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Călătoria speranţei
Mesaj din partea Conferinţei Generale

MARK FINLEY

S
e spune că poţi să trăieşti câteva săptămâni ţâră mâncare, câteva 
zile fără apă, câteva secunde fără aer, dar nu poţi trăi deloc fără 
speranţă. Inima omenească tânjeşte după o speranţă care trece 
dincolo de limitele umane. Ea doreşte să ştie că Dumnezeu este 
la cârmă şi că, în cele din urmă, îşi va aduce la îndeplinire planul 
Său veşnic pentru noi. Oamenii vor să ştie că există o cale de a ieşi din 

provocările, dificultăţile şi obstacolele cu care ne confruntăm în viaţă. Dorim 
să ştim dacă există ceva mai mult şi mai bun decât durerea, suferinţa, tristeţea 
şi dezamăgirile prin care trecem în lumea aceasta.

Atunci când există speranţă, inimile noastre sunt umplute cu bucurie şi 
întărite şi astfel putem face faţă zilei de mâine. Adevărata speranţă se găseşte 
doar în Dumnezeu, un Dumnezeu al nădejdii. Din adâncul fiinţei sale, 
David a strigat: „Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? In Tine îmi este 
nădejdea” (Ps. 39,7). Nădejdea care este bine stabilită în Dumnezeu este o 
nădejde care nu ne va înşela niciodată. în calitate de creştini, noi putem să 
„ne bucurăm în nădejde” (Rom. 5,2). Nu este necesar să ne întristăm „ca 
ceilalţi, care n-au nădejde” (1 Tes. 4,13). Suntem „chemaţi la... nădejde”, 
„am fost mântuiţi în nădejde” şi suntem îndemnaţi „să apucăm nădejdea” 
(Efes. 4,4; Rom. 8,24; Evrei 6,18). Biblia este o carte plină cu făgăduinţe ale 
speranţei. Ea ne îndreaptă atenţia de la ceea ce este la ceea ce va fi. Ne înalţă 
privirea de la lucrurile trecătoare către cele eterne. Ne conduce de la ceea ce 
se află în jurul nostru la ceea ce este deasupra noastră.

Adventiştii de ziua a şaptea sunt un popor al speranţei, răspândit în lumea 
întreagă. Noi credem că Dumnezeul iubitor care ne-a creat Se îngrijeşte de 
noi. Credem că Domnul Hristos, care a venit odată să moară, a fost înviat 
şi S-a înălţat în locaşul ceresc al lui Dumnezeu, unde slujeşte acum înaintea 
Tatălui pentru noi. Credem că Domnul Hristos, care locuieşte în noi, va 
veni în curând să ne ia acasă, pentru ca să ne bucurăm o veşnicie întreagă de 
prezenţa Sa iubitoare.

Noi suntem adventişti. Credem în „fericita... nădejde” (Tit 2,13), 
speranţa că Domnul Isus Se va întoarce în curând. Pentru noi, aceasta nu 
este o prefăcătorie sau un vis iluzoriu. Este o realitate. Domnul Isus vine — în 
mod real, literal, audibil, vizibil, cu solemnitate, pe norii cerului, pentru a 
pune capăt la tot ce este rău şi pentru a triumfa în mod glorios.

Suntem adventişti. Inimile noastre bat într-o aşteptare plină de 
nerăbdare. în curând, neliniştea, lipsurile şi războaiele se vor sfârşi, 
în curând, suferinţa, necazul şi boala nu vor mai fi. în curând, bolile, 
dezastrul şi moartea vor fi învinse. în curând, poluarea, molimele şi 
durerea vor dispărea. în curând, El va veni.

Pe măsură ce aprofundaţi aceste teme ale Săptămânii de Rugăciune, 
lăsaţi-vă inima să se bucure în nădejde. Fiecare prezentare este îmbibată cu 
făgăduinţe pline de speranţă din Cuvântul lui Dumnezeu. El vă iubeşte mai 
mult decât vă puteţi imagina. Bucuraţi-vă în speranţă. El este preocupat de 
ceea ce vă preocupă pe voi. Bucuraţi-vă în nădejde! El vine iarăşi pentru voi! 
Prin urmare, rugaţi-vă şi bucuraţi-vă în nădejde!

Al dv. slujitor în fericita ^  a
nădejde, Mark Finley Mark Finley este

vicepreşedinte al Conferinţei \L  
Materialul pentru Săptămâna de Generale a Bisericii 
Rugăciune poate f i  găsit şi la adresa 
de internet: www. adventist, ro
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Rugăciunea dâ rezultate!
Contribuţia D iviziunii Euro-Africa la prelegerile Săptămânii de Rugăciune din 2006

GABRIEL MAURER

R
ugăciunea dă rezultate!” Acesta este un mesaj pe 
care l-am citit recent pe un poster mare. Destul 
de neobişnuit pentru lumea noastră seculară, 
mai interesată de fapte decât de lucruri pe care 
pu le poţi conduce singur! Totuşi, mulţi oameni 

privesc cu uimire. „Rugăciunea dă rezultate!” este astăzi, din 
nou, un subiect de interes şi mult mai mult decât un slogan.

Noi studii ştiinţifice au demonstrat că rugăciunea nu 
este în van. Nu este în nici un caz doar o terapie personală 
a conversaţiei cu sine însuşi. Dimpotrivă, rugăciunea, aşa 
cum arată multe studii, are consecinţe vizibile atât asupra 
persoanelor care se roagă, cât şi asupra acelora pentru care este 
înălţată, fie că acestea din urmă ştiu despre ea sau nu. Cu alte 
cuvinte, rugăciunea poate săvârşi miracole în mod literal; însă 
aceasta se întâmplă numai pentru cei ce cred. Cine se roagă 
fără convingere, e mai bine să renunţe, conform profesoarei 
Brigitte Fuchs de la Universitatea Fribourg (Elveţia).

Nu este ceva nou. Totuşi, uităm adesea că Isus le-a spus 
ucenicilor, dar şi nouă: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi 
găsi; bateţi şi vi se va deschide” (Matei 7,7). El ne-a oferit 
un exemplu unic: înainte de a lua hotărâri, fie de rutină, 
fie în aspectele profesionale, atunci când existau probleme 
de rezolvat sau răni sufleteşti de vindecat, Isus a recurs 
întotdeauna la rugăciune.

Isus ajungea la sufletul unor oameni ca voi şi ca mine, 
pentru că era un Om al rugăciunii. Conversaţiile Sale cu 
Dumnezeu şi ascultarea Sa de El I-au oferit putere pentru 
lucrarea Sa de vindecare şi de mântuire în societate. Cel care a 
învăţat să comunice cu Dumnezeu va descoperi că şi oamenii 
îl ascultă; iar cel care îşi exersează ascultarea de Dumnezeu are 
ce să le spună semenilor săi.

încercările din teritoriul Diviziunii Euro-Africa sunt imense 
şi numeroase. De aceea, ne bucurăm din nou, anul acesta, că 
avem posibilitatea de a-I aduce Domnului, împreună cu voi, 
subiectele noastre de rugăciune pentru misiunea încredinţată 
de Isus. In multe dintre bisericile noastre, în decursul ultimilor 
ani, numărul participanţilor activi la săptămânile noastre de 
rugăciune a crescut. Acesta este un semn încurajator, care ne 
inspiră speranţa că, şi anul acesta, rugăciunea ne va atrage mai 
aproape de Dumnezeu şi pe unii de alţii!

Dorinţa noastră, a echipei de conducere din Diviziunea 
Euro-Africa, este:

• să experimentăm puterea rugăciunii şi să o folosim cu 
îmbelşugare;

• să II putem lăuda zilnic pe Dumnezeu pentru 
credincioşii minunaţi pe care i-a aşezat în bisericile noastre şi 
să II rugăm să le acorde binecuvântarea Sa;

• să îi mulţumim Domnului pentru pastorii şi 
conducătorii consacraţi şi să îi purtăm pe aceştia pe braţele 
rugăciunii înaintea Sa;

• noi, în mod individual, dar şi în rugăciune comună, să 
creăm şi să folosim condiţiile necesare unei comuniuni de 
iubire, vindecare şi mântuire;

• să putem aborda împreună divergenţele teologice 
existente — pe genunchi şi în ascultare de Dumnezeu;

• să ne integrăm în mediul care ne înconjoară şi să 
„urmărim binele cetăţii” (Ieremia 29,7) în care locuim;

• să descoperim persoanele care se află în căutare şi să le 
iubim, rugându-ne pentru ele în bisericile noastre;

• să putem trăi în mod personal ceea ce Iacov a exprimat 
cu mult timp în urmă: „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi 
rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are 
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5,16).

D orim  ca Săptămâna de Rugăciune din 2006 

să fie pentru fiecare adventist de ziua a şaptea, din 

Diviziunea Euro-Africa, o experienţă spirituală nouă şi 
motivantă, care 

să încurajeze

credinţa din GabrielE. Maurer
inima noastră este Secretar executiv
— că Hristos vine la Diviziunea 
curând! Euro-Africa
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Cuvânt din partea
preşedintelui Conferinţei Generale,

Jan Paulsen
JAN PAULSEN

A

I
n urma studiului meu personal, 
am impresia clară că Sfânta 
Scriptură tinde să definească 
viaţa umană ca fiind capabilă 
să acţioneze, să înainteze.

Acesta este motivul pentru care 
Biblia subliniază intr-un mod special 
importanţa alegerii unei „căi” sau 
a unui „drum” potrivit, pe care să 
călătorim. Există calea vieţii şi calea 
morţii. Noi alegem drumul pe care 
vom călători şi care va determina 
destinaţia noastră finală şi modul 
în care trăim astăzi. Viaţa este într- 
adevăr o călătorie. Oamenii îşi dau 
seama aproape instinctiv că ei nu sunt 
încă acolo unde le-ar plăcea să fie, că, 
de fapt, se află pe cale de a-şi realiza 
planurile şi visele. Neamul omenesc 
se află într-o călătorie de importanţă 
transcendentală.

Ca adventişti, noi suntem un popor 
în mişcare, îndreptându-ne spre o 
destinaţie precisă, şi anume întoarcerea 
în glorie a Domnului nostru înălţat şi 
întemeierea împărăţiei Sale veşnice. 
Noi ştim încotro ne îndreptăm! 
Asemenea israeliţiilor care au părăsit 
Egiptul, noi suntem într-o călătorie 
a speranţei; o călătorie a speranţei 
într-o lume fără speranţă, fricoasă şi

dezorientată. Prin aceasta, vrem să 
spunem că noi călătorim uşor, pentru 
că anticipăm realizarea în curând a 
speranţei noastre; căminul nostru 
este foarte aproape. Dar mai vrem 
să spunem că speranţa caracterizează 
călătoria noastră. Speranţa nu este 
doar ceea ce anticipăm, ci şi ceea ce ne 
îmbogăţeşte viaţa, în timp ce aşteptăm 
cu nerăbdare. Speranţa noastră are 
un impact direct asupra calităţii vieţii 
noastre, pe măsură ce călătorim spre 
realizarea acestei speranţe. Speranţa 
aceasta ne întăreşte atunci când, în 
călătoria noastră, trebuie să trecem 
printr-un teren accidentat. Călătoria 
speranţei, în care suntem angajaţi, 
ne face în stare să înfruntăm viitorul 
cu deplină încredere, liberi de teama 
nesiguranţei şi a dezorientării de care 
este caracterizată lumea noastră.

Asemenea bisericii apostolice, 
suntem stăpâniţi de o speranţă vie, 
care ne umple viaţa de sens şi de 
bucurie. Mai presus de orice îndoială, 
noi suntem implicaţi într-o călătorie 
a speranţei. Trebuie să înţelegem 
ce înseamnă aceasta. In acest an, 
prelegerile pentru Săptămâna de 
Rugăciune explorează natura şi 
semnificaţia călătoriei speranţei, în care

ne aflăm. Vom atinge scopul acesta 
examinând viaţa câtorva personaje 
biblice care au ales o călătorie a 
speranţei. Vom studia călătoria Evei, 
a lui Moise, a lui Rahav, a lui Daniel, 
a Măriei, a lui Pavel, a lui Ioan şi a 
Domnului Isus -  Speranţa noastră 
cea vie. De la ei vom învăţa despre 
călătoria noastră.

Speranţa noastră, un dar din partea 
lui Dumnezeu prin Domnul Isus, este 
atât de importantă, încât trebuie să o 
studiem, să o îmbrăţişăm, să ne rugăm 
cu privire la ea şi să o predicăm. Da, să 
o predicăm! Să se audă de la amvoanele 
noastre, să le împărtăşim vecinilor 
noştri faptul că Mântuitorul nostru 
vine curând, că în curând călătoria 
noastră va lua sfârşit la porţile veşnice 
ale Ierusalimului ceresc.

Harul lui Dumnezeu să fie cu voi, 
împreună călători cu mine, într-o 
călătorie a speranţei!

jan  Paulsen, este 
preşedintele Conferinţei 
Generale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a 
Şaptea,
Silver Spring, SUA.
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V I N E R I

SAMUEL NEGREA

Stimată soră, stimate frate,
Bine ai venit la această ocazie specială, în care eşti invitat 

să discuţi intr-un mod personal cu Dumnezeul tău. El vrea 
să vorbească cu tine despre anul care trece şi ar dori ca, stând 
înaintea Lui, să-ţi aminteşti biruinţele minunate pe care iubitul 
tău Mântuitor ţi le-a dat. Gândeşte-te la anumite succese pe 
care le-ai avut, când ai trăit acea bucurie a realizărilor. Nu se 
naşte în inima ta un sentiment de gratitudine? Aminteşte-ţi să-I 
spui Domnului cât de mult ai apreciat intervenţia Sa în viaţa ta. 
Mulţumeşte-I pentru aceastea! Dar, privind la trecutul tău, poate 
vei descoperi şi înfrângeri care ţi-au produs suferinţă, momente 
în care tu poate ai plâns şi ai fost descurajat, ocazii în care ai 
luptat, dar ai fost biruit. Aminteşte-ţi momentele acelea când 
voiai să renunţi şi totuşi, astăzi eşti aici, în locul acesta, pentru a 
discuta de la inimă la inimă cu Dumnezeul tău, care te cunoaşte 
şi vrea să te însoţească în tot ce faci.

Acum, aş vrea să simţi cum Mântuitorul tău drag te 
priveşte cu iubire şi vrea să te invite la o săptămână specială 
de părtăşie cu El.

Speranţa vindecării
Ai cunoscut pe Dumnezeu de mai mult timp şi ai acceptat 

invitaţia Lui de a te întoarce în casa cerească. In timpul călătoriei 
tale, poate că sunt momente când suferi şi cauţi o soluţie, de 
aceea te invit să medităm împreună asupra unei călătorii a 
speranţei pe care o face un personaj biblic. Numele lui este 
Naaman. Dumnezeu îl folosise deja într-o anumită ocazie pentru 
a împlini prin el voinţa Sa. El se îmbolnăveşte de lepră, pentru 
care nu găseşte vindecare.

Lepra este o maladie umană care afectează pielea, nervii şi 
mucoasele. Primele indicii ale bolii sunt pierderea sensibilităţii 
în anumite zone ale pielii. Din cauza lezării nervilor, muşchii 
din zonele afectate ale corpului pot rămâne paralizaţi. Pierderea 
sensibilităţii, care însoţeşte distrugerea nervilor, face ca bolnavul 
să nu simtă anumite leziuni grave. Aceste leziuni se pot infecta, 
ţesuturile sănătoase pot fi înlocuite cu un ţesut cicatrizat, iar 
oasele pot fi distruse sau absorbite. {Encarta* Enciclopedia. © 
1993-2002)

Când Naaman a înţeles că este bolnav de lepră, cred că a fost 
o veste înspăimântătoare pentru el. Cu siguranţă că a încercat să 
facă tot ce putea pentru a stopa această boală. Poate privea la sine 
şi se gândea că, într-o zi, nu peste mult timp, nu-şi va mai putea

folosi mâna sau piciorul. Va privi cum viaţa i se stinge şi nu va 
putea face nimic.

El, marele conducător de oşti, care luptase şi-şi apărase 
poporul, nu putea să se apere pe sine însuşi de această maladie 
care, pe zi ce trecea, îl biruia tot mai mult.

In casa lui Naaman, se găsea o fată care fusese luată cu forţa 
din ţara ei, cu ocazia uneia dintre multele incursiuni pe care 
sirienii le-au făcut în Israel, după lupta în care a murit Ahab.

In ţara robiei ei, această fată era în slujba nevestei lui Naaman. 
Speranţa ei era să se întoarcă în patria natală. Acolo, ea avea 
un alt statut social, acolo erau locurile pe care ea le iubea şi le 
cunoştea, acolo erau persoane care îi dădeau atenţie, afecţiune şi 
confort, acolo erau aceia care II onorau pe Dumnezeul ei. Acolo, 
ştia cum să procedeze, dacă s-ar fi găsit într-o situaţie dificilă. Ea 
ştia că lucrurile dificile trebuiau prezentate în faţa Domnului, 
cerând sprijinul omului lui Dumnezeu.

Suferinţa lui Naaman este observată de această fată, al cărui 
nume nu este amintit în relatarea biblică. „Ea a spus stăpânei: 
Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, 

prorocul l-ar tămădui de lepra lui!’ Ea ştia că puterea Cerului 
era cu Elisei şi credea că, prin această putere, Naaman putea fi 
vindecat”. (Ellen White, Patriarhi şi profeţi, p. 200)

Convingerea ei cu privire la capacitatea lui Dumnezeu 
de a interveni pentru vindecare generează credinţă în inima 
lui Naaman, credinţă care avea nevoie să se maturizeze prin 
experienţele prin care avea să treacă.

Ea credea că Dumnezeul ei este un Dumnezeu puternic, 
nu ca zeii altor popoare, şi această convingere o face să aibă 
curajul să dea mărturie, fiind convinsă că încrederea ei se 
baza pe ceva sigur.

O asemenea mărturie convingătoare nu poate fi neglijată de 
soţia lui Naaman, care merge la soţul ei şi-i spune care ar fi şansa 
vieţii lui. Când cineva crede un lucru şi îl interesează nu rămâne 
indiferent. Naaman, la rândul său, spune împăratului Siriei.

Se fac toate pregătirile omeneşti care se credea că ar putea 
să-l ajute pentru a face o călătorie până la Samaria, cu speranţa 
de a se întoarce vindecat. El pune în mişcare cele mai înalte 
personalităţi politice din împărăţia Siriei şi împărăţia lui Israel. 
Această iniţiativă politică dă naştere unei neînţelegeri care 
generează temeri nejustificate. Nu tot timpul se înţelege ce a vrut 
să spună cel care comunică ceva. împăratul lui Israel primeşte, 
prin Naaman, o scrisoare de la împăratul Siriei, care îi cerea să-l
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vindece pe Naaman de lepra lui. Această 
scrisoare este văzută ca un mijloc prin care 
se căuta un pretext pentru a crea tensiuni 
militare. Omul lui Dumnezeu, Elisei, 
aude despre această scrisoare şi despre 
conţinutul ei şi cere ca Naaman să meargă 
la el.

Mare a fost dezamăgirea lui Naaman 
când a ajuns Ia casa Iui Elisei, omul Iui 
Dumnezeu -  acesta nu a ieşit să-l salute 
sau să facă un rit special pentru a-1 
vindeca. Acesta îi transmite numai un 
mesaj, prin care i se spune să meargă să se 
scufunde de şapte ori în râul Iordan.

Această atitudine a lui Elisei este 
considerată ca o ofensă şi Naaman se 
supără foarte tare. El avea anumite 
aşteptări, care sunt neîmplinite. Acestea 
erau gata să îl împiedice să mai spere la 
realizarea obiectivului pentru care venise. 
El nu venise în Israel pentru a fi primit 
cu multă pompă de împărat sau de omul 
lui Dumnezeu, ci pentru a fi vindecat de 
lepra lui.

