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De la inimă la inimă
Exerciţiu de înviorare
...

casă vină de la Domnul vremurile de înviorare.
(Fapte 3,19)

înviorare prin Duhul Sfânt
Pocăinţa şi întoarcerea la Dumnezeu
duc la ştergerea păcatelor, pentru ca astfel
să înceapă vremurile de învioare. Pana
inspirată leagă înviorarea de primirea
Duhului Sfanţ: „Lucrarea noastră prezentă
este de a ne supune sufletele Domnului
Hristos, ca să putem fi pregătiţi pentru
timpul inviorării de la faţa Domnului
- pregătiţi pentru botezul Duhului
Sfanţ.” (E. G. White, Evangdism, pag.
701). Evenimentul imediat aşteptat după
inviorare este a doua venire: „ ... şi să
trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte
pentru voi: pe Isus Hristos...” (Fapte 3,20)

„înviorare” (anapsuxis) este un cuvânt care
apare o singură dată în Noul Testament,
însă cu suficientă forţă de răcorire, mai ales
pentru vremurile încinse pe care le trăim.
Invioarea invocată de apostolul Petru, pe
vremea primei revărsări a Duhului Sfânt
vorbeşte despre reîmprospătarea necesară
acum, în vremea ultimei revărsări a Duhului
Sfânt, Pocăinţa şi întoarcerea la Dumnezeu,
urmate de ştergerea păcatelor (v. 19), oferă
cadrul ideal pentru a trăi încă o dată, sau
pentru prima oară, prospeţimea umblării cu
Dumnezeu.
Ne asumăm riscul?
O
singură dată apare înviorarea în Noul
Testam ent, pentru că adevărata viaţă
de credinţă niciodată nu se învecheşte.
Creştini apatici, închinare plictisitoare, Sabate obositoare
- toate acestea ar trebui să rămână nişte contradicţii de
termeni. Şi totuşi avem mare nevoie de înviorare! „Sunt
mulţi printre noi cei care sunt deficienţi în spiritualitate şi
care, dacă nu se convertesc pe deplin, vor fi cu siguranţă
pierduţi. Vă puteţi permite un asemenea risc?” (E. G.
W hite, Sfaturi pentru sănătate, pag. 37, în orig.). Vestea
bună este că o putem lua de la capăt, că ne putem bucura
de prospeţimea începutului mântuirii.

Conducere şi misiune înviorate
Desigur, nu e nimic proaspăt în şirul
acestor gânduri. Deseori apelurile acestea au ajuns la noi, dar
şi noi am ajuns, între timp, la capătul vremurilor de pe urmă.
De aceea a fost normal să se includă pe agenda discuţiilor
din cadrul ultimei Sesiuni a Conferinţei Generale, două teme
majore: misiunea şi conducerea bisericii. Cinci provocări
speciale ale misiunii adventiste au fost analizate: biserica şi
viaţa spirituală, biserica şi societatea, biserica şi apostazia,
biserica şi oraşele, biserica şi secularismul. Pentru toate
acestea, „înviorarea” este răspunsul corect, la care se poate
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face dubla menţionare: discuţiile aşteaptă faptele bisericii, iar
biserica suntem noi - eu şi tu.
In strânsă legătură cu misiunea stă conducerea: care este
baza conducerii bisericii, ce fel de oamenii sunt conducătorii,
cum avem certitudinea legăturii vitale cu Capul bisericii
- Domnul Hristos? înviorarea planează insistent şi asupra
acestui domeniu. Promovarea misiunii se face doar cu
misionari „învioraţi”: „Am văzut că nimeni nu putea avea
parte de 'înviorare’, dacă nu obţinea biruinţa asupra oricărui
păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume şi oricărui
cuvânt şi acţiuni greşite. Ar trebui, de aceea, să ne apropiem
din ce în ce mai mult de Domnul şi să căutăm cu sinceritate
pregătirea necesară, care să ne facă în stare să rămânem
neclintiţi în bătălie în ziua Domnului. Toţi să-şi aducă aminte
că Dumnezeu este sfânt şi numai fiinţele sfinte pot sta în
prezenţa Sa.” (E. G. White, Experienţe şi viziuni, pag. 71).

Influenţă înviorătoare
Conducerea Domnului şi Ivăţătorului nostru
aduce înviorare. Puterea Lui ne este pusă la
dispoziţie atunci când alegem să-i influenţăm,
asemenea Lui, pe cei din jurul nostru. Iată două
citate care merită atenţie, în acest sens: „Domnul te
cheamă să exerciţi o influenţă înălţătoare. Primeşte
în inimă adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Doar
aşa vei putea avea gândul lui Dumnezeu. Aşază-te
sub influenţa modelatoare a Duhului Sfânt. Apoi vei
avea o putere mult mai mare pentru bine.” (E. G.
W hite, Evangelism, pag. 638). „Oriunde domneşte
iubirea L u i, acolo este pace şi odihnă. Acolo unde
iubirea Sa este preţuită, ea este ca un izvor inviorător
în deşert, transformând nerodirea în rod bogat.” (E.
G. W hite, Manuscris 105, 1902)

R A P O R T

Jan Paulsen şi Kari, soţia
sa, au invitat pe scenă unele
persoane care au făcut ca în
CI o p u o » JJ V 1 V- U U O CI
com unităţile lor să fie ceva
J L cinstesc, în mod special,
depsebit. Astfel, i-au invitat
o persoană în această seară.
mai întâi pe Sergio şi pe Marii
O voi onora mâine, 1 iulie,
Azevedo, liderii din spatele
când se vor îm plini 50 de ani
unui proiect prin care, cu
petrecuţi cu mine, o jum ătate
ocazia Crăciunului, biserica
de secol, şi nu a fost o misiune
Kari şi Jan Paulsen
a colectat alimente pentru
uşoară. A fost nevoie de
oam enii săraci din localitate.
dragoste, răbdare, înţelegere
în timpul celor 10 ani de
şi destulă iertare. Am avut o
când se desfăşoară proiectul,
viaţă frumoasă îm preună.
biserica a reuşit să aibă peste 100.000 de donatori
Probabil că ar trebui să-i ofer 50 de trandafiri cu
(societăţi comerciale şi oameni bogaţi) pentru a-i bucura
această ocazie. Dar m-am gândit să fac altfel (îi oferă
pe cei bătu ţi de soartă. Proiectul le-a oferit membrilor
soţiei o floare). N um ai un trandafir, pentru că acesta
bisericii ocazia să se implice şi a făcut posibil ca biserica
spune totul pentru mine. Ea însăşi este un trandafir
să aducă oam eni din diferite clase ale societăţii să lucreze
pentru mine. Oricum, am vrut să împărtăşesc această
împreună.
bucurie cu voi.”
Apoi, după ce participanţii au vizionat un film despre
în raportul său, Jan Paulsen spunea că, uneori, în
o adventistă din Mauritius, pe num e Eileen Mărie, care
timpul călătoriilor sale, îi întreabă pe membrii bisericii:
lucrează pentru săracii din ţara sa, sora Paulsen a vorbit
„Sunt oraşul, com unitatea, ţara voastră un loc mai
cu aceasta la telefon. Eillen a m ărturisit că ea a suferit
bun pentru că sunteţi voi acolo? D eterm ină prezenţa
foarte m ult şi acest lucru o face să-i înţeleagă pe aceia
unei biserici adventiste vreo diferenţă? A r fi rem arcat
care suferă şi să se implice în slujirea lor.
cineva dacă biserica voastră n-ar mai fi fost acolo?” Dacă
A urm at un videofilm despre un proiect TinSerV
răspunsul este nu, atunci am eşuat în misiunea noastră ca
din România, după care sora Paulsen l-a intervievat
biserică şi în responsabilitatea noastră ca reprezentanţi ai
pe Cristian M odan, directorul D epartam entului de
lui Hristos.
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T ineret al U niunii Române şi pe
Desigur, încercam să le explicăm că
avută din partea colegilor şi a arătat
C ristian M ilitam, un tânăr adventist
lucrarea noastră era voluntară şi că nu
că preocuparea lor principală şi a
din Craiova. Redăm mai jos acest
aşteptam nimic în schimb.
Consiliilor Anuale a fost misiunea.
interviu:
KARI PAULSEN: Mulţumesc.
Intre iniţiativele majore ale acestui
Pastore, care a fost im pactul asupra
KARI PAULSEN: România este
mandat a enum erat acţiunile: Mergi
o ţară de o frumuseţe maiestoasă,
tinerilor care au participat în aceste
un Milion, A rată un Miliard, Fereastra
cu o muzică obsedantă şi cu o
activităţi?
10/40 (program pentru zona dintre
CRISTIAN M O D AN : Ei bine, eu
istorie bogată. O ţară bogată în
paralele 10 şi 40 pentru populaţia
poezie, literatură, arhitectură,
nu m-am întâlnit cu toţi cei 4.000
islamică), Anul evanghelizării,
de tineri implicaţi în cele 180 de
dar, de asemenea, o ţară în care
Proiectul Ilie şi altele. El a apreciat,
proiecte. D ar pot să spun despre cei
comunismul, represiunea şi sărăcia
de asemenea, că, privind în trecut,
pe care i-am văzut că s-au schimbat
au avut un rol im portant. Toate
în ultimii cinci ani, membrii bisericii
mult. Ei au înv ăţat lucrul în echipă,
acestea au afectat România în atât
s-au implicat din ce în ce mai mult
iar tinerii s-au întors acasă buni
de m ulte privinţe.
în misiune. Astfel, fr. Paulsen
prieteni şi gata să meargă din nou şi
Pastore, sunteţi m entorul
spunea: „Ei s-au implicat în misiune
să facă ceva pentru biserică.
programului TinSerV şi aţi participat
fie în construirea de biserici, fie în
KARI PAULSEN: Apreciem
la atât de multe proiecte. Ce spun
construirea de comunităţi de credinţă
faptul că aţi răspuns invitaţiei
oamenii când faceţi aceste lucruri?
prin construirea de şcoli sau orfelinate,
noastre în această seară şi aţi venit
CRISTIAN M OD AN: De fapt,
fie în hrănirea săracilor, fie fiind
cu cât este mai vizibil un proiect şi
aici ca să ne îm părtăşiţi aceste
părtaşi în grupe mici de evanghelizare.
lucruri.
cu cât este mai mic un sat, cu atât
Multe mii de membri sunt implicaţi
Fr. Paulsen, preşedintele
fiecare aude de el mai repede. Cred
în fiecare zi ca voluntari în misiunea
că sunt trei domenii im portante
Conferinţei G enerale, a subliniat
bisericii. Serviciul lor este un serviciu
faptul că este im portant ca noi, în
asupra cărora TinSerV are un
al dragostei.
calitate de biserică, să descoperim
impact. Primul este lucrarea pe
Fr. Paulsen a motivat că, prin
care o facem. Al doilea este,
intermediul instituţiilor
practic, exemplul creştin
noastre sunt slujiţi un milion şi
pe care îl dăm oamenilor,
jumătate de copii şi studenţi,
îmi aduc am inte de doi
şi de aceea trebuie să le
reprezentanţi oficiali care
mulţumim celor implicaţi în
ne-au întrebat cum am reuşit
această lucrare. După ce a
să ne educăm astfel copiii.
explicat care sunt aspectele cele
Ei au spus că ar avea nevoie
mai importante de pe agenda
de acest lucru şi şcolile lor
sesiunii şi cum se vor desfăşura
- că nu au avut niciodată un
acestea, fr. Paulsen a cerut
asemenea succes. Primarul
permisiunea să se adreseze
unui oraş, uitându-se la tinerii
tinerilor. Dumnealui a spus:
care munceau, a spus că nu
„Mă adresez vouă, celor cu
a văzut niciodată oameni
vârste cuprinse între 15 şi 30 de
lucrând, gratuit, cu atâta
ani. Celor care sunteţi tineri,
Cristian Modan şi Cristian MUitam intervievaţi de
entuziasm. Al treilea domeniu
care sunteţi studenţi, care
Kari Paulsen
este relaţia cu com unitatea
sunteţi tineri specialişti: vreau
locală. Acest proiect
ca să veniţi şi să vă asociaţi cu
construieşte o punte de legătură
că cineva are grijă de cei în nevoie
noi ceilalţi.
şi se interesează de ei. Apoi, El
între biserică şi com unitatea locală.
Vreau să vă fac loc, căci voi aveţi
Prietenia care se naşte va aduce şi
a invitat câte un reprezentant al
energii şi idei pe care nimeni altcineva
Evanghelia.
celor 13 diviziuni pentru a se uni în
nu le are. Dacă consideraţi că biserica
KARI PAULSEN: Lăudat fie
rugăciune îm preună cu el şi soţia lui,
nu este interesantă, o puteţi face voi
Domnul! Cristian, tu ai participat
dem onstrând astfel în mod simbolic,
interesantă; numai nu vă îndepărtaţi
la acest proiect. Vrei să îm părtăşeşti
prin faptul că se ţin de mâini în
de ea. Căci îndepărtarea de ea este
unele amintiri?
timpul rugăciunii, legătura bisericii
cel mai rău lucru pe care-1 puteţi face.
globale.
CRISTIAN MILITARU: Ei bine,
Priviţi, noi vorbim despre Hristos. Nu-I
Jan Paulsen a mulţumit pentru
îmi voi aduce întotdeauna aminte
întoarceţi spatele. Pentru că, dacă o
privilegiul ce i s-a făcut de a lucra
de momentele când oamenii veneau
faceţi, tot ceea ce vă mai rămâne este
pentru Domnul şi pentru biserică
la noi şi ne întrebau: „Cu cât sunteţi
întrebarea obsesivă a lui Petru: ’La cine
într-un rol de foarte mare încredere,
plătiţi pentru asta? Apreciem foarte
să ne ducem?’ Inima mea se îndreaptă
în ultimii cinci ani, şi-a exprimat
mult ceea ce faceţi, dar să ştiţi că nu
către tineri, către femei, către laici, iar
ne putem permite. Nu vă putem plăti.” aprecierea pentru colaborarea
aceste trei grupe se suprapun.”
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Traducere: Oana Ghiga

Transformaţi în Hristos
prin întrupare
Mesaj devoţional, prezentat vineri dimineaţă, 1 iulie 2005

/V
n cartea sa înrâuritoare, The Essence of Christumity
astrele măreţe, la care privirea noastră de muritori nu răzbate,
acest Dumnezeu, care a făcut lumea în şase zile şi l-a plămădit
(Esenţa creştinismului), filozoful german Ludwig
pe om din ţărâna pământului, acest Dumnezeu S-a îmbrăcat
Andreas Feuerbach (1804-1872) susţinea că Dumnezeu
în trup. Semnătura Lui se află în rărunchii creaţiei, iar El, din
nu este decât o proiecţie a omului.
nemărginită dragoste pentru omenire, a
In cartea The Reign of God (Împărăţia lui
ales să devină asemenea nouă.
Dumnezeu), Richard Rice declară că „oricât
Celsus, care i-a atacat pe creştini cu
am afla despre necuprinsul Univers sau
atâta putere, spre sfârşitul celui de-al doilea
despre complexitatea atomului, noi înşine
secol al erei noastre, a scris: „Dumnezeu
suntem cel mai mare mister dintre toate. Şi
este bun şi frumos şi binecuvântat, iar
cu cât aflăm mai mult despre noi, cu atât se
aceasta în cea mai mare şi mai nobilă
adânceşte misterul.” (pag. 96,97)
măsură. Dar, dacă ar coborî printre
Totuşi aş sugera că misterul cel mai mare
oameni, ar trebui să sufere o schimbare,
pe care îl are de pătruns mintea noastră este
o schimbare din bine în rău, din virtute
misterul întrupării. Misterul dumnezeirii,
în viciu, din fericire în nenorocire şi din
Dumnezeu arătat în trup, este suportul
superlativ în negativ. Aşadar, cine ar alege
oricărei speranţe, temelia mântuirii noastre,
o asemenea schimbare?”
izvorul transformării noastre şi motivul nostru
Tocmai acesta este şi mesajul pe care
de bucurie (1 Tim. 3,16).
îl transmite Ioan. Ultimul dintre primii
Creatorul îmbrăcat în trup - Divinitatea
GLENN SAMUELS,
ucenici, a cărui evanghelie se distinge
devenită asemenea nouă în persoana lui
secretar al Asociaţiei Pastorale,
semnificativ prin conţinut de celelalte trei
Isus Hristos, care a fost pe deplin Dumnezeu
Uniunea Indiile de Vest
scrise de colegii săi, pare să urmărească,
şi om în acelaşi timp - reprezintă adevărul
în mod deosebit, transmiterea unui
fundamental şi esenţial în transformarea
gând. Aflându-se în Efes, Ioan scrie următoarele, conform
credincioşilor din păcătoşi în oameni sfinţi. Pentru creştini,
aproximărilor, în jurul anului 100 d. H.: „La început era
întruparea are un caracter distinctiv, unic şi personal.
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era
„Cuvântul S-a făcut trup” (Ioan 1,14) într-o persoană anume,
Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile
trăind o viaţă anume.
au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost
Aceasta nu este o părere sau un subiect de filozofie. Nu
făcut fără El. In El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor... Şi
constituie o ideologie şi nici măcar o teologie. Este o putere
atotpătrunzătoare. Dumnezeu a devenit om în Hristos şi
Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1,1-14).
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul
numai în Hristos. Acesta este singurul născut din Tatăl. Nu
că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să
este nici un altul asemenea Lui.
trăim prin El” (1 Ioan 4,9).
Iar Creatorul a devenit fiinţă creată - El, care prin
cuvântul gurii Sale a întemeiat acest vast Univers în
complexitatea lui incomensurabilă şi de nepătruns pentru
Natura umană a lui Isus
Evanghelia lui Ioan conturează fără şovăire caracterul
mintea noastră.
uman al lui Isus.
Acest Dumnezeu, care a creat milioanele de galaxii şi

