel puţin de 250 în care celelalte 24 de persoane, care
urmau să fie botezate, au început să
de vizitatori în fiecare seară. Cred
strige şi să cânte de bucurie.
că aţi înţeles: lucrarea din casă în
A fost m om entul în care am
casă. Dumnezeu are o misiune pentru
înţeles cel mai bine ce înseam nă
fiecare dintre noi. Fie că eşti mic sau
bucuria în Africa şi, mai presus
mare, sărac sau bogat, tânăr sau în
de toate, am înţeles însem nătatea
vârstă, cu mult timp liber sau foarte
bucuriei în Domnul.
ocupat, fără prieteni sau având mulţi
O altă persoană a trebuit să renunţe
cunoscuţi, indiferent unde te afli,
la casa părintească şi să doarmă pe
Dumnezeu aşteaptă ceva de la tine!
unde se putea când părinţii au aflat că
Să nu credeţi că este uşor a face
vrea să se boteze, dar nu a renunţat la
evanghelizare în Camerun. Recunosc
botez, iar după trei zile, părinţilor li s-a
că am plecat cu o preconcepţie. In
făcut milă şi au primit-o din nou acasă.
urma unor experienţe pe care le-au
U n băiat este am eninţat mereu de
trăit unii dintre cei care participau la
părinţi că, dacă nu părăseşte biserica,
întâlnirile noastre, am fost nevoit să
nu-1 vor mai primi acasă. Mi-a scris să
îmi corectez viziunea.
mă rog pentru el, dar eu v-aş propune
Iată ce relatează Feier Ioan Alin:
să vă rugaţi şi voi pentru el şi nu doar
„In momentul în care încheiasem
pentru el, ci pentru toată misiunea
predica şi urma botezul propriu-zis,
externă care are loc în Biserica
un bărbat matur se apropie de una
Adventistă, pentru că şi tu poţi
dintre candidatele pentru botez şi,
face prin asta ceva pentru misiunea
printr-un gest fulgerător, încearcă
globală.”
să rupă haina de pe fata ce urma să
Credem că adevăratul rod al celor
fie botezată. Prezbiterii şi membrii
19 predici, alături de rugăciunile de
Bisericii Adventiste au sărit repede
mijlocire, contacte personale şi vizite,
spre persoana care încercase să sfâşie
va putea fi văzut doar în împărăţia
haina candidatei pentru botez şi au
lui Dumnezeu. Dar şi aici am putut
început să discute cu ea. Aflaseră că
vedea un licăr al fericirii cereşti. Iată
este unchiul persoanei care urma să
cum surprinde Adi Iana evenimentul
botezului de aici:
„Şi cum, oriunde şi oricând,
mai bun este sfârşitul unui lucru
decât începutul lui, lucrarea pentru
Dumnezeu s-a term inat - sau
poate chiar atunci a început - cu
un botez. U n botez în care bucuria
regăsirii M ântuitorului a atins
cote cereşti. Una dintre persoane,
care aproape seară de seară a fost
prezentă la întâlniri, a ales-să se
predea Domnului în ultima clipă, la
cel de al treilea botez din săptămâna
respectivă, botez care a avut loc
sâmbătă seara. Dragostea pentru El
a fost mai puternică decât boala sau
Pregătirea podiumului pentru prezentarea Cuvântului Domnului
împotrivirea familiei şi a prietenilor.