Naaman nu trebuia să spună cum 
trebuie să procedeze vindecătorul şi totuşi 
el spune:

„Eu credeam că va ieşi la mine, se 
va înfăţişa el însuşi, va chema Numele 
Domnului, Dumnezeului lui, îşi va duce 
mâna pe locul rănii, şi va vindeca lepra.”
(2 împ. 5,11)

în momentul acela crucial, când 
mesajul salvării fusese primit de Naaman, 
dacă acolo nu ar fi fost un consilier, totul 
ar fi fost pierdut. Naaman mânios era gata 
să se întoarcă acasă, dar un om înţelept, 
poate cu un ton blând, i-a spus: „Părinte, 
dacă prorocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, 
nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie 
să faci ce ţi-a spus: ’Scaldă-te, şi vei fi 
curat’.” (2 împ. 5,13)

„Numai prin ascultare de îndrumările 
precise ale prorocului putea găsi 
vindecare. Numai ascultarea voită avea 
să aducă rezultatul dorit... Credinţa lui 
Naaman era pusă la încercare, în timp ce 
mândria se lupta pentru supremaţie. Dar 
credinţa a învins şi sirianul cel îngâmfat 
şi-a înfrânt mândria inimii şi s-a plecat 
în supunere faţă de voinţa descoperită a 
Domnului”. (Ellen White, Patriarhi şi 
profeţi, p. 202, 203)

Ascultarea aduce vindecarea mult 
dorită leprosului care, la rândul său, nu 
ştie cum să-şi exprime recunoştinţa.

Experienţa aceasta îl determină să 
aleagă pe adevăratul Dumnezeu ca Domn 
al său. De acum înainte, viaţa sa va fi

diferită. El are un viitor la care poate să 
spere. Viaţa sa nu mai este în pericol de 
moarte. Şi sufletul său a fost transformat 
şi vindecat odată cu boala sa. El ştie 
pe cine poate conta şi cui să-i aducă 
închinarea sa.

Experienţa lui Naaman are un mesaj 
de speranţă pentru tine.

Lepra care punea în pericol viaţa lui 
Naaman este un bun exemplu al păcatului 
care îmbolnăveşte sufletul omului. Lepra 
distruge părţi ale corpului şi simţurile, 
producând moartea. Cu cât tratarea bolii 
se începe dintr-o fază iniţială, cu atât 
şansele de salvare sunt mai mari.

La fel e şi cu păcatul. Pe măsură 
ce contaminează mai profund viaţa 
individului, acesta devine mai insensibil. 
Venirea înaintea Vindecătorului este mult 
mai posibilă când simţurile sale spirituale 
sunt mai vii.

Poate te gândeşti la tine şi te întrebi care 
este maladia ta spirituală sau poate o cunoşti 
deja. Ascultă mărturia pe care ţi-a dat-o sau 
ţi-o va da „o fetiţă din ţara lui Israel”.

Dragă frate şi soră, auzi tu vocea lui 
Dumnezeu, care te invită să vii la El?
Zi de zi, lupţi cu suferinţa care nu se 
depărtează de tine. Poate ai încercat 
multe metode prin care voiai să capeţi 
vindecarea pentru boala ta, dar nu ai 
reuşit. încetează să mai lupţi singur, El 
este aici şi vrea ca tu să fii vindecat, dar 
pentru aceasta este nevoie ca tu să te 
ridici şi să pleci către El. Ascultă vocea 
melodioasă a iubitului tău Salvator, care 
vrea să-ţi dea sfaturi eficiente. Inima 
ta să nu rămână necredincioasă în faţa 
sfaturilor pe care Mântuitorul tău scump 
ţi le dă. Ele îţi vor da mântuirea şi liniştea 
pe care de mult timp o doreai, dar nu 
ai găsit-o, pentru că ai căutat-o în locuri 
unde nu se găsea, şi ai cerut-o de la cine 
nu putea să ţi-o ofere. Mulţi „vindecători” 
te-au amăgit, fiecare în felul său, dar astăzi 
tu poţi auzi acea voce care îţi spune să 
mergi la Mântuitorul, care poate să-ţi dea 
cu adevărat vindecarea şi pacea pe care le 
doreai.

Să nu rămâi dezamăgit, dacă El va 
proceda cu tine într-un mod în care tu 
nu te aşteptai pentru a-ţi da salvarea. El 
are felul Său de a te trata şi este cel mai 
potrivit, pentru ca sufletul tău să capete 
vindecarea, iar credinţa ta să devină tot 
mai puternică.

Ascultă mesajul pe care Salvatorul tău 
ţi-1 trimite:

Dacă tu ai şti cu câtă dragoste urmăresc 
paşii tăi,
Dacă tu ai şti cu câtă dragoste şterg lacrimile 
tale,
Dacă tu ai şti cu câtă dragoste te iau de 
mână, pentru ca tu să nu cazi,
Dacă tu ai şti cu câtă dragoste te privesc, în 
timp ce lupţi cu dificultăţile vieţii,
Dacă tu ai şti cu câtă dragoste privesc faţa 
ta, care uneori este aşa de tristă,
Dacă tu ai şti că Eu sunt alături de tine în 
fiecare clipă şi în mod deosebit în momentele 
dificile,
Atunci, tu ai veni la Mine cu mai multă 
încredere.

Dacă tu ai şti câtă dragoste strâng în inima 
ta, când tu dăruieşti un surâs.
Adun amintirile cele mai frumoase, pe care 
uneori tinzi să le uiţi,
Adun dragostea îngropată în inima ta şi ţi-o 
reamintesc prin intermediul acelora cu care 
te întâlneşti.
Aş vrea să te mângâi cu mâini de came, dar 
sugerez aceasta celui care îţi stă aproape.
Aş vrea să-ţi spun cele mai adevărate cuvinte 
de dragoste, dar le şoptesc celui care îţi 
dăruieşte un cuvânt.

Bucură-te, pentru că prin intermediul 
mâinilor tale,
Eu dăruiesc iubire celui care are privilegiul 
de a te întâlni.
Să nu uiţi, Eu sunt Salvatorul tău,
Acela care nu te va abandona niciodată şi 
care este aici numai pentru tine.

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:/ / /

1. Cu ce aşteptări începeţi 
această nouă Săptămână de 
Rugăciune?

2. Ce doriţi să-l cereţi lui 
Dumnezeu?

3. Cum v-aţi gândit să 
parcurgeţi această săptămână 
binecuvântată?

Samuel Negrea este 
pastor al Bisericii 
Adventiste Române 
din Roma, Italia
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S A B A T  D I M I N E A Ţ A

JAN PAULSEN

M
ă întreb uneori cum era viaţa în Eden, 
înainte de prezenţa distrugătoare a păcatului 
în lumea noastră. Descrierea biblică este 
scurtă şi totuşi atât de bogată. Ea redă 
armonia desăvârşită, integritatea şi bucuria 
pe tot cuprinsul creaţiei şi sugerează în mod clar că Adam şi 

Eva erau fiinţe dornice de cunoaştere. Cu siguranţă, această 
dorinţă de a cunoaşte i-a impulsionat să meargă prin grădină 
cu scopul de a explora minunile creaţiei. Contextul era ideal 
pentru dezvoltarea potenţialului cu care îi înzestrase Dumnezeu. 
Călătoria lor zilnică era una de creştere continuă în unire cu 
Dumnezeu şi unul cu altul. Această călătorie aducea cu sine 
conştientizarea unor noi posibilităţi de dezvoltare şi descoperirea 
unor aspecte noi ale propriei lor personalităţi.

In relatarea biblică, Eva pare să fie personajul cel mai 
şocant. Adam este descris ca o persoană tăcută. Pentru 
prima dată, i se aude vocea în mod concis, atunci când 
face cunoştinţă cu Eva (Gen. 2,23). In călătoria lor, ei s-au 
întâlnit unul cu altul în compania Domnului. După acea 
întâlnire, acţiunile şi glasul Evei sunt cele care predomină.

Nevoia de speranţă m ântu itoare
Istorisirea sugerează că Eva a plecat la o plimbare de una 

singură (Gen. 3,1), ceea ce implică faptul că, în unitate, 
există putere. Ea a pornit într-o călătorie a cunoaşterii, 
căutând să-şi satisfacă curiozitatea dăruită de Dumnezeu.
A fost implicată într-un dialog cu şarpele şi a ajuns la o 
răscruce decisivă. Noi toţi ajungem la astfel de răscruci, 
în călătoriile noastre zilnice. Acestea sunt momente de 
profundă însemnătate, care vor avea un impact adânc asupra 
calităţii şi a viitorului vieţii noastre.

Şarpele insinuează că, în împrejurările de faţă, Eva nu are 
un viitor care să-i permită să-şi dezvolte întregul potenţial. 
Şarpele îi prezintă Evei călătoria ei ca având un traseu 
circular, care nu o va duce nicăieri. El sugerează că umblarea 
ei pe această planetă, potrivit planului lui Dumnezeu, este 
o absurditate, iar viaţa ei va deveni plictisitoare, din cauză 
că Dumnezeu limitează dezvoltarea potenţialului personal 
(versetele 3-5). In ochii vrăjmaşului, călătoria creşterii ei în 
unire cu Dumnezeu era o iluzie.

Eva pledează în mod inteligent cu privire la integritatea 
lui Dumnezeu şi la rolul pe care El li l-a atribuit ei şi lui 
Adam (versetele 2 şi 3). Este mulţumită de natura şi scopul 
călătoriei sale. Dar, de asemenea, se pare că este uimită de 
natura noii călătorii pe care i-o prezintă şarpele. Este ispitită 
să înceapă o călătorie de una singură, care îi va îngădui să-şi 
realizeze potenţialul fără prezenţa deranjantă şi restrictivă a 
Creatorului. Destinaţia acestei călătorii este fascinantă; ea, 
Eva, va fi ca Dumnezeu (versetul 5). In cele din urmă, ea 
face primul pas în această călătorie, întinzându-şi mâna şi 
mâncând din fructul interzis (versetul 6). Este un simplu 
pas, cu consecinţe inimaginabile.

Decizia Evei însemna că ea îşi luase viaţa în propriile 
mâini, în totală independenţă faţă de Dumnezeu. începuse 
un capitol din viaţa ei în mod radical nou — unul trist. Soţul 
ei i s-a alăturat. Amândoi au intrat singuri în necunoscut, 
dându-şi imediat seama că noua lor călătorie se va sfârşi în 
moarte. Ei se îndreptau spre nimicire totală, spre despărţirea 
de Dumnezeu, sursa vieţii, a iubirii şi a păcii.

Atunci se aude vocea lui Dumnezeu, în timp ce El umblă 
prin grădină (versetul 8). El le vorbeşte cu scopul de a-i 
ajuta să înţeleagă în ce stare gravă se află. El umblă singur,
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pentru ca 
destinaţiile 
lor nu mai sunt 
aceleaşi. El umblă singur 
pe calea pe care o plănuise pentru 
Eva şi pentru Adam, dar pe care ei o 
abandonaseră, creându-şi propriile 
căi. Noua călătorie a Evei a devenit o 
călătorie a fricii, a dezintegrării sociale 
şi spirituale şi a morţii.

Speranţa aprinsă
Cel din urmă cuvânt al lui 

Dumnezeu pentru noi nu este 
niciodată condamnare. El ne caută 
în rătăcirea noastră cu judecată şi cu 
mântuire. Alegerea ne aparţine. Din

iubirea 
Sa şi 

din harul Său 
infinit, Dumnezeu 

a oferit speranţă lui Adam şi Evei 
(versetul 15). De aceasta aveau 
ei nevoie. Aceasta este nevoia 
fundamentală a fiinţelor omeneşti 
răzvrătite. Această speranţă nu 
reprezintă o simplă dorinţă, nu este 
o iluzie sau un vis despre care ştim că 
niciodată nu va deveni realitate. Nu! 
Speranţa reprezintă imaginea unui 
viitor glorios, plănuit de Dumnezeu 
pentru noi. Nu este rezultatul faptelor 
noastre, ci al puterii răscumpărătoare

şi creatoare a lui Dumnezeu, garantat 
de certitudinea făgăduinţelor şi puterii 
Sale.

Dumnezeu a sădit speranţa 
în inimile pustiite ale primilor 

oameni. Aceasta nu era o 
speranţă care doar aştepta 

ca Dumnezeu să facă ceva 
pentru ei în viitor. Speranţa 

este bine înrădăcinată 
în făgăduinţele lui 

Dumnezeu, iar 
făgăduinţele Sale 
au întotdeauna 
un impact asupra 
prezentului existenţei 
umane. Speranţa 
ca aşteptare îşi face 
simţită prezenţa 
în starea noastră 
prezentă. Nădejdea 
pe care Dumnezeu 
le-a oferit-o Evei 
şi lui Adam a avut 
un efect imediat 
asupra lor. Ea a 
creat vrăjmăşie 
împotriva puterilor 

rele, aducătoare de 
moarte. Prin puterea 

lui Dumnezeu, 
această speranţă, a 

adus cu sine, în starea 
deznădăjduită a primei 

familii, o ură profundă 
faţă de puterea înrobitoare 

a păcatului. Dumnezeu a 
hotărât să păstreze libertatea 

omenească şi nu i-a permis 
vrăjmaşului să-i înrobească total. 

Speranţa presupune libertatea omului, 
posibilitatea de a ne alege traseul şi 
destinaţia lui. Dumnezeu i-a aşezat pe 
Adam şi pe Eva într-o situaţie în care 
urmau să fie în stare să-şi aleagă încă 
o dată viitorul sau destinaţia finală. 
Speranţa unui viitor împreună cu 
Dumnezeu începuse deja să-i elibereze 
de sub puterea stăpânitoare a păcatului.

Natura acestei speranţe este 
importantă în relatarea biblică. 
Conţinutul ei nu este doar o idee 
religioasă abstractă, pe care ei trebuiau 
să o înţeleagă şi să o păstreze. Speranţa 
pe care Dumnezeu le-a oferit-o Evei şi 
lui Adam era nădejdea într-o Persoană! 
De fapt, Persoana era nădejdea! 
Dumnezeu le-a spus: „El va zdrobi’ 
şarpele, sursa morţii şi a lipsei de sens
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(versetul 15). Această speranţă este 
întruchipată în „El”, Urmaşul femeii, 
care este şi Fiul lui Dumnezeu. In 
consecinţă, realizarea acestei speranţe 
nu trebuia să fie triumful unei idei 
asupra altor idei, ci triumful unei 
Persoane asupra a ceea ce ameninţă 
personalitatea, aşa cum a fost creată de 
către Dumnezeu.

Călătoria firească, naturală, a 
oamenilor duce inevitabil la moarte. 
Dar Dumnezeu a stabilit o ţintă 
minunată pentru Adam şi Eva, în 
timpul călătoriei lor într-o lume a 
păcatului şi a morţii. Ea va duce la cea 
mai glorioasă întâlnire, la o destinaţie 
nouă, la o reîntâlnire. In locul lipsei 
de sens şi a morţii, fiecare fiinţă 
omenească ar putea, dacă ar vrea, să 
călătorească spre o reunire cu Fiul lui 
Dumnezeu, singura noastră speranţă. 
Adam şi Eva au îmbrăţişat această 
nădejde şi L-au lăsat pe Dumnezeu să-i 
dezbrace de hainele lor şi să-i îmbrace 
cu o haină pregătită de El (versetul 21).

Călătorind în nădejde
Acolo, în faţa lui Dumnezeu, a fost 

locul de unde Eva a început călătoria 
speranţei. Umblarea ei avea să o poarte 
printr-un teren dificil, caracterizat de 
puternice sentimente de vinovăţie şi 
de singurătate, trăind durerea ca unul 
din fiii ei să-l omoare pe celălalt şi 
fiind martoră la moarte, pretutindeni 
în jurul ei. Dar nădejdea a susţinut-o. 
Ea ştia că experienţa Ia care era 
martoră şi pe care o trăia nu va fi starea 
permanentă a existenţei ei. Ceva glorios 
avea să vină. Speranţa, influenţase starea 
ei prezentă şi i-a dat un nou curaj în 
mijlocul conflictului împotriva răului. 
Această nouă speranţă i-a asigurat 
eliberarea, libertatea de a se împotrivi 
poftelor unei firi păcătoase căzute, de 
a respinge programul vrăjmaşului şi 
de a alege să călătorească în unire cu 
Dumnezeu. Ea aştepta cu nerăbdare o 
destinaţie glorioasă.

Domnul i-a spus clar Evei că 
speranţa pe care ea o aştepta cu 
nerăbdare va veni în Persoana unuia 
dintre descendenţii ei, într-unul dintre 
copiii ei. Putem doar să ne imaginăm 
ce înaltă aşteptare a adus, cu siguranţă, 
această speranţă în inima ei. In timp 
ce era însărcinată cu primul ei copil, a 
tras concluzia că acesta ar putea să fie 
Cel Făgăduit (vezi Gen. 4,1). Dar nu a

fost. Nădejdea trece peste dezamăgire 
şi ne menţine să căutăm în continuare 
ceva mai bun. Aşteptarea menţine 
speranţa plină de viaţă prin acceptarea 
posibilităţii că orice moment este 
deschis pentru realizarea ei. Una dintre 
cele mai grave ameninţări pe care le 
înfruntăm este aceea de a ne pierde 
sentimentul de aşteptare. Atunci când 
se întâmplă aşa, începem să pierdem 
sensul şi importanţa nădejdii noastre 
şi ne asumăm riscul de a devia încet, 
într-o călătorie a morţii. A spera 
înseamnă a trăi în aşteptare, a trăi 
cu ferma convingere, cu siguranţa 
că făgăduinţele lui Dumnezeu sunt 
demne de încredere şi că ele ar putea fi 
împlinite în orice moment pe care l-ar 
alege El.

In călătoria speranţei în care a 
pornit, Evei i s-au alăturat multele ei

l)na dintre cefe mai 

grave ameninţări -pe 

care Ce înfruntăm  

este aceea de ane  

pierde sentimentuC 

de aşteptare.

urmaşe. Prea puţin a ştiut ea despre 
durata aşteptării. Planul divin cerea 
ca venirea Fiului lui Dumnezeu, 
întruparea nădejdii, să aibă loc intr-un 
moment special, în cadrul conflictului 
cosmic (Gal. 4,4). Copilul făgăduit 
S-a născut dintr-o femeie. In locul 
unde păcatul a avut acces la neamul 
omenesc, şi anume în fiinţa unei femei, 
Dumnezeu însuşi a intrat prin taina 
întrupării şi a sădit acolo realitatea 
speranţei divine pentru lumea întreagă. 
Ce privilegiu extraordinar a acordat 
Dumnezeu Evei! Chiar acolo unde a 
avut Ioc căderea în păcat, Dumnezeu a 
iniţiat taina răscumpărării.

Dar călătoria continuă. Speranţa 
noastră se îndreaptă către deplina ei 
împlinire la a doua venire a Domnului 
Hristos. Asemenea Evei, şi noi ne 
aflăm într-o călătorie a speranţei.
Am făcut din călătoria ei călătoria

noastră. Aceasta este o călătorie 
comună. In lumea întreagă, un popor 
al lui Dumnezeu călătoreşte în aceeaşi 
direcţie, cu aceeaşi viziune şi bucurie. 
Noi toţi ne aflăm într-o călătorie a 
speranţei; cu toţii aşteptăm realizarea 
în curând a acestei nădejdi; toţi suntem 
părtaşi la această nădejde. Noi toţi 
aşteptăm cu nerăbdare căminul nostru 
ceresc: „A locui o veşnicie întreagă în 
acest cămin, al celor binecuvântaţi, 
a purta în suflet, corp şi spirit, nu 
urmele întunecate ale păcatului şi 
blestemului, ci asemănarea desăvârşită 
cu Creatorul nostru şi a progresa, 
de-a lungul veacurilor nesfârşite, în 
înţelepciune, cunoaştere şi sfinţenie, 
explorând mereu noi tărâmuri ale 
gândirii, descoperind mereu noi 
minuni şi noi străluciri, crescând mereu 
în capacitatea de a cunoaşte, de a ne 
bucura, de a iubi şi a şti că dincolo de 
noi există în continuare bucurie, iubire 
şi înţelepciune infinite -  aceasta este 
ţinta spre care se îndreaptă speranţa 
creştină” (My Life Today, pag. 361).

Dacă nu ai îmbrăţişat încă această 
nădejde, te invit astăzi să vii şi să ni te 
alături în călătoria speranţei.

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:/ / i

1. De ce speranţa este atât 
de importantă în experienţa 
umană?

2. Ce se înţelege prin 
afirmaţia: „Persoana era 

speranţa"?
3. Cum ne aduce speranţa 

eliberare?

]an Paulsen este preşedintele 
Conferinţei Generale a 
Bisericii Adventiste de Ziua 
a Şaptea, Silver Spring, 
SUA. £
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S A B A T  D U P Ă  A M I A Z Ă

Spm m ^ mmş® mm
Binecuvântat să fie  omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!