I
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1. Isus era ostenit când S-a aşezat
lângă fântână (4,6).
2. Ucenicii i-au oferit hrană ca unui
om flămând (4,31).
3. El simţea împreună cu cei flămânzi
şi îngrijoraţi (6,5.20).
4. El cunoştea suferinţa şi a plâns cu
lacrimi, ca orice îndoliat (11,33.35.38).
5. In agonia răstignirii, a strigat cu
buzele arse: „Mi-e sete” (19,28).
Cea de-a patra evanghelie, ne
descoperă un Isus care nu Se regăseşte
în portretele eterne. Dimpotrivă, El a
cunoscut povara unui trup istovit şi
rănile unei inimi chinuite. In a patra
evanghelie este prezentat adevăratul
om Isus.
Divinitatea lui Isus
Pe de altă parte, nici un alt
evanghelist nu descrie mai bine
dumnezeirea lui Isus.
1. Ioan subliniază preexistenţa lui
Isus: „La început era Cuvântul..., şi
Cuvântul era Dumnezeu” (1,1); şi
„înainte ca să se nască Avraam, sunt
Eu” (8,59).
2. El descrie slava pe care Fiul o avea
împreună cu Tatăl, înainte ca lumea să
fi fost făcută (17,5).
3. El vorbeşte, în repetate rânduri,
despre coborârea Lui din cer (6,33-38).
4. Nici un om nu I-a luat viaţa. El
avea puterea de a-Şi dărui viaţa şi de a
Şi-o lua înapoi (10,18; 19,11).
Ioan ne înfăţişează un Isus care era
incontestabil om, şi totuşi incontestabil
divin.
Dragostea şi întruparea
Forţa care L-a mânat pe Dumnezeu
spre experienţa întrupării, temelia
transformării noastre, a fost însăşi
esenţa naturii Sale - dragostea. Este
o dragoste mântuitoare şi revelatoare,
iar misterul dragostei salvatoare va
preocupa mintea celor mântuiţi de-a
lungul veşniciei.
El S-a coborât la nivelul nostru
pentru că noi nu ne puteam ridica la
nivelul Său şi, cu braţe iubitoare, ne-a
ridicat şi ne-a arătat ce înseamnă a trăi.
Prin aceasta a fost arătată dragostea
lui Dumnezeu. El ne mântuieşte,
transformându-ne pe măsură ce ni Se
descoperă.
La pagina 18 (în original) din Calea
către Hristos, Ellen W hite afirmă: „Este

imposibil să scăpăm, prin noi înşine,
de adâncul păcatului în care suntem
cufundaţi. Inima noastră este rea şi nu
o putem schimba... Educaţia, cultura,
exercitarea voinţei, eforturile omeneşti,
toate acestea îşi au sfera lor de acţiune,
dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele
pot produce o comportare exterioară
corectă, dar nu pot schimba inima.”
Dacă am fi lăsaţi în voia noastră,
ne-am autodistruge. Păcatul, asemenea
cancerului, a pătruns în fiecare fibră a
sufletului omenesc şi se manifestă cu o
evidenţă dureroasă în fapte de violenţă
(exteriorizate sau interiorizate), în
inumanitatea crasă pe care o arătăm
unii faţă de alţii, chiar şi în relaţiile de
familie.
Dragostea mântuitoare a lui
Dumnezeu S-a descoperit în naşterea lui
Hristos. Pentru Ioan, scopul venirii Sale
este să putem trăi prin El. Numai dacă
El trăieşte în noi, transformându-ne,
împutemicindu-ne, putem experimenta
adevărata viaţă - şi numai pentru că
El a devenit asemenea nouă - datorită
dragostei Sale mântuitoare.
Puterea transformatoare a
întrupării
Pentru că El a devenit asemenea
nouă, puterea transformatoare a lui
Dumnezeu, în Hristos, este disponibilă
şi accesibilă oricărui credincios.
Acesta este, în viziunea lui Ioan,
scopul suprem al întrupării: „Dumnezeu
a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca
noi să trăim prin El” (1 Ioan 4,9).
întruparea este sursa şi temelia
transformării noastre. Cel mai
-i J' -

ticălos, corupt, mizerabil şi răzvrătit
păcătos, care se încovoaie sub povara
fărădelegilor, se întreabă: „Poate
Dumnezeu să mântuiască un păcătos
ca m ine/” Prin întrupare, Dumnezeu îşi
strigă răspunsul fără sfârşit: „Da, pot şi
o voi face!”
Pavel spune: „Căci, dacă este cineva
în Hristos, este o făptură nouă” (2 Cor.
5,17). Transformat dintr-un căutător de
putere cu dorinţă de dominaţie într-un
ucenic iubitor şi plin de grijă, omul este
chemat să slujească, ales să urmeze
viaţa pe care i-a arătat-o Hristos, cel
care schimbă inima.
Fraţi şi surori din Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea de oriunde în lume,
noi am fost transformaţi în Hristos
pentru a deveni agenţii de transformare
ai Domnului Hristos.
Căci fie că suntem medici sau
pacienţi, preşedinţi sau pastori
de district, profesori sau studenţi,
administratori sau lectori, contabili sau
secretari - noi trebuie să fim agenţi de
transformare, căutând să influenţăm
sufletele prin Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu.
Să îi ridicăm pe cei din jurul
nostru cu o mână iubitoare şi să le
împărtăşim cuvântul speranţei - că
El este Dumnezeu aproape de noi,
ridicând omenirea şi pregătind-o să
trăiască alături de El. Edenul va fi
restaurat, iar Dumnezeu şi oamenii
vor locui din nou împreună - de
data aceasta pentru totdeauna - şi
toţi vom fi transformaţi, pentru că
Domnul Hristos S-a făcut trup şi a
locuit printre noi. Amin.
T-uşşi
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Traducere: Delia Buciumam,

Transformaţi prin
odihna Lui Dumnezeu
Mesaj devoţional, prezentat vineri seara, 1 iulie 2005

impresionant şi sugestiv: „Astfel, Domnul
n această seară, vă voi aduce aminte
a dat lui Israel toată ţara pe care jurase
de un grup de conducători puternici şi
că o va da părinţilor lor; ei au luat-o în
proeminenţi din Biblie. Deoarece au fost
stăpânire şi s-au aşezat în ea. Domnul le-a
atât de cunoscuţi în istoria Israelului,
dat odihnă de jur-împrejur, cum jurase
fără îndoială că le veţi recunoaşte numele:
părinţilor lor; nici unul din vrăjmaşii lor nu
Şamua, Şafat, Igual, Palti, Gadiel, Gadi,
putuse să le stea împotrivă, şi Domnul i-a
Amiel, Setur, Nahbi şi Gheuel.
De fapt, încă nu am găsit un grup de
dat pe toţi în mâinile lor” (Iosua 21,43.44).
Popoul lui Dumnezeu intrase în odihna
adventişti care să recunoască aceste nume
Sa! E adevărat că mai aveau multe lupte
înainte de a mai adăuga încă două la această
de dat înainte de a intra propriu-zis în
listă: Caleb şi Iosua. Da, acestea sunt
posesia ţării. Totuşi, într-un sens cât se
numele celor douăspfezece iscoade trimise
poate de real, făgăduinţa odihnei în ţara
de Moise, sub conducerea lui Dumnezeu, să
în care curg lapte şi miere a fost împlinită,
cerceteze Ţara Făgăduinţei (Num. 13,4-16).
RICHARD M. DAVIDSON, deoarece ei au avut încredere în cuvântul
Zece dintre aceşti conducători au fost un
profesor de interpretare
rostit de Dumnezeu. Dar istoria lui Iosua,
eşec total, târând în jos, împreună cu ei, o
a Vechiului Testament şi
care a condus Israelul în odihna lui
generaţie întreagă, în timp ce Iosua şi Caleb
preşedintele Departamentului
Dumnezeu, nu este doar o istorie a unui
au fost monumente ale succesului şi biruinţei.
de Vechiul Testament al
popor îndepărtat, care a trăit de demult. E
La hotarele Canaanului, Dumnezeu i-a
Seminarului Teologic Adventist,
promis Israelului, prin intermediul lui Moise:
şi istoria noastră.
Universitatea Andrews
„... fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă
Intrând în odihna lui Dumnezeu
[menuchah, ebr.] şi în moştenirea pe care
Eu credeam, mai demult, că împlinirea
v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru. Dar
tipică a intrării în odihna lui Dumnezeu, aşa cum s-a
veţi trece Iordanul şi veţi locui în ţara pe care v-o va da în
întâmplat cu Iosua, Caleb şi israeliţii credincioşi, avea să
stăpânire Domnul, Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă
aibă loc la cea de-a doua venire a lui Isus. Dar conform cărţii
[nuah, ebr.], după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri care
Evrei, noi putem deja, prin credinţă, să intrăm în odihna lui
vă înconjoară, şi veţi locui fără frică” (Deut. 12,9.10).
Dumnezeu încă de pe acum.
In Geneza, capitolul 2, se spune că Dumnezeu S-a odihnit,
Repetarea istoriei
încetând orice activitate în Sabat, şi i-a invitat pe Adam
După ce a relatat împărţirea moştenirii între cele
douăsprezece seminţii, autorul cărţii lui Iosua face un rezumat şi pe Eva să se odihnească în primul Sabat. Dar de ce să se
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odihnească Adam şi Eva? Făcuseră ei
ceva? Nu, ci ei se odihneau în lucrarea
încheiată a lui Dumnezeu.
Aşadar, chiar şi înainte de apariţia
păcatului, se poate deduce principiul
neprihănirii prin credinţă. Iar Pavel face
aplicaţiile pentru credincioşii zilelor
sale: „Rămâne dar o odihnă ca cea de
Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Fiindcă cine intră în odihna Lui, se
odihneşte şi el de lucrările lui, cum
S-a odihnit Dumnezeu de lucrările
Sale” (Evrei 4,9.10). în fiecare Sabat,
odihnindu-ne de munca noastră, noi
ne proclamăm experienţa în ceea ce
priveşte neprihănirea prin credinţă,
încrezându-ne nu în faptele noastre,
ci în lucrarea încheiată a Domnului
Hristos în interesul nostru. Sabatul
devine semnul exterior a „odihnei în
har” (The SDA Bible Commentary, voi.
7, pag. 928) de care credincioşii se pot
bucura pe parcursul întregii săptămâni.

ca student la seminar şi nici măcar ca
tânăr pastor.
Ca pastor începător, predicam foarte
mult despre Hristos, totuşi ocoleam
subiectul siguranţei odihnei în El.
Dar, printr-un lanţ de împrejurări
extraordinare şi providenţiale,
simplitatea şi frumuseţea Evangheliei au
început să răsară înaintea ochilor mei.
Am fost surprins de bucuria descoperirii
dovezilor clare din Scriptură cu privire
la siguranţa intrării în odihna Sa:
„Adevărat, adevărat vă spun că cine
crede în Mine are viaţa veşnică” (Ioan
6,47). „V-am scris aceste lucruri ca
să ştiţi că voi, care credeţi în Numele
Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa
veşnică” (1 Ioan 5,13; vezi şi vers. 11
şi 12). „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi
şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”
(Matei 11,28).
Mesajul siguranţei neprihănirii lui
Hristos, pe care ne-o putem asuma prin
credinţă, nu conduce în nici un caz
la ideea de har ieftin. Ci mai degrabă,
„roada ei [a siguranţei neprihănirii]
este sfinţenia” (Selected Messages, book
1, pag. 359; vezi Rom. 6,22). Numai
când mă încred cu totul în meritele
lui Hristos - înlocuitorul şi Siguranţa
mea - pot să ascult cu adevărat de

Dumnezeu, atât în spiritul, cât şi în
litera Legii.

Alte dimensiuni ale odihnei
Sabatului
Apostolul ne asigură în Evrei 4,9:
„Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat
[sabbatismos, gr.] pentru poporul lui
Dumnezeu”. Acest cuvânt, sabbatismos,
se referă nu doar la odihna spirituală
în har, ci la o păzire săptămânală a
Sabatului zilei a şaptea, o odihnă
multidimensională pusă la dispoziţia
poporului lui Dumnezeu.
Am găsit şapte dimensiuni ale
odihnei de Sabat care reies din diferite
verbe ebraice folosite în scrierile lui
Moise. Acum, la începutul Sabatului,
vă invit să medităm la această odihnă
multidimensională.
Ne-am referit deja la odihna
spirituală.
O
altă dimensiune pe care
Dumnezeu ne-o oferă este odihna
Odihna în Hristos
fizică. In a şaptea zi a săptămânii
Ideea preţioasă că ne putem odihni
creaţiei, Dumnezeu „S-a odihnit de
în Hristos, prin credinţă, şi că avem
toată lucrarea Lui pe care o făcuse”
asigurarea acceptării noastre de către El
(Gen. 2,2). Verbul tradus aici prin
constituie o veste extraordinar de bună.
„S-a odihnit” este shabbat, care
N u am îndrăznit să cred acest lucru nici
înseamnă „a înceta, a face o pauză”.
în primul an la colegiul teologic, nici
In porunca a patra, suntem chemaţi să
urmăm exemplul lui
Dumnezeu, să facem
o pauză şi să încetăm
lucrul din timpul
săptămânii.
A patra poruncă
indică, de asemenea,
faptul că Dumnezeu
S-a odihnit nu numai
fizic, ci şi psihic. Verbul
folosit în acest context
pentru odihnă nu este
shabbat, ca în Geneza
2,2, ci nuach, care
înseamnă „a fi liniştit,
într-o stare de repaus
şi pace”. După ce a
creat timp de şase zile,
Dumnezeu S-a liniştit,
bucurându-Se în lumea
pe care o crease. In
Sabat, El ne invită şi pe
De la stânga: N iel W ilson, fostul preşedinte al Bisericii A dventiste mondiale, a participat la toate cele 15 sesiuni
noi să ne alăturăm Lui,
mondiale ale bisericii, începând cu anul 1941■ Ken W ood, fost redactor al publicaţiei A D V E N T IS T REV1EW ,
într-o senzaţie de repaus
a participat la 15 sesiuni, începând cu anul 1926. B ert Beach, fost director al D epartamentului de Libertate
şi pace.
Religioasă, a participat la 14 sesiuni. Roscoe S. Lowry, fost preşedinte al D iviziunii A sia de Sud, a participat la 10
Exod, capitolul
sesiuni, începând cu anul 1936. Beach le spune prietenilor săi că a fost delegat la Sesiunea din anul 1941.
31, adaugă o a patra
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dimensiune a odihnei Sabatului, unde
se spune că Dumnezeu „a răsuflat”
(vers. 17). Verbul folosit în original
înseamnă, literal, „a primit un nou
suflet sau viaţă” (nephesh). Deşi e
evident faptul că Dumnezeu nu era
câtuşi de puţin obosit, El a luat-o de
la capăt, bucurându-se de o odihnă
emoţională. In Sabat, Dumnezeu
doreşte ca noi să ne reîncărcăm bateriile
emoţionale, să ne reînviorăm sufletele.
A cincea dimensiune a odihnei
Sabatului este una creativă, de
sărbătoare. In Exod, capitolul 31,
Dumnezeu a spus: „Copiii lui Israel să
păzească Sabatul..., ei şi urmaşii lor, ca
un legământ necurmat” (vers. 16). Noi
trebuie să „creăm” Sabatul - aşa cum
Dumnezeu a creat cerul şi pământul
- folosindu-ne de toată creativitatea şi
energia de care S-a folosit Dumnezeu în
procesul aducerii la existenţă a tuturor
lucrurilor. Dumnezeu ne oferă în Sabat
şansa de a ne bucura cu exuberanţă de
bunătatea Sa.
A şasea dimensiune a odihnei
Sabatului este plină de putere. In
gândirea iudaică, când Dumnezeu
binecuvânta ceva sau pe cineva
însemna că acel lucru sau acel om
primea puterea de a împlini rolul pe
care îl avea. Puterea Sabatului ne
asigură energia pentru toate celelalte
zile ale săptămânii.
A şaptea dimensiune a Sabatului
este conţinută în cuvintele: „Dumnezeu
a binecuvântat ziua a şaptea şi a
sfinţit-o” (Gen. 2,3). Cum a sfinţit
Dumnezeu un lucru?'Prin prezenţa Sa.
Darul odihnei de Sabat nu este doar o
zi oferită în dar, ci o Persoană oferită în
dar, care umple acea zi cu prezenţa Sa.
Sanctuarul ceresc şi odihna
In Vechiul Testament, substantivul
folosit în principal pentru „odihnă”
[menuchah, ebr.; katapausis, gr.]
înseamnă şi „loc de odihnă” şi are
ca echivalent muntele Sion (cetatea
Ierusalim) şi, mai ales, locul tronului lui
Dumnezeu din sanctuar sau din templu.
Aşadar, nu e de mirare că în
Epistola către Evrei, imediat după
ce menţionează odihna Sabatului, în
capitolul 4, autorul ne invită „să ne
apropiem dar cu deplină încredere
de scaunul harului, ca să căpătăm
îndurare şi să găsim har, pentru ca să
10
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fim ajutaţi la vreme de nevoie” (vers.
16). Aceasta nu este doar o metaforă
pentru rugăciune. Suntem invitaţi să
venim cu adevărat la tronul harului,
în Sanctuarul ceresc, prin credinţă. De
încă trei ori în Epistola către Evrei, ni
se face această invitaţie: Evrei 6,19.10;
10,19-22; 12,22-24- De patru ori
suntem invitaţi acum, prin credinţă,
să intrăm în odihna lui Dumnezeu
(adică în faţa tronului Său de har) din
Sanctuarul ceresc.
Aceste pasaje ne adresează în mod
repetat chemarea de a ne gândi la
faptul că, prin credinţă, avem acces în
Sanctuarul ceresc, în Ierusalimul ceresc.
In aceste versete se face mai mult
decât un apel la o analiză a doctrinei
sanctuarului. Aici este vorba de ceea ce
îmi place să numesc „o invitaţie la viaţa
din sanctuar”.
Când vă confruntaţi cu greutăţi,
indiferent de problemele pe care le
aveţi în viaţă, intraţi în odihna lui
Dumnezeu. „Scaunul harului” este cel
care ne oferă „îndurare şi... har, pentru
ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie”
(Evrei 4,16); este „ancora sufletului”
(Evrei 6,19); se află în legătură directă
cu faptul de a avea „o inimă curată, cu
credinţă deplină, cu inimile stropite şi
curăţite de un cuget rău, şi cu trupul
spălat cu o apă curată” (Evrei 10,22);
e într-o relaţie strânsă cu manifestarea