Aici am avut o întâlnire de orientare
cu organizatorii de la Global
Evangelism, pastorii şi conducătorii
bisericii din Camerun şi, bineînţeles,
noi, evangheliştii (şapte români,
un nicaraguan şi un panamez). Am
avut surpriza de a afla că nu suntem
primii români care au lucrat pentru
cauza lui Hristos în această ţară.
Daniel Bărcăcianu poate că este cel
mai încântat în această privinţă.
„Am avut surpriza să întâlnesc pe
fiul pastorului care a lucrat cu fratele
Curmatureanu în anii ‘30”, spunea
el. Printre cei mai bătrâni din biserică
erau mulţi care îşi aduceau aminte şi
de doctorul Paul Gheorghe (Iorga, aşa
cum am auzit de la unii).
Ocaziile de predicare a Cuvântului
lui Dumnezeu, fie că au fost în aer
liber sau în biserici, a reprezentat o
adevărată provocare. Dar nimic nu
ar fi avut loc, dacă bisericile nu s-ar fi
implicat cu tot ceea ce sunt şi au.
Emanuel Unteşu mărturiseşte:
„Am fost impresionat în mod special
de un om. Era creştin credincios
adventist, prezbiter şi ministru al
transporturilor în cadrul guvernului
camerunez. A participat la fiecare
prezentare, la evanghelizare, în pofida
numeroaselor sale întâlniri şi deplasări
oficiale. In ultima seară, întregul grup
a fost invitat la familia dânsului. L-am
întrebat despre cum se împacă religia
cu funcţia pe care o ocupă în stat. A
răspuns simplu: Până la ora 18 lucrez
pentru guvern, apoi restul timpului
meu Ii aparţine lui Dumnezeu! Spre
exemplu, a continuat el, înainte
de evanghelizarea ta am mers din
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Corul înalţând imnuri de laudă
Trei tineri, toţi membri ai
aceleiaşi familii, au ales să-şi ofere
viaţa Celui care este adevărata
Viaţă. Fericirea de pe feţele
lor cu greu poate fi descrisă în
cuvinte; privindu-i, poţi doar
să simţi un strop din fericirea
cerului...”
Dar ce ne impresionează cel
mai mult este că primim şi acum
veşti ale efectelor benefice pe
care vizita noastră le-a avut
aici, în Camerun. Iată ce scria
Mbondongo Christian, unul
dintre responsabilii bisericii unde
am predicat: „Frate pastor, aici
toată lumea încă mai vorbeşte de
dumneavoastră şi de campania
de evanghelizare şi mai ales
de remarcile făcute cu privire
la lipsurile noastre. Ştim că
Dumnezeu v-a trimis, pentru că
aţi readus credinţa printre mulţi
dintre membrii noştri. Suntem
în curs de a ne corecta greşelile.
Vrem să începem prin a fi noi
înşine credincioşi... Aşa se face
că iniţiem un program care să-l
intereseze pe fiecare membru al
bisericii...”. Cuvintele acestea
trebuie înţelese în urma unei
întâlniri cu întreaga biserică
(erau vizaţi în special tinerii),
care a avut loc într-unul dintre
Sabatele petrecute acolo. Ca
pastor, am subliniat nevoia de
a rămâne la standardele înalte
ale Evangheliei şi de a nu prelua
modele străine în ceea ce priveşte
credinţa sau practica.
Să nu credeţi că Biserica
A dventistă din C am erun nu

se confruntă cu problem e şi
provocări.
In unele privinţe; ea are mai
multe probleme decât cea din
România. Dar cu toate acestea,
este dem n de subliniat modul
ordonat în care fiecare membru
înţelege responsabilitatea pe
care o are, ca un vestitor al
Evangheliei. Fără ei, lucrarea
noastră nu ar fi avut sens.
Cred că ocaziile de acest fel
ne fac să înţelegem că suntem
parte a unei familii mondiale şi că
slujirea nu poate avea limite de
natură geografică ori etnică sau
culturală. Vreau să-i anunţ pe
tinerii care citesc aceste rânduri
că ocazia misiunii externe este o
provocare prezentă. Dragii mei,
nu neglijaţi dezvoltarea spirituală,
dar nici educaţia formală.
Datorită unei poziţii privilegiate
din punct de vedere geografic,
dar şi resurselor de care dispune,
cred că, în viitorul apropiat,
Uniunea Română va fi q sursă
importantă de persoane care să
continue adevărata muncă în
misiunile externe.
Crezi că Domnul te cheamă să
lucrezi pentru câţiva ani sau tot
restul vieţii în zonele defavorizate
ale lumii? Roagă-te! Cercetează!
Studiază! Pregăteşte-te! Caută
excelenţa! Domnul are nevoie
de tineri dedicaţi. Tu poţi fi unul
dintre ei.
Marius Necula, pastor,
Comunitatea Belu,
Conferinţa Muntenia