(Ieremia 17,7)

LIDIA POLL

tiam că Dumnezeu este dragostea personificată.
Acum aflăm că şi speranţa se regăseşte întrupată în 
Dumnezeu. Aşa că ceea ce se poate spune despre 
Dumnezeu se poate spune la fel de bine şi despre 
speranţă, pentru că însuşirile şi lucrările ei sunt 

:e de sus, de la Tatăl luminilor.

Chiar şi când răm âne singură, speranţa 
merge mai departe

Poate că aţi auzit povestea celor patru făclii. Erau odată patru 
torţe aprinse şi fiecare îşi înălţa flacăra cât mai sus, să se poată 
vedea de departe. Dar cu timpul, trei dintre ele au început să-şi 
cam piardă rostul existenţei, aşa că una câte una se ofileau văzând 
cu ochii.

Prima a spus: „Eu sunt Pacea. Am tot sperat să-mi vină şi mie 
rândul să dau oamenilor siguranţă şi să-i fac să se simtă apăraţi 
şi ocrotiţi, dar văd că nimeni nu mă poate păstra aprinsă. Simt 
că mă voi stinge”. Flacăra Păcii s-a tot micşorat până când s-a 
nimicit cu totul.

A doua făclie, văzând că surata ei mai mare se trece cu 
zile, şi-a dat seama că nici ea nu se simte prea bine. Şi uite 
aşa, s-a trezit gândindu-se la ceea ce era şi mai rău. Până să se 
dumirească, lucrurile au ajuns destul de departe. La început, avea 
doar nişte presentimente, aşa ca nişte momente de amărăciune, 
dar cu timpul, crizele îi reveneau din ce în ce mai des, până când 
se trezi spunând tuturor pe care-i vedea prin preajmă: „Eu am 
fost Credinţa. Am avut zile bune, în care lumea mă căuta şi eram 
foarte preţuită de toţi. Dar zilele acelea erau atunci, demult. 
Acum, oamenii nu mai au nevoie de mine. Fiecare se simte 
mare şi puternic în casa şi maşina lui, iar cât despre mine, nu 
mă mai caută şi nu mă mai doreşte nimeni. Simt că nu mai sunt 
importantă, aşa că nu mai are nici un rost să mai stau aprinsă”. 
Când a terminat de vorbit, o adiere rece a cuprins-o, şi Credinţa 
s-a învăluit în tristeţe şi singurătate. Curând, n-a mai rămas 
nimic din flacăra ei falnică de altădată.

Cuprinsă de o subită tristeţe, a treia făclie şi-a început 
cuvântarea: „Eu sunt Dragostea. Am fost cea mai iubită dintre 
surorile mele. Nu eram cea mai mare, dar toţi mă căutau întâi 
pe mine. Toţi doreau să mă vadă şi, când mă vedeau, toţi doreau 
să mă aibă. înveseleam viaţa şi casa tuturor celor ce mă luau cu 
ei. Nu mai pridideam să fac faţă atâtor chemări de aproape şi de 
departe. Stăteau oamenii la coadă la uşa casei mele... Dar, cu 
timpul, s-a întâmplat ceva, un lucru pe care nu-1 pot înţelege.

Oamenii s-au plictisit şi au început să mă uite. Curând, aceştia 
nu mai ştiau să iubească; adică vreau să spun, nu mai erau în 
stare să primească şi să dăruiască dragoste. Viaţa lor s-a umplut 
de întuneric, dar nimeni nu-şi dădea seama de unde vine 
necazul. Pragul casei mele a devenit tot mai pustiu, aşa că am să 
mă duc şi eu pe calea pe care merge orice lucru din această lume. 
Am să mă sting şi eu, că tot nu-i mai pasă nimănui de mine.”

O mare tristeţe cuprinsese curând locul celor trei făclii 
stinse. Se pare că nimeni nu observa această pierdere, în timp 
ce oamenii îşi vedeau fiecare de treaba lui, alergând încoace şi 
încolo, ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic rău. Intr-o bună 
zi, trecu un băieţel prin preajma locului. Era unul dintre acele 
suflete deschise, iscoditoare şi curioase, căruia îi plăcea să se 
furişeze peste tot, ca să afle lucruri noi şi să şi le clarifice pe cele 
vechi. Cum dădu cu ochii de cele trei făclii stinse, îşi dădu seama 
că ceva nu era la locul lui, iar când se uită mai bine şi înţelese 
gravitatea situaţiei, se aşeză pe plâns.

Dar cum îşi dădea el drumul izvorului de lacrimi, au început 
să se audă nişte şoapte de undeva. Când se întoarse să vadă de 
unde veneau cuvintele, dădu cu ochii de cea de-a patra făclie. Ea 
continua să ardă liniştită, în ciuda faptului că nu-i păsa nimănui 
de lupta ei cu singurătatea şi nevoile.

„Eu sunt Speranţa”, spuse cu glasul răspicat singura făclie 
rămasă aprinsă. „Numele meu poate că nu-ţi spune mare 
lucru, dar să ştii că eu nu mă tem nici de indiferenţa şi nici de 
intoleranţa oamenilor, şi mai mult de atât, eu le pot aprinde şi pe 
celelalte trei, dacă-mi dai o mână de ajutor”. Atunci băiatul sări 
în sus de bucurie şi, cât ai bate din palme, apucă zdravăn făclia 
temerară şi aplecând-o insistent către fiecare dintre cele trei făclii 
moarte, reuşi să le dea viaţă şi strălucire.

Curând, locul se umplu de lumină şi de bucurie. Abia 
atunci au început oamenii să-şi dea seama de farmecul Păcii, 
al Credinţei, al Dragostei şi al Speranţei, luminând împreună. 
Căile întortocheate şi reci ale vieţii au început să se limpezească, 
devenind mai suportabile şi mai uşor de străbătut. Ce s-ar fi 
întâmplat, dacă Speranţa nu şi-ar fi păstrat curajul şi nu ar fi 
răzbit prin norii de dezamăgiri şi necazuri. Adevărul este că 
Speranţa merge mai departe chiar şi atunci când rămâne singură. 
Ea străbate drumuri lungi şi grele, dar nu se dă bătută. Ea vrea 
să meargă întotdeauna mai departe şi nu se lasă până când nu 
izbuteşte în tot ce a început, dar ceea ce este şi mai frumos: ea 
ţine neapărat să-şi împărtăşească lumina şi bucuria cu oricine 
doreşte să i se alăture şi s-o primească.
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Pentru noi, speranţa are un nume 
„dulce”: Isus! Citind următoarele rânduri 
inspirate, ne gândim la noi înşine şi la 
lumina pe care scumpul Mântuitor a 
aprins-o în viaţa noatră şi intonăm încă o 
dată „O, Isus, ce dulce nume!”. Privindu-i 
pe oameni în suferinţele şi degradarea 
lor, Domnul Hristos vedea motive de 
speranţă chiar şi acolo unde nu se arăta 
decât disperare şi ruină.” (E. G. White, 
Educaţie, p. 79). [Imnul 25, rugăciuni]

Speranţa dă puterea de a 
trece peste pierderi
O mică parte din binecuvântarea oferită 
de patriarhul Iacov fiului său Dan, redată 
în Genesa 49,18, este exprimată în aşa 
fel, încât să se potrivească în acelaşi timp 
trăirii sufleteşti a tatălui, cât şi a fiului 
său, aflat în situaţii critice mai târziu. „In 
ajutorul Tău, nădăjduiesc, Doamne!” 
Această exclamaţie avea să aparţină multor 
părinţi şi copii, de-a lungul timpului.

Era o zi de sâmbătă şi parcă era un 
făcut că bărbatul continua să întârzie 
prin sat, în timp ce acasă era atâta treabă. 
Şi, ca şi când acest lucru nu era destul, 
Joiana, vaca cea mai bună, parcă nu era 
în apele ei. Intr-un târziu, când începuse 
deja să se întunece, iar femeia îşi pierduse 
complet răbdarea, iată că bărbatul 
băgă binişor capul pe uşă să dea „Bună 
seara!” Bineînţeles că se aştepta la dojana 
nevestei, dar ceea ce-i fu dat să audă 
depăşea cu mult orice aşteptări.

-  Am fost pe la adventiştii din sat care 
se adună să se roage şi să cânte împreună, 
apucă să se mărturisească bărbatul printre 
mulţimea cuvintelor de ocară ale femeii.

-  De aceea ne-a bătut Dumnezeu, 
de ne-a murit şi vaca din grajd, că tu te 
duci pe la rătăciţii ăia şi te înhăitezi cu ei. 
Dacă nu te potoleşti, bărbate, o să dăm 
de cine ştie ce altă belea, aşa că vezi de 
bagă-ţi minţile-n cap şi nu mai umbla pe 
drumuri, fără rost.

-  Chiar dacă ar fi să moară şi cealaltă 
vacă, eu mă ţin de ce am făgăduit.

-  Ce tot spui tu acolo, omule? Că doar 
nu ai de gând să ne faci familia de râs şi să 
te pocăieşti.

-  Chiar astăzi am luat această bună 
hotărâre, şi Dumnezeu să-mi ajute s-o 
pot ţine aşa cum se cuvine. Necazuri 
vor veni ele, oricum, dar dacă noi stăm 
de partea lui Dumnezeu, şi El este de 
partea noastră. Tot mai bine-i să umbli 
cu Dumnezeu prin necazuri, decât să te 
bucuri departe de El.

Aici, discuţia se opri şi rămase în aer 
câteva zile, până când a mai trecut năduful 
pierderii şi al nemulţumirii casnice.
Când au mai vorbit despre aceste lucruri 
parcă începuseră să se înţeleagă, iar în 
ziua botezului, toată familia a încheiat 
legământ cu Dumnezeu. Patru suflete s-au 
adăugat micului grup de adventişti din sat. 
Pierderea vacii celei mai bune a fost uitată 
curând, pentru că speranţa i-a ajutat să 
treacă peste pierderi şi să meargă înainte 
curajoşi. Toţi cei patru au fost chemaţi pe 
rând la odihnă, la vremea lor, fără să vadă 
decât foarte puţin din roadele nădejdii lor, 
dar într-o bună zi, vor vedea o sămânţă 
de urmaşi şi atunci laudele veşnice vor fi 
cântarea cea nouă şi proaspătă, pe care 
numai speranţa o poate aduce şi susţine.

Să ne aducem aminte de marele 
apostol al neamurilor, care privea liniştit 
mortea, deoarece speranţa lui era ancorată 
în făgăduinţa unui cer nou şi a unui 
pământ nou: „Ştiu în cine am crezut.
Şi sunt încredinţat că El are putere să 
păzească ce I-am încredinţat până în ziua 
aceea” (2 Tim. 1,12). In curând, se va 
termina noaptea încercării şi a suferinţei şi 
apoi se va ivi fericita dimineaţă a păcii şi a 
zilei depline.

Apostolul privea spre marea veşnicie, 
nu cu nesiguranţă sau cu teamă, ci cu o 
nădejde plină de bucurie şi cu o aşteptare 
plină de dor. Stând la locul martiriului 
său, el nu a văzut nici sabia călăului şi nici 
pământul ce în curând avea să primească 
sângele său; el a privit prin liniştitul cer 
albastru al acelei zile de vară până la tronul 
Celui Veşnic.” (Ellen G. White, Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 512). Nu este aşa 
că simţim îndemnul să mai cântăm o dată 
„Speranţa mea e doar Hristos”?

Speranţa adună  
generaţiile îm preună

Au trecut anii şi, rând pe rând, fiecare 
ceată de moştenitori ai speranţei au trecut 
prin încercării şi necazuri, întemeindu-se 
pe făgăduinţele lui Dumnezeu cu privire 
la ocrotirea şi călăuzirea Sa. Unii au scăpat 
de la moarte, datorită nădejdii care era în 
ei şi de care ei au fost gata să dea socoteală. 
Alţii au primit moartea cu linişte şi 
credinţă, aşteptând împlinirea făgăduinţei 
divine. Unii au înfruntat cu credincioşie 
persecuţia şi asuprirea, alţii şi-au purtat 
neajunsurile şi sărăcia cu optimism şi 
răbdare.

Deunăzi, o fetiţă o apucă de mână 
pe bunica ei şi, privind-o în ochii, o

întrebă cu speranţa de a primi cel mai 
bun răspuns: „Când vom avea şi noi o 
casă mare, ca să poată încăpea toţi ai 
noştri? Când sunt cu tati şi cu mami, mi-e 
dor de tine şi de bunicul, iar când stau 
la voi, mi-e dor de ei. Aş vrea să fim toţi 
împreună, tot timpul... şi cu mătuşa din 
America şi cu unchiul din Spania. Când 
vom fi toţi în aceeaşi casă?”

Bunica stătu puţin pe gânduri, apoi 
folosi ocazia de aur pentru a vorbi despre 
speranţa noastră cea de obşte.

„Dacă este aşa, atunci aş dori să vină 
cât mai repede Isus şi să ne ducă acasă”, îşi 
mărturisi fetiţa speranţa tocmai primită 
de la bunica.

Speranţa noastră vine de departe, de 
foarte departe. Cu ea trecem peste necazuri 
şi greutăţi. In nădejde suntem adunaţi 
împreună să ne pregătim pentru cele de 
sus. Vom merge în speranţă mai departe. 
Vom ajunge cu bine până la capăt.

„Ce milă, ce iubire nemărginită 
ne-a arătat Dumnezeu nouă, unor 
păcătoşi pierduţi, legându-ne de El, 
spre a fi pentru El o comoară deosebită!
Ce sacrificiu a făcut Răscumpărătorul 
nostru, pentru ca noi să putem fi numiţi 
copii ai lui Dumnezeu! Să-L lăudăm 
pe Dumnezeu pentru fericita nădejde ce 
ne-a fost pusă înainte, cuprinsă în marele 
Plan de Mântuire, să-L lăudăm pentru 
moştenirea cerească, ca şi pentru bogatele 
Sale făgăduinţe, să-L lăudăm pentru că Isus 
trăieşte ca să mijlocească pentru noi.” (Ellen 
G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 289).

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:

1. De la cine ai primit 
speranţa revenirii?

2. Pe ce se întemeiază 
speranţa ta?

3. Cum faci ca nădejdea ta 
să sporească?

4. Cui ai vrea să laşi 
moştenire nădejdea vieţii tale?

Lidia Poli este directorul 
Departamentului 
Misiunea Femeii, 
Conferinţa 
Transilvania de Nord
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D U M I N I C Ă

E l a învăţat să se încreadă în Dumnezeu a tâ t în anii liniştiţi, 

cât şi în momentele dificile.

BRUCE MANNERS

M
oise. Numele său a ajuns să întruchipeze 
tărie, pe măsură ce el a devenit „unul dintre 
cei mai influenţi şi puternici conducători 
care au trăit vreodată”.1 Moise a luat un grup 
de sclavi necizelaţi şi i-a transformat intr-o 
naţiune. I-a luat pe constructorii de cărămizi ai faraonului şi i-a 

ajutat să devină o comunitate complexă şi diversă. El i-a condus 
cu succes pe fiii şi fiicele lui Avraam printr-unul din cele mai 
aspre ţinuturi de pe pământ, până la hotarele unei ţări în care 
curgea lapte şi miere — Ţara Făgăduinţei.

Moise. El nu ar fi trebuit să aibă niciodată un nume. Născut 
ca străin în Egipt, probabil că ar fi trebuit să fie o jertfă adusă 
zeului „fluviu”, la naştere, dar mama lui l-a ascuns timp de 
trei luni. Nemaiputând să-l ascundă, l-a aşezat într-un coş de 
papirus, printre trestiile de pe malul râului, unde fiica faraonului 
venea să se scalde.

Moise. Era un nume străin, nu unul pe care l-ar fi ales 
părinţii lui. Şi totuşi, de fiecare dată când îl auzea, numele lui
— care înseamnă „Scos” (Ex. 2,10) — era ceva care îi amintea de 
miracolul care i-a salvat viaţa. Miracolul de a fi luat din râu de 
către fiica faraonului şi de a fi adoptat în familia regală.

Moise. Patruzeci de ani mai târziu, numele lui abia avea 
să mai fie recunoscut între cei din poporul său, dar nu acest 
nume era important. El venise la ei în numele altcuiva, al 
Marelui „Eu sunt”, „Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, 
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul 
lui Iacov” (Ex. 3,14.15).

Moise devenise mesagerul speranţei, din paitea lui 
Dumnezeu.

Mesager al speranţei
Cu patruzeci de ani mai devreme, Moise şi-ar fi scos 

poporul din Egipt în mod voluntar, dacă israeliţii l-ar fi 
susţinut. El îşi dovedise loialitatea faţă de ei prin omorârea 
unui egiptean (Ex. 2,12). El era pregătit, dar ei nu. Moise 
„credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu le va da prin 
mâna lui izbăvirea; dar n-au priceput” (Fapte 7,25). Moise

înţelegea voinţa lui Dumnezeu pentru viaţa lui, dar mai 
trebuia să înveţe maniera de a lucra a lui Dumnezeu. In mod 
cert, Moise nu era pregătit să conducă -  nu încă.

Născut ca sclav, crescut ca prinţ, Moise are nevoie de patruzeci 
de ani în pustie şi de o întâlnire personală cu Dumnezeu înainte 
de a fi pregătit să conducă poporul lui Dumnezeu. De data 
aceasta, stând pe un pământ sfânt, Moise este cel care se opune. 
Raţionamentul lui este surprinzător de contemporan, seamănă 
uimitor de mult cu scuzele pe care le-am folosi noi.

Cine sunt eu ca să fac ceea ce ai cerut Tu? Pe lângă aceasta, 
cine eşti Tu? De ce ar trebui ca ei să mă creadă? Nu voi şti ce 
să spun (vezi Ex. 3,11.13; 4,1.10). Şiîn cele din urmă: „Ah! 
Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiţi” (Ex. 4,13).

Sentimentul său de a fi nepotrivit semnalează, din contră, 
tocmai faptul că el este pregătit să fie conducătorul rânduit de 
Dumnezeu, pentru că ştie că nu poate face aceasta în puterea sa. 
Reţineţi, Moise era un prinţ al Egiptului, care primise o pregătire 
minuţioasă. Bine educat în arte, ştiinţă, strategie şi diplomaţie, 
el ar fi putut încerca să adune în jurul său o armată de israeliţi 
neinstruiţi pentru a se opune puterii Egiptului.

Dumnezeu are însă un alt plan. Moise va conduce, dar 
strategia rămâne pe seama lui Dumnezeu. Pentru început însă, 
Moise este solul lui Dumnezeu — un sol al avertizării pentru 
faraon şi pentru egipteni şi un sol al speranţei pentru israeliţi.

Noi, mesagerii de astăzi ai speranţei, am face bine să 
observăm cât de dependent era Moise de Dumnezeu. Ascultaţi 
făgăduinţa lui Dumnezeu: „Eu sunt Domnul: Eu vă voi izbăvi 
din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia 
lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi. Vă voi 
lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru... Eu vă voi 
duce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac 
şi lui Iacov” (Ex. 6,6-8).

Răscumpărarea şi o Ţară a Făgăduinţei! Nimic nu s-a 
schimbat. Acestea sunt făgăduinţele lui Dumnezeu, şoptite 
în Grădina Edenului după căderea în păcat, rostite la modul 
practic şi legate de geografia terestră din cartea Exodul, scrise 
cu sânge la Golgota şi strigate cu glas tare, pentru întreaga
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lume, de către cei trei îngeri din 
Apocalipsa 14.

Aceasta este solia noastră.
Răscumpărarea israeliţilor este 

garantată. Plăgile demonstrează puterea 
lui Dumnezeu asupra zeilor Egiptului şi 
întăresc credinţa israeliţilor. Când vine 
seara Paştelui, ei sunt pregătiţi, cu bagajele 
făcute, aşteptând în „fericita nădejde a 
eliberării”2 să înceapă călătoria spre Ţara 
Făgăduinţei. Prin sângele mielului de pe 
uşiorii caselor lor, fiii lor cei întâi născuţi 
sunt ocrotiţi, ca să nu moară.

Sângele mielului dă viaţă. In sângele 
Mielului lui Dumnezeu găsim nădejdea 
noastră.

Călătoria speranţei
Liberi în sfârşit, robii lui Israel ies din 

Egipt mărşăluind ca o oştire victorioasă 
(vezi Ex. 12,36.37). Călătoria speranţei a 
început; ei merg spre Sion sau cel puţin în 
această direcţie.