bucuriei şi închinarea alături de „zecile
de mii, de adunarea în sărbătoare a
îngerilor” (Evrei 12,22).
Intr-un cuvânt, Isus, noul Iosua, ne
pune la dispoziţie împlinirea antitipică
a tot ceea ce a însemnat „odihna lui
Dumnezeu” în istoria Israelului antic.
Putem intra prin credinţă în Canaanul
cresc (Evrei 12,22-24); putem duce
lupte spirituale împotriva duşmanilor
spirituali (Efes. 6,10,17); putem primi
moştenirea spirituală (Fapte 20,32;
Efes. 1,11.14.18) şi, slavă Domnului,
ne putem bucura de odihna spirituală a
harului, în prezenţa Sa (Evrei 4,9-11).
Experienţa intrării în odihna lui
Dumnezeu ne stă acum la dispoziţie,
găsindu-şi îm plinirea supremă la
cea de-a doua venire a lui Hristos
şi mai departe. A utorul Epistolei
către Evrei arată că „odihna” nu este
doar o experienţă prezentă, ci şi o
speranţă viitoare: „Să ne grăbim dar
să intrăm în odihna aceasta” (Evrei
4,11).
Va fi o biruinţă finală, literală,
împotriva duşmanilor lui Dumnezeu.
Noi ne vom bucura atunci de
moştenirea supremă pe care am
primit-o (Matei 25,34; Col. 3,24;
Apoc. 21,7). Da, într-adevăr, vom
intra în odihna eternă şi glorioasă a lui
Dumnezeu. Fie ca acea zi să vină cât
mai repede. Amin!

John Adolfi, director al Studburibr Bibleland, Syracuse, N ew York, le arată vizitatorilor din
sala de expoziţie cât de mare ar fi fost pantoful purtat de primii oameni şi le explică de ce este mai
credibilă teoria creaţiei decât teoria evoluţionismului.
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W
M-am aşezat alături de ea, mi-am
n anul 1986, am fost invitat de
deschis Biblia şi am citit făgăduinţa: „Să
Diviziunea Pacificul de Sud să vizitez
nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în
insulele Cook şi să susţin o serie de
Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. In
întruniri de reînviorare spirituală.
casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.
In seara în care am prezentat mesajul
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc
despre fericita noastră speranţă, am observat
să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă
o femeie care plângea. La sfârşit, ea a venit la
voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi
mine şi mi-a cerut să mă rog pentru doi copii.
întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo
Apoi, înainte să plece, a adăugat: „Mâine vă
unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14,1-3).
aştept la masa de prânz”. (Biserica organizase
Am încheiat conversaţia noastră cu
totul în aşa fel încât să pot servi masa acasă la
un pasaj din Epistola către Evrei: „Să
membri.)
ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii
Ziua următoare, când pastorul a venit
noastre, căci credincios este Cel ce a făcut
să mă ia, l-am rugat să-mi spună câte ceva
MATTHEW A. BEDIAKO, făgăduinţa... încă puţină, foarte puţină
despre familia pe care urma să o vizităm.
vreme şi Cel ce vine va veni şi nu va
secretar, Conferinţa Generală
După o pauză scurtă, el mi-a spus că, într-o
zăbovi” (Evrei 10,23.37).
zi, soţul acestei femei i-a spus că pleacă la
pescuit şi că se va întoarce repede. Au trecut
Pericolele care ne pândesc pe noi, adventiştii
însă cinci ani şi el nu s-a mai întors. Nimeni nu ştie ce s-a
E posibil ca unii dintre voi să fiţi împovăraţi de greutăţile
întâmplat. A fost căutat îndelung de o echipă specializată,
vieţii şi de dezamăgiri, întrebându-vă cât mai avem de
care nu a găsit decât barca. In fiecare săptămână de atunci,
aşteptat. S-ar putea să fie unii care, deşi au crezut şi au
soţia lui merge şi stă câteva ore în locul în care a fost găsită
răspândit vestea celei de a doua veniri, acum, şi-au pierdut cu
barca, aşteptând şi sperând că, într-o zi, îl va vedea pe soţul
totul încrederea în ea. Alţii au fost convinşi că Hristos va veni
ei.
cât timp ei au fost tineri, dar acum, zeci de ani mai târziu, şi-au
In acea după-amiază, după ce am luat masa, ea mi-a
pierdut orice speranţă.
spus povestea ei. Nici unul dintre noi nu a putut să-şi
reţină lacrimile. Apoi ea a adăugat: „Pastore, nu ştiu ce s-a
Chiar şi pastori creştini - inclusiv unii pastori adventişti
- s-au hotărât să nu mai predice despre a doua venire.
întâmplat cu soţul meu. Prietenii m-au sfătuit să uit acest
Acum cincizeci de ani, copil fiind, am auzit mesajul celei
incident şi să-mi continuu viaţa.
de a doua veniri a lui Isus. încă îmi aduc aminte modul în
Seara trecută, ne-aţi asigurat că Isus Se va ţine de cuvânt
care predicatorul a prezentat evenimentele. A fost foarte
şi ne va lua acasă. Aştept acea zi de zece ani. Oare să mai
impresionant. Şi eu am crezut că Isus va veni curând... că
cred această făgăduinţă?”

I
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nu voi apuca să termin liceul..., că nu
voi ajunge la colegiu..., că nu voi mai
avea răgazul să mă căsătoresc şi să îmi
întemeiez o familie.
Totuşi, iată-mă! Iar Isus încă nu a
venit.
Dar nu sunt dispus să renunţ. Nu
sunt deziluzionat. Nu mi-e ruşine
să le spun oamenilor că eu cred în a
doua venire a lui Isus şi că o aştept cu
nerăbdare. Prin harul lui Dumnezeu, nu
pot să renunţ şi nu voi renunţa!
Care este alternativa? Ce altă
speranţă mai am în afară de cea promisă
de Isus?

Toată lumea ştia despre ea. Era o
parte din tradiţia lor. Cu toate acestea,
numai câţiva oameni au fost gata să-L
primească.
In Luca, capitolul 2, citim despre un
om devotat din Ierusalim, al cărui nume
era Simeon. El aştepta mângâierea lui
Israel. Apoi mai era o femeie - Ana
- care vorbea „despre Isus tuturor celor
ce aşteptau mântuirea Ierusalimului”
(vers. 38).
Aceşti oameni nu şi-au pierdut
niciodată speranţa în venirea lui Mesia.
Ei au crezut promisiunea făcută de
Dumnezeu şi şi-au clădit întreaga viaţă
în jurul acestei speranţe.
Dar preoţii, cărturarii, fariseii erau
nepregătiţi pentru venirea lui Mesia.
Şi nu pentru că nu ar fi ştiut. Problema
era că auziseră despre ea de prea multă
vreme şi s-au obişnuit să o tot audă.

continuat să slujească. Şi creştinii au
responsabilităţi şi îndatoriri în timp ce
aşteaptă şi veghează.
Pe de altă parte, slujitorul
rău şi necredincios şi-a neglijat
responsabilităţile şi s-a purtat într-un
mod nedemn, din cauza unei întârzieri
neprevăzute. El îi bate pe ceilalţi
slujitori, bea şi mănâncă împreună cu
beţivii, fiindcă presupune că are destul
timp să se schimbe. Ar putea întârzierea
Domnului să afecteze în acelaşi fel
relaţiile pe care le avem unii cu alţii, în
cadrul familiei noastre de credinţă?
Sunteţi surprinşi de problemele
care apar în unele dintre bisericile
O lecţie din trecut
noastre? Sunteţi miraţi de faptul că
Evreii care au trăit în anul 27
am început să ne judecăm unii pe
d.Hr. aşteptau cu speranţă împlinirea
alţii? Pe unii îi considerăm liberali,
profeţiei lui Maleahi: „Iată, vă voi
iar pe alţii conservatori; progresişti şi
trimite pe prorocul Ilie, înainte de a
neprogresişti. Sunteţi surprinşi că în
veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi
fiecare diviziune, în fiecare uniune
înfricoşată” (Maleahi 4,5). Ei aşteptau
Slujitorii credincioşi şi cei
şi conferinţă, există „adventişti
„ziua Domnului”, când totul avea să fie
necredincioşi
îngrijoraţi”, care îşi reclamă fraţii
pus în ordine în Israel, când Dumnezeu
Tocmai împotriva acestei atitudini a
adventişti autorităţilor civile?
avea să vină pe neaşteptate, să-Şi cureţe
rostit Domnul Hristos parabole despre
Eu nu sunt deloc uimit că în
ce înseamnă a fi gata şi a fi pregătiţi
poporul şi să-l readucă la gloria de
mijlocul poporului lui Dumnezeu
(Matei 24,45-51,25,1-13; Marcu 13,34dinainte.
se manifestă din ce în ce mai mult
37; Luca 12,42-45).
Dacă ai fi oprit, la întâmplare, orice
naţionalismul, regionalismul, rasismul şi
Pe de o parte, slujitorul credincios,
om de pe străzile din Ierusalim şi l-ai fi
confesionalismul.
în timp ce aştepta şi spera ca stăpânul
întrebat: „Crezi în venirea lui Mesia?”,
încă există dezbateri aprinse în ceea
să se întoarcă, nu a stat lenevind, ci a
răspunsul ar fi fost cu siguranţă „Da”.
ce priveşte modul potrivit de închinare.
Facem caz de rigiditatea
standardelor noastre
sau de lipsa lor. Pierdem
timp certându-ne cu
privire la cine e îngust
şi cine greşeşte. E greu
de crezut că de-abia
aşteptăm întoarcerea lui
Isus Hristos. Dacă nu
ne putem înţelege între
noi aici, pe pământ,
cum vom putea trăi
împreună în cer?
Dr. Paulsen,
preşedintele bisericii
noastre, în cartea
sa Let Your Light So
Shine! (Lasă-ţi lumina
să strălucească!), face
următorul apel: „E
târziu, iar noi suntem
aproape acasă. Nu
Vicepreşedinţii Conferinţei Generale, de la stânga, începând cu rândul din spate: Mark Finley, Gerry
putem fi nechibzuiţi
D. Karst, Michael L. Ryan (centru) Lowell C. Cooper, Ted N.C. Wilson, Pardon Mwansa, (în faţă)
şi nepăsători. Avem o
datorie faţă de biserică
Eugene Hsu, Ella Simmons, Armando Miranda
- trupul lui [Hristos]
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Preşedinţii diviziunilor mondiale, de la stânga, începând cu rândul din faţă: Jairyong Lee, Diviziunea Asia-Pacificul de Nord; Artur
Stele, Diviziunea Euro-Asia; Ronald Watts, Diviziunea Asia de Sud; Alberto Gulfan, Diviziunea Asia-Pacificul de Sud; Luka
Daniel, Diziunea Africa Centrală de Vest; Don Schneider, Diziunea Nord-Americană; Laurie Evans, Diziunea Pacificul de Sud;
Paul Ratsara, Diziunea Africade Sud - Oceanul Indian; Ruy Nagel, Diziunea Sud-Americană; Ulrich Frikart, Diziunea EuroAfrica; lsreal Leita, Diziunea Inter-Americană;

- să ne sprijinim unii pe alţii şi să întărim
întregul corp - familia internaţională.”
El continuă: „Promit că voi face tot
ce îmi stă în putere să fac din biserica
noastră o comunitate plină de dragoste,
în care să ne sprijinim unii pe alţii - să
ne îngrijim unii de alţii, dacă e nevoie
să II înălţăm pe Domnul şi să încercăm
să ne trăim viaţa în ascultare de El; să
ne ghidăm viaţa, valorile şi alegerile,
în mod personal şi ca biserică, numai
în funcţie de El. Acum, haide-ţi să ne
ţinem strâns de mână şi unii de alţii,
haideţi să 'depunem efort împreună’,
mergând înainte, pentru a ne încheia
călătoria.”
Mă rog ca în Biserica noastră

Adventistă de Ziua a Şaptea din Ghana
să nu mai vorbim despre Ashantis, Gas
sau Ewes; în Ruanda despre Hutus sau
Tutsis; în Africa de Sud despre negri,
albi sau galbeni; în America despre albi,
negri, asiatici sau latino. Ci să vorbim
despre membri ai familiei lui Dumnezeu,
care sunt copiii Săi.
Dincolo de aşteptările noastre
Dacă aveţi dubii cu privire la
apropiata revenire a lui Isus sau dacă
aveţi impresia că Isus nu a vorbit
serios atunci când a făcut această
făgăduinţă, citiţi istoria lui Lazăr
(Ioan, capitolul 11).
Capitolul începe cu vestea tristă că
CURIERUL