Pavel Burlacu. Apoi, pe 29 septembrie 2001,
ne-a vizitat fratele Florin Lăiu. Pe 18 mai 2002,
ne-a vizitat fratele Lucian Cristescu. Pe
6 martie 2004, 18 septembrie 2004, şi 12 martie
2005, am primit vizita fratelui Ioan Lascu din
câmpul misionar Israel. Pe 17 aprilie 2004,
ne-am bucurat de vizita fratelui Ioan Bidiuc.
Grupul nostru a fost vizitat de numeroşi fraţi
şi surori de acasă şi din alte ţări, care au găsit
în grupul nostru spiritul bisericii din România.
Ţinem să mulţumim călduros fraţilor de la
Uniunea Română şi diverşilor lucrători din ţară
pentru interesul şi sprijinul constant de care am
beneficiat din partea dânşilor. Am apreciat în
mod deosebit întâlnirile fraţilor misionari din
Diaspora română, care au avut loc la Cernica,
în 2003 şi în 2004- Grupul nostru a simţit
nevoia de a ajuta în mod concret lucrarea din
ţară şi, în acest sens, am făcut câteva colecte
pentru studenţi, pentru câteva centre regionale
ale Institutului Sola Scriptura şi pentru lucrarea
cu fraţii din penitenciare.
In luna februarie 2005, pe durata a trei
săptămâni, l-am avut în mijlocul nostru pe
binecunoscutul pastor evanghelist Nicu Butoi,
încăperea numărul 2 din Advent Centre a fost
neîncăpătoare pentru cei peste 100 de fraţi
şi vizitatori veniţi să-l asculte... Fratele Nicu
Butoi se va implica în lucrarea din Londra şi
din Conferinţa Anglia de Sud (din care face
parte comunitatea română din Harlesden), cu
răspunderi şi în lucrarea românilor din Dublin,
în câmpul misionar din Irlanda. Suntem
încredinţaţi că, prin implicarea dânsului, vom
avea o prezenţă misionară mai vizibilă între
românii din Londra. Marea Britanie şi Irlanda
au împreună 64 de milioane de locuitori şi în
jur de 22.000 de membri adventişti. Sperăm
ca, prin comunitatea română, cât mai mulţi
români să-L cunoască în mod personal pe Isus
şi să devină, la rândul lor, ucenici, ducând
Evanghelia zecilor de mii de români din
Londra. Sperăm, de asemenea, să putem fi de
folos şi lucrării între britanici.
In ultimul Sabat din Advent Centre, pe
2 aprilie 2005, în sala principală, preşedintele
Conferinţei Anglia de Sud - Don McFarlane - a
predicat despre necesitatea plantării de biserici
noi, iar fratele Nicu Butoi, care a revenit la
Londra, pe 31 martie 2005, a tradus de la amvon
pentru fraţii români.
Aducem laudă Tatălui ceresc pentru bucuria
înfiinţării comunităţii române şi sperăm ca
lucrarea din Insulele Britanice să aducă multe
roade pentru împărăţia Lui!
Marian Aramă, Edgware, Anglia
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Tabăra de Sănătate 2005
Centrul de Educaţie pentru Sănătate Herghelia, ASEF şi AST
organizează a patra tabără de sănătate în ambianţa montană deosebit
de plăcută a Moeciului. Sunteţi bineveniţi, cu condiţia de a aduce
împreună cu dumneavoastră prietenii care au nevoie să-L cunoască
pe Dumnezeu. Tabăra este organizată în special pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor lor. Va mulţumim pentru cooperare.
Perioada: 3 - 10.VII. 2005
Locul: Valea Bangaleasa - Moeciu de Sus, jud. Braşov
Descrierea localizării taberei: Valea Bangaleasa, localitatea Moeciu
de Sus, în vecinătatea cunoscutei zone turistice Bran. O zonă deosebit
de atractivă a munţilor Bucegi, cu posibilităţi de a efectua trasee
montane la puncte de atracţie (peştera Padina etc).
Program: Asigurăm program pentru copii între 4 şi 12 ani. Pentru
adulţi, se vor susţine prezentări de sănătate şi activităţi practice pentru
îmbunătăţirea stilului de viaţă. Pentru cei interesaţi în pierderea greutăţii
corporale, oferim seminarii susţinute de medicul taberei. Mini-clase de
gătit, masaj, plimbări, excursii, gimnastică, foc de tabără şi alte activităţi.
Lecturi care vizează sănătatea pe toate planurile, „seri de familie”.
Cazare: în camere cu 4-6 paturi sau în cort personal.
Masă: 3 mese zilnic, dieta vegetariană
Preţ: Adulţi - 3.000.000 lei; Copii*- 1.800.000 lei
Cort: Adulţi - 2.000.000 lei; Copii *- 1.000.000 lei;
*Copiii între 4 şi 12 ani. Pentru cei mai mici de 3 ani, totul este gratuit,
înregistrarea: Nume, prenume, profesie, data naşterii, adresa,
telefon, adresa de e-mail. Avansul 500.000 lei de persoană. Vă rugăm
trimiteţi banii prin poştă. Trimiteţi o copie a confirmării de plată la
următoarea adresă:

Centrul de Educaţie pentru Sănătate - Herghelia, Ady Porkolab,
Ceuaşu de Câmpie, 547 144 jud. Mureş, Phone/Fax: +40-265-324
011 Email: romhes@rdslink.ro
în cazul în care nu veniţi, vă rugăm căutaţi un înlocuitor, deoarece
avansul nu va fi retumat. Capacitatea de cazare este limitată, de aceea
locurile se vor ocupa în ordinea primirii înregistrărilor. Credem că vom
petrece împreună un timp frumos şi folositor.

La odihnă

Daniel Boanţă
(13.XII.1933 - 29.1.2004)
S-a născut în comuna Bujorul,
jud. Teleorman, în familia Ilie şi
Ioana Boanţă, fiind al 6-lea copil
dintre cei 10. După o lungă şi grea
suferinţă, trece la odihnă cu speranţa
reîntâlnirii cu cei dragi, la revenirea
Domnului Hristos.
G herghe Burtescu
(10.111.1927 - 13.XI.2004)
S-a născut în localitatea Şuţa
Seacă, judeţul Dâmboviţa, într-o
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Schim bări adm inistrative
începând cu data de 1 mai a.c., noul director
al Agenţiei ADRA este fratele Cornel Roman,
care a activat în calitate de pastor în cadrul
Conferinţei Muntenia. Mulţumim şi pe această
cale fratelui Emil Jigău, pentru slujirea sa în
cadrul acestei agenţii.Noul director al Centrului
Video este pastorul Liviu Dumitraşcu, care a
activat tot în cadrul Conferinţei Muntenia.
(Emilian Niculescu / Uniunea Română)
Noile numere de telefon ale Uniunii Române
Iată care sunt noile numere de telefon ale
Uniunii Române: 269.03.38; 269.03.39;
269.03.31; 269.03.32; 269.03.40 - fax
Rămân valabile pentru centrala Uniunii
şi numerele de mobil: 0744-388.030 şi
0744.104.001.
(Cezar lliescu / AARC)
Com isie care va exam ina activităţile
de la C onferinţa G enerală
Liderii Bisericii Mondiale Adventiste de Ziua
a Şaptea au primit, pe data de 13 aprilie a.c.,
un raport care susţine reorganizarea mai multor
departamente mondiale ale Bisericii Adventiste,
şi au votat trimiterea acestui raport către o nouă
comisie permanentă, care va evalua operaţiunile
acestei biserici pe parcursul perioadei de cinci
ani, care va începe după sesiunea din vară a
acestui an. Documentul a consemnat creşterea
nevoilor unei biserici globale şi a sugerat mutarea
a 9 departamente de la Conferinţa Generală
la Diviziuni. Noul comitet permanent va primi
documentul ca pe una dintre sursele pe care le va
lua în considerare în activitatea sa, care va începe
după următoarea întâlnire a Comitetului Executiv
al Bisericii, întâlnire în care se vor stabili
termenii de referinţă şi lista membrilor acestuia.
(Silver Spring, Maryland / ANN)