Ferindu-i de posibilitatea unei lupte cu 
filistenii, Dumnezeu îşi conduce poporul 
în pustie. Această călătorie urma să aibă 
multe ocolişuri şi să dureze mult mai mult 
decât ar fi putut prevedea ei vreodată. Dar 
Dumnezeu este cu ei. Ei II văd în stâlpul 
de nor.

Şi totuşi, se tem atunci când oastea 
faraonului îi încolţeşte lângă Marea Roşie, 
îndoiala cuprinde tabăra, în timp ce 
israeliţii, în prezenţa inamicului, II pierd 
din vedere pe Dumnezeu. Ei tânjesc 
după ceea ce avuseseră, nu după ceea ce a 
promis Dumnezeu. „Mai bine să fim robi 
în Egipt decât să înfruntăm moartea în 
pustie”, se plâng ei (Ex. 14,11.12). Ei îşi 
pierd speranţa.

Moise le răspunde cu porunca de a 
nu acţiona: „Staţi pe loc, şi veţi vedea 
izbăvirea, pe care v-o va da Domnul” 
(versetul 13). Nicăieri altundeva nu există 
speranţă. Sunt convins că aţi trecut prin 
astfel de situaţii. Eu am trecut. în astfel 
de momente, nu poţi face nimic, decât 
să-L laşi pe Dumnezeu să-Şi aducă la 
îndeplinire voinţa.

în timpul miracolului trecerii Mării 
Roşii, ei sunt botezaţi (1 Cor. 10,2), şi 
apoi eliberaţi de vrăjmaş. Ei ştiu că acum 
nu mai au nici un motiv de teamă din 
partea puterii Egiptului. Astfel, ei se 
bucură şi îşi sărbătoresc eliberarea aflată în 
Dumnezeu. Speranţa este celebrată.

La Muntele Sinai, se formează 
o naţiune, se dezvoltă o preoţie şi 
este instituit legământul iubirii. De

curând salvaţi, Dumnezeu îi conduce, 
prin Moise, la dezvoltarea unei relaţii 
atotcuprinzătoare cu El şi unii cu alţii. 
Moise aşterne în scris instrucţiunile, aşa 
încât ele să nu fie uitate.

Acum ei sunt pregătiţi pentru Ţara 
Făgăduinţei! Şi totuşi, un spirit de frică 
le întârzie intrarea cu 40 de ani. Când 
ei văd dificultăţile călătoriei, Egiptul li 
se pare mai atractiv. Noi, cei care am 
plecat din ţara vrăjmaşului, trebuie să ne 
dăm seama că s-ar putea ca drumul să 
nu fie uşor şi că ceea ce am lăsat în urmă 
poate să pară mai atractiv uneori. Mersul 
înapoi ne aduce însă iarăşi în robie, 
înaintea noastră se află Ţara Făgăduinţei 
şi Dumnezeu este cu noi.

Niciun monument 

nu marchează 

mormântul lui. 

Niciun sfinx.

Nicio piramidă.

El alesese ceva mai 

bun decât ceea ce 

putea să ofere Egiptul.

La odihnă, în speranţă
Lângă hotarul Ţării Făgăduinţei, 

Moise moare. Lângă hotarul Ţării 
Făgăduinţei!

Dumnezeu îl înmormântează pe 
coastele sterpe ale muntelui Pisga. 
Niciun monument nu marchează 
mormântul lui. Niciun sfinx. Nicio 
piramidă. EI alesese ceva mai bun decât 
ceea ce putea să ofere Egiptul.

„[Moise] a schimbat de bunăvoie 
monumentele şi aclamaţiile pământeşti, 
câştigul material, puterea şi plăcerea cu
o răsplată pe un tărâm invizibil. El a 
renunţat Ia toate aceste bunuri, pentru o 
relaţie cu Dumnezeul cel viu. A fost cea 
mai bună tranzacţie pe care cineva ar fi 
putut să o facă. Ceea ce a pierdut, oricum, 
nu ar fi putut să păstreze, iar ceea ce a 
câştigat nu putea niciodată să piardă.”3

El moare, dar moare în speranţă, 
înscris printre aceia care „şi-au pus 
nădejdea în învierea la o viaţă mai bună” 
(conf. cu Evrei 11,35). Şi se pare că Moise

a fost cel dintâi care a gustat realitatea 
învierii (Iuda 9; Matei 17,3).

Trebuie să recunoaştem că s-ar putea 
să nu vedem speranţa împlinită în timpul 
vieţii noastre. Dar această posibilitate nu 
micşorează nădejdea pe care o avem, pentru 
că somnul morţii este doar o noapte, în 
timp ce aşteptăm dimineaţa învierii.

în ultima sa cuvântare adresată 
israeliţilor, Moise le încredinţează un 
cântec — o cântare a făgăduinţei pentru 
viitor (Deut. 32). Apoi, în Apocalipsa 15, 
există cântarea Iui Moise şi a Mielului -  
un imn de adorare şi de biruinţă. Tânjim 
să cântăm această cântare, pentru că acela 
este momentul când speranţa noastră va 
fi împlinită. Iar faptul că ne odihnim în 
mormânt sau rămânem în viaţă până la a 
doua venire a Domnului Isus nu schimbă 
cu nimic lucrurile.

Până atunci, noi rămânem mesagerii 
speranţei, din partea iui Dumnezeu, 
într-o călătorie către Ţara Făgăduinţei.

1 Lorin Woolfe, The Bible on Leadership: From Moses to 
Matthew — Management Lessons for Contemporary Leaders 
(New York: AMACON, 2002), p. 71.
2 Ellen White, Patriarhi şi profeţi, Casa de Editură „Viaţă şi 
Sănătate”, Bucureşti, 1996, p. 275.
3 Charles R. Swindoll, Moses: A Man ofSelfless Dedication 
(NashviUe: Word Publishing, 1999), p. 366.

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:/ / /

1. Atunci când Dumnezeu, 
aşa puternic cum este, Se 
pregăteşte să-Şi elibereze 
poporul, de ce are El nevoie de 
o fiinţă omenească? Ce lecţie 
pentru noi găsim aici?

2. Ce aspect consideraţi că 
este cel mai atractiv în viaţa 
şi experienţa lui Moise? Cu ce 
aspecte vă identificaţi cel mai 
bine?

3. Ce putem învăţa din 
experienţa vieţii lui Moise, în 
tim p ce înfruntăm dificultăţile 
de astăzi — în mod colectiv şi 
în mod personal?

Bruce Manners este pastor 
la Colegiul Avondale, 
Cooranbong, New South 
Wales, Australia
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L U N I

GEOFFREY MBWANA

„Poate ieşi ceva bun de acoloV’

I
erihonul era o cetate a 
canaaniţilor, care se vânduseră 
idolatriei şi ticăloşiei.

Locuitorii „se dedaseră la 
păgânismul cel mai depravat 

şi cel mai degradant... [Ei] trăiau 
numai pentru a batjocori cerul şi a 
întina pământul” (Patriarhi şi profeţi,
Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate”,
Bucureşti, 1996, p. 504). Dumnezeu 
îi poruncise lui Moise, spunând: „Dar 
în cetăţile popoarelor acestora, a căror 
ţară ţi-o dă ca moştenire Domnul,
Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic 
care suflă. Ci să nimiceşti cu desăvârşire 
popoarele acelea, pe hetiţi, pe amoriţi, pe 
canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, 
cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău”
(Deut. 20,16.17). Ierihonul era acum prima forţă 
importantă care trebuia să' fie cucerită de israeliţi, după ce au 
intrat în Ţara Făgăduinţei. Ierihonul şi toţi locuitorii lui erau 
osândiţi la nimicire totală.

în tâ ln irea speranţei: seminţele nădejdii
In cetate locuia Rahav, o prostituată a cărei casă facea corp 

comun cu zidul masiv de apărare al Ierihonului. Probabil că 
ea avea un han; prin urmare, primea oaspeţi. De asemenea, 
lucra la fabricarea de pânză de in vopsită şi de aceea îşi procura 
cantităţi mai mari de tulpini de in, pe care le întindea pe 
acoperiş pentru a se usca. Deoarece era prostituată, se poate 
presupune în mod corect că Rahav era dispreţuită, respinsă, 
nedorită şi abandonată de comunitatea în care trăia. S-ar 
putea spune că viaţa ei nu era decât deznădejde, fiind plină de 
disperare. Petele din viaţa ei, produse prin propriul său mod 
de viaţă, au rămas şi au urmărit raportul ei până astăzi, pentru 
că ea este numită încă desfrânata Rahav. Asemenea tuturor 
celorlalţi oameni din Ierihon, ea auzise cum Dumnezeul 
lui Israel Şi-a condus poporul şi i-a dat biruinţe asupra 
popoarelor prin mijlocul cărora trecuse în călătoria sa după

ieşirea din Egipt. Ei auziseră despre 
despărţirea Mării Roşii în faţa lor, 
cam cu patruzeci de ani mai înainte, 
şi despre înfricoşătoarele judecăţi 
care căzuseră asupra egiptenilor 
chiar înaintea Exodului. Relatările 
despre călătoria israeliţilor şi 
despre faptele miraculoase ale 
Domnului erau cunoscute 
tuturor celor din Ierihon (Iosua
2,10). Ei se temeau pentru viaţa 
lor acum, când israeliţii se aflau la 
doar câţiva kilometri de cetate. 

Rapoartele despre Dumnezeul 
lui Israel au produs o mare frică 

între oamenii din Ierihon, iar ei 
au refuzat să se supună Suveranităţii 

Dumnezeului lui Israel. Teama lui Rahav 
era evident diferită. Relatările prezentaseră 

o imagine a unui Dumnezeu cu care ea dorea 
să intre în alianţă. Teama ei era dacă Dumnezeul 

acesta o va accepta. Prin aceste istorisiri, o sămânţă a 
nădejdii a fost sădită în viaţa ei. Pe măsură ce relatările erau 
repetate, dorinţa arzătoare după Dumnezeu se intensifica în 
sufletul ei.

Pasiunea ei crescândă de a aparţine Dumnezeului lui 
Israel se poate vedea cu ocazia intrării iscoadelor în cetate. 
Aceşti străini nedoriţi constituiau o ameninţare pentru 
oamenii din Ierihon, dar Rahav i-a primit cu bucurie 
în casa ei, cu riscul batjocurii, mâniei şi urii din partea 
concetăţenilor săi. Faptul că iscoadele au ales casa ei a fost 
perceput ca ocazia favorabilă a vieţii sale de a-şi astâmpăra 
dorinţa adâncă şi arzătoare din sufletul ei: setea după 
apartenenţă şi mântuire prin Dumnezeul lui Israel. De aceea, 
atunci când soldaţii ameninţători şi brutali din Ierihon au 
intrat în casa ei, în căutarea iscoadelor, ea a ocolit adevărul 
deschis. „Este adevărat că bărbaţii aceştia au venit la mine, 
dar nu ştiam de unde sunt... noaptea... bărbaţii aceştia au 
ieşit afară; nu ştiu unde s-au dus” (versetele 4, 5). Ea îi 
ascunsese pe aceşti spioni, chiar dacă fapta aceasta putea să 
echivaleze cu un act de trădare a ţării ei.
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Speranţa a bătut la uşa ei, şi cea fară 
speranţă [Rahav] a alergat spre ea.

Rahav ar fi putut refuza să-i 
primească pe aceşti oameni în casa ei. 
Sau ar fi putut folosi această ocazie 
pentru a obţine favoarea celor care o 
dispreţuiau, predându-i soldaţilor. Dar 
ei veniseră ca spioni şi ea s-a oferit în 
mod voluntar să le fie informator, atunci 
când a raportat: „Ne-a apucat groaza 
de voi, şi toţi locuitorii ţării tremură 
înaintea voastră” (versetul 9). Bărbaţii şi 
femeile din Ierihon sufereau chinurile 
spaimei morţii, ale pierderii curajului 
şi a păcii. Pe de altă parte, nădejdea a 
facut-o pe Rahav cutezătoare, curajoasă 
şi paşnică. Speranţa a determinat-o să 
încerce ceea ce alţi oameni din Ierihon 
vedeau ca fiind imposibil. Speranţa a 
eliberat-o de frică.

Credinţa: 
un pom al nădejd ii

Rahav a întins mâna şi a apucat 
ocazia favorabilă care îi ieşise în cale 
atunci când, în mod curajos, şi-a 
declarat credinţa: „Ştiu că Domnul v-a 
dat ţara aceasta” (versetul 9). Rahav a 
lăsat ca sămânţa speranţei din ea să se 
transforme într-un pom al credinţei în 
Dumnezeul lui Israel.

Speranţa a bătut la uşa ei, şi cea fără 
speranţă [Rahav] s-a prins de ea.

Rahav şi-a demonstrat credinţa şi 
speranţa prin următoarele acţiuni:

• A îndemnat iscoadele să-i jure pe 
Domnul Dumnezeul lui Israel, şi 
nu pe zeii cărora le slujise toată 
viaţa ei. Asemenea lui Iacov,
ea nu i-a lăsat să plece fară să
o binecuvânteze. Speranţa a 
facut-o să ceară cu îndrăzneală o 
promisiune imposibilă: „Eu v-am 
salvat viaţa; salvaţi-mă şi voi pe 
mine”. Imposibil, pentru că spionii 
ştiau că porunca lui Dumnezeu 
era ca nimeni din Ierihon să 
nu fie cruţat. Speranţa i-a dat 
perseverenţă.

• încrederea ei cu privire la 
mântuirea prin Domnul 
Dumnezeul lui Israel a fost 
dovedită în apelul ei de a fi 
salvată ea şi familia ei. Ea avea 
convingerea că Dumnezeul lui 
Israel îi mântuieşte pe cei care aleg 
să fie mântuiţi. Această nădejde 
i-a dat curajul să se îndrepte către 
alţii, pentru ca şi ei să fie salvaţi.

• Insistenţa ei de a primi „un semn 
de încredinţare” arăta convingerea 
ei că Domnul Dumnezeul lui 
Israel va face ceea ce a promis.

îm p lin irea: roadele  
speranţei

Nădejdea a făcut din ascultarea lui 
Rahav un act voluntar şi o delectare; 
aşteptarea nu a fost altceva decât o 
mare bucurie. înainte de a pleca, 
iscoadele au recompensat-o pe Rahav, 
răspunzând afirmativ cererii ei:
„Suntem gata să murim pentru voi” 
(versetul 14). Credinţa lui Rahav 
este răsplătită; spionii îi promit că ei 
înşişi vor fi răspunzători, dacă vreun 
membru al familiei este pierdut. Dar au 
solicitat, de asemenea, loialitatea celor

Speranţa a 

cCeterminat-o pe 

(Rahav să încerce ceea 

ce aCti oameni din)

Ierihon vedeau ca 

fiin d  imposi6iC.

din familia lui Rahav în a-şi îndeplini 
obligaţia potrivit înţelegerii: partea lor 
era să dea dovadă de ascultare.

Cu multă speranţă, Rahav îi coboară 
pe spioni cu ajutorul unei frânghii prin 
zidul din spate al casei, le spune încotro 
să meargă, pentru ca să fie în siguranţă, 
leagă funia de fir cărămiziu la fereastră, 
îi invită pe ceilalţi membri ai familiei 
în casa ei şi aşteaptă cu răbdare, dar 
fericită, făgăduinţele lui Dumnezeu.
Eu cred că, de fiecare dată când privea 
la funia de fir cărămiziu de la fereastră, 
Rahav era şi mai plină de speranţă.

Speranţa a bătut la uşa ei, şi cea fără 
speranţă [Rahav] a alergat spre ea, a 
primit-o şi a trăit prin ea.

In ziua a şaptea, Israel a înconjurat 
cetatea pentru ultima dată. Când 
zidurile s-au prăbuşit, cele două 
iscoade au adus la îndeplinire, în grabă, 
porunca lui Iosua şi au salvat viaţa 
lui Rahav şi a familiei sale. Când toţi 
ceilalţi oameni din Ierihon au pierit, 
Rahav şi familia sa au găsit bunăvoinţă

înaintea Domnului. Speranţa lor a 
fost răsplătită şi le-a fost cruţată viaţa. 
„Prin credinţă n-a pierit curva Rahav 
împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că 
găzduise iscoadele cu bunăvoinţă” 
(Evrei 11,31).

în afară de binecuvântarea enunţată 
mai înainte, Rahav a fost adoptată cu 
totul în familia lui Israel, având dreptul 
de a se căsători cu un israelit. Faptul 
acesta a aşezat-o în şirul genealogic 
care a dus nu doar la naşterea regelui 
David, ci şi la naşterea Domnului 
Isus -  Mesia. Rahav face parte dintre 
cele trei femei ale căror nume sunt 
înregistrate în genealogia Domnului 
Isus Hristos (Matei 1,5.6).

Ce călătorie! Speranţa a condus-o 
din punct de vedere spiritual din 
Ierihon în Canaan, a transformat-o 
dintr-o prostituată într-un strămoş 
al lui Mesia, dintr-un duşman 
al împărăţiei în adevărata fiică a 
împărăţiei. Pentru această desfrânată 
fără speranţă, istorisirile speranţei au 
marcat începutul unei călătorii. Un 
sâmbure de nădejde a fost plantat în 
inima ei, a crescut şi s-a făcut un mare 
pom al credinţei, iar nădejdea pe care 
Rahav a îmbrăţişat-o a fost amplu 
răsplătită.

Tu continui să te prinzi bine, cu 
credinţă, de această speranţă?

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:

1. Ce experienţă recentă 
din viaţa ta a impulsionat 
speranţa în sufletul tău?

2. Ce fel de istorisiri 
putem relata altora despre 
Dumnezeu, care le-ar putea 
da speranţă?

3. Cum ar trebui să trăim , 
pentru ca alţii să poată vedea 
speranţa pe care o avem?

Geoffrey G. Mbwana a 
slujit biserica în calitate de 
pastor şi profesor. In prezent 
este preşedintele Diviziunii 
Africa Est-Centrală.
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M A R Ţ I

Daniel: nea&ciifată,
Unele lupte po t f i  pierdute, dar cartea lui Daniel spune că războiul poate f i  câştigat.

BREMPONG OWUSU-ANTWI

A

I
n anul 2005, o echipă de sportivi 
din Ghana s-a calificat pentru 
o mare competiţie mondială, 
ce urma să se desfăşoare în 
2006. Jucătorii au participat la 

antrenamente susţinute, dar au pierdut 
prima întrecere. Cu toate acestea, ei nu 
au renunţat la speranţă. Erau convinşi 
că, deşi acea luptă fusese pierdută, cu 
hotărâre şi cu efort susţinut puteau încă 
să câştige lupta.

Pe lângă efortul susţinut, echipa a făcut 
şi unele schimbări, precum găsirea unui nou 
antrenor şi redistribuirea rolurilor membrilor 
echipei. Toate aceste măsuri au dat rezultate 
şi, până la sfârşitul competiţiei, ei şi-au recâştigat 
locul în cursa pentru victorie. Deşi pierduseră lupta 
de la început, nu au renunţat, iar speranţa i-a însufleţit să 
se arunce în lupta pentru premiul cel mare.

Raportul biblic despre călătoria lui Daniel, o călătorie a 
speranţei, demonstrează, de asemenea, că este posibil ca o luptă 
să fie pierdută şi totuşi războiul să poată fi câştigat. Vom privi 
la modul cum a lucrat speranţa în călătoria lui Daniel, din 
trei perspective: viaţa în timpul captivităţii, viaţa de zi cu zi în 
Babilon şi aspiraţiile lui Daniel în timp ce se afla în Babilon.

Ierusalimul: speranţă pentru 
lupte pierdute

în anul 605 î.Hr., Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi 
armatele sale au asediat şi cucerit Ierusalimul (vezi Dan. 1,2). 
După distrugerea cetăţii, Nebucadneţar a dus la Babilon captivi 
iudei, precum şi obiecte din Templul lui Dumnezeu. împinşi 
înainte fără milă, cu vârful suliţelor, sub strictă supraveghere 
militară, captivii se aflau într-o situaţie care părea să arate că 
totul era pierdut: păgânii câştigaseră biruinţa asupra poporului 
lui Dumnezeu.

Moise îi avertizase în repetate rânduri pe israeliţi că, dacă nu 
vor asculta de poruncile lui Dumnezeu, vor fi duşi în captivitate 
(vezi Deut. 28,36.64; Dan. 9,5.6) şi, în cele din urmă, El i-a dat 
în mâinile păgânilor. Se simţeau învinşi, fară speranţă, fară ajutor 
şi descurajaţi.