Lazăr e foarte bolnav. împreună cu cele
două surori ale lui - Maria şi Marta -,
ei deveniseră cei mai buni prieteni pe
care îi avea Isus pe pământ. Pentru că
Isus era cunoscut ca mare vindecător,
ei au trimis pe cineva să Ii ducă vestea:
„Prietenul tău Lazăr este foarte bolnav”.
Surorile lui se aşteptau ca Isus să lase
totul şi să se grăbească spre ei sau să
rostească doar un cuvânt de vindecare.
Ei aveau încredere în Isus.
Dar răspunsul lui Isus a fost: „Boala
aceasta nu este spre moarte” (vers. 4) •
Era o veste bună pentru cel care adusese
mesajul din partea celor trei fraţi, aşa că
s-a întors la Maria şi la Marta ca să le
ducă vestea bună.
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Când se apropia însă de Betania, el
a auzit plânsete. Trebuie să-şi fi spus
în mintea lui: „Cu siguranţă că nu-1
plâng pe Lazăr. Trebuie să fie altcineva.
Isus a spus că boala lui Lazăr nu e spre
moarte.” Totuşi, curând, a descoperit că
Lazăr era într-adevăr mort.
Maria l-a observat pe cel pe care
îl trimisese cu mesajul la Isus şi l-a
întrebat: „Isus a venit cu tine?”
Apoi Marta, alergând în spatele
Măriei, a întrebat: „Ce a spus Isus?”
Mesagerul ştia ce fel de relaţie
exista între aceste două femei şi Isus
şi încrederea pe care ele o aveau în
El. Intr-un sfârşit, el şi-a adunat toate
puterile, a privit în jos şi a spus: „Isus a
spus că boala lui Lazăr nu va fi spre
moarte”.
In acel moment, Maria şi Marta
s-au confruntat cu cea mai mare
contradicţie şi dezamăgire din
viaţa lor.
Maria şi Marta erau disperate
şi derutate. Era Isus oare Cel
care spunea că este? Avuseseră
încredere în El, dar El le
dezamăgise.
A u trecu t două zile. D intr-o
dată, Isus le propune ucenicilor
Săi să meargă la Betania.
Când ei au obiectat, El le-a
spus: „Lazăr, prietenul nostru,
doarme; dar Mă duc să-l trezesc
din som n” (vers. 11).
„Doamne, dacă doarme,
înseamnă că o să se trezească
singur”, i-au răspuns ei.
In sfârşit, Isus le-a spus că Lazăr
murise. După care a adăugat: „Şi
Mă bucur că n-am fost acolo,
pentru voi, ca să credeţi. Dar acum,
haidem să mergem la el” (vers. 15).
Marta a auzit prima de venirea lui
Isus. A alergat în calea Lui şi, cu o voce
plină de dezamăgire şi frustrare, i-a spus:
„Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi
murit fratele meu” (vers. 21).
A venit la scurt timp şi Maria, şi Isus
a plâns cu ele. In ochii celor două surori,
Isus nu Se ţinuse de cuvânt.
Dar când au ajuns la mormânt, Isus a
vorbit, iar Lazăr s-a sculat din morţi. Isus
nu numai că le-a împlinit aşteptările, ci
chiar le-a depăşit.
Da, într-adevăr, a|teptăm de mult,
foarte de mult timp. întârzierea lui Isus
a generat dubii în mintea noastră şi
14
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ne-a influenţat modul de viaţă. Dar nu
renunţaţi! Nu vă uitaţi înapoi. Isus ne
va depăşi aşteptările!
SALVAŢI
In timpul cât Adi Amin a fost
preşedintele Ugandei, un avion
aparţinând companiei Air Frace a fost
deturnat şi redirecţionat spre Kampala,
Uganda. Aproape 100 de pasageri
israelieni, care se aflau în avion, au fost
reţinuţi de preşedintele Amin.
Guvernul Israelului şi cel al Franţei
au condamnat deturnarea şi au apelat
la Amin să elibereze pasagerii. La
scurt timp, au început să se organizeze
proteste şi din partea Naţiunilor Unite.
Dar cu cât cetăţenii occidentali îl

N e apropiem de sfârşitul
călătoriei noastre. N u renunţaţi!
Isus nu numai că ne va împlini
aşteptările,
dar ni le va şi depăşi.
S-ar putea să avem întrebări
fără un răspuns imediat, dar nu
renunţaţi! Poate vom fi dezamăgiţi
de fraţi şi de surori, dar nu
renunţaţi! A m putea chiar noi
să-i dezamăgim pe alţii, la rândul
nostru, dar să nu renunţăm!

criticau mai mult pe Amin, cu atât
el ameninţa mai mult că va începe să
execute ostatici. El i-a vizitat în locul
de detenţie şi le-a spus că guvernul ţării
lor nu e interesat de siguranţa lor. La
un moment dat, Amin a ameninţat
că, dacă la o anumită dată, Guvernul
israelian nu avea să dea curs cererii lui
de a elibera câţiva deţinuţi palestinieni,
va începe să execute ostatici.
Intre timp, Israelul punea la punct
un plan. Ei au trimis spioni în Uganda,
să vadă condiţiile în care Adi Amin a
vizitat aeroportul. Armata a pregătit
câteva trupe de comando, pentru
a-i salva pe ostatici. Două avioane
C-130 au decolat cu destinaţia estul
I U L I E

2 0 0 5

Africii. Unul dintre ele avea la bord o
echipă de comando, celălalt o limuzină
Mercedes-Benz şi un Land Rover. Cele
două avioane au reuşit să aterizeze pe
aeroportul Entebbe fără să fie depistate.
Imediat, echipa de intervenţie a
urcat în Land Rover, iar în Mercedes un
bărbat care semăna cu Amin. Maşina
semăna cu cea pe care o avusese el,
având drapelul Ugandei şi blazonul.
Cele două maşini au pornit spre
clădirea unde erau ţinuţi ostaticii.
Când forţele de securitate ugandeze au
văzut cele două maşini, au luat poziţie
de drepţi şi au salutat. Când maşinile
s-au oprit lângă clădire, în locul în care
preşedintele se oprea de obicei, ofiţerii
s-au grăbit să deschidă portierele.
. Forţele de intervenţie au intrat
I atunci în acţiune şi, dacă îmi aduc
I bine aminte, a durat mai puţin
! de zece minute ca ostaticii să fie
I eliberaţi.
Prieteni, acum aproximativ
I 6 000 de ani, diavolul a deturnat
I această planetă. El ne ţine ostatici.
Dar vestea bună este că trupa
j de comando care ne va salva este
I în drum spre noi - condusă de
I prinţul Emanuel, Domnul nostru şi
I Salvatorul însuşi.
Forţele noastre de intervenţie
1 nu vor fi camuflate. Nu vor veni în
I secret. Ioan Vizionarul a scris: „... Şi
I orice ochi II va vedea...”
I (Apoc. 1,7).
Ne apropiem de sfârşitul
I călătoriei noastre. Nu renunţaţi!
I Isus nu numai că ne va împlini
aşteptările, dar ni le va şi depăşi.
S-ar putea ca uneori să mai
lăcrimăm, dar nu renunţaţi! S-ar
putea să trecem prin momente grele,
dar nu renunţaţi! S-ar putea să avem
întrebări fără un răspuns imediat, dar nu
renunţaţi! Poate vom fi dezamăgiţi de
fraţi şi de surori, dar nu renunţaţi! Am
putea chiar noi să-i dezamăgim pe alţii,
la rândul nostru, dar să nu renunţăm!
Astăzi, Dumnezeu îi invită - pe cei
care doresc - să trăiască prin credinţă
în Cuvântul Său şi să proclame, prin
credinţă, apropierea revenirii Sale.
Eşti gata să răspunzi chemării făcute
de Dumnezeu, de a avea un rol precis în
anunţarea reîntâlnirii glorioase pe care
o vom avea cu Salvatorul nostru, Isus
Hristos?
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Traducere: O ana Ghiga

Transformaţi în Hristos,
proclamând minunile Calvarului
Mesaj devoţional, prezentat marţi seară, 5 iulie 2005

Un predicator englez era îndrumătorul
Minunile Calvarului
unui tânăr seminarist. El i-a spus acestuia:
Calvarul ne-a adus şapte minuni.
Fiule, în Anglia, din fiecare oraş,
Prima a fost atunci când Isus, deşi
comună şi cătun porneşte câte un drum spre
cufundat în suferinţă, S-a rugat cu milă:
Londra. In acelaşi fel, oricare ar fi pasajul
„Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca
biblic pe care îl predici, asigură-te că vei găsi
23,34). El ne-a învăţat să ne iubim
drumul spre Calvar.
vrăjmaşii, iar faptele Sale au fost pe măsura
Predicatorul l-a încurajat pe tânăr să
cuvintelor pe care le-a rostit.
proclame minunile Calvarului tot aşa
A doua minune a avut loc prin
cum sfătuia apostolul Pavel, care a scris
mântuirea tâlharului muribund. Acuzatorii
următoarele cuvinte pentru biserica din
lui Isus spuneau: „Pe alţii i-a mântuit,
Corint: „Cât despre mine, fraţilor, când am
iar pe Sine nu Se poate mântui!” (Matei
venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina
27,42). El le-a arătat că se înşală,
lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune
întârziind să moară suficient de mult cât să
BARRY BLACK,
strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu
transforme crucea într-un baptisteriu şi să
între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El
capelan, Sen a tu l U .S.
pregătească un criminal pentru veşnicie.
răstignit” (1 Cor. 2,1.2).
Cu buzele arse, El i-a şoptit tâlharului:
P entru a proclam a m inunile
„... vei fi cu Mine în rai” (Luca 23,43).
C alvarului este nevoie să apreciem im portanţa crucii.
A treia minune a fost întunericul de la prânz până la
Crucea ne descoperă, la un nivel profund, sensul vieţii
orele 3:00 după-amiaza. Această misterioasă cuvertură
şi oferă cea mai folositoare cunoaştere pentru oameni,
neagră, precum abanosul, părea să arate că natura simţea
oricât de păcătoşi sau de neprihăniţi ar fi - ea este
alături de Creatorul său, care Se sfârşea din viaţă. Dionisius,
h arta noastră spre destinaţia veşniciei. C rucea ne
care a fost martor la acest întuneric, a declarat că era un
învaţă biruinţa, acolo unde nu vedem decât înfrângere.
semn ce prevestea un eveniment extraordinar. Se părea
M inunile Calvarului îi convertesc pe păcătoşi şi aduc
că Dumnezeu acoperea nenorocirea Fiului Său de ochii
pacea pentru conştiinţa rănită. A cel „deal de dep arte”
batojocoritori ai gloatei.
promovează sfinţenia, pregătind o biserică fără pată
A patra minune s-a produs când perdeaua din templu s-a
pentru întâlnirea cu Mirele ceresc. Poate de aceea Pavel sfâşiat, fapt ce marca încetarea sistemului de jertfe iudaic.
mai spunea: „In ce mă priveşte, departe de mine gândul
Nu mai era nevoie nici de sângele viţeilor, nici de sângele
să mă laud cu altceva decât cu crucea D om nului nostru
caprelor, al oilor sau al porumbeilor. De atunci, oricine
Isus H ristos” (Gal. 6,14).
putea intra în prezenţa lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă
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şi mărturisesc, Calvarul este totul,
fraţilor şi surorilor. Această minunată
simplitate îndepărtează orice ar putea
lipsi Evanghelia de putere şi de glorie.
Noi ne bucurăm datorită unui mare
motiv - crucea.

Arcul Gateway
binecunoscutul
monument din
St. Louis

că acum omenirea beneficiază de
singurul mijlocitor demn, care este
la Dumnezeu, Domnul nostru Isus
Hristos (1 Tim. 2). De aceea putem
veni cu îndrăzneală înaintea tronului lui
Dumnezeu (Evrei 4,16).
A cincea minune a fost cutremurul
care părea să zguduie temeliile fizice
şi morale ale planetei. Lumea noastră
se zbătea în remuşcare atunci când
Creatorul ei suferea o groază de
nedescris. Aceste zvâcniri au trezit
spaima în inima privitorilor, care se
aşteptau de acum să fie martori la
consecinţe apocaliptice.
A şasea minune a fost învierea.
Cutremurul a deschis mormintele unor
oameni neprihăniţi, şi aceştia au înviat
(Matei 27,52.53). Ce evenimente
uimitoare! Viaţa s-a trezit înaintea
morţii iminente a lui Hristos. O dată
cu amurgul Paştelor, aceşti înviaţi au
intrat în Ierusalim unde au fost văzuţi
de mulţi.
A şaptea minune a fost mărturia
soldatului dintre neamuri. Rareori
16
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Dumnezeu nu Se slujeşte de martori.
Chiar şi pietrele au fost gata să dea
mărturie (Luca 19,40). Nici unul dintre
ucenici nu a luat cuvântul, dar sutaşul
roman a strigat: „Cu adevărat, omul
acesta era neprihănit!” (Luca 23,47)
Omul unui singur mesaj
Apostolul Pavel şi-a exprimat
hotărârea de a deveni susţinătorul
unui mesaj specific. El şi-a concentrat
predicarea num ai asupra crucii
(1 Cor. 2,2). Când predica Pavel, nu
era nevoie să te gândeşti mult ca să
descoperi subiectul predicii. Dacă
era vreun motiv de laudă, acesta
era crucea (Gal. 6,14). Prin aceasta,
Pavel ne-a ajutat să înţelegem care
ar trebui să fie subiectul predicării
şi mărturisirii noastre: Calvarul,
Calvarul, Calvarul.
Unul dintre candidaţii la preşedinţia
Americii, străduindu-se să sublinieze
mesajul campaniei sale electorale, a
ales următorul slogan: „Economia este
totul!” Pentru creştinii care predică
I U L I E
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Sensul vieţii
Crucea ne face capabili să
cunoaştem mai bine sensul vieţii.
Ea trimite lumină mai ales asupra
motivului suferinţei oamenilor. In
lumina minunilor de la Calvar, noi
câştigăm o mai bună înţelegere
asupra motivelor pentru care oamenii
nevinovaţi îndură nenorociri. Dacă
neprihănitul Mesia nu a fost scutit
de durere, de ce am fi noi trecuţi cu
vederea? Dacă Isus „a devenit om al
durerii şi obişnuit cu suferinţa” (Isaia
53,3), şi noi trebuie să fim dispuşi să ne
purtăm crucea. Calvarul ne aminteşte
că viaţa este reală şi serioasă, că în
urma celor mai mari tragedii se poate
afla învierea şi că suferinţa poate
fi vindecată. Calvarul ne spune că
biruinţa se află chiar alături de aparenta
înfrângere.
Gândiţi-vă la binecuvântările ce au
decurs din cei treisprezece ani în care
Iosif a suferit. Datorită faptului că şi-a
purtat crucea cu demnitate, Egiptul a
devenit, în cele din urmă, o sursă de
hrană pentru popoare. Fidelitatea lui
Iosif a salvat zeci de mii de oameni de
la foamete, inclusiv familia sa. In duda
intenţiilor criminale ale fraţilor lui Iosif,
Dumnezeu a transformat răul în bine.
La Calvar, Dumnezeu a făcut
acelaşi lucru. Duşmanii lui Isus au dorit
să-L răstignească în scop mârşav, dar
Dumnezeu a folosit această faptă pentru
a mântui lumea. Moartea Domnului
Isus dovedeşte că aceia care îşi dau
viaţa pentru alţii o vor primi înapoi.
Isus a privit dincolo de Calvar, spre
bucuria pe care urma să o simtă, şi astfel
a dispreţuit ocara (Evrei 12,2). El ştia
că Tatăl ceresc va folosi jertfa Sa pentru
mântuirea lumii.
O cunoaştere folositoare
Noi trebuie să proclamăm minunile
Calvarului, pentru că ele ne aduc
cea mai folositoare cunoaştere.
Crucea îndepărtează orice ar putea
lipsi Evanghelia de putere. Calvarul
constituie centrul mântuirii oamenilor.