familie cu şapte băieţi şi două fete,
el fiind cel mai mare dintre băieţi.
De tânăr, primeşte botezul biblic
şi merge la Institutul Biblic de la
Stupini, pe care îl absolveşte în anul
1953. In acelaşi an, se căsătoreşte cu
Cornelia şi sunt chemaţi în lucrarea
de predicare a Evangheliei în
districtul Zimnicea, jud. Teleorman.
Familia lor este binecuvântată de
Dumnezeu cu trei fete.
Păstoreşte bisericile din localităţile
Zimnicea, Râmnicu Vâlcea,
Constanţa şi, în cele din urmă, din
Târgovişte, de unde iese la pensie.
Pe data de 13 noiembrie 2004,
trece la odihnă cu speranţa învierii la
revenirea Domnului Hristos.
200 5

Ştefan T udor
(10. V.1915 - 19.11. 2005).
S-a născut în localitatea Sinaia,
într-o familie de credincioşi
ortodocşi. In 1946, la vârsta de 32 de
ani, s-a căsătorit cu Olimpia, văduvă
cu doi copii. Mama sorei Olimpia
avea o vecină adventistă de la care
soţii Tudor au cunoscut adevărul
şi apoi au fost botezaţi în Biserica
Adventistă. Soţii Tudor au găzduit
mulţi ani, în casa lor, serviciile
divine ale grupei de adventişti.
Fratele Ştefan încheie alergarea pe
acest pământ aşteptând făgăduinţa
Mântuitorului nostru scump, de a-L
vedea faţă către faţă, la revenirea Sa.
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TEODOR HUŢANU
încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine,
va veni şi nu va zăbovi. (Evrei 10,37)
iecare dintre noi avem un mod obişnuit de a ieşi
din casă, însă, atunci când casa este cuprinsă
de flăcări, obiceiul acesta se schimbă dramatic.
Acţionăm altfel când avem la dispoziţie doar
puţin timp.
Timpul scurt constituie o coordonată majoră a
adventismului: credinţa noastră este legată în mod vital de
partea finală a Planului de Mântuire. Evenimentele zilelor
noastre ne conving tot mai mult că
orologiul planetei va bate curând
miezul nopţii.
Nevoia acută de a conştientiza
timpul scurt rămas este susţinută de
Sfânta Scriptură. Factorul timp este
prezent atât în lucrarea Domnului
Isus, în viaţa şi misiunea urmaşilor
Săi, cât şi în activitatea diavolului
şi a aliaţilor săi (de ex.: Ioan 17,1; 2
Petru 3,11.12; Apoc. 12,12).
Timpul scurt reduce lista
priorităţilor noastre, până ajungem
să mărturisim, asemenea apostolului
Pavel: „Fac un singur lucru: uitând ce
este în urma mea, şi arurtcându-mă
spre ce este înainte, alerg spre ţintă,
(Ellen W hite,
pentru premiul chemării cereşti a lui
Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni
3,13-14). „Pentru că timpul este scurt,
ar trebui să lucrăm cu sârguinţă şi energie îndoită.” (Ellen
White, Mărturii, voi 3, pag. 153). „Cu o dorinţă arzătoare,
Domnul Hristos aşteaptă să Se manifeste în biserica Sa.
(Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 69).