însă Daniel, care era unul dintre 
captivi, a crezut că, deşi lupta 
fusese pierdută, războiul putea 
încă să fie câştigat: exista încă 
speranţă pentru iertare, eliberare 
şi restaurare. Astfel, Daniel îşi 
începe cartea cu tema aceasta: 
Dumnezeu este la cârmă.

în calitate de captiv, Daniel a 
înfruntat situaţia deznădăjduită şi 

totuşi a continuat să se prindă de 
Dumnezeul speranţei. Nu spusese 

oare Dumnezeu: „Dacă veţi păcătui 
şi vă voi trimite departe în exil, şi vă 

veţi pocăi, voi avea milă de voi, vă voi 
ierta şi vă voi aduce înapoi la Ierusalim” 

(vezi Lev. 26,40-45; 2 Cron. 7,13-15)? 
Circumstanţele în care ne aflăm ar putea fi 

deprimante, starea noastră ar putea fi dezastruoasă, situaţia 
noastră ar putea părea fară speranţă şi totuşi, pentru că 
Dumnezeul cel Atotputernic este la cârmă, există speranţă, iar 
speranţa va inspira tărie pentru a rezista (vezi 1 Tes. 1,3).

Speranţă actuală pentru 
dificultăţile vieţii zilnice/ /

După ce Daniel a sosit pentru prima dată în Babilon, au 
avut loc două întâmplări care arată felul în care speranţa a jucat 
un rol în dificultăţile pe care le înfrunta zilnic, ca sclav într-o 
ţară străină. întâi, a fost ispita de a mânca din mâncarea oferită 
de împărat.

Lui Daniel şi altor tineri captivi aleşi, care urmau să fie 
instruiţi pentru a fi în slujba împăratului, le era dată „pe fiecare 
zi o parte din bucatele de la masa [împăratului] şi din vinul 
de care bea el” (Dan. 1,5). Cu siguranţă, cei mai mulţi tineri 
captivi au fost fericiţi în această situaţie, pentru că primeau 
hrană chiar de la masa împăratului, dar în Daniel 1,8 se 
spune: „Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale 
împăratului şi cu vinul pe care-1 bea împăratul, şi a rugat pe 
căpetenia famenilor dregători să nu-1 silească să se spurce”. El 
ştia că Dumnezeu interzisese poporului Său să consume astfel 
de alimente, pentru că fuseseră închinate idolilor şi pentru
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că nu erau bune pentru sănătatea lui.
De asemenea, era conştient că (1) dacă 
avea cunoştinţe biblice solide, putea 
să identifice ideile greşite care le erau 
impuse; (2) o schimbare a numelui nu 
îl putea face să-şi schimbe Dumnezeul 
sau loialitatea faţă de El şi (3) ceea ce 
mâncăm sau bem are efecte directe 
asupra limpezimii noastre intelectuale, 
a posibilităţii de a ne împotrivi ispitei 
şi a capacităţii de a face deosebire între 
bine şi rău. Şi astfel, într-o situaţie în 
care majoritatea concetăţenilor lui, 
oameni de aceeaşi religie, erau satisfăcuţi 
de confortul nivelului de viaţă impus 
de babilonieni, Daniel s-a hotărât să-I 
fie credincios lui Dumnezeu şi să se 
supună legilor Sale. El era cât se poate 
de conştient că această acţiune putea să 
aibă ca rezultat moartea lui şi totuşi avea 
încredere că Dumnezeu este în stare să-l 
apere de orice rău.

Dumnezeu a onorat într-adevăr 
încrederea lui Daniel. In zece zile de 
la refuzul de a mânca din bucatele 
împăratului, Daniel şi cei trei prieteni ai 
săi arătau mult mai bine decât cei care 
mâncaseră din ele. Mai mult decât atât, 
la examinarea finală de la sfârşitul celor 
trei ani de studii, Daniel şi prietenii lui au 
fost declaraţi de zece ori mai buni decât 
cei care nu luaseră poziţie de partea lui 
Dumnezeu.

In cea de-a doua situaţie, Daniel era 
un conducător de rang înalt, pe care 
împăratul se gândea să-l pună prim- 
ministru. Colegii săi, mânaţi de invidie şi 
gelozie, l-au convins pe împărat să „dea o 
poruncă împărătească, însoţită de o aspră 
oprire, care să spună că oricine va înălţa, 
în timp de treizeci de zile, rugăciuni către 
vreun dumnezeu sau către vreun om, 
afară de tine, împărate, va fi aruncat în 
groapa cu lei” (Dan. 6,7).

Avea Daniel să se bazeze acum pe 
poziţia sa politică şi pe diplomaţie pentru 
a scăpa din această situaţie? Daniel a 
practicat în continuare aceleaşi dovezi 
ale speranţei ca mai înainte, rugându-se 
Dumnezeului său de trei ori pe zi, după 
cum avea obiceiul.

La îndemnul colegilor lui şi spre 
exasperarea împăratului, Daniel al fost 
aruncat în groapa leilor. Nădejdea i-a 
fost împlinită iarăşi; Domnul a scăpat pe 
Daniel din gura leilor.

Dumnezeu este în stare să-i apere şi 
să-i susţină pe cei care îşi pun speranţa în 
El. Profetul Isaia subliniază gândul acesta

în Isaia 49,23: „Cei ce nădăjduiesc în 
Mine nu vor fi daţi de ruşine”.

Daniel a învins dificultăţile vieţii 
zilnice, pentru că s-a încrezut în 
Dumnezeu, pe care II cunoscuse personal 
printr-o comuniune zilnică. El nu lăsa ca 
nimic, nici chiar moartea în groapa cu lei, 
să submineze această comuniune.

Cât timp consacri tu pentru 
comuniunea cu Dumnezeu şi Cuvântul 
Său? Unul dintre aspectele referitoare la 
speranţă este acela că trebuie să existe o 
relaţie plină de sens cu izvorul speranţei şi

<£[era cât se poate de 

conştient că această 

acţiune putea să ai6ă ca 

rezuftat moartea [ui şi 

totuşi avea încredere în 

(Dumnezeu.

o cunoaştere a acestuia. Daniel le avea, şi 
aşa a biruit. Şi noi putem birui doar dacă 
avem o puternică legătură personală cu 
sursa speranţei.

Speranţă pentru un viitor 
mai bun

Daniel a fost scăpat din groapa 
leilor. Vrăjmaşii lui au fost nimiciţi.
El a fost promovat şi prospera în 
Babilon. Insă Babilonul nu era căminul 
lui. Domnul i-a descoperit în viziuni 
planurile Sale pentru poporul Său, 
insuflând speranţă în inima lui Daniel 
şi a celor care citesc cartea lui. Atenţia 
lui Daniel a fost îndreptată către 
un viitor glorios, când intenţia lui 
Dumnezeu pentru neamul omenesc 
va fi adusă la desăvârşire. El a văzut 
întruparea lui Mesia, Domnul Isus 
Hristos, şi moartea Sa ca jertfă 
pentru omenire (vezi Dan. 9,23-27), 
mijlocirea Lui în Sanctuarul din cer 
(vezi Dan. 8,9-14) şi momentul când 
va avea loc deznodământul final al 
conflictului cosmic, printr-un proces 
de curăţire şi de judecată.

Prin viziuni, Daniel a fost înştiinţat 
că timpul sfârşitului încă nu venise. Dar 
poporul lui Dumnezeu este încurajat să 
se ancoreze bine în speranţa biruinţei 
finale a lui Dumnezeu asupra vrăjmaşilor 
Săi. Vor exista momente când va părea

că forţele răului sunt mai puternice, 
asuprindu-i şi persecutându-i pe sfinţi, 
dar eliberarea lor este sigură. Daniel 
este o carte despre nădejde în mijlocul 
conflictului şi al persecuţiei. Istoria poate 
părea să arate că evenimentele care au 
loc în lume sunt scăpate de sub control, 
iar împărăţiile lumii se succed una alteia, 
fără vreun anumit scop bine determinat. 
Dar Daniel ne spune că Dumnezeu 
este într-adevăr la cârmă, conducând 
evenimentele de pe pământ spre ţinta lor 
finală, şi anume aşezarea împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ. Speranţa aceasta 
se concentrează asupra venirii lui Mesia 
cel promis, în mâinile Căruia Dumnezeu 
va aşeza împărăţia veşnică.

Lumea în care trăim poate părea 
scăpată de sub control şi într-o stare 
de haos, dar speranţa noastră afirmă că 
lucrurile nu stau aşa. Dumnezeu lucrează 
într-adevăr în mijlocul acestui haos, 
aducând la îndeplinire nădejdea noastră. 
Să continuăm să ne alimentăm speranţa 
prin studierea speranţei lui Daniel, care 
este, de fapt, speranţa adventistă.

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:

1. Au fost momente când 
te-ai s im ţit fără speranţă 
sau fără ajutor? Cum ai 
tratat aceste sentimente?
A demonstrat Dumnezeu, 
în cele din urmă, că deţine 
controlul asupra acelor 
situaţii?

2. Atunci când pierzi o 
luptă, ai tendinţa să te dai 
bătut sau, din contră, continui 
să încerci până când câştigi 
războiul?

3. Te-a ajutat acest mesaj 
devoţional să îţi schimbi 
perspectiva asupra modului 
de a trata dificultăţile şi o 
aparentă înfrângere? Dacă da, 
în ce fel?

Brempong Owusu- 
Antwi este rectorul 
Universităţii Adventiste 
din Africa, cu sediul la 
Nairobi, Kenia.
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M I E R C U R I

Moria: Sfcen&Mfa, pMAă, to.

Onoarea de a f i  mama lui Mesia nu a scutit-o de durerea pierderii Lui.

TERESA REEVE

E
ra doar o tânără ca oricare alta -  nu o persoană 
însemnată, nici dintr-un loc important.

Scriptura o prezintă pe Maria fară paradă, 
notând doar căsătoria ei cu tâmplarul Iosif, care 
urma să aibă loc în viitorul apropiat. Desigur, 

ea avea puţine motive sau posibilităţi să spere la mai mult. 
Continua luptă pentru supravieţuire în ţinutul aspru, 
deluros, din jurul Nazaretului, o ţinea întruna ocupată 
cu activităţi precum căratul apei, îngrijirea semănăturilor, 
pregătirea hranei, torsul şi ţesutul.

Totuşi, în timp ce şedea în sinagogă, în fiecare Sabat, 
Maria auzea cuvinte care o urmăreau de-a lungul întregii 
săptămâni. Pasajele citite din Lege evocau modul cum 
Dumnezeu Şi-a eliberat poporul, pe când cele din Profeţi 
îi mişcau inima cu făgăduinţa unei răscumpărări şi a unei 
judecăţi viitoare. Unii chiar aduceau argumente că această 
răscumpărare avea să vină.în curând, odată cu sosirea lui 
Mesia (Cel Uns), trimisul lui Dumnezeu. Cu siguranţă că ea 
şi-a pus întrebarea: Ar f i  cu putinţă să văd şi eu ziua aceea?

Anunţul şi sosirea speranţei
Nimic n-ar fi putut să o pregătească pe Maria pentru 

apariţia bruscă şi neaşteptată a unui înger care aducea o solie 
inimaginabilă din partea lui Dumnezeu. Prima ei reacţie 
a fost aceea de a rămâne într-o totală încurcătură în timp 
ce îngerul o asigura solemn de favoarea lui Dumnezeu. 
Următoarele lui cuvinte nu aveau absolut nici o noimă 
pentru o fecioară necăsătorită. El i-a promis: „Vei rămâne 
însărcinată şi vei naşte un fiu”. El a continuat, rostind cuvine 
care au uluit-o complet: „El va fi mare, şi va fi chemat Fiul 
Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Ii va da scaunul de 
domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov 
în veci, şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1,30-33).

Fără îndoială că un val de emoţii a inundat mintea Măriei: 
un sentiment de respect amestecat cu uimire, teamă, bucurie şi 
un torent de strălucitoare speranţă pentru un viitor la care nici

nu îndrăznise să viseze înainte, dar care deodată era accesibil. 
„Cum se va face lucrul acesta?” (versetul 34) izbuti să întrebe. 
Dar îngerul o asigură că este adevărat.

Clipele petrecute de Maria în prezenţa îngerului sunt 
unice între culmile istoriei omeneşti. Totuşi, în mijlocul 
rutinei vieţii noastre obişnuite, cei mai mulţi dintre noi 
păstrăm, de asemenea, amintiri ale unor clipe în care 
planul iubitor al lui Dumnezeu a devenit incontestabil de 
personal. Momente în care Dumnezeu a împins înapoi ceaţa 
preocupărilor zilnice pentru a putea să intre în viaţa noastră 
cu chemări evidente, pe care n-am cutezat să le negăm, cu 
strălucitoare promisiuni ale prezenţei Sale, cărora ar fi fost 
o nechibzuinţă să ne împotrivim. Şi, asemenea Măriei, 
am răspuns „Da”, cu recunoştinţă, cu teamă, cu încredere, 
adesea fară să avem nici cea mai mică idee despre situaţia în 
care intram.

Pe măsură ce trupul îi creştea în dimensiuni, Maria s-a 
obişnuit treptat cu experienţa inexplicabilă prin care trecuse. Cu 
ocazia unei vizite la Elisabeta, vara [ruda] ei care, de asemenea, 
fusese binecuvântată, Maria a rămas uimită de uluitoarea atenţie 
pe care Dumnezeu le-o acorda ei şi altor persoane oprimate 
din poporul Său. A izbucnit în laudă, pentru că El venea 
în ajutorul poporului Său, aşa cum făgăduise. De-a lungul 
zilelor chinuitoare ale nesiguranţei lui Iosif, ea a supravieţuit 
prin această speranţă, apucându-se tenace de amintirea vie a 
îngerului şi a zguduitoarelor lui cuvinte.

Naşterea Celui Făgăduit, micul ei Fiu Isus, a ajutat-o să 
treacă triumfătoare prin durerea şi ruşinea de a-I da naştere 
într-un staul. Experienţa de a-L ţine în braţe pe Isus şi de a-I 
privi faţa mică, desăvârşită, a făcut să pălească până şi uimirea 
produsă de cuvintele spuse de păstori, de magi şi de cei 
evlavioşi, alături de care Dumnezeu alesese să-L întâmpine la 
naştere. Deseori, Maria trebuia să se oprească şi să-şi analizeze 
gândurile şi experienţele, căutând să înţeleagă atât drăgălăşenia 
Lui de prunc, cât şi realitatea rolului Său, în calitate de Fiu al 
lui Dumnezeu şi de împărat veşnic (vezi Luca 2,19).

18 C U R I E R U L  A D V E N T I S T — N O I E M B R I E 2 0 0 6



Şi alte gânduri neplăcute au 
intrat, desigur, în meditaţiile ei.
Unde era primirea bună pe care o 
merita Impăratul-Mântuitor, trimis de 
Dumnezeu.? De ce adusese Dumnezeu 
nişte păstori şi oameni neînsemnaţi, 
în loc să-i aducă pe conducătorii 
poporului Său? întrebările acestea nu 
au dispărut pe măsură ce Isus creştea. 
Deşi înţelepciunea şi farmecul Lui 
unic îi aduceau bucurie, Maria se lupta 
cu experienţa plăcută şi dureroasă în 
acelaşi timp de a vedea cum supunerea 
Iui Isus se îndreaptă, în primul rând,

de la ea şi Iosif către Tatăl Său din 
cer (Luca 2,46-50). Ea s-a oţelit 
pentru ceea ce era inevitabil, şi anume 
momentul când El avea să plece de 
acasă pentru a săvârşi lucrarea pe care 
Dumnezeu I-o încredinţase.

Cu toate că Isus a rămas împreună 
cu ea timp de treizeci de ani minunaţi, 
nu a fost uşor când iubitul ei Fiu 
Şi-a luat rămas bun şi a părăsit satul. 
Desigur, Maria L-a văzut din când în 
când, pentru că El Şi-a stabilit cartierul 
general la Capernaum, lângă Marea 
Galileii. Adesea, îi creştea inima de

bucurie, când călătorii vorbeau despre 
minunile Lui uimitoare şi despre 
învăţăturile Sale plăcute.

Maria se bucura de lucrarea pe care 
o făcea Domnul Isus. Şi totuşi, deşi 

El îi arăta o bunătate statornică ori 
de câte ori o vedea, ei avea să-i 

fie dor de clipele de altădată, 
când II avea lângă ea. Intr- 

adevăr, niciodată Maria 
nu visase la lucrurile Ia 

care va fi chemată să 
renunţe. Ea descoperea 
că o chemare şi o 
făgăduinţă din partea 
lui Dumnezeu 
nu garantau 
întotdeauna 
un drum lipsit 
de suferinţă şi 
clădit în armonie 
cu dorinţele 
şi aşteptările 
proprii. Cu toate 
acestea, atunci 
când speranţa 
mântuirii promise 
prin Domnul Isus 

părea imposibilă 
sau îndepărtată, 

Maria s-a prins de 
făgăduinţa îngerului 

şi de credincioşia lui 
Dumnezeu, care II 

trimisese pe Fiul Său.

Speranţa crucificată
Vestea despre declaraţiile tot 

mai neobişnuite, făcute de Domnul 
Isus, a ajuns la Maria împreună cu 

ştirea despre conflicte din ce în ce mai 
mari cu conducătorii religioşi. Vizita 
lui Isus la Nazaret a fost un dezastru, 
având în vedere că oamenii — unii 
dintre ei chiar prieteni şi rude ale 
Măriei -  au fost gata să-L arunce într-o 
prăpastie. Cum era posibil ca El să-Şi 
ducă la bun sfârşit misiunea, când peste 
tot circulau zvonuri că unii căutau să-L 
omoare? Ea a căutat să-şi stăpânească 
panica atunci când a flat că El urma să 
plece la Ierusalim.

Maria era în Ierusalim pentru 
Paşte când a primit vestea că Isus a 
fost arestat. O femeie fară putere, ea 
putea doar să se roage şi să rămână 
de partea Lui. De departe, ea şi-a dat 
seama că rugăminţile ei nu mai pot 
schimba situaţia. In afara Ierusalimului,
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erau trei cruci Îngrozitoare, care se 

înălţau către cer. Pe cea din mijloc, ea 

recunoscu forma dragă a Iubirii ei, pe 

propriul ei Copil. Cascad e de Întuneric 

au cop leş it-o când se ghemui l ângă 

picioarele Lui s fâş iate ş i Însângerate. 

Pentru o clipă, groaza o părăsi atunci 

câ nd EI , Înto rcându-Ş i privirea 

iubitoa re spre ea, strigă: " Femeie, iată 

fiul tău! " Iar unei persoane apropiate, 

care se afla nu d eparte, Îi spuse: 

" Ia tă mama ta' " (Ioan 19,26 .27). 

A fost plină de recunoştinţă pentru 

această ultimă favoare. dar greutatea 

Înăbuşitoare a groazei o cuprinse 

i a răş i când EI rosti cele din urmă 

cuvinte, îş i plecă fruntea ş i muri. 

Într-un fel neprecizat, Maria se 

lăsă condusă departe de cruce, pe 

s trăzil e Ierusal imului , la o locuinţă 

umilă, unde persoane bin evoitoare 

au tacut tOt ce au pLIna, ca ea să 

se simtă bine. Dar nu exista nici o 

mângâiere; Fiul ei murise. În acele 

momente, când realitatea devenea 

tot mai evidentă, durerea din inima 

ei ameninra să o Înghită. O Întreagă 
v i aţă de iubire, de vise ş i d e speranţe 

fusese distrusă . C um ramânea cu tronu l 

cel veşnic al lui David ' C um rămânea 

cu mânruirea pe care Dumnezeu o 

tagădllise' Fusese un eşec al ei' N u 

reuş i se Dumnezeu să-Ş i împlinească 

planul ' După câte se părea , faptul că a 

mers pe calea lui Dumnezeu o adusese 

pe Maria la s fâ rş itul de coşmar al tuturor 

viselor ei. La cruce, asemenea multor 

altora de-a lungul seco lelor, Maria a fost 

chemată să renunre la o ri ce aş tep ta re 

omenească În ceea ce pr i veşte luc rarea 

lui Dumnezeu În viap ei ş i să aştep te 

zdrobită înaintea Lui . 