Comentând textul din Ioan 3,16,
Martin Luther spunea: „Dacă ar fi
pierdută Biblia şi nu s-ar mai păstra
decât textul din Ioan 3,16, ar rămâne
suficient har în acest verset pentru ca
lumea să fie mântuită”.
Apostolul Pavel s-a hotărât să nu
piardă timpul cu subiecte lipsite de
importanţă. Singura lui laudă a fost
crucea. Calvarul oferă tot ce au nevoie
oamenii pentru a fi mântuiţi - aceasta a
fost convingerea lui. Este singura regulă
neînşelătoare de credinţă şi de practică.
Crucea ar trebui să fie testul de
validare pentru toate doctrinele
şi dogmele; ea oferă cunoaşterea
care duce la mântuire. Un preot cu
experienţă critica astfel predicile
colegilor săi: „Nu au pic de sânge în
ele”. Spurgeon obşnuia să îşi sfătuiască
studenţii: „De câte ori predicaţi,
faceţi-vă drum spre Calvar în modul cel
mai direct posibil”.
Puterea convertirii
Isus a spus: „Şi, după ce voi fi înălţat
de pe pământ, voi atrage la Mine pe
toţi oamenii” (Ioan 12,32). Trebuie să
proclamăm minunile Calvarului, pentru
că ele aduc putere de convertire. Cu
ani în urmă, la una dintre întâlnirile
evanghelistice la care am participat, a

dat buzna un tânăr. Ne-am dat seama
că se afla sub influenţa drogurilor şi a
alcoolului. Unul dintre diaconi s-a oferit
să îl conducă afară din sală. Totuşi
ceilalţi au fost de părere că putea fi
lăsat să rămână. Curând, s-a întins şi a
adormit pe rândul din spate. Seară de
seară, el a continuat să vină ameţit, iar
noi am continuat să predicăm despre
cruce şi l-am lăsat să doarmă. Cumva,
prin ceaţa beţiei, istoria minunilor de
la Calvar şi-a croit drum spre inima
lui. In cele din urmă, el a fost botezat
şi a devenit un ispravnic de nădejde
în biserică. Calvarul are putere de
convertire.
Balsam pentru conştiinţa rănită
Pasajul din Romani 5,9-11 ne
aminteşte că suntem împăcaţi cu
Dumnezeu prin Isus, datorită jertfei de
la Calvar. Această împăcare înseamnă
o conştiinţă curată faţă de Dumnezeu
şi faţă de oameni. Ce minunată este
pacea care inundă sufletul celor ce ştiu
că pedeapsa pentru păcatele lor a fost
plătităl
Conştiinţa ne face adesea laşi. In
Proverbe 28,1 se spune: „Cel rău fuge
fără să fie urmărit”. Vedem aceasta
şi în cazul fraţilor lui Iosif (Gen.
42,21.22), care s-au gândit că lucrurile

rele abătute asupra lor erau modul în
care Dumnezeu îi pedepsea pentru
nelegiuirea lor. Cât de adesea greşim
când deducem că ajungem să culegem
ce am semănat! Nu aşa stau lucrurile.
Promovarea sfinţeniei
Proclamarea minunilor de la Calvar
promovează sfinţenia. Versurile unui
imn spun: „Când privesc la crucea
minunată... cele mai mari câştiguri
mi se par în van, şi mândria mi-o
dispreţuiesc”. Crucea aprinde o dragoste
de Hristos care ne constrânge (2 Cor.
5,14) şi ne face în stare să-l învingem
pe vrăjmaş prin puterea sângelui lui
Hristos (Apoc. 12,11). Sunt hotărât
să nu ştiu altceva decât pe Isus Hristos
răstignit - acesta va fi subiectul vorbirii şi
al cântecului meu până în veşnicii. Atâta
timp cât trăiesc, voi aduce slavă jertfei de
la cruce şi îi voi proclama puterea de a
transforma vieţi.
Pentru a urmări prezentarea video a tuturor
mesajelor devoţionale şi a rapoartelor
diviziunii, vizitaţi site-ul „Adventist Review",
pe adresa www.adventistreview.org.

Comitetul de lucru, în după-amiaza zilei de vineri, J iulie, a fost prezidat de Michael Ryan, vicepreşedinte general
al Conferinţei Generale (al doilea de pe rândul din faţă)
CURIERUL
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„Deschideţi
uşile bisericii
pentru tineri,
pentru femei şi
pentru toţi
ceilalţi”.

Jan Paulsen pledează:

9 iulie 2005, St

SE

Louis, Missouri,
Statele Unite ale
Americii

astonfl Jan Paulsen, preşedintele Bisericii A.Z.Ş. mondiale, a
(fdresat urm ătoarea invitaţie celor 40.000 de persoane adunate
M mul „Edward Jones”, din St. Louis, si zecilor de mii care
au urmăritmiscursul la televizor: „Acum, când părăsim această sesiune,
să primim planurile pregătite de D um nezeu şi să păşim în viitorul pe care
El îl aşterne spre binele omenirii. Să păşim în viitorul Său ca o singură
familie a copiilor lui Dumnezeu. ”

an Paulsen, reales a fi conducătorul
Bisericii Adventiste din întreaga
lume, a oficiat un serviciu divin
de Sabat, în ultima zi a întâlnirilor,
după ce a mărturisit înaintea adunării
că primeşte cu umilinţă alegerea de
a continua misiunea încredinţată
lui în următorii cinci ani. Pe baza
capitolului 7 din 2 Cronici, mesajul
fratelui Paulsen a încurajat biserica
în totalitatea şi diversitatea ei să îi
primească bine pe cei nou-convertiţi şi
să nu îi trateze cu răceală din pricina
eventualelor deosebiri. El a subliniat
nu doar diversitatea familiei care
alcătuieşte biserica mondială, ci şi
modul cum această diversitate este
acum oglindită în conducerea ei.
El a spus: „Cum aţi putea să nu
observaţi faptul că, printre oamenii
de conducere pe care i-am ales, se
află şi femei din biserica noastră?”
Acest comentariu a fost întâmpinat
cu multe aplauze. „Nu credeţi că
acesta este un semn, un semn că
Dumnezeu deschide uşile?”
Pasajul biblic din care s-a inspirat
se referă la consacrarea Templului
lui Solomon. El a vorbit despre
cum a dorit David să construiască
templul lui Dumnezeu, însă Domnul
a avut alte planuri: Solomon trebuia
să Ii construiască templul. David
era atât de pregătit să împlinească
voia lui Dumnezeu, încât s-a supus
planului Său.
Acest lucru „mă învaţă că
biserica, planurile lui Dumnezeu,
cauza Sa, iniţiativa Sa synt mai mari
decât omul, oricare ar fi acesta”,
a spus Jan Paulsen. „Nimic nu va
dezbina familia lui Dumnezeu:
suntem pe cale să păşim în viitorul
pregătit de El ca o familie unită.”
Apoi a comparat Templul lui
Solomon cu Biserica Adventistă de
astăzi. In rugăciunea de consacrare,
Solomon s-a rugat ca templul să fie
un loc în care Dumnezeu să asculte
mereu rugăciunile înălţate în ciuda
imperfecţiunilor poporului Său.
„In rugăciunea aceasta, se pare că
Solomon priveşe în viitor”, a spus ff.
Paulsen. „El s-a rugat astfel: 'Doamne
m-ai învăţat să deschid uşa, pentru că
uşa Ta este deschisă spre toţi oamenii bărbaţi, femei şi tineri. Doamne, ajută-mă
să păstrez această uşă deschisă’.”

J

In predica sa, Jan Paulsen a făcut
adesea referire la nevoia de a deschide
uşile bisericii, amintind făgăduinţa
lui Dumnezeu: „Dacă poporul Meu...
atunci şi Eu...”
Invitând biserica să „deschidă
uşile”, fr. Paulsen a îndem nat audienţa
să „se implice activ [mai ales prin
tineri] ca parteneri pentru viitorul
nostru. Vă rog, de dragul lui Hristos,
chemaţi-i pe tineri. Aveţi încredere în
ei. Acordaţi-le putere.”
Apoi preşedintele Paulsen a avertizat:
„Este important să înţelegem că
Dumnezeu nu Se află în posesia unui
singur popor, nici măcar a poporului care
se numeşte al Său. Doresc ca bisericile
adventiste să fie cunoscute drept Case de
rugăciune pentru toate popoarele.”

„Este important
să înţelegem că Dumnezeu nu
Se află în posesia unui singur
popor, nici măcar a poporului
care se numeşte al Său.
Doresc ca bisericile adventiste
să fie cunoscute drept Case
de rugăciune pentru toate
popoarele. ”

Jan Paulsen a adăugat: „Am o
avertizare pentru oricine îi caută bisericii
nod în papură: numai Dumnezeu nu Se
înşală în judecarea oamenilor. Dumnezeu
îi iubeşte pe oamenii de pe tot pământul.
Dumnezeu, care îi iubeşte pe toţi, este Cel
care are puterea să zică: A m un popor pe
care îl numesc al Meu’.”
Dumnealui a explicat că, deşi iniţial
Dumnezeu i-a ales pe urmaşii lui
Avraam, aceştia L-au dispreţuit: „Israel
L-a dezamăgit pe Dumnezeu, în primul
rând, din cauza necredinţei sale, a
necredinţei şi a apostaziei, preferând
idolii şi zeii. De aceea Dumnezeu, a
cărui iubire a fost respinsă, a început să
CURIERUL

caute în alte părţi.”
Prin urmare „Dumnezeu a deschis
uşa pentru neamuri... Pentru o nouă
com unitate spirituală - o rămăşiţă.
Cred că Biserica A dventistă are
astăzi un loc special în ochii lui
Dumnezeu. N u suntem exclusivişti,
suntem doar speciali. Dumnezeu
a aşezat înaintea noastră o uşă
deschisă şi nu stă în atribuţiile
noastre să o închidem sau să îi ţinem
la distanţă pe ceilalţi.”
Apoi a continuat: „Cred că
privilegiul nostru este acela de
a-i invita şi a-i păstra pe oameni
înăuntru; ni s-a încredinţat ceva
unic. Suntem aici pentru a-L sluji pe
Dumnezeu în împlinirea planului Său.
Dumnezeu spune: ’Dacă poporul Meu
va face aşa cum l-am învăţat,
I dacă va fi aşa cum l-am îndem nat
I să fie şi dacă-şi va preda viaţa în
I slujba M ea...’”
„Noi ca biserică ne vom arăta
I legătura cu Dumnezeu prin
| viaţa noastră. Biserica trebuie să
i demonstreze întotdeauna semnele
I distinctive ale poporului Său.
I Aceste semne sunt compasiunea
I şi dorinţa de a lupta pentru cei
I care nu mai luptă.”
„Doresc ca familia adventistă
! din întreaga lume să fie cunoscută
| ca o familie plină de compasiune.”
Insă adventiştii, a adăugat
I dumnealui, trebuie să tindă
I mereu spre înţelepciune, umilinţă
1 şi rugăciune: „Umilinţa nu este
I o trăsătură prea uşor cultivată la
| noi. Dacă Ii servim lui Dumnezeu,
aroganţa trebuie să dispară.”
Paulsen a spus că trăsătura
cea mai im portantă pentru copiii lui
Dumnezeu se găseşte în cei care II
slujesc cu umilinţă şi rămân aproape
de El prin rugăciune. „Dumnezeu
spune: ’Voi asculta. Voi ierta. Voi
vindeca.’ A cesta este un minunat
mesaj de asigurare că Dumnezeu ne
ascultă.”
„In calitate de conducător al
bisericii, trebuie să vă amintesc că
Dumnezeu este mânat de o dragoste
arzătoare pentru mântuirea fiecărui
bărbat, femeie sau copil”, a spus Jan
Paulsen. „Păşiţi împreună cu mine prin
uşa aceasta. Dacă sunteţi copii ai Săi,
atunci cu toţii Ii aparţinem Lui”.
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AGENDA
Sesiunii
Conferinţei
Generale
2005
Alegerea slujbaşilor principali
Cea de-a 58-a Sesiune a Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste
de Ziua a Şaptea s-a desfăşurat în perioada 29 iunie-9 iulie la St.
Louis, Missouri, în Statele Unite. Cei 2.000 de delegaţi la această
sesiune au reprezentat cele 13 diviziuni ale Conferinţei Generale,
101 uniuni, 539 conferinţe şi misiuni locale, precum şi instituţiile şi
bisericile locale. Ei au participat la această sesiune în numele celor
peste 25 de milioane de credincioşi adventişti (membri ai Şcolii de
Sabat) dintre care 14 milioane sunt membri botezaţi, răspândiţi
în cele 203 ţări în care Biserica Adventistă este stabilită oficial.
Participanţii au reflectat diversitatea bisericii în ceea ce priveşte
limba, cultura şi obiceiurile, dar au dovedit unitatea spirituală care ne
uneşte ca o biserică.
Scopul principal al sesiunii a fost stabilirea direcţiei bisericii pe
următorii cinci ani, materializat în alegerea conducerii bisericii pentru
mandatul viitor şi decizii referitoare la alte probleme care afectează
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea pe plan mondial.
Astfel, delegaţii au votat Comitetul de numiri format din 198
de delegaţi (din care a făcut parte şi preşedintele Uniunii Române,
pastorul Teodor Huţanu), care, la rândul său, a supus adunării
generale numele celor care vor urma să slujească biserica ca
administratori ai Conferinţei Generale şi ai celor 13 diviziuni şi
directori-asociaţi ai departamentelor Conferinţei Generale. Tot pe
această cale a fost stabilit Comitetul de Conducere al Conferinţei
Generale şi alte comitete care vor funcţiona în această perioadă.
Dintre cei nouă vicepreşedinţi, şase au fost realeşi, ceilalţi trei
fiind: binecunoscutul evanghelist Mark Finley, cu responsabilităţi
speciale pentru evanghelizarea globală, Pardon Mwansa, care a
lucrat din anul 2003 ca preşedinte al Diviziunii Oceanul AfricoIndian, după ce între 1995 şi 2005 lucrase ca director-asociat al
departamentului de Isprăvnicie Creştină al Conferinţei Generale şi
Ella Simmons, prima femeie aleasă într-o astfel de funcţie în istoria
bisericii. Secretarul şi trezorierul Conferinţei Generale au fost realeşi,
ca şi majoritatea preşedinţilor diviziunilor. In cazul Diviziunii EuroAfrica, toţi cei trei administratori au fost realeşi: Ulrich Fricardt,
preşedinte, Peter Kunze, trezorier, şi Gabriel Maurer, secretar.
In cuvântul său, rostit cu ocazia realegerii, fratele Paulsen a spus: „Cred
că Dumnezeu conduce această congregaţie, această adunare. Dacă nu

aş crede aceasta, responsabilitatea pe care
mi-o asum ar fi foarte greu de purtat. Am
nevoie să ştiu că Duhul Sfânt îmi va fi
un tovarăş şi sprijin continuu şi cred că
va fi.” Ca şi în raportul său, prezentat joi,
pastorul Paulsen s-a adresat şi de data
aceasta în mod special tinerilor adulţi ai
bisericii mondiale, spunând: „Vreau să
veniţi înăuntru (în biserică, n.a.) şi să fiţi
parteneri cu noi ceilalţi”. „Dacă biserica
nu vi se pare interesantă, o puteţi face
interesantă; numai nu vă depărtaţi de ea,
depărtarea de ea este cel mai rău lucru pe
care-1 puteţi face.” „Doresc ca biserica”, a
mai spus dumnealui într-un interviu, „să fie
în mod constant concentrată pe misiune.
Misiunea este obiectivul nostru (...) Cred
că e foarte important pentru fiecare dintre
noi să devină mai implicat.”