F

Seria acestor revizuiri de suflet ne scoate apoi din
cămăruţă şi din biserică şi ne trimite, pe traseul paşilor
Marelui Medic şi Păstor, la oamenii nemântuiţi din jurul
nostru. „Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să
mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19,10). Mai este puţină
vreme de har şi foarte multă lume aleargă în alte direcţii, şi nu
spre viaţă. Cine ar putea să oprească şi să întoarcă din drum
oaia rătăcită, fără a cunoaşte Păstorul şi a iubi ca El fiecare
suflet plătit cu sânge dumnezeiesc? Avem timp şi inimă
pentru oameni? Vedem în ei familia Tatălui nostru? Timpul
scurt are o dimensiune unică: salvarea (vezi 2 Petru 3,9).
Ziua Domnului este reperul
profetic imuabil, care ne
dezvăluie adevăratul rost
al scurtimii timpului: „încă
puţină, foarte puţină vreme, şi
Cel ce vine, va veni şi nu va
zăbovi”. Incandescenţa dorului
adunat de veacuri, de a vedea
faţa Mâtuitorului nostru, are
forţa de a ne umple puţina
vreme rămasă cu preocupări
vitale pentru acest timp. Cum
am putea sta singuri, fără rod,
înaintea Mielului încoronat?
Din pana Inspiraţiei vine
această somaţie:
„Fie ca Domnul să nu le dea
Scrisoarea 97, 1886).
odihnă, nici ziua, nici noaptea,
acelora care acum sunt fără
griji şi nepăsători pentru cauza
şi lucrarea lui Dumnezeu. Sfârşitul este aproape. Domnul
Isus ar vrea să avem totdeauna în m inte gândul că timpul
este scurt.” (Ellen W hite, Scrisoarea 97, 1886).
De două milenii, creştinismul stă sub semnul descifrării
codului timpului Planului salvării. „Puţină vreme”, „foarte
puţină vreme” stau în acord cu măreţul refren profetic
„Eu vin curând!” N u credeţi că ar fi bine, atunci când ne
adunăm laolaltă, să intonăm încă o dată „Domnu’n curând
se coboară pe nor...”, iar apoi, până la cealaltă întâlnire, să
continuăm să fredonăm acelaşi refren al fericitei noastre
nădejdi: „Cel ce vine, va veni şi nu va zăbovi”? Atunci, noi
de ce am mai zăbovim?

„Sfârşitul este
aproape.
Domnul Isus ar
vrea să avem
totdeauna în minte
gândul că timpul
este scurt.”

„Ascultaţi, paznicul cheamă!”
De ce este atâta oboseală şi apatie în universul
spiritualităţii noastre, de creştinism căldicel? Ce s-a
întâm plat cu fervoarea Sabatelor din povestirile
pastorilor, colportorilor şi ale credincioşilor de altădată?
Unde sunt atractivele ore de rugăciune din Sabat şi
de la mijlocul săptămânii, ca o prelungire a spiritului
de închinare din familie şi din grupele mici? Ce cărţi
inspirate mai sunt studiate personal şi în grup?

Teodor Huţanu, preşedintele Uniunii Române
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Societatea Creştină a
O a m e n i l o r de A f a c e r i din R o m â n i a - S C O A R

A

U n i u n e a de C o f e r i n t e a B i s e r ii c ini
A d v e n t i s t e de Z i u a a Ş a p t e a din R o m â n i a
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Avem deosebita onoare de a-i invita pe toţi directorii de instituţii sau firme,
asociaţi ai societăţilor comerciale, precum şi persoane fizice la a XVI-a
sesiune a SCOAR, care se va desfăşura în perioada 10-11 iunie 2005. la
Palatul Culturii din Târgu Mureş. La această întâlnire vor participa invitaţi
speciali din ţară şi din străinătate. Sesiunea se va încheia cu o reuniune
muzicală la care vor concerta solisti si formaţii muzicale din tară.

V ineri:

£0 • □ □

-

21-30

Cuvânt de bun venit, mesaj biblic şi muzică

Sâ mb ă t ă :

10.□□

-

13-00

Misiune SCOAR, prezentarea proiectelor Scoar,
mesaj biblic şi muzică

lf l- 0 0

-

50-00

Reuniune muzicală

Pentru participare, vă rugăm să ne comunicaţi, până la data de 30 mai 2005, numărul de locuri
şi meniuri la tel.: 0726 280. 684 sau 0265 320.548, fax: 0265 320.549