Speranţa plină de viaţă 
C um ne-a m putea imagina bucuria 

cop l eşitoare, fiorul de ad miraţie pe 

ca re des igur că le-a simţit Maria atunc i 

câ nd a aj uns la co nvingerea că Isus, cu 

adevărat . tră i eş te i arăş i ? Moartea viselo r 

ei nu Inse mnase moartea fagăduin~e i 

lui Dumnezeu. C u ochii minţii , ne-o 

putem imagin a să rind ş i tresă ltâ nd ca 

un copi l. Toate întrebă r ile ş i învinuirile 

din inima ei au di spă r ut. În locul lo r, 

ea tră i eş te o pace profundă, mai adârlcă 

ş i mai lini şt ită decât orice cun oscuse 
vreodată. 

Înralnindu-se În mod regulat cu 

apostolii ş i cu ceila lţi credincioş i , 

Maria le-a ascultat istorisirile, a cercetat 

Scripturile către care Domnul Isus le 

Îndreptase atenţia ş i s-a rugat pentru 

Înţelepciunea ş i călăuzi rea Lui. Inima 

i-a fost inundată de o Înţelegere 

tot mai clară a faptu lui că moa rtea 

Fiului ei, departe de a semnala eşecu l 

tagădu inţelor lui Dumnezeu , realizase 

de fapt biruinţa supremă, m ântuirea 

din moarte. Nici măcar vestea că 

EI Se Înă lţase pe norii ce rului nu o 

Înspăimântă. Se bucură, pentru că EI 

putea să-Ş i ia locul alături de Tatăl Lui 

cel adevă rat , tacând dispo nibilă această 

rM.,oartea vise{or 

rM.,ariei nu a însemnat 

moartea făgăduinţei 

fui CDumnezeu. 

v i aţă fără sfâ rş it pentru fi ecare pe rsoa nă 

ca re vin e la El, În c redinţă. Ma ri a nu 

ş tia ce Îi rezervă vii torul, d a r Domnul 

Isus le dăduse tagădu in ţa că va fi cu ei 

în toate zil ele, iar triumful morţii Sa le 

ş i speranţa Duhului Său i-a încredinţat 

că vo in p Lui va triumfa. Aşa făgăd u ise 

EI. 
Lupta prin ca re Maria a trecut în 

acele zil e Întuneca te. câ nd speranra 

e i era p usă la grea În cercare. apo i 

spulberată co mplet. es te o lu ptă p rin 

ca re fiecare c redin cios trebuie să treaca, 

Într-o măsură mai mare sa u ma i mică. 

Aşa cum i-a vo rbit Mariei prin Îngerul 

Său. Dumnezeu a d ecla rat că ne 

păstrează ş i nouă favoarea , ha rul S3 U. 

Aşa cum a procedat cu Ma ri a, EI ne-a 

chem at ş i pe noi să ave m un loc spec ial 

În slujirea Sa. L1 fel ca În cazu l Ma ri ei, 

vor ex ista şi În via p noastră mo mente 

câ nd situariile În ca re EI ne co nduce 

vo r părea co mp let absurde, privite 

dintr-o pe rs peer i vă pământe3scă. 

În acele mo mente, nu ave m ni cio 

altă soluţi e decât să abando năm 

zadarni cele noastre Înce rC3 rÎ de a ne 

co nduce sin gu ri viara ş i să re nun~ăm 

la orice ava ntaj pământesc . pe ca re 

co nside răm că avem dreptul să îl 

pretind em. Doar în acest vid , al 
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capirulării În faţa Domnului nostru 

care a murit ş i a Înviat . putem găs i 

adevărata pace ş i libertate. Numa i În EI 

putem găs i iertarea completă ş i iubirea 

nemărginită . după care tânjeş te inima 

noastră. 

Să continuăm să ne prindem de 

speranra noastră, În prezenra vie 

a Domnului Hristos, atunci când 

loial itatea noastră faţă de EI pare să 

ne ad ucă doar să răc ie ş i suferinţă. Să 

ne prindem d e speranra noastră, În 

prezenţa Lui , a tunci câ nd lucrul pe care 

l-am Început pentru EI este Înglodat 

În eşec ş i d isperare. Iubirea Sa ne 

cuprinde; braţul Lui ne Întăreşte. Iar 

În dimineaţa ve nirii Sa le, câ nd ÎI vo m 

ved ea fară în fa~ă. vo m ş ti că a m eritat. 

Întrebări pentru 
meditatie si discutie: " , 

Teresa Reeve este profesor 
asistent de NOIiI Testnment 
la Seminoml Teologic 
Adventirt. Universitatea 
Andrews, SUA. 
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Pa vel: tn&Atâ,
Speranţa poate f i  atât un cuvânt, cât şi o realitate.

GABRIELE STANGL

C
hiar după ce am ajuns 
acasă, la sfârşitul unei 
lungi zile la serviciu, 
am primit vestea că 
Susana murise. Era 
aşa de tânără! Şi vestea era atât de 

neaşteptată! Asistenta de pe secţie 
mi-a spus că totul se întâmplase 
înainte de a fi avut posibilitatea 
să mă contacteze. ,Ar fi trebuit să 
vezi cât de fericită arăta! Niciodată 
nu am văzut un muribund care să 
zâmbească atâta!”

Amintiri din ultimele şase 
săptămâni mi-au trecut prin 
minte în câteva secunde. Susana era 
puternică. Cu toate acestea, într-un 
timp scurt, cancerul s-a răspândit în tot 
corpul. Fiind ea însăşi asistentă medicală, 
ştia că diagnosticul era nefavorabil. Insă ea şi-a 
pus încrederea în Dumnezeu în mod conştient, fiind 
dispusă să accepte planurile Sale pentru ea, oricare ar fi fost 
acestea. Un serviciu de ungere, multe discuţii cu pastorul şi 
convorbiri telefonice ocupaseră ultimele câteva săptămâni. Era 
clar că ea nu va lăsa ca boala să o doboare — ba din contră -  şi 
eram recunoscători. Susana a ajuns de neclintit în speranţa 
învierii; nimic nu-i aducea o mângâiere mai mare. în starea 
ei Iară speranţă, ea a devenit un far al speranţei. Moartea ei a 
demonstrat cum harul şi iubirea lui Dumnezeu ne întăresc.
Ea avea o pace cu Dumnezeu care stă la îndemâna tuturor 
celor care se afundă în harul lui Dumnezeu, care ne face 
neprihăniţi înaintea Sa, prin Domnul Hristos. Pentru Susana, 
făgăduinţele lui Dumnezeu erau o certitudine absolută.

Speranţa: un studiu de caz
Apostolul Pavel a exprimat bine experienţa creştinilor 

în această lume a păcatului şi a morţii: „Ba mai mult, ne 
bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul 
aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar

biruinţa aceasta aduce nădejdea. însă 
nădejdea aceasta nu înşală, pentru că 
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată 
în inimile noastre prin Duhul Sfânt, 
care ne-a fost dat” (Rom. 5,3-5).

Orice om care face o asemenea 
declaraţie trebuie să fi avut anumite 
experienţe în aceste domenii. Saul, 
plin de credinţă, ducea o viaţă 
„neprihănită”, făcea mari eforturi, ca să 
fie drept înaintea lui Dumnezeu. El era 
„Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, 
Fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor 

al Bisericii; cu privire la neprihănirea, pe 
care o dă Legea, fără prihană” (Fii. 3,5.6). 

Dar, pe drumul spre Damasc, s-a 
întâmplat ceva care i-a transformat viaţa 

complet: Saul L-a întâlnit pe Domnul Isus. 
Slava care II înconjura pe Fiul lui Dumnezeu 

a orbit. Dar înţelegerea i-a fost iluminată cu o 
asemenea strălucire şi claritate, încât a avut posibilitatea 

să-şi dea seama cât de importantă era atitudinea lui faţă de 
Isus Hristos. El şi-a dat seama că numai Domnul EIristos 
poate să-l elibereze de povara păcatului; numai Domnul 
Hristos poate să-i înnoiască viaţa şi să-i dea scopuri noi 
pentru viaţa sa pe pământ. A fost cuprins de disperare 
când s-a gândit la tot ce le făcuse acelora care îl urmau pe 
Domnul Hristos, dar speranţa a răsărit atunci când a meditat 
la Cel Răstignit, care înviase din morţi şi îi dăduse nădejdea 
vieţii veşnice. De atunci, el nu a vrut să ştie altceva „decât pe 
Isus Hristos şi pe El răstignit” (1 Cor. 2,2).

Pe drumul către Damasc Saul a fost transformat în Pavel; 
a fost transformat într-o făptură nouă. Vestea bună pe care 
a descoperit-o a fost aceea că Domnul Hristos îi furnizase 
deja ceea ce avea nevoie, că putea face faţă viitorului său 
cu încredere, ca un copil prea iubit şi răscumpărat al lui 
Dumnezeu.

Atunci când Domnul Isus ne întâlneşte, când ne atinge 
inima, toate lucrurile se schimbă. Deodată înţelegem prin

C U R I E R U L  A D V E N T I S T  — N O I E M B R I E 2 0 0 6 21



credinţă că Dumnezeu S-a făcut 
asemenea nouă în Isus Hristos. El 
a plătit pentru păcatele noastre pe 
cruce. Dar a înviat! Isus trăieşte!
Această cunoaştere nu era ascunsă de 
Pavel. El şi-a predat viaţa din toată 
inima Domnului său şi s-a alăturat 
credincioşilor care l-au ajutat şi l-au 
susţinut în noua lui viaţă. Primii creştini 
i-au întărit credinţa lui Pavel, i-au 
vorbit despre Domnul Hristos şi despre 
iubirea Sa şi l-au ajutat în multe feluri să 
rămână neclintit.

Speranţa şi biserica
Speranţa are nevoie de o bună 

temelie pentru a nu slăbi sau a da greş.
In lucrarea mea cu femei care vor să-şi 
abandoneze copiii după ce i-au născut, 
am fost confruntată în mod repetat cu 
acest fapt. Nu este suficient că au găsit 
un loc unde pot să vorbească despre 
problemele lor sau că au găsit pe cineva 
în care pot avea încredere. Ele au nevoie 
de o temelie solidă, de o prietenie 
capabilă să le susţină prin cuvinte şi 
fapte; de cineva dispus să le ajute să 
găsească sprijinul de care au nevoie 
şi să le ofere un loc de siguranţă şi de 
îngrijire în momente de nesiguranţă.

Am avut posibilitatea să ajutăm
o femeie care, după ce născuse, îşi 
abandonase copilul, apoi s-a întors pentru 
a-1 lua acasă. Un an mai târziu, mi-a 
spus: ,Acum am curaj şi încredere pentru 
viaţa mea. Am speranţă, şi astăzi sunt 
puternică, mai puternică decât oricând”.

Oamenii care se află la începutul 
credinţei au nevoie de alţi creştini care, 
prin experienţele lor în credinţă, pot să-i 
încurajeze şi să-i întărească. Speranţa 
priveşte spre viitor, dar rădăcinile ei sunt 
în trecut şi în prezent. Speranţa trebuie 
să fie trăită şi cei mai mulţi dintre noi 
ajungem maturi prin experienţă. Pentru 
că II cunoaştem pe Dumnezeu şi pentru 
că am avut experienţe cu El, suntem în 
stare să recunoaştem iubirea şi purtarea 
Lui de grijă în viaţa noastră zilnică. Ne 
putem bizui totdeauna pe făgăduinţele 
Sale, chiar şi în nesiguranţa viitorului.

Pavel a trăit experienţa aceasta. 
Anania a venit, la porunca Domnului 
Isus, ca să aibă grijă de el (Faptele 
9,10-19). Prin Anania, Domnul Isus 
i-a adus la cunoştinţă lui Pavel cel 
slăbit, suferind şi orbit, ce lucruri mari 
are în vedere pentru el (Fapte 22,12- 
16). Prin Anania, Dumnezeu i-a dat

lui Pavel o nouă perspectivă pentru 
viaţă, l-a umplut cu Duhul Sfânt şi l-a 
echipat pentru slujirea Sa. Ţinta lui Pavel, 
aceea de a fi cu Isus, a constituit forţa 
călăuzitoare a lucrării lui. Năzuinţa aceasta 
i-a dat tăria care să-l poarte prin cele 
mai dificile experienţe ale sale. Domnul 
Isus, şi nimeni sau nimic altceva, a fost 
baza nădejdii lui bine întemeiate. Când
i s-a descoperit că va suferi mult pentru 
Numele Domnului Hristos (Faptele 
9,16), Pavel nu a respins chemarea. Din 
contră, aceasta l-a făcut să se afunde şi mai 
mult în Cuvântul lui Dumnezeu. El scria: 
„Dar fac un singur lucru: uitând ce este în 
urma mea şi aruncându-mă spre ce este 
înainte, alerg spre ţintă” (Fii. 3,13.14).

Speranţa 
priveşte spre 

viitor, (far 
rădăcinife ei sunt 

în trecut şi în 
prezent.

Acesta este Pavel pe care îl 
cunoaştem: bucuros, plin de speranţă, 
în stare să suporte suferinţa, puternic, 
răbdător, plin de puterea Duhului Sfânt. 
Un om care se consacrase pe deplin şi 
din toată inima lui Dumnezeu şi care 
poate şi astăzi să ne aducă mângâiere şi 
să ne dea încredere prin cuvintele sale: 
„Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători 
în necaz. Stăruiţi în rugăciune” (Rom. 
12,12). Pavel apelează la noi peste 
milenii. El, care a cântat imnuri de 
laudă în timp ce se afla în lanţuri şi în 
cele mai mari dificultăţi, scria: ,Atn 
în Dumnezeu nădejdea aceasta... că 
va fi o înviere a celor drepţi şi a celor 
nedrepţi” (Faptele 24,15). Lumina pe 
care a văzut-o atunci când s-a întâlnit 
cu Domnul Isus a devenit puternica lui 
convingere că „suferinţele din vremea 
de acum nu sunt vrednice să fie puse 
alături cu slava viitoare, care are să fie 
descoperită faţă de noi” (Rom. 8,18).

Speranţă pentru astăzi
O distinsă doamnă în vârstă a spus 

înainte de a fi operată: „Nu-mi este frică 
de această operaţie. M-am aşezat în

mâinile lui Dumnezeu, acolo unde am 
stat toată viaţa. Mi se va da un anestezic 
şi voi adormi. Când mă voi trezi, voi 
vedea fie faţa asistentei, fie chipul drag 
al Mântuitorului meu. Cum ar putea 
să-mi fie frică?”

Pavel cunoştea şi el această siguranţă 
în Domnul Hristos. Călătoria speranţei, 
în care se angajase, prin această lume şi-a 
atins punctul culminant la sfârşitul vieţii 
sale, atunci când a scris: „Căci eu sunt 
gata să fiu turnat ca o jertfa de băutură 
şi clipa plecării mele este aproape. M-am 
luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 
alergarea, am păzit credinţa. De acum 
mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care 
mi-o va da, în ‘ziua aceea, Domnul, 
Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, 
ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea 
Lui” (2 Tim. 4,6-8).

Pavel ar fi de acord cu versurile 
marelui imn adventist, care ar trebui să 
constituie declaraţia fiecărui adventist 
aflat în viaţă: „Sfântă speranţă în inimă 
purtăm!”

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:/ / /

1. Ce persoană din viaţa ta 
a fost un model de speranţă 
în Domnul Hristos? Cum a 
fost demonstrată nădejdea 
acelei persoane?

2. Descrie pe scurt 
procesul prin care ai ajuns 
să înţelegi că dreptatea
ta înaintea lui Dumnezeu 
depinde de credinţa ta în 
neprihănirea Domnului 
Hristos şi nu în neprihănirea 
ta proprie.

3. Cum pot creştinii de aici 
şi acum să-şi demonstreze 
speranţa v ieţii veşnice? Ce 
form e trebuie să ia această 
speranţă? M enţionaţi cel 
puţin cinci.

Gabriele Stângi este 
capelanul principal al 
Spitalului Adventist 
Waldfriede, Berlin, unde a 
înfiinţat primul Program 
pentru Copiii Abandonaţi.
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În mijlocul exilului şi al singurătăţii, 
apostolul descoperă speranţă pentru noi toţi. 

JAMES CRESS 

ărrânul apostol rămăsese 

cel din urmă şi era 
absolur singu r. 

Avea 

aproape 
100 de ani şi roţi 
colegii lui d ispăruseră. 

Fratele său Iacov 
fusese marri rizar, 
primu l dintre cei 12 

apostoli care avea să 
moară pentru credinţă. 
Pavel fusese decapitar. 
Petru fllSese crucificat cu capul 
în jos. Iar Toma d isparuse, probabil 

tocmai În India. În Orient. Cine şt ia 

unde muriseră rori ceilaJri? 
Acum, la aproape 70 de ani după învierea Domnului, Ioan, 

singurul apostol rămas În v i ată. era exi lat pe insula Patmos, un 
strat noduros de roci vulcan ice i eş i te la suprafaţă, situat la o 
depărtare de câţiva kilometri de ţărmuri le Asiei Mici, în Marea 
Egee, un loc pentru deţinu ţi. Fiind prea În vârstă pentru un 
lagăr de muncă, el se aAa acolo - nici măcar romanii cei duri 
nu se aş teptau ca un o m atât de înaincar În vârstă să muncească 

mult. Ei l-au abandonar pur ş i simplu, I ăs:indu- 1 cu am intirile ş i 

cu do ri nţele lui arzătoa re. 

Având o memorie ascuţită. Ioan putea să-ş i amintească 

bine cum el ş i Andrei îl ascultaseră pentru prima dară 

pe Ioan Botezăto rul pred icâ nd despre Răscumpărătorul 

care urma să vină; cum se Înro lase la Început În lucrarea 
Domnului rsus, ş i cum apoi, Împreună cu fratele său Iacov, 
cu Petru ş i cu Andrei, au urmat invitaţi a de a fi discipoli ai 
Să i, cu normă Întreagă - atunci când Mâ ntuitorul i-a chemat 
să-ş i pă răsească mrejele ş i să fi e pescari de oameni. 

Cu remuşcare, Ioan putea să-şi aducă uşor aminte de 
nerăbdarea sa de la început, cind vedea că Împără}ia, pe care 
era atât de sigur că Isus trebuia să o Întemeieze rapid, Înainta 
extrem de lent. Era nerăbdător să dărâme orice obstacol sau să 
Înfrângă orice inamic care s tătea În calea rapidei ascensiuni la 
putere a Domnului. Ioan îş i manifestase caracterul impetuos 
În mai multe ocazii, precum aceea când ÎI mustrase pe un 

om ca re lucra în N umele Domnului 
H ristos, fără să fi primi t în mod 

ofi cial calitatea de ucenic al Său 
(Luca 9.49) . Sau atun ci câ nd 

l-a recomandat Domnului 
H ristos să poruncească 
să se coboare foc din 
cer pentru a-i nimici pe 
cei care Îi respinsese ră 

so licitarea de a găzdui la ei 
(versetele 52-56). Ioan nu 

ezimse să-ş i s us ~ină propria 
pro movare, atunci când el ş i 

fratele lui şi -au îndemnat mama 
să-L roage pe Isus să- i desemneze pe ei 

în cele mai înalte posturi ş i să le atribuie lor 
cele mai substan ~ ia1 e onoruri În Împără~ i a despre care 

credeau că este atât de aproape. 
Dar împărăţia nu venise. Până şi rugăciunea Domnului, "Vie 

Împără ~i a Ta", rămânea Încă fară răspuns . Ş i nimeni nu avea 
nevoie să p rivească mai departe decât peste marea cea moartă, ca 
să îş i dea seama ci voinţa lui Dumnezeu pe pământ nu era încă 
împlinită. Alrfel, Ioan n-ar fi fost izolar ca să o ducă de azi pe 
mâi ne În exil, când purea să preruce ş i să-i înve~e pe oameni În 
bisericile de pe continent, unde slujise În mod creruncios. 