Agenda Sesiunii
Conferinţei
Generale - 2005
Noi diviziuni şi uniuni
Ca rezultat al reorganizării
bisericii din Africa, adunarea
administrativă a Sesiunii
Conferinţei Generale a votat
joi, 30 iunie 2005, să recunoască
şi să înregistreze reorganizarea
fostei Diviziuni Africa-Oceanul
Indian şi a Diviziunii Africii de
Est în trei noi diviziuni cunoscute
ca Diviziunea Africa Centrală
şi de Est, Diviziunea Africa de
Sud-Oceanul Indian şi Diviziunea
Africa de Vest-Centrală, care
funcţionează astfel începând cu
1 iunie 2003. A fost votată şi
primirea fiecăreia dintre cele trei
diviziuni în frăţietatea diviziunilor
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
T ot joi, 30 iunie, douăsprezece voturi
au fost luate pentru reorganizarea
(redistribuirea diferitelor teritorii)
diferitelor uniuni sau conferinţe.
In aceeaşi şedinţă au fost votate şi
comitetele pentru:
• Manualul bisericii, format din 40
de membri
• Statute şi regulamente, format din
51 de membri
• Planuri, format din 35 de membri
• Numiri, format din 198 de membri

Priorităţile Sesiunii
Conferinţei Generale
au fost cele de natură
spirituală
Delegaţii se roagă ca să fie
sensibili la călăuzirea din partea
lui Dumnezeu.
Primul punct din agendă al adunării
administrative, chiar înainte ca sesiunea
să înceapă formal, a constat într-o serie
de adunări destinate să asiste delegaţii
şi invitaţii în „auzirea chemării lui
Dumnezeu”.
Gerry Karst, vicepreşedinte al
Conferinţei Generale, unul dintre
plănuitorii acestei presesiuni, a spus
că aceste adunări au fost planificate
pentru a întâmpina nevoile unei biserici

dinamice şi în continuă creştere.
Vorbitori renumiţi au predicat despre
chemarea la rugăciune, bizuirea pe
rugăciune, necesitatea cultivării
relaţiilor, chemarea la mărturisire.
Participanţii au fost invitaţi să se
roage pe grupe pentru nevoile specifice
ale bisericii. Provocările globale care
confruntă biserica, nevoia de unitate,
păstrarea copiilor, tinerilor şi familiilor,
menţinerea unei vieţi de devoţiune
personală, dezvoltarea constructivă a
relaţiilor cu oamenii din alte religii şi
CURIERUL

grupuri, crearea unei comunităţi care
îmbrăţişează diversitatea culturală şi
preocuparea pentru nevoia oamenilor
în suferinţă din întreaga lume au fost
subiecte preferate ale rugăciunilor
delegaţilor.
Randy Roberts, pastor al bisericii
Universităţii din Loma Linda,
sublinia, în prezentarea sa, importanţa
închinării, spunând: „Cui ne închinăm
determină cum trăim”. El sugera ca la
sfârşitul sesiunii Conferinţei Generale
cetăţenii din St. Louis ar trebui să se
întrebe unul pe altul: „Ce ştii despre
adventiştii aceştia?”, iar unii ar trebui
să răspundă: „Sunt oameni care ştiu
să se închine”. întrebaţi apoi: “De
unde ştiţi?” Aceste persoane ar putea
răspunde: „Am văzut modul în care
trăiesc”.
„Suntem o familie a credinţei”,
a spus Lowell Cooper, un alt
vicepreşedinte al Conferinţei
Generale şi organizator al
sesiunii. „In lum ina generozităţii
manifestată de Dumnezeu faţă
de noi, hai să găsim căi de a fi
generoşi faţă de com unităţile
noastre - aici în St. Louis şi
oriunde trăim noi.”
Spiritul de rugăciune a fost
prezent şi de-a lungul întregii
sesiuni prin devoţionalele
prezentate pentru a îndem na la
rugăciune, prin timpul acordat
rugăciunii în întâlnirile oficiale,
prin focul continuu din camera
de rugăciune, dar şi prin tendinţa
participanţilor de a împleti
perm anent conversaţia cu
rugăciunea. Am fost impresionat,
sâmbătă seara, după încheierea
sesiunii, de o scenă pe care am
văzut-o pe unul dintre cele mai
aglomerate culoare la acea oră,
în faţa C entrului A dventist de Carte.
Un tânăr şi un bătrân stăteau de
vorbă şi, deodată, şi-au pus mâinile
unul pe umerii celuilalt şi se rugau cu
ardoare. Deşi, în trecerea lor, m ulţi
îi loveau, ei erau absenţi din forfota
mulţimii. Acolo, se vedea clar, erau
num ai ei doi şi Dumnezeul lor. Şi
trebuie să recunosc că o astfel de
scenă făcea parte din norm alitatea
celor 11 zile din C entrul de
Conferinţe din St. Louis.
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SANDRA BLACKMER, editor de ştiri la „Adventist Review”

Traducere: Florin Balint

„Creşterea în Hristos”,
un nou punct fundamental de credinţă

După două zile de discuţii
intense, delegaţii sesiunii
Conferinţei Generale au votat,
pe 4 iulie, pentru prima dată în
ultimii 25 de ani, să adauge o
nouă declaraţie de credinţă la
cele 27 de puncte fundamentale
de credinţă.
Această nouă declaraţie de
credinţă, intitulată „Creşterea
în Hristos”, are două scopuri
principale: „Primul, se referă în
mod explicit la creşterea creştină,
cu scopul de a exclude spiritismul
şi misticismul oriental ca exerciţii
spirituale ce sunt incompatibile
cu Evanghelia creştină. Al doilea,
se referă la libertatea prin Hristos
faţă de teama puterilor demonice,
cu scopul de a demonstra că a
căuta ajutor de la acesta este
incompatibil cu creşterea noastră
în Hristos.”
Propunerea pentru această
nouă declaraţie a ajuns la sesiune ca
rezultat al solicitărilor diviziunilor de a
adăuga o declaraţie cu privire la natura
vieţii spirituale personale şi a libertăţii
faţă de puterile demonice.
Prin m oartea Sa pe cruce, Isus a
triumfat asupra forţelor răului. Cel
care a înfrânt spiritele demonice,
în timpul slujirii Sale pământeşti,
a distrus puterea lor şi a realizat
condamnarea lor finală. Biruinţa lui
Isus asigură biruinţa noastră asupra
forţelor răului, care caută încă să
ne stăpânească în timp ce umblăm
împreună cu El în pacea, bucuria şi
siguranţa dragostei Sale.
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Prin angajarea noastră în
slujirea plină de iubire a celor
din jurul nostru şi prin mărturia
pe care o dăm despre mântuirea
prin El, prezenţa Sa permanentă
alături de noi, prin Duhul,
transformă fiecare moment şi
fiecare activitate într-o experienţă
spirituală. (Ps. 1,1.2; 23,4;
77,11.12; Col. 1,13.14; 2,6.14.15;
Luca 10,17-20; Ef. 5,19. 20;
6,12-18; 1 Tes. 5,23; 2 Petru 2,9;
3,18; 2 Cor. 3,17.18; Fii. 3,7-14;
1 Tes. 5,16-18; Mat. 20,25-28;
Ioan 20,21; Gal. 5,22-25; Rom.
8,38.39; 1 Ioan 4,4; Evrei 10,25.)

Declaraţia privind afirmarea
Bibliei ca regulă de credinţă

Acum, Duhul Sfânt locuieşte în
noi şi ne dă putere. Prin consacrare
permanentă faţă de Isus ca Mântuitor
şi Domn suntem eliberaţi de povara
faptelor din trecut. Nu mai trăim în
întuneric, temându-ne de puterile
celui rău, în ignoranţă şi lipsa de sens a
fostului nostru mod de viaţă.
In această nouă libertate în Hristos,
noi suntem chemaţi să creştem în
asemănarea caracterului Său, să avem
părtăşie zilnică cu El prin rugăciune,
hrănindu-ne din Cuvântul Său,
meditând la acesta şi la providenţa
Sa, cântându-I laude, adunându-ne
împreună pentru a ne închina şi luând
parte la misiunea bisericii.
I U L I E
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După ce delegaţii participanţi
la Sesiunea Conferinţei Generale
de la Toronto, Ontario, Canada,
în anul 2000, au votat o rezoluţie
timpurie cu privire la Spiritul Profetic,
pastorul adventist Jurrien Den
Hollander le-a reamintit delegaţilor de
primatul Bibliei în credinţa adventistă
şi a întrebat dacă nu ar putea fi
prezentată şi o rezoluţie cu privire la
Sfânta Scriptură. Ca urmare a acestei
propuneri, Comitetul Conferinţei
Generale a propus pentru sesiunea
din acest an adoptarea următoarei
rezoluţii:
Ca delegaţi ai Sesiunii de lucru
din anul 2005 a Conferinţei Generale
din St. Louis, Missouri, reafirmăm
centralitatea Scripturilor în mesajul

şi în viaţa Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea. In Scripturi sunt
descoperite frumuseţea, dragostea şi
harul Domnului nostru Isus Hristos şi
ne sunt oferite ca dar al mântuirii prin
credinţa în jertfa Sa ispăşitoare. Prin
ele, Dumnezeu ni se descoperă pe Sine,
transmiţându-ne o expresie autentică a
caracterului Său, o adevărată concepţie
a naturii realităţii, un raport demn de
încredere al faptelor Sale, o descoperire
a scopului Său şi o expresie a voinţei
Sale pline de dragoste faţă de noi.
Scripturile constituie regula noastră
supremă de credinţă şi practică şi
standardul prin care va fi testată orice
învăţătură şi experienţă. Originea lor
divină le conferă autoritate şi un mesaj
relevant, ce transcende toate culturile şi
poate satisface cele mai profunde nevoi
ale noastre.
Dată fiind importanţa şi natura
unică a Scripturilor şi multiplele
beneficii pe care studiul lor sistematic
le aduce bisericii, noi, delegaţii
Conferinţei Generale întruniţi în
sesiune de lucru, apelăm la toţi
credincioşii adventişti de ziua a şaptea
din întreaga lume să facă loc, în
fiecare zi, citirii regulate, cu rugăciune,
a Scripturilor. Mai mult, dat fiind
beneficiul adevărurilor biblice pentru
toţi oamenii, în special pentru cei
care vor veni la Hristos, îl îndemnăm
pe fiecare credincios să caute activ
modalităţi de a împărtăşi mesajul
Scripturilor altor persoane, cu scopul
de a pregăti lumea pentru revenirea în
curând a Domnului nostru.
Rezoluţia despre Spiritul Profetic
In adunarea administrativă,
delegaţii la sesiunea Conferinţei
Generale au votat rezoluţia cu privire
la Spiritul Profetic. Trei motive au
fost avute în vedere pentru discutarea
acestei rezoluţii. In primul rând,
rezoluţia este o reafirmare a unei
credinţe fundamentale. In al doilea
rând, rezoluţia este o expresie a
recunoaşterii bisericii mondiale faţă de
Dumnezeu pentru acest dar minunat
pe care El l-a dat bisericii. In al treilea
rând, declaraţia încearcă să încurajeze
membrii bisericii, în special pe tineri şi
pe noii membri, să se familiarizeze mai

bine cu scrierile lui Ellen White.
Intr-o perioadă când toate se
schimbă, unii simt că trebuie să lăsăm
ca scrierile lui Ellen White să devină
o parte din istoria noastră. Alţii ridică
întrebări cu privire la inspiraţia şi la
relevanţa scrierilor sale. De aceea,
această rezoluţie poate fi folosită
pentru a arăta că biserica mondială
consideră, încă, scrierile lui Ellen
White relevante pentru biserica de
astăzi. Declaraţia poate fi folosită,
de asemenea, să-i motiveze pe lideri
pentru a dezvolta programe care vor
creşte încrederea în scrierile Spiritului
Profetic. Redăm mai jos conţinutul
rezoluţiei:
Ca delegaţi ai Sesiunii de lucru din
anul 2005 a Conferinţei Generale din
St. Louis, Missouri, recunoaştem că
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
a fost binecuvântată din abundenţă
de Domnul prin darul profeţiei
manifestat în lucrarea şi scrierile lui
Ellen G. W hite. Prin aceasta, Domnul
a călăuzit dezvoltarea bisericii de la un
număr redus de membri la o mişcare
mondială, căreia i s-a încredinţat
proclamarea soliei mântuirii prin
Hristos şi a speranţei revenirii Sale
în slavă în curând. Lucrarea ei a

contribuit în mod direct la menţinerea
unităţii bisericii şi a susţinut-o în
momentele grele. Scrierile sale
continuă să aibă cea mai pozitivă
influenţă în viaţa bisericii, oferind
alinare, călăuzire, instruire, corecţie şi
stimul teologic. Studiul lor va conduce
constant biserica înapoi la Biblie, ca
fundament al credinţei şi practicii.
Ca delegaţi, noi afirmăm rolul
im portant pe care scrierile lui Ellen
G. W hite îl joacă în hrănirea mişcării
advente şi în m enţinerea unităţii
bisericii mondiale. Prin urmare,
adresăm un apel adventiştilor de
ziua a şaptea din lum ea întreagă de
a studia cu rugăciune scrierile sale,
cu scopul de a înţelege mai deplin
planurile lui Dumnezeu pentru
poporul rămăşiţei Sale. Facem
apel la conducătorii bisericii de la
toate nivelurile adm inistrative să
planifice şi să faciliteze promovarea
şi studiul scrierilor Spiritului Profetic
în câmpurile lor. Adresăm un apel
tineretului să se familiarizeze cu
bogăţia sfaturilor divine care se
găsesc în aceste scrieri, deoarece
aceasta le va îmbogăţi foarte mult
viaţa în timp ce slujesc D omnului şi
semenilor lor.

RETROSPECTIVA

Sir James Carlisle, Guvernator general în Antigua şi Barbuda a fost prezentat ca oaspete de
onoare. In cadrul scurtelor sale remarce, el a relatat despre experienţa învestirii sale cu titlul de
cavaler de către regina Elisabeta, la Palatul Buckingham, dat fiind faptul că nu a putut accepta o
învestitură anterioară în Sabat, din cauza convingerilor sale religioase.

CURIERUL

ADVENTIST

—

I U L I E

2 0 0 5

23

Declaraţie-protocol privind
adăugirile şi revizuirile
„Declaraţiei punctelor
fundamentale de credinţă”
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
are un crez deschis. Aceasta dovedeşte
umilinţa necesară pentru a nu opune
rezistenţă voinţei divine, în cazul în care
doreşte să mai descopere aspecte pe care
copiii lui Dumnezeu trebuie să le urmeze
pentru a-şi dovedi credincioşia totală
faţă de Creatorul lor. In acelaşi timp,
biserica trebuie să vegheze împotriva
învăţăturilor străine şi a practicilor care
ar contraveni voinţei lui Dumnezeu.
In acest sens, delegaţii la cea de-a 58
Sesiune a Conferinţei Generale au votat,
pe 3 iulie, adoptarea unui protocol care
conţine regulile ce trebuie urmate pentru
orice revizuire sau adăugire la credinţele
fundamentale ale Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea.
Cu privire la acest protocol, Angel
Rodriguez, directorul Institutului de
Cercetări Biblice, a spus că „natura
credinţelor noastre fundamentale nu
este un credo, ci o listă de credinţe care
ne ţine împreună. Aceasta înseamnă că
adevărul este dinamic. Aceasta arată
că revizuiri şi adăugiri pot fi făcute în
viitor. ”
Conţinutul Declaraţiei-protocol
privind adăugirile şi/sau revizuirile
„Declaraţiei punctelor fundamentale de
credinţă” este următorul:
La adăugarea şi/sau revizuirea
„Declaraţiei punctelor fundamentale
de credinţă” este imperios necesară
implicarea în acest proces, atât cât
este posibil, a unei părţi cât mai mari a
bisericii la nivel mondial. Orice sugestie
ar trebui bazată pe o preocupare serioasă
privind bunăstarea bisericii mondiale,
mesajul şi misiunea ei, trebuie să fie
susţinută de Biblie şi să fie făcută prin
consultare cu scrierile sorei EUen G.
White. Având în vedere importanţa şi
necesitatea implicării bisericii mondiale
în procesul de adăugire şi/sau revizuire
a „Declaraţiei punctelor fundamentale
de credinţă”, orice sugestie privind
posibilele schimbări trebuie să ajungă
la biroul preşedintelui Conferinţei
Generale cel târziu cu doi ani înaintea
sesiunii de lucru a Conferinţei Generale.
24

CURIERUL

ADVENTIST

—

Un membru al grupului muzical „Tinerii

Nandin Bold, în vârstă de cinci ani, fiica

Ambasadori" marchează prin cântec

primului pastor din Mongolia.

Dacă sunt considerate necesare
adăugiri şi/sau revizuiri ale „Declaraţiei
punctelor fundamentale de credinţă”,
acest lucru este iniţiat de Conferinţa
Generală, iar această chestiune trebuie
discutată cu atenţie la fiecare nivel
administrativ. La evaluarea sugestiei de
schimbare, forul de conducere al fiecărui
nivel administrativ va stabili un proces
corespunzător de evaluare, solicitând
informaţii din cât mai multe surse.
Procesul de la fiecare nivel administrativ
va avea ca rezultat fie recomandarea
schimbărilor propuse către următorul
nivel administrativ, fie renunţarea
la oricare altă abordare a problemei
respective. Astfel, recomandarea
efectuării de schimbări în „Declaraţia
punctelor fundamentale de credinţă”
va ajunge la Conferinţa Generală. O
dată ajunsă la Conferinţa Generală,
sau dacă sugestiile au luat naştere în
cadrul Conferinţei Generale, va fi numit
un comitet ad-hoc pentru a coordona
procesul şi a facilita dialogul.
Conferinţa Generală va folosi
următoarea procedură în încercarea de
obţinere a consensului bisericii mondiale
în favoarea sau împotriva schimbărilor
propuse:
1.
Conferinţa Generală va coordona
şi va facilita procesul de dezbatere prin
intermediul biroului prezidenţial şi al
membrilor comitetului ad-hoc.
I U L I E
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2. O variantă preliminară aprobată
de Comitetul Anual sau de Primăvară
va fi trimisă diviziunilor pentru
comentarii şi reacţii. Această variantă ar
trebui discutată la nivelul Uniunilor de
Conferinţe sau Misiunilor şi tipărită în
publicaţiile oficiale locale ale bisericii.
3. Implicarea Facultăţilor şi
Seminariilor Teologice.
4- Discutarea acestui subiect în
cadrul Comitetului privind Institutul de
Cercetări Biblice sau în alte comitete
abilitate.
5. Publicarea unei variante în
revistele Adventist Review şi Ministry
şi publicarea lor pe Internet pentru
comentarii şi reacţii din partea
membrilor bisericii.
6. Conferinţa Generală şi comitetul
ad-hoc vor primi toate sugestiile
venite din partea bisericii mondiale
şi vor pregăti o variantă finală ce va
fi propusă Comitetului Anual pentru
dezbaterile ulterioare dinaintea
sesiunii de lucru a Conferinţei
Generale.
7. Doar Conferinţa Generală reunită
în sesiune de lucru poate aproba
adăugiri sau revizuiri la „Declaraţia
punctelor fundamentale de credinţă a
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea”.
A 58-a Sesiune a Conferinţei Generale, St.
Louis, Missouri, 3 iulie 2005.
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acă ne vom afla încă aici
în anul 2020, vom fi o
comunitate religioasă care
s-ar putea să numere 50
de milioane de membri”, a spus Jan
Paulsen, preşedintele Conferinţei
Generale, în prima expunere din seria
„Prezentarea conducerii adventiste”,
duminică dimineaţa, 3 iulie. „Dintre
aceştia”, a continuat dumnealui,
„numai 12% vor fi fost adventişti de
ziua a şaptea în anul 2000. Chiar şi
numai această perspectivă ne îndeamnă
să luăm în considerare modul în care
transmitem identitatea şi valorile de la o
generaţie de credincioşi la următoarea.”
Fratele Paulsen a început cu
aceste cuvinte prima dintre cele cinci
prezentări care au avut loc în timpul
sesiunii Conferinţei Generale, având
ca obiectiv abordarea necesităţii vitale
de conducere spirituală la fiecare
nivel al administraţiei bisericii, de la
comunitatea locală până la Conferinţa
Generală.
Punând în contrast modele
contemporane, corporative de
conducere, cu modelul biblic, fr. Paulsen
a observat: „Noi suntem o comunitate de
indivizi, uniţi prin dragoste şi angajament
faţă de Hristos şi faţă de biserica Sa, care
am ales de bunăvoie să fim adventişti de
ziua a şaptea. Trebuie să avem încredere
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unii în alţii. Este de o importanţă vitală
ca încrederea să nu fie desfiinţată de
obsesia pentru control.”
Fratele Jan Paulsen a mai vorbit
despre nevoia de abordare creativă a
tensiunii dintre permanent şi tranzitoriu,
dintre rigiditate şi flexibilitate.
Dumnealui a subliniat faptul că
schimbarea este o realitate în cultura
modernă, care nu poate fi ignorată.
„Este responsabilitatea conducerii să
identifice în mod clar valorile credinţei şi
comportamentului care transcend timpul
şi cultura”, a spus dumnealui.
Calităţile principale pentru
conducători, menţionate de fratele
Paulsen, sunt umilinţa, integritatea şi
viziunea. „Transparenţa este filtrul prin
care se văd umilinţa şi integritatea”.
„Acestea sunt cele mai importante
calităţi pentru conducătorii adventişti.”
Printre subiectele abordate în cadrul
seriei de prezentări ale conducerii
s-au numărat: „Integritatea: Un
imperativ al secolului XXI”, de B. Lyn
Behrens; „Conducătorii şi autoritatea
ecleziastică: acceptarea autorităţii”, de
Angel Manuel Rodriguez; „Acţionând
cu responsabilitate: aspiraţiile unui
slujitor pe calea conducerii”, de Ted L.
Ramirez, şi „Caracterizarea conducerii
adventiste: reacţia faţă de diversitate”,
de Leslie N. Pollard.

După discursul său, fratele Jan
Paulsen a răspuns la întrebări şi
comentarii din sală. întrebările, puse de
delegaţii din diferite părţi ale lumii, au
reflectat o gamă largă de preocupări:
cum să fie dezvoltate calităţile de
lider ale tinerilor; atribuirea de
responsabilităţi de conducere liderilor
locali, care este posibil să nu fi avut
parte de o educaţie adventistă; şi cum
să mobilizezi talentele femeilor din
poziţiile de conducere.
Fratele Paulsen a răspuns la nevoia
de integrare a viitorilor lideri în
activitatea bisericii, reamintindu-le
delegaţilor existenţa Biroului pentru
Conducere de la Conferinţa Generală,
care a pregătit un program de patru
ani, cu o largă deschidere pentru
leadership. Programul este prezentat
în diferite părţi ale lumii de pastori,
administratori şi educatori cu
experienţă. „Nu există o cale magică
prin care aceste lucruri se vor realiza”,
a mărturisit fratele Paulsen. „O parte
din sarcina dumneavoastră”, le-a spus
dumnealui celor prezenţi, „este aceea
de a veghea ca aceia cărora le slujiţi
să aibă posibilitatea de a-şi dezvolta
darurile lor spirituale, personalităţile şi
caracterele, de a determina modul în
care ei pot fi integraţi în serviciile de
conducere ale bisericii.”

Conducerea sub lumina
reflectorului
RETROSPECTIVA

STEPHEN CHAVEZ
Manager Editor,
„Adventist Review”

Traducere: Florin Balint
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SANDRA BLACKMER, editor de ştiri la „Adventist Review”

Traducere: Florin Balint

Delegaţii aleg prima femeie în
funcţia de vicepreşedinte
„Acesta este unul dintre acele
evenimente istorice despre care
ai dori să le povesteşti copiilor sau
nepoţilor tăi - că ai fost acolo când
s-a votat”, a spus Delbert Baker,
secretarul Comitetului de Numiri
al Sesiunii Conferinţei Generale.
Când stadionul s-a liniştit,
Baker a anunţat nominalizarea
sorei dr. Ella Simmons, prima
femeie vicepreşedinte al
Conferinţei Generale în istoria de
142 de ani a bisericii.
„De mult timp mi se pune
întrebarea: ’Nu există loc la cel
mai înalt nivel al conducerii
bisericii noastre pentru femeile
înzestrate, calificate, talentate
profesional din această biserică?’”
le-a spus preşedintele Jan Paulsen
delegaţilor după ce numirea Ellei
Simmons a fost anunţată. Fratele
Paulsen a explicat că deşi multe
femei din biserică sunt „atât
înzestrate din punct de vedere spiritual,
cât şi calificate profesional”, ele au slujit
în poziţii de conducere numai într-un
sens limitat, deoarece „multe dintre
poziţiile de conducere din biserică
implică hirotonirea”.
„Trebuie să fim capabili să
armonizăm cerinţele unui post care
este precis definit, cu capacitatea
profesională a persoanei ce vine
împreună cu abilitatea, experienţa
şi talentul necesar pentru respectiva
lucrare”, a adăugat fr. Paulsen. „Dr.
Ella Simmons este tocmai o astfel de
persoană. Mă bucur de faptul că vom
avea o femeie care să ne ajute la acest
nivel de conducere.”
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Fiind chemaţi să voteze
nominalizarea istorică, delegaţii au
votat în unanimitate pentru alegerea
sorei Simmons ca vicepreşedinte.
„Acesta este un moment cu adevărat
istoric pentru biserica noastră”, a
spus dr. Simmons după ce a fost
prezentată delegaţilor. „Cred că în cer
este bucurie pentru această tranziţie
a bisericii Sale de astăzi. Cu toate
acestea, sunt foarte conştientă de
faptul că acele clopote nu bat pentru
Ella Simmons, ci pentru biserica Sa.
Mă rog şi vă cer să vă rugaţi pentru
mine ca niciodată să nu fiu furată de
importanţa acestei decizii, ca niciodată
să nu fiu furată de poziţie, ca niciodată
să nu caut să urmez eul şi să-i fac pe
I U L I E
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plac, ci să fiu folosită ca un vas
smerit pentru Hristos şi numai
pentru Hristos. Vă mulţumesc
pentru încredere.”
Ella Simmons are un doctorat
în educaţie de la Universitatea din
Louisville şi vine în această nouă
poziţie cu o experienţă bogată atât
în administraţia bisericească, cât şi
cea publică.
a slujit ca decan şi
vicepreşedinte al Administraţiei
Academice la Universitatea La
Sierra din Riverside, California,
din anul 2000 până în anul
2004, înainte de aceasta fiind
vicepreşedinte pentru probleme
academice la Oakwood College
din Huntsville, Alabama. A
lucrat, de asemenea, ca prodecan
al Facultăţii de Educaţie din
cadrul Universităţii Louisville
din Kentucky şi preşedinte al
Departamentului de Educaţie de
la Colegiul pentru ştiinţe exacte de la
Universitatea de Stat din Kentucky.
Dr. Simmons a slujit Biserica
Adventistă ca membru al Comitetului
Executiv al Conferinţei Generale,
al Comitetului Diviziunii NordAmericane pentru programa şcolară
a copiilor şi al Comitetului director
al Review and Herald Publishing
Association.
Dr. Ella Simmons este căsătorită
cu Nord Simmons, profesor de liceu,
actualmente pensionar. Familia Simmons
are doi fii, Darryl şi Christopher, şi doi
nepoţi. Ambii fii fiind educatori, unul în
educaţie publică specială, iar celălalt în
instruire pentru corporaţii.
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Impresii
entru câteva zile, St. Louis a devenit... „Ierusalimul”
unde poporul lui Dumnezeu stă adunat pentru
închinare, zidire sufletească, pentru viziune. E
impresionant şi copleşitor, în acelaşi timp, să ştii că
glasul bisericii, adunat în sesiunea Conferinţei Generale, e
glasul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, e fermecător să descoperi
minunata părtăşie alături de toate neamurile, limbile şi culorile
pământului, mulţimi de oameni până ieri „străini”, iar azi „fraţi”
în Domnul Isus.
In această „mare” de oameni, pe care aproape că n-o poate
număra nimeni, printre „unde” de americani şi europeni,
asiatici sau africani, nu poţi să nu zăreşti cu bucurie „valurile”
româneşti, pentru că oriunde sunt români se fac „valuri”. In
comitetele de numiri sau în uriaşa sală a plenului sesiunii,
printre sutele de standuri ale expoziţiei internaţionale sau, pur şi
simplu, pe străzile oraşului St. Louis, românii sunt pretutindeni.
Glasul României a fost auzit în comitetul de numiri al
Conferinţei Generale, prin preşedintele Uniunii, fratele Teodor
Huţanu. Viziunea românească asupra lucrării a fost exprimată
în comitetul de numiri al Diviziunii Euro-Africa nu doar prin
glasul preşedintelui Uniunii Române, ci şi prin secretarul şi
trezorierul Uniunii, fraţii Emilian Niculescu, respectiv Ioan
Câmpian Tătar. întreaga delegaţie română, numărând 14
persoane, şi-a exprimat prin vot, fără reţineri şi cu deplină
responsabilitate, opinia, pe întreg parcursul lucrărilor.
Trecând în zona „de reclamă”, în uriaşa hală a Complexului
America’s Center, printre cele aproape 300 de standuri, la
loc de cinste stau cele 2 standuri româneşti: cel al „Uniunii
de Conferinţe', al românilor de acasă, şi cel al „Romanian
Ministries International”, al românilor din toată lumea.
La standul „Uniunii de Conferinţe”, fratele Cristian Modan
şi Sora Beatrice Lospa întâmpină, zilnic, sute de vizitatori
desprinşi din miile ce trec ca un fluviu necontenit prin
expoziţie. Adventiştii din lumea largă află astfel de lucrarea
noastră, fie că e vorba de cea de tineret sau Sola Scriptura, de
centrul de la Herghelia sau Institutul Teologic.
Li standul „Romanian Ministries International”,
vicepreşedintele asociaţiei, Ion Rădoiaş, din Loma Linda,
SUA, ajutat în mod voluntar de familia Rcxdica şi Constantin
Ioniţă, din Avondale, Australia, povestesc, la rândul lor,
nenumăraţilor curioşi despre implicarea românilor de afară în
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numeroase acţiuni misionare, sociale sau caritabile în România.
Sunt atât de fericiţi să spună lumii despre cei un milion de
dolari adunaţi pentru lucrarea de acasă şi transformaţi apoi în
80 de evanghelizări în 60 de localităţi, secerând peste 1.000 de
suflete pentru Hristos.
La vremea prezentării raportului Diviziunii Euro-Africa,
România a fost din nou în „atenţie”, pe ecran, în văzul miilor de
delegaţi şi oaspeţi de pe întreg mapamondul. Acţiuni precum
„Galileanul” sau „In centrul atenţiei” ne-au făcut să ne simţim
atât de bine că suntem români şi chiar să ne fie dor de lucrul
de acasă. Cinci sute de steaguri tricolore au fost oferite apoi tot
atâtor participanţi în imensul stadion din America’s Center, cu
ocazia Paradei Naţiunilor.
Bucuria noastră ar fi fost deplină dacă un român, de-al
nostru de acasă, ne-ar fi reprezentat în Comitetul Conferinţei
Generale sau măcar al Diviziunii. Ne mângâiem cu gândul că
secretarul Diviziunii, fi. Gabriel Maurer, vorbeşte româneşte şi
încă mai are rădăcini în „arcul Carpatic”. Poate altădată, cine
ştie. Oricum, nu voia noastră e importantă, ci a Celui de Sus,
aşa că facă-se voia Lui.
Şi pentru că tot ce e frumos deocamdată e şi trecător,
rămânem după aceste 11 zile cu bucuria de a-L fi văzut pe
Domnul la lucru în toate cele patru colţuri ale lumii, de a fi
învăţat de la alţii şi de a împărtăşi şi altora tot ce am adus cu noi
de acasă.
Ne întoarcem acasă mai motivaţi ca oricând, bucuroşi
că am simţit rafale ale ploii târzii în Africa, America de Sud
sau Asia. Ne întoarcem convinşi că întâlnirea cu Domnul e
mult mai aproape decât am văzut-o înainte. Ne întoarcem
acasă, ştiind că avem atât de mult de lucru şi ora e târzie. Ne
întoarcem acasă!

Delegaţi români la Sesiunea Conferinţei Generale
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Rapoartele Diviziunilor

Fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni. 1 C orinteni 4,9 u. p.

!ecare sesiune a Conferinţei Generale devine, întrn mod aparte, o privelişte pentru îngeri, oameni şi
lume. De data aceasta, Domul „Edward Jones” s-a
transformat într-o uriaşă vitrină în care fiecare diviziune
aşezat raportul minunilor harului lui Dumnezeu, dovezi ale
călăuzirii şi ale iubirii lui Dumnezeu pentru biserica Sa. In ceea
ce urmează, vom prezenta secvenţe din aceste rapoarte.

secularizaţi din Europa Apuseană, musulmanii şi evreii. Cei
mai receptivi faţă de Evanghelie sunt imigranţii din Europa
şi Orientul Apropiat, cât şi grupări din Pakistan şi Sudan.
Programele de plantare de biserici şi lucrarea în grupe mici
au adus totuşi rezultate îmbucurătoare. La 31 decembrie
2004, numărul total al comunităţilor şi grupelor a ajuns la
1.777 faţă de 1.537 în anul 2000.

Raportul Diviziunii
Trans-Europene

Raportul Diviziunii
Nord-Americane

înaintând în ciuda războiului, a intoleranţei
şi a persecuţiei

Ispravnici credincioşi ai binecuvântărilor

Biserica A.Z.Ş. din Diviziunea Trans-Europeană trăieşte
cu entuziasm simţământul urgenţei misiunii primite de la
Dumnezeu pentru oamenii pierduţi. Acesta se îmbină cu o
reflectare atentă cu privire la secretele creşterii. Concluzia
este că o creştere numerică depinde de măsura creşterii
spiritualităţii şi a unirii. Planul elaborat pentru cei cinci ani
care au trecut se numea: „Creştem împreună”, plan care a
călăuzit priorităţile şi activităţile diviziunii.
Vastul teritoriu al acestei unităţi administrative se
caracterizează printr-o diversitate extremă culturală şi
naţională, punctată din loc în loc de mici comunităţi
adventiste organizate în 13 Uniuni şi trei câmpuri misionare
ataşate. Numeric, diviziunea este cea mai mică (98.575
membrii la finele anului 2004). astfel că raportul faţă de
populaţia întregului teritoriu este cel mai mare faţă de
toate diviziunile: 1 membru A.Z.Ş./6.000. Marile provocări
şi probleme le constituie, mai ales, grupurile ţintă: cei
28
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lui Dumnezeu
In ultimii cinci ani, în această diviziune s-au botezat 153.000
de persoane, astfel că, azi, biserica numără 5.066 comunităţi
şi 613 grupe. La finalul anului 2004, numărul de membri a
trecut de 1.000.000.
Dintre planurile care au fost desfăşurate în această diviziune
s-au evidenţiat următoarele:
„Semănat un miliard”
Conducătorii bisericii au declarat anul 2004 ca fiind „Anul
Evanghelizării Mondiale”, care s-a materializat în distribuirea
de 25 milioane de invitaţii pentru studii biblice. Din luna
martie, zilnic se primeau 20 de telefoane şi 120 de cereri
scrise pentru participare. Voice ofProfecy a primit 27.360 de
solicitări pentru studii biblice.
Evanghelizări NET
W alter L. Pearson jr., directorul postului Breath of Life, a

prezentat o serie de evanghelizări cu titlul „ Experimentează
puterea”. Seria de 21 de prezentări ţinute în Baltimore,
Maryland, au fost recepţionate în 1.600 de locaţii din întreaga
lume, în limbile: engleză, spaniolă, portugheză şi suahili.
Folosirea unor oportunităţi aparte
Marea popularitate a filmului lui Mei Gibson, „The Passion
of Christ”, a fost folosită de biserica din America de Nord
ca să distribuie broşuri despre suferinţele Mântuitorului, o
compilaţie a cărţii Hristos, Lumina lumii. S-au distribuit mai
mult de 800.000 de asemenea broşuri.
Capelania adventistă
Azi, Biserica A.Z.Ş. are cca 5o de capelani, plus 34 în rezervă.
Arthur Branner, un capelan, spunea: „Eu cred că există
două poziţii principale în armată - medic şi capelan. In timp
ce medicul se ocupă de rănile fizice, capelanul se ocupă de
rănile sufleteşti şi-i ajută ca să ia cele mai importante decizii
în viaţă.”
Noţiunea de slujire s-a vădit şi în ceea ce priveşte contribuţia
în daruri şi zecime. Zecimea din cei 5 ani totalizează 3,5
miliarde dolari, ceea ce reprezintă 58% din totalul zecimii din
biserica mondială.