Caracterul lui Ioan fusese Înmuiat, supus, rransformaL 
Cel ca re era mereu gata de războ i , devenise pas torul amabil 
care îl iubea pe Domnul Isus m ai presus de orice şi îi iubea 
adinc pe copiii Să i. De fapt, tocmai aceasta facea exilul 
pe Parmos atât de supă rător - despărţirea de poporul lui 
Dumnezeu. Cât de mult do rea el să predi ce, să înve ţe, să 

Încurajeze, să viziteze, să boteze ş i să c1 ădească ş i să Întărească 

bisericile! D ar nu avea să fi e aşa . Credincioş ii erau acolo, iar 
el, aici. Era absolur singur... ş i se simţea izolat. 
Deşi Încrederea lui Il-a şovăit niciodată, era uşor ca Ioan să se 

Încline în rurecţia Îndoielii , Înrrebându-se daci nu cumva Isus 
Îş i uitase fagăduinţele de a Se întoarce. Ioan îş i aducea aminte 
de as igurări puternice, pline de mângâiere, precum acestea: "Mă 
voi Întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fi~i 
ş i voi" (Ioan 14,3) ş i: ,,AClun voi suntep plini de întristare; dar 
Eu vă voi vedea iarăşi" (Ioan 16,22). 
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Rămânea totuşi realitatea. Isus nu 
revenise. Cu fiecare zi, loan rămânea 
tot mai singur. Nu venea nimeni, nu-i 
scria nimeni, nu-1 vizita nimeni.

Apoi, intr-o zi, s-a întâmplat: a venit 
Isus. Era o zi de Sabat, şi loan se afla 
într-o profundă comuniune cu Duhul 
Sfânt, meditând la ziua Domnului 
şi la fericita nădejde, când toate 
lucrurile bune vor fi restaurate. „In ziua 
Domnului eram în Duhul. Şi am auzit 
înapoia mea un glas puternic, ca sunetul 
unei trâmbiţe, care zicea: ‘Eu sunt Alfa 
şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. 
Ce vezi, scrie într-o carte, şi trimite-o 
celor şapte Biserici ” (Apoc. 1,10.11).

Domnul Isus îşi respectase 
făgăduinţa! Revenise! Strigătul inimii 
însingurate a lui loan fusese auzit 
şi primise răspuns. Isus era acolo, 
închisoarea de pe acea insulă stearpă 
a fost transformată imediat într-o 
catedrală a paradisului, datorită 
prezenţei Domnului Isus. încercările 
şi necazurile care îi legau corpul şi 
îi încovoiau spiritul au fost uitate în 
prezenţa Domnului său. în bucuria 
copleşitoare de a-L vedea încă o dată pe 
Isus, nu şi-a mai adus aminte de lungii 
ani de trudă şi dificultăţi! Iar Isus a 
adus veşti bune; nu doar pentru loan, 
ci pentru toţi copiii lui Dumnezeu 
de pretutindeni. Domnul Isus i-a 
arătat lui loan adevăruri uimitoare 
şi l-a mandatat să le scrie şi să le 
trimită bisericilor. Veşti bune. Veşti ale 
Evangheliei. Veşti despre venirea Sa.

Nu ştim cât timp a rămas Domnul 
Isus cu loan în acel Sabat pe Patmos. 
Nu ştim dacă întregul mesaj i-a fost 
transmis într-o singură viziune sau dacă 
i-a fost comunicat în mai multe ocazii 
şi de-a lungul mai multor vizite. Ceea 
ce ştim cu adevărat este că loan şi-a 
luat încă o dată pana şi a început să 
scrie Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
poporul lui Dumnezeu.

Având avantajul de a fi trăit o parte 
din istoria extrem de dramatică a 
marii lupte, la data când scria cartea 
Apocalipsa, loan îşi putea aduce 
aminte cu uşurinţă cum Satana fusese 
înfrânt, iar demonii fuseseră supuşi 
prin puterea lui Isus. Dar faptul că scria 
despre viitoarele veacuri întunecate 
şi despre fapte şi mai întunecate ar fi 
putut foarte bine să-l copleşească pe 
bătrânul apostol, în timp ce contempla 
apropiatul triumf al răului asupra

binelui şi al urii asupra iubirii. Fiare şi 
demoni aveau să conspire împreună cu 
puterile şi cu stăpânirile omeneşti, ca să 
întroneze răul şi să scoată neprihănirea 
din inimile oamenilor. Insă, prin 
toate acestea, poporul lui Dumnezeu, 
bizuindu-se pe Cuvântul Său şi fiind 
împuternicit de Duhul Sfânt, va fi 
pregătit pentru revenirea Fiului lui 
Dumnezeu. Domnul Isus va veni 
iarăşi. împăratul împăraţilor! Domnul 
domnilor! Creator, Răscumpărător, 
Restaurator, Prieten!

Apoi, într-o zi, viziunea s-a 
terminat. Nu mai era nimic de scris. 
Făgăduinţe, prevestiri, profeţii, 
pregătiri. Tot ceea ce i se poruncise 
lui loan să comunice a fost încheiat 
şi pregătit, pentru ca să avertizeze

StrigătuC inimii 
însingurate a fui 

loan fusese auzit şi 
primise răspuns. 
Isus era acoCo.

bisericile, întocmai aşa cum avea să 
avertizeze şi lumea.

Viziunea urma să-şi atingă punctul 
culminant într-un triumf glorios al 
iubirii lui Dumnezeu. Atacurile răului 
vor fi înfrânte în biruinţa Domnului 
Hristos. încă o dată, armonia va fi 
redată Universului. Dumnezeu şi 
omenirea vor fi reuniţi într-o relaţie 
neîntreruptă, de-a lungul întregii 
veşnicii. Speranţa va străluci tot timpul, 
până când fericirea va fi realizată pe 
deplin.

„Nu va mai fi nimic vrednic de 
blestem acolo. Scaunul de domnie al 
lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în 
ea. Robii Lui îi vor sluji. Ei vor vedea 
faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile 
lor. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu 
vor mai avea trebuinţă nici de lampă, 
nici de lumina soarelui, pentru că 
Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi 
vor împărăţi în vecii vecilor” (Apoc. 
22,3-5). Gândiţi-vă la aceasta: nu va 
mai fi păcat; nu va mai fi tristeţe; nu 
va mai fi moarte, durere, lacrimi sau 
despărţire. Nu va mai fi noapte!

„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea 
este cu Mine, ca să dau fiecăruia după 
fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel 
dintâi şi Cel de pe urmă, începutul 
şi Sfârşitul... Eu, Isus, am trimis 
pe îngerul Meu să vă adeverească 
aceste lucruri pentru biserici. Eu 
sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, 
Luceafărul strălucitor de dimineaţă” 
(versetele 12-16).

Apoi mesajul se încheie. Cel care 
confirmă aceste lucruri spune: „‘Da,
Eu vin curând’. Amin! Vino, Doamne 
Isuse!” (versetul 21).

Dar observaţi cu atenţie că mai 
există un verset. Cartea nu se termină 
cu strigătul inimii însingurate -  „Amin! 
Vino [repede], Doamne Isuse!”
Cartea se încheie cu viziunea că alţi 
oameni, dincolo de timpul prezent
-  oameni din alte secole şi din alte 
locuri -  o vor auzi, de asemenea, şi o 
vor primi cu drag. Iar acelor persoane 
din toţi anii următori şi din orice loc, 
solitarul apostol loan — acum încurajat 
şi reînnoit prin vizita personală a 
Domnului Isus în exilul său retras — le 
oferă speranţă pentru călătorie:

„Harul Domnului nostru Isus 
Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin!” 
(versetul 21).

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:

i i i

1. Cum ţi-a descoperit 
Domnul Isus speranţa în 
m omente de singurătate sau 
în situaţii descurajatoare?

2. Ce aspecte din 
descoperirea lui loan 
putem împărtăşi pentru 
a ne încuraja unii pe alţii 
atunci când răul pare a ieşi 
victorios?

3. Ce persoană din viaţa ta 
are nevoie să audă speranţa 
care a fost descoperită prin 
loan în cartea Apocalipsa?

Jim Cress este secretarul 
Asociaţiei Pastorale 
în cadrul Conferinţei 
Generale.
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S A B A T  D I M I N E A Ţ Ă

Isus: Sftemvtfa, maabtâ, wce

Oricare ar f i  obstacolele, putem să privim dincolo de noi înşine, la El.

ELLEN WHITE

i i, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot 
aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca 
oricine crede în EI să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El 

sa nStoiară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3,14-16).
m  timp ce treceau prin pustie spre Canaan, copiii lui 

Israel au adus asupra lor judecăţile lui Dumnezeu prin 
murmurare şi nemulţumire. Au fost muşcaţi de şerpii 
înfocaţi, veninoşi, din pustie şi au fost loviţi cu moartea. Un 
sol a trecut prin tabără cu vestea că se oferea un remediu. 
Potrivit îndrumării date de Domnul Hristos, a fost înălţat 
un şarpe de aramă, iar aceia care erau dispuşi doar să 
privească la el urmau să fie vindecaţi.

Când [această solie] a fost anunţată, unii dintre cei 
bolnavi şi muribunzi nu au primit-o. Ici şi colo, prin toată 
tabăra, erau auzite cuvintele: „Este imposibil ca eu să fiu 
vindecat, pentru că mă aflu într-o stare atât de teribilă. Cei 
care nu se află într-o stare atât de gravă ca a mea, probabil că 
pot să privească şi să trăiască”. Alţii au considerat că deţin ei 
înşişi un remediu propriu, care putea să vindece muşcătura 
otrăvitoare a şarpelui; dar numai aceia care au acceptat solia 
şi au privit la şarpele de aramă au fost vindecaţi. Şarpele 
acesta II reprezenta pe Domnul Hristos.

Omul este otrăvit prin păcat; dar, în Mielul lui 
Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a fost furnizat un 
remediu pentru omenirea căzută. Orice speranţă de 
mântuire pe care o avem, în afară de Domnul Hristos, este o 
nădejde deşartă. Nu putem să-L dezonorăm pe Mântuitorul 
nostru mai mult decât o facem atunci când ne îndoim că El 
ne va mântui. Oricare ar fi fost viaţa noastră de fărădelege, 
oricât de adâncă ar putea fi pata păcatului nostru, există 
Cineva care este în stare să-i mântuiască în chip desăvârşit pe 
toţi cei care se apropie de Dumnezeu prin El.

Domnul Isus este remediul pentru păcat. Putem avea 
intelect, dar inteligenţa omenească nu poate inventa nici un

mijloc de mântuire; putem avea averi pământeşti, dar acestea 
nu vor asigura un preţ de răscumpărare pentru păcatul 
sufletului nostru. Mântuirea este darul lui Dumnezeu prin 
Domnul Hristos, şi făgăduinţa este: „Oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.

Credinţa doar cu num ele nu este 
suficientă

Nu este suficient să avem o credinţă doar cu numele. 
Trebuie să avem acea credinţă care îşi va însuşi puterea 
dătătoare de viaţă pentru sufletele noastre. Noi suferim o 
imensă pierdere, pentru că nu exercităm credinţa simplă, vie 
în Domnul Hristos. Trebuie să fim în stare să spunem: „El 
este Mântuitorul meu; El a murit pentru mine; eu privesc 
la El ca Ia Mântuitorul meu desăvârşit şi trăiesc”. Trebuie 
să privim la Domnul Hristos în fiecare zi. Să II considerăm 
Exemplul nostru în toate lucrurile. Aceasta înseamnă credinţă.

Noi II onorăm pe Domnul şi Stăpânul nostru atunci 
când ne punem toată încrederea în El. Dacă nu avem 
încredere în solia pe care El ne-a trimis-o, ne vom afla 
într-o situaţie asemănătoare aceleia a israeliţilor care au fost 
muşcaţi de şerpi înfocaţi, dar care nu au vrut să privească şi 
să trăiască. Dacă o acceptăm, solia de iubire care a ajuns la 
noi în invitaţii, îndemn şi mustrare se va dovedi a fi viaţă şi 
vindecare pentru sufletele noastre.

Nu trebuie să fim satisfăcuţi cu nimic mai puţin decât 
cu o strânsă legătură cu Domnul Hristos. Libertatea şi 
mântuirea ne sunt oferite şi trebuie să ne prindem de 
făgăduinţele preţioase ale lui Dumnezeu printr-o credinţă 
vie. Dar, dacă noi credem doar parţial, dacă nu demonstrăm 
în experienţa noastră puterea credinţei vii, care lucrează prin 
dragoste şi curăţă sufletul, nu vom corespunde aşteptării 
Domnului şi Stăpânului nostru. Domnul Isus spune: „Fără 
Mine, nu puteţi face nimic”, dar, dacă El rămâne în noi şi 
noi în El, putem face toate lucrurile prin puterea tăriei Sale. 
Trebuie să ne încredem în El aşa cum un copil se încrede
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în părinţii lui pământeşti. Să simţim o 
asemenea iubire faţă de El, încât să nu 
putem să-I trădăm încrederea în noi, 
ori să manifestăm neîncredere în El în 
vreo împrejurare. Trebuie să avem o 
cunoaştere a adevărului aşa cum este el 
în Isus.

Trebuie să fim la fel ca femeia 
aceea bolnavă, care şi-a făcut loc prin 
mulţime, ca să se atingă de poala hainei 
Domnului Hristos. Ea nu s-a atins 
într-un mod nepăsător; a fost 
atingerea credinţei; pentru că 
din Domnul Hristos a ieşit
o putere şi a vindecat-o.
Deşi mulţimea se 
îngrămădea în jurul 
Său, Mântuitorul a 
recunoscut atingerea 
credinţei. El S-a 
întors şi a întrebat:
„‘Cine s-a atins de 
Mine?’... Femeia, 
când s-a văzut 
dată de gol, a 
venit tremurând, 
s-a aruncat jos 
înaintea Lui 
şi a spus, în 
faţa întregului 
norod, din ce 
pricină se atinsese 
de El şi cum 
fusese vindecată 
numaidecât. Isus i-a 
zis: ‘îndrăzneşte, 
fiică; credinţa ta 
te-a mântuit, du- 
te în pace’” (Luca 
8,45-48). (Signs o f the 
Times, 10 martie 1890)

Isus le -a  adus  
speranţă celor fă ră  
speranţă

Există momente când Domnul 
Isus ar vrea să le spună acelora din 
serviciul Său ale căror energii au fost 
suprasolicitate: „Veniţi singuri la o 
parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă 
puţin” (Marcu 6,31). Avem relatarea 
că, într-o ocazie, după o zi de trudă 
neîncetată, Răscumpărătorul nostru S-a 
culcat şi a adormit adânc într-o barcă de 
pescari, având drept pernă un colac de 
frânghie. Natura Sa umană istovită avea 
mare nevoie de odihnă şi de somn...

Priviţi-L pe Mântuitorul! Cât de 
presante erau trebuinţele care cereau

o cale pentru scăparea noastră. Trebuie 
ca fiecare dintre noi să ne prindem 
de speranţa care ne este pusă înainte 
în Evanghelie, dacă vrem să avem 
viaţa veşnică. Trebuie să te întrebi:
„Cât de mult sunt eu dispus să sacrific 
de dragul adevărului?” înainte de a 
răspunde la această întrebare, aş vrea 
să-ţi îndrept atenţia la viaţa şi sacrificiul 
Domnului Isus pentru tine. Când 

îl vezi înălţat pe crucea de pe
Golgota pe Acela pe care păcatele 

tale L-au străpuns, în căinţa 
sufletului vei depune totul 

la picioarele Sale. Când ne 
aducem aminte cât de 

mult a costat mântuirea 
noastră, putem fi 
siguri că viaţa veşnică 
merită totul.

Satana va veni în 
multe feluri ca să 
îndepărteze sufletul 
de Domnul 
Hristos, prin 
ispite. Mai întâi, 
îţi va spune că 
eşti destul de bun 
prin tine însuţi; 
că nu ai nevoie să 
fie făcută pentru 
tine o lucrare 
de reformare. El 
îţi va sugera că 
nu ai făcut decât 
câteva greşeli în 

viaţă, şi că acestea 
pot fi compensate 

prin binele pe care 
l-ai făcut. Dacă ai trăit 

o viaţă aşa cum ar vrea 
Satana, aceasta ar fi ca un 

lanţ cu verigi slabe în el, total 
lipsit de valoare. Un singur 

păcat de care nu te-ai căit este 
suficient pentru a închide porţile 

cerului în faţa ta. Pentru că omul nu 
poate fi mântuit având o singură pată 
a păcatului asupra lui, de aceea a venit 
Domnul Isus ca să moară pe crucea 
de pe Golgota. Singura ta speranţă 
este să priveşti la Domnul Hristos şi să 
trăieşti. El a venit să-i mântuiască în 
chip desăvârşit pe toţi cei care vin la El; 
şi este pe deplin în stare să desăvârşească 
tot ceea ce a început să facă pentru tine. 
El ne va ridica din degradarea în care am 
căzut din cauza păcatului. (Signs o f the 
Times, 17 martie 1890)

intervenţia Sa! Ocaziile de învăţare în 
Templu, de vindecare în Templu, de 
explicare a Scripturilor pe străzi, pe 
marginea drumului, în călătoriile Sale 
retrase -  aceste motive atât de importante 
nu-I mai lăsau deloc timp pentru odihnă.

V:

I se facea milă de cei asupriţi, îi mângâia 
pe cei care plângeau, le aducea speranţă 
celor fără speranţă, vindeca cicatricele 
şi rănile produse de păcat. El mergea 
din loc în loc făcând bine. (Manuscript 
Releases, voi. 10, p. 349, 350)

Creştinul nu trebuie să trăiască 
pentru viaţa aceasta prezentă. Trebuie 
să privim la Domnul Isus, care, 
printr-o moarte ruşinoasă, a construit
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Isus, Mijlocitorul nostru
Când te apropii de crucea de pe 

Golgota, acolo se vede o iubire care 
este fără egal. Când prin credinţă 
înţelegi însemnătatea acestui sacrificiu, 
te vezi drept păcătos, condamnat de 
către o lege călcată. Aceasta înseamnă 
pocăinţă. Când vii cu inimă umilă, 
găseşti iertare, pentru că Domnul Isus 
Hristos este înfăţişat stând permanent 
la altar, prezentând în mod solemn 
jertfa pentru păcatele lumii. El este un 
slujitor al adevăratului cort, care a fost 
ridicat nu de un om, ci de Dumnezeu.

Umbrele ceremoniale ale 
sanctuarului iudaic nu mai au nici o 
putere. Nu mai trebuie să fie făcută o 
ispăşire simbolică, zilnic şi anual, însă 
jertfa de ispăşire printr-un mijlocitor 
este esenţială din cauza comiterii 
continue a păcatelor. Domnul Isus 
mijloceşte în prezenţa lui Dumnezeu, 
prezentând sângele Său vărsat, ca miel 
înjunghiat. Domnul Isus prezintă 
sacrificiul adus pentru fiecare călcare 
de lege şi pentru fiecare deficienţă a 
păcătosului.

Hristos, Mijlocitorul nostru, şi 
Duhul Sfânt mijlocesc încontinuu în 
favoarea omului, dar Duhul nu pledează 
pentru noi aşa cum o face Domnul 
Hristos, care prezintă sângele Său, 
vărsat de la întemeierea lumii; Duhul 
lucrează asupra inimilor noastre, dând 
naştere la expresii de rugăciune, căinţă, 
laudă şi recunoştinţă. Recunoştinţa 
care se revarsă de pe buzele noastre este 
rezultatul faptului că Duhul Sfânt atinge 
corzile sufletului în amintiri sfinte, 
trezind muzica inimii:

Serviciile religioase, rugăciunile, 
lauda, mărturisirea în căinţă a păcatului 
se înalţă de la adevăraţii credincioşi la 
fel ca tămâia spre Sanctuarul din cer, 
dar, trecând prin canalele contaminate 
ale naturii umane, ele sunt atât de 
întinate, încât, dacă nu sunt curăţite 
cu sânge, nu pot avea niciodată valoare 
în faţa lui Dumnezeu. Ele nu se înalţă 
într-o puritate imaculată, iar dacă 
Mijlocitorul, care stă la dreapta lui 
Dumnezeu, nu prezintă şi nu purifică 
totul prin neprihănirea Sa, nu pot fi 
primite de Dumnezeu. Toată tămâia 
din tabernacolele pământeşti trebuie 
să fie înmuiată cu stropii curăţitori ai 
sângelui Domnului Hristos. El ţine 
înaintea Tatălui cădelniţa propriilor 
Sale merite, în care nu există nici o urmă

de contaminare pământească. El adună 
în această cădelniţă rugăciunile, lauda şi 
mărturisirile poporului Său şi, împreună 
cu acestea, îşi pune propria Lui 
neprihănire fară pată. Apoi, înmiresmată 
cu meritele împăcării săvârşite de către 
Domnul Hristos, tămâia se înalţă 
înaintea lui Dumnezeu întru totul şi 
complet acceptabilă. (Selected Messages, 
cartea 1, p. 343, 344)

Satana încearcă să se aşeze între noi 
şi Domnul Hristos, dar noi trebuie 
să-l facem să se retragă, vorbind despre 
credinţă şi preamărind puterea lui Isus

N u este suficient să 

avem o credinţă doary

cu numete. lTre6uie să 

avem acea credinţăy

care îşi va însuşi 

puterea cCătătoare de 

viaţă pentru sufleteCe 

noastre.

de a ne mântui. Să păşim înainte fară 
întârziere. Să arătăm că nu ne temem 
să ne încredem în Mântuitorul nostru, 
în întuneric, ca şi în lumină...