Raportul Diviziunii Euro-Asia
îngerii zboară deasupra Euro-Asiei
In seara de 3 iulie, a venit rândul Diviziunii Euro-Asia să-şi
prezinte raportul. După un salut zgomotos produs de lovirea
unor linguri de lemn ornamentale,
preşedintele diviziunii, Artur Stele,
i-a oferit fratelui Jan Paulsen o uriaşă
lingură de lemn pictată.
Diviziunea aceasta cuprinde cea mai
întinsă arie geografică: 12 ţări, 12
fusuri orare. Raportul video a oferit
date statistice şi o serie de imagini.
Numărul membrilor este de 147.000. In
ultimii 5 ani, s-au botezat 62.300. S-au
construit 781 de biserici, iar 277 se află
în construcţie.
Conducătorii bisericii întâmpină
anumite dificultăţi aparte. De pildă,
în Bielorusia, adventiştilor nu le este
permis să închirieze clădiri publice
pentru a ţine servicii divine. Această
creştere nu s-a întâmplat fără o plănuire amănunţită din
partea conducătorilor. S-au împărţit peste 30 milioane de
broşuri şi s-au ţinut campanii de evanghelizare transmise
prin satelit. După iniţiativa din anul 2001, mai mult de 5.000
de persoane au participat la studii biblice ţinute în grupe
mici. Eficienţa lucrului în grupe mici a fost prezentată prin
experienţa sorei Luba. Invalidă din copilărie şi suferindă,
Luba nu are mai mult de 1 m înălţime. In ciuda acestor
infirmităţi, ea încerca să mărturisească credinţa ei şi altora.
Ocazia a venit printr-un post de radio local unde a vorbit
despre singurătate. Numaidecât a fost sunată la telefon de

mai mulţi ascultători până târziu în noapte. A legat mai
multe prietenii şi a organizat o grupă mică. Astfel a reuşit
să-i conducă pe mulţi oameni la Domnul Hristos. Această
întâmplare mişcătoare a fost urmată de aplauze puternice
care s-au intensificat şi mai mult când sora Luba a apărut
pe scenă, sprijinindu-se în câije. întrebată de preşedintele
diviziunii ce ar dori să spună auditoriului, ea a zis: „Iubiţi
oameni, dacă Domnul mă poate folosi pe mine, eu cred că vă
poate folosi pe fiecare dintre voi”.

Raportul Diviziunii
Asia-Pacificul de Nord
Dumnezeu o va finaliza
Regiunea geografică cuprinsă de această diviziune numără un
sfert din populaţia lumii. Ea cuprinde ţări cum ar fi: China,
Hong Kong, Japonia, Coreea de Nord şi Coreea de Sud,
Mongolia şi Taiwan. Numărul total al membrilor este de
546.000 organizaţi în 1.731 de biserici. Preşedintele Jairyoung
Lee a raportat un număr de 9.439 de botezuri care au avut
loc în ultimii 5 ani. O continuă provocare pentru biserică
o constituie ţări cum ar fi Coreea de Nord, unde nu există
biserici adventiste, deşi există dovezi că mulţi ţin Sabatul. De
asemenea, el a arătat că doar 3% din populaţia acestei regiuni
a lumii este creştină. Secularismul, materialismul, diferite
ideologii politice distrag atenţia oamenilor de la Dumnezeu,
de aceea, biserica încearcă diferite modalităţi de a-i aborda pe
oameni. Adventiştii sunt prezenţi de mai mult de 100 de ani

în această zonă a lumii. ADRA activează intens în Coreea de
Nord, Mongolia şi China. Printre cele 16 proiecte, unele au în
vedere agricultura, sănătatea, educaţia sau chiar repararea de
biciclete şi împărţirea de alimente. Evanghelia se răspândeşte
şi prin intermediul celor 12 spitale şi multe sanatorii şi clinici
din această regiune. De asemenea, există 44 de şcoli adventiste
cu 25.000 de studenţi. Astfel, la Universitatea Adventistă
din Seul, anual, se botează cca 800 de persoane. Biserica din
Coreea de Sud pregăteşte şi trimite pastori care să planteze
biserici în Japonia, Taiwan şi Mongolia.
Un alt proiect, „1.000 de misionari”, cu sediul în Filipine a
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avut un efect semnificativ datorită celor 3.100 de misionari
care au lucrat în 34 de ţări diferite.

Raportul Diviziunii
Pacificul de Sud
N e stau în faţă multe provocări
Doctorul Erika Pyni, îmbrăcat conform tradiţiei băştinaşilor, a
sunat dintr-o scoică uriaşă, anunţând prezentarea raportului
acestei diviziuni. Ea cuprinde insule aflate la nord de Ecuator
până la Polul Sud, şi de la Insulele Christmas până la Polinezia
Franceză şi Pitcaim, o regiune cu mai multă apă decât
teren uscat. Intr-o prezentare video s-au raportat campanii
evanghelistice ţinute de fr. Mark Finley în Papua-Noua Guinee,
care s-au încheiat cu 2.300 de botezuri. Şcolile adventiste
îi încurajează pe tinerii studenţi să se implice în proiecte de
scurtă durată. Mai mult de 1.000 de voluntari, în fiecare an,
sunt dispuşi să slujească pentru Dumnezeu în misiune. In anul
2004,14.000 de persoane s-au alăturat bisericii. Preşedintele
diviziunii, Laurie Jevans, i-a provocat pe toţi delegaţii să accepte
în continuare răspunderea împărtăşirii Evangheliei către toţi
oamenii. Apoi a arătat, prin materiale video, răspunsul unor
membri care au acceptat să trăiască cu un trib încă nedescoperit
din Papua-Noua Guinee sau alţii care şi-au vândut casa pentru
a cumpăra un iaht în scopuri misionare. „Lucrarea încă nu s-a
terminat, spunea preşedintele diviziunii, dar trăim într-o regiune
unde pescuitul’ preocupă mintea noastră.” La sfârşitul anului
2004, numărul total al membrilor diviziunii era de 372.000,
dintre care 70.000 s-au adăugat în ultimii cinci ani. Există 5.170
de biserici şi 675 de pastori.

Raportul Diviziunii Africa Centrală
de Est
Născuţi pentru a servi
Aceasta este cea mai nouă diviziune, deoarece a fost înfiinţată
la 1 ianuarie 2003 din regiunile răsăritene ale Africii şi ale
Oceanului Indian. Biserica prosperă în această regiune. Raportul
video s-a concentrat asupra lucrării de slujire în care s-a angajat
biserica. Folosind parabola bunului samaritean, preşedintele

diviziunii, fr. Mbwana, a spus: „Noi am ales să nu trecem pe
lângă cei suferinzi. Noi am ales să le legăm rănile. A urmat o
istorie a intervenţiei bisericii într-o tabără de refugiaţi. Urmarea
a fost atât botezul mai multor persoane, cât şi construirea de
biserici. Adventiştii din Burundi ajută victimele bolii SIDA prin
intermediul clinicilor, a centrelor de educaţie, şi prin consiliere.
In Somalia, ADRA ajută mai ales pentru procurarea apei.
Raportul a arătat cât de puternic dezvoltat este sistemul de
educaţie adventist în această diviziune. In şcoli şi universităţi mii
de tineri primesc educaţia necesară, dar şi cunoştinţe temeinice
din Biblie. Transmisiunile prin satelit sunt un element foarte
eficient. In anul 2004, o evanghelizare ţinută de fr. Mark Finley,
transmisă din Ruanda, a avut ca efect botezarea a peste 11.000
de persoane. Cea mai mişcătoare experienţă din raport a fost
legată de genocidul din Ruanda. Soţul sorei Adele a fost ucis în
timpul războiului civil. După război, sora Adele s-a hotărât să
viziteze închisorile pentru a-i ajuta pe duşmani. In cele din urmă,
a dat de cel care l-a ucis pe soţul ei. I-a dus cărţi şi mâncare.
Louis, fostul criminal, se temea de răzbunare. Dar ea l-a iertat.
Şi, în cele din urmă, l-a acceptat în casa ei ca pe propriul fiu.
Numărul membrilor, la sfârşitul anului 2004, era de 1.972.637.

Raportul Diviziunii Africa de Sud
şi Oceanul Indian
întâmpinând viitorul cu încredere
Această Diviziune s-a născut la 1 ianuarie 2003 din Diviziunea
Africa de Est şi Diviziunea Oceanul Indian. Această nouă
entitate a bisericii are trei limbi oficiale, engleză, franceză şi
portugheză, şi este alcătuită din 23 de ţări. Populaţia care
trăieşte în această regiune a lumii numără 135 de milioane
de oameni. Proporţia adventişti/neadventişti este de 1 la 80,
adică raportul cel mai mic din întreaga lume. In primii 2 ani
(2003-2004), numărul membrilor a crescut de la 1.624.000 la
1.840.000. Actualmente în Zambia, la fiecare 22 de persoane
revine un adventist. Se speră ca în anul 2005 ambele Uniuni
din această ţară să depăşească numărul de 500.000 de membri.
Cărui fapt i se datorează această creştere? Sunt mai mulţi factori,
între care implicarea pastorilor, slujirea membrilor. Astfel, mulţi
membri laici conduc evanghelizări în diferite zone ale diviziunii.
Catherine Banda este un asemenea exemplu. Ea a început cu
prezentări în faţa unui grup mic. La început
s-au botezat 4, apoi 30, şi la o altă ocazie 58.
Deşi istoria acestei diviziuni este scurtă, ea
poartă dovezile vizibile ale Duhului Sfânt.

Raportul Diviziunii
Sud-Americane
De la începuturi modeste la
un seceriş îmbelşugat

„Primele pagini ale istoriei bisericii în
America de Sud s-au scris cu sacrificii, cu
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sudoare şi cu lacrimi”, spune preşedintele Ruy Nagel. „Dar sunt
sigur că ultimele pagini vor fi scrise, în curând, sub puterea şi
inspiraţia Duhului Sfânt.” La înfiinţarea ei, în 16 februarie 1916,
Diviziunea Sud-Americană avea 4.903 membri răspândiţi în
88 de biserici. Astăzi, biserica numără 2.415.392 de membri,
având 7.801 biserici organizate şi 9.539 de grupe. Printre
secretele reuşitei, preşedintele diviziunii menţionează, mai întâi,
binecuvântările lui Dumnezeu, apoi un spirit de religiozitate
al locuitorilor, iar în al treilea rând profilul misionar pronunţat
al membrilor bisericii. Timp de 10 ani, activităţile bisericii au
avut atât două cuvinte-cheie ca parametri, cât şi un rezumat
al filozofiei lucrării: evanghelism integrat. Acest plan diferă de
planul Conferinţei Generale, dar este o strategie prin care toate
departamentele bisericii, la toate nivelurile, acţionează în vederea
unor ţinte comune, într-un spirit de cooperare, aşa încât fiecare
membru este întărit din punct de vedere spiritual şi simte nevoia
să câştige alţi ucenici pentru Hristos. Evanghelismul integrat
este un stil de viaţă al Bisericii Adventiste din America de Sud.
Noi nu avem o diversitate de planuri, ci doar un singur plan
care include şi respectă caracteristicile individuale ale fiecărui
membru, angajat sau conducător, în cadrul unui sistem care
oferă susţinere. Această filozofie de lucrare contribuie la un spirit
de unitate între membri. Evanghelismul integrat a schimbat
mentalitatea pastorilor şi a conducătorilor. Nimeni nu lucrează
singur. Datorită acestei acţiuni armonioase, rezultatele sunt
impresionante.

Raportul Diviziunii Asia de Sud
împuterniciţi pentru o mărturisire eficientă
Diviziunea Asia de Sud include India, cea mai mare ţară
democratică din lume, Nepalul, Butan şi Insulele Maldive.
Nepalul este un regat hindus. Butanul este predominant
budist, iar Insulele Maldive sunt islamice. India, a doua
ţară ca mărime din lume, 1.070.000.000 de oameni, o ţară
multiculturală, multilinguală şi multireligioasă. Religia
dominantă este hinduismul, dar sunt mai mult de 100 de
milioane de musulmani §i 30 de milioane de creştini. Prezenţa
adventistă a început în anul 1890. La 1 ianuarie 2005,
numărul membrilor era de 919.000, organizaţi în 7.000 de
biserici şi grupe.

Raportul Diviziunii
Euro-Africa
C u Dumnezeu de partea noastră totul este posibil

Totalul populaţiei din acest teritoriu este de 561.356.000, iar
numărul membrilor bisericii este de 190.000.

Raportul Diviziunii Africa Centrală
de Vest
O perioadă de schimbare şi creştere explozivă
In timpul unei existenţe de 25 de ani a Diviziunii AfricaOceanul Indian, numărul de membri a ajuns la 1.452.735.
Din această diviziune s-au născut alte trei diviziuni, dintre care
actualmente aceasta este cea mai mică, având un număr de
628.000 de membri.

Raportul Diviziunii
Asia-Pacificul de Sud
întâmpinând tragedia, intoleranţa şi secularismul
Din această diviziune fac parte Indonezia, Thailanda şi acele
zone care s-au confruntat cu valuri tsunami, din decembrie 2004In cuprinsul acestei diviziuni sunt 161 de grupuri de populaţii,
care încă nu au fost contactate cu adevărul Evangheliei. 24% din
populaţia islamică locuieşte în aceste teritorii. Toate acestea sunt
provocări uriaşe la care trebuie să facă faţă Biserica Adventistă
din această zonă a lumii. Numărul membrilor la sfârşitul anului
2004, a fost de 1.064.375. Statistica arată o descreştere de
aproape 100.000 membri faţă de anul 2000.

Raportul Diviziunii
Inter-Americane
Plănuind pentru succes spiritual

Raportul a început cu prezentarea botezului fratelui Johann
Klusch, la vârsta de 101 de ani, prezentat de secretarul
diviziunii, fratele Gabriel Maurer. Apoi materialul video a
prezentat experienţa Iancăi, o tânără care din ateu a devenit
adventistă, în urma traducerii materialelor de sănătate oferite
de biserică. După câteva secvenţe, privind diferite activităţi
din diviziune, preşedintele unei Conferinţe din Germania a
prezentat reuşita de a rezerva un spaţiu într-un super-magazin
din Miinchen unde li s-a vorbit oamenilor despre Biblie.

La începutul ultimei perioade de 5 ani diviziunea a abordat
un proiect ambiţios pentru stabilirea strategiei de lucru.
Declaraţia de misiune sună astfel: „Slăveşte-L pe Dumnezeu
şi, sub influenţa Duhului Sfânt, condu-1 pe fiecare convertit să
experimenteze o relaţie personală, o relaţie transformatoare cu
Hristos, făcându-1 în stare pe cel credincios să devină un ucenic
în stare să împărtăşească Evanghelia veşnică fiecăruia.” Numărul
membrilor a ajuns, la sfârşitul lui 2004, Ia 2.525.557 de membri.

Jan Paulsen intervievat
de fr. M ark Finley, după
realegerea sa în funcţia de
preşedinte al Conferinţei
Generale.

GlobaLEvangeiisi

Expoziţia creştină - un punct de atracţie principal
pentru participanţii la Sesiunea Conferinţei Generale