Speranţă în aprop ia ta  
revenire a Domnului 
Hristos

Isus te iubeşte, iar atunci când vin 
încercări asupra sufletului tău, şi cu 
siguranţă vor veni, trebuie să te afli 
adesea cu Dumnezeu în rugăciune. 
Vrăjmaşul poate să-ţi spună că 
Dumnezeu nu te va auzi; dar tu trebuie 
să ai încredere în făgăduinţa Sa, că 
El va auzi rugăciunea sufletului căit. 
Rugăciunile tale să se înalţe continuu la 
Domnul Isus şi crede că El te ascultă, 
că te va auzi şi te va scăpa din orice 
încercare şi ispită. Apostolul spune: 
„Pentru ca încercarea credinţei voastre, 
cu mult mai scumpă decât aurul care 
piere şi care totuşi este cercat prin foc, să 
aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la 
arătarea lui Isus Hristos” (1 Petru 1,7). 
(Signsofthe Times, 17 martie 1890).

Venirea Domnului a fost în toate 
veacurile nădejdea urmaşilor Săi

adevăraţi. Făgăduinţa revenirii, dată 
de Mântuitorul la despărţirea de pe 
Muntele Măslinilor, a luminat viitorul 
ucenicilor Săi, umplându-le inimile de 
o bucurie şi o nădejde pe care suferinţa 
nu le putea stinge şi nici încercările nu 
le puteau umbri. In mijlocul suferinţei 
şi al persecuţiei, „arătarea marelui nostru 
Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” a 
fost „fericita nădejde” (Tit 2,13).

„Pe Patmosul cel stâncos, ucenicul 
iubit a auzit şi el făgăduinţa: ’Da, Eu 
vin curând’, iar răspunsul lui plin de 
adorare dă glas rugăciunii bisericii, 
de-a lungul peregrinării ei: Amin!
Vino, Doamne Isusef (Apoc. 22,20)”.
(Tragedia veacurilor, Casa de Editură 
„Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 1997, 
ed. a IV-a, p. 308)

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:# / /

1. Autoarea spune: „Orice 
speranţă de mântuire pe care 
o avem în afară de Domnul 
Hristos este o nădejde 
deşartă". Cum înţelegi 
importanţa acestei declaraţii 
pentru biserică în general şi 
pentru tine în mod personal?

2. Care este mesajul 
acestei prelegeri pentru: (a) 
cei care se s im t neprihăniţi 
şi m u lţum iţi de ei înşişi, şi 
(b) cei care ay un sentiment 
cronic de nevrednicie? Care 
este atitudinea sănătoasă pe 
care trebu ie  să o avem?

3. Cum îţi influenţează 
viaţa solia celei de-a doua 
veniri, în calitate de creştin? 
Cât de personal este acest 
evenim ent pentru tine?

Ellen White a fost unul 
dintre pionierii Bisericii 
Creştine Adventiste de 
Ziua a Şaptea.
Lucrarea ei continuă

să fie un glas profetic în 
Biserica Adventistă.
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S A B A T  D U P Ă  A M I A Z Ă

Dumnezeu:
m m  em

9J

TEODOR HUŢANU

Insă nădejdea aceasta nu înşală, 
pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată In inimile noastre prin Duhul 
Sfânt, care ne-a fost dat. Căci, pe când 
eram noi încă jară putere, Hristos, la 
vremea cuvenită, a m urit pentru cei 
nelegiuiţi. (Romani 5,5-6)

Portul speranţei
Chiar de la început, nota dominantă 

a capitolului 5 al Epistolei către Romani 
este bucuria supremă a siguranţei 
aflate în prezenţa lui Dumnezeu.
Pacea mântuirii, adusă prin credinţa 
în meritele morţii Domnului Hristos, 
reprezintă o „intrare în starea de har” 
(Rom. 5,1). Imaginea sugerată de 
apostolul Pavel este aceea a intrării în 
prezenţa unui rege sau a marinarilor 
ameninţaţi de furtună, care ajung în 
siguranţa unui port.

în anul 2006, diverse speranţe 
au atras în diferite direcţii călătoria 
noastră creştină. Astăzi suntem în locul 
de unde putem vedea că nimic nu se 
poate compara cu „nădejdea slavei lui 
Dumnezeu” (Rom. 5,2). Apropierea 
deplină de Dumnezeu, aşteptată la 
revenirea Domnului Isus, este ţinută 
vie prin umblarea cu Dumnezeu în 
mijlocul necazurilor: „ne bucurăm chiar 
şi în necazurile noastre” (Rom. 5,3). 
Cuvântul original pentru „necazuri” 
înseamnă „presiuni”. Viaţa de credinţă 
se aseamănă cu o navigare printre 
valurile necazurilor, persecuţiilor, durerii 
şi descurajării.

Cât de aproape ne este Dumnezeu 
pe marea învolburată a vieţii? Un 
om foarte ocupat, ajuns la punctul 
prăbuşirii fizice şi sufleteşti, a fost 
sfătuit să se împrietenească cu 
Dumnezeu, însă el a răspuns: „Cum 
să cred în Cineva care este acolo sus? 
Mai degrabă aş putea să-mi răcoresc 
sufletul sorbind din Calea Lactee sau 
dând mâna cu stelele!” Nu este rău să 
ne îngrozim de o asemenea depărtare 
de Dumnezeu, însă în acelaşi timp 
nu putem evita întrebarea: Eu şi tu, 
suntem mai aproape de Dumnezeu?

Speranţe înşelătoare
în supermarketul unui oraş intră 

o persoană care încarcă până la refuz 
căruciorul de cumpărături. Când îi 
vine rândul să plătească, aceasta oferă o 
bancnotă de 1 milion de dolari pentru 
articolele care totalizau 1873 dolari. 
Era sigură că putea plăti abundenţa 
de produse din cărucior. Mai mult, 
ar fi trebuit să primească şi un rest 
impresionant: 998 127 dolari! în 
schimb, a primit o citaţie la biroul de 
investigaţii. Speranţa i-a fost trădată de 
credinţa într-o bancnotă falsă.

Desigur, cazul pare incredibil, însă 
la fel de necrezut este şi faptul că noi 
înşine ne agăţăm uneori de speranţe 
false. Cine a auzit de îngheţată fără 
calorii sau de grădină fără buruieni? Şi 
totuşi, există: creştini fără cunoaşterea 
Domnului Hristos, adventişti fără 
fericita nădejde, predicatori fără

înţelegerea Cuvântului, religie fără 
prietenie cu Dumnezeu, convertiri fără 
Duhul Sfânt şi credincioşi fără ancoră 
pe marea credinţei. Găsirea terenului 
solid al speranţei care nu înşală este un 
imperativ care nu trebuie amânat.

N atu ra  lui Dum nezeu  
-  tem elia  speranţei

Creştinii din Roma veneau la 
credinţă prin necazuri şi încercări 
severe. Apostolul Pavel nu putea 
să anunţe încetarea suferinţelor, 
odată cu botezarea noilor convertiţi. 
Dimpotrivă, el caută să-i întărească 
pentru un climat de ostilitate sporită. 
Riscurile şi nesiguranţa puteau fi 
contrabalansate doar de o speranţă 
puternic ancorată.

Ecoul persecuţiilor vremurilor 
din urmă răsună şi mai clar pentru 
noi, „peste care au venit sfârşiturile 
veacurilor” (ICor. 10,11). Fără 
a glorifica suferinţa de dragul 
suferinţei, apostolul Pavel îndeamnă 
la manifestarea bucuriei, „chiar şi 
în necazurile noastre” (Rom.5,3). 
Această stare, pentru a nu reprezenta 
simptomul unei anomalii, are nevoie 
de o bază sigură, de o întemeiere pe 
ceva de neclintit.

Care a fost „atunci” — şi este şi 
„acum” — secretul speranţei neînfrânte? 
Prin inspiraţie divină, apostolul 
Pavel ne oferă un întreit fundament: 
dragostea lui Dumnezeu, darul 
Duhului Sfânt şi moartea Domnului
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Hristos (v. 5, 6). Speranţa creştină 
nu se sprijină pe iluzii, pe lucruri 
trecătoare sau valori nesigure. Natura 
lui Dumnezeu — cel mai sigur adevăr 
din Univers — este stânca de neclintit 
a edificiului credinţei „date sfinţilor 
odată pentru totdeauna” (Iuda 3).

Dumnezeu vine  
mereu spre noi

Din mărturia Sfintelor Scripturi, din 
observarea istoriei omenirii, precum 
şi din experienţa personală reiese 
cu pregnanţă un fapt indiscutabil: 
Dumnezeul adevărat caută pe orice 
cale să ne iasă în întâmpinare cu 
darul speranţei. Biblia poate fi 
privită ca o continuă invitaţie 
la dialog, adresată de 
Dumnezeu oamenilor.
Cum răspundem noi? 
întoarcem capul, ne 
îndreptăm în altă 
direcţie, ne închinăm 
la zei falşi, căutând să 
evităm conversaţia 
cu Făcătorul nostru.

Dar El continuă 
să vină la noi prin 
patriarhi şi profeţi, 
prin evanghelia 
Sanctuarului şi 
prin darul Legii 
divine. Apoi, 
plecându-Se 
până la umilinţa 
extremă, Dumnezeu 
vine la noi în Fiul
— Domnul Isus. Iar 
noi, după ce am ţintuit 
pe cruce pe singurul 
Său Fiu şi am considerat 
încheiată orice legătură 
cu Dumnezeu, vedem a 
treia zi cum Domnul Hristos, 
înviat, porneşte din nou spre 
noi. Cincizeci de zile mai târziu, 
după înălţarea Mântuitorului la cer, 
Dumnezeu nu ne-a lăsat orfani şi a 
venit la noi în persoana Duhului Sfânt, 
fagăduindu-ne zile şi mai glorioase, 
pe măsură ce secerişul lumii este copt. 
De aceea, suntem adventişti: pentru că 
suntem cuceriţi de fericita speranţă a 
reîntâlnirii cu Dumnezeu.

Acum suntem la finalul unei noi 
Săptămâni de Rugăciune, însă nu 
şi la finalul conversaţiei noastre cu 
Dumnezeu. El este bun, iubitor, iertător

şi milos, însă este şi omniprezent: mereu 
ne iese înainte şi este cu noi pretutindeni. 
De aceea spune apostolul Pavel: 
„dragostea lui Dumnezeu a fost turnată 
în inimile noastre”. Locuitorii ţinuturilor 
secetoase îşi pot imagina deja torentele 
ploii care risipeşte viaţă peste întreaga fire.

Trinitatea: p linăta tea  
D um nezeirii

Belşugul iubirii divine este vizibil 
în darurile generoase ale înţelepciunii

„nespus de felurite”, de care am avut 
parte încă un an. De aceea, „plinătatea 
Dumnezeirii” nu poate fi redusă la 
câteva puncte de credinţă, revizuite 
şi negociate iar şi iar pentru simplul 
fapt că „iudeii” le consideră pricină 
de poticnire, iar „grecii” nebunie. 
Astfel, în Noul Testament, nu avem 
raportul unei singure evanghelii, 
ci patru, pentru a reda mai pe larg

gândurile lui Dumnezeu „de pace, nu 
de nenorocire”, ca să avem „un viitor şi 
o nădejde” (Ier. 29,11).

Pentru a ne convinge că speranţa 
creştină este una care nu înşală, 
apostolul Pavel foloseşte modelul 
Trinităţii. El enunţă trei argumente — 
(1) dragostea lui Dumnezeu, (2) Duhul 
Sfânt care ne-a fost dat şi (3) Hristos 
a murit pentru cei nelegiuiţi -  care au 
acelaşi numitor comun: caracterul lui 
Dumnezeu.

în mod natural, omul încearcă 
să convingă prin înfăţişare, 
îmbrăcămintea, locuinţa, maşina, 
anturajul poartă marca prosperităţii 
personale şi a poziţiei sociale.

Ca oameni, suferim însă de 
unilateralitate: avem unele 

părţi „tari”, dar avem şi părţi 
„slabe”. La Dumnezeu, toate 

caracteristicile sunt absolut 
perfecte. Iubirea Tatălui, 
jertfa Fiului, darurile 
Duhului -  toate sunt 
desăvârşite. De aceea 
speranţa clădită pe 
temelia caracterului divin 
nu face pe nimeni de 
ruşine.

Dragostea Iui 
Dumnezeu este 
turnată deplin în 
inimile noastre prin 
înţelegerea adevărului 
despre Trinitatea divină. 

Să nu privim acest 
fundament al credinţei 

ca fiind ceva complicat 
şi neesenţial, doar pentru 

faptul că plinătatea divină 
depăşeşte capacitatea noastră de 

cuprindere (Iov 11,7). Trinitatea 
este răspunsul la căutarea noastră 

arzătoare de a exprima intensitatea 
iubirii copleşitoare a lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este iubire; El există în 
părtăşia supremă a iubirii; şi El ne 
iubeşte şi pe noi.

Uneori, auzim spunându-se: „Tu 
crezi într-un fel, eu cred în alt fel, 
dar important este că toţi credem în 
acelaşi Dumnezeu. Corect?” Greşit! 
Dumnezeul creştinilor nu este un 
concept amorf, vag, despre o forţă 
anonimă, arbitrară, care stăpâneşte peste 
noi. Creştinii ştiu că Dumnezeu este 
Trinitate: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu 
Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.
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Noi credem într-un singur 
Dumnezeu, însă atunci când vedem pe 
Dumnezeu venind Ia noi în persoana 
Domnului Isus, suntem constrânşi 
să ne reformulăm convingerile după 
statura plinătăţii Dumnezeului 
întrupat, a Cărui slavă o privim cu 
ochii noştri. Cu suspine negrăite,
Duhul Sfânt continuă să ne îndrepte 
privirea către Desăvârşitorul credinţei 
noastre, pentru ca să ia chip în noi 
omul cel nou, „de o neprihănire şi 
sfinţenie pe care o dă adevărul” (Efes. 
4,24). Lucrarea supranaturală a lui 
Dumnezeu asupra noastră poate fi greu 
de acceptat, greu de descris, la fel cum 
este însăşi natura Sa, dar, prin credinţă, 
ajungem să pricepem că mântuirea este 
numai în singurul Dumnezeu — Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt.

Aritm etica speranţei: 
iubirea

Trinitatea poate părea ceva greu de 
pus în creierele noastre. Nu este vorba 
despre tri-teism, adică despre credinţa în 
trei dumnezei. Dumnezeul lui Israel este 
unul singur. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt 
nu reprezintă trei nume pentru aceeaşi 
persoană; ele sunt trei nume pentru 
un singur Dumnezeu. Dumnezeu este 
dragoste, iar dragostea vine la noi prin 
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Prin Duhul Sfânt, pe care nu dorim 
să-L întristăm de neiertat, dragostea 
deplină a Iui Dumnezeu este turnată 
deplin în inima mea şi inima ta (Rom. 
5,5), pentru ca speranţa noastră să 
reziste în „ceasul încercării, care are 
să vină peste lumea întreagă” (Apoc.
3,10). Acest crez şi această experienţă 
sunt infinit de costisitoare: „Căci, pe 
când eram noi încă fară putere, Hristos, 
la vremea cuvenită, a murit pentru cei 
nelegiuiţi” (Rom. 5,6). Valorile supreme 
merită tratate cu supremă atenţie, 
pentru că de aceasta depinde destinul 
nostru veşnic (Apoc. 22,18.19).

Să renunţăm la aritmetica 
omenească, nu doar pentru că 
Trinitatea depăşeşte logica noastră de 
creatură, ci pentru că avem nevoie de 
o altă logică. Este logica credinţei, a 
speranţei, a plinătăţii iubirii, pentru 
care nu găseşti cuvinte să o descrii. 
Trinitatea ne invită să uităm să 
numărăm şi să ne aducem aminte să 
iubim. Iubirea este temelia tronului 
divin. Iubirea este singurul orizont

sigur către speranţă — către o speranţă 
care nu înşală pe nimeni. Nicidecum 
pe cei aleşi! (Mat. 24,24).

Biruinţa speranţei
In ultima încleştare a marii lupte, 

când diavolul se va arunca în luptă 
cuprins de o mânie mare, iar rămăşiţa 
va părea spulberată, speranţa va răsări 
din afara lumii noastre. „In vremea 
aceea, se va scula marele voievod 
Mihail, ocrotitorul copiilor poporului 
tău; căci aceasta va fi o vreme de 
strâmtorare, cum n-a mai fost de 
când sunt neamurile şi până la vremea 
aceasta” (Dan. 12,1).

Idolii fac parte din lucrurile 
create şi sunt neputincioşi, dar 
Dumnezeul adevărat vine din cer. El 
este Atotputernic. El nu se bazează 
pe altcineva şi poate face orice. 
Intervenţiile Sale depăşesc raţiunea şi 
aduc lumina speranţei în întunericul 
imposibilului. Este ridicol să torni 
ulei dintr-un urcior aproape gol, este 
de neconceput să ieşi viu dintr-un 
cuptor încins sau să dormi nevătămat 
în mijlocul leilor înfometaţi. Credinţa 
biruie „nădăjduind împotriva oricărei 
nădejdi” (Rom. 4,18).

Dum nezeu îşi păstrează  
cuvântul

„Vremea cuvenită”, legată de 
„speranţa care nu înşală”, ne întinde un 
pod indestructibil peste necunoscutul 
anului care ne stă înainte. „La vremea 
cuvenită” (Rom. 5,6), Dumnezeu 
Şi-a păstrat cuvântul, Şi-a împlinit 
făgăduinţa, şi „atât de mult a iubit 
lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16).

Asemenea tuturor oamenilor 
credinţei, fiecare dintre noi are 
argumentele sale personale că 
Dumnezeu îşi ţine cuvântul faţă de 
noi. „Vestesc îndurarea Ta, în adunarea 
cea mare; iată că nu-mi închid buzele. 
Tu ştii lucrul acesta, Doamne! Nu ţin 
în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc 
adevărul tău şi mântuirea Ta şi nu 
ascund bunătatea şi credincioşia Ta în 
adunarea cea mare” (Psalmii 40,9-10). 
încurajaţi de exemplul psalmistului, să 
ne reamintim chiar acum, la nou hotar 
de har, cât de bun a fost Dumnezeu 
cu noi! [ocazie pentru mărturie şi 
rugăciune]

Acum este vrem ea  
cuvenită

Apostolul Pavel indică „vremea 
cuvenită: „Pe când eram noi încă 
fară putere... nelegiuiţi” (Rom. 5,6). 
Dumnezeu iubeşte şi alege oameni 
imperfecţi, ca mine şi ca tine. El ne 
primeşte aşa cum suntem. Dar nu 
ne lasă aşa cum suntem. Dragostea 
Tatălui, prin puterea Duhului, ne 
modelează după chipul Fiului. Şi 
pentru că Dumnezeu — Tatăl şi Fiul 
şi Duhul Sfânt — este sfânt şi plin de 
iubire, eu şi tu ne putem împărtăşi de 
acelaşi caracter.

Să ne rugăm încă o dată, ca această 
speranţă, mai de preţ decât comorile 
Babilonului zilelor noastre, să ne 
lumineze calea spre tronul harului, spre 
alte inimi şi spre casă! Amin.

în treb ări pentru  
m editatie  si discuţie:/ / /

1. Care a fost atunci şi este 
şi acum secretul speranţei 
neînfrânte?

2. Ce influenţă a 
avut Săptămâna de 
Rugăciune asupra relaţiei 
dumneavoastră cu 
Dumnezeu şi cu semenii?

3. Cum v-a ajutat 
„Călătoria Speranţe i" să vă 
ordonaţi p rio r ită ţile  pentru 
anul care urmează?

4. Ce gânduri im portante  
aţi re ţinut din aceste ocazii 
de în tâ ln ire  cu Dumnezeu?

5. Ce planuri concrete 
aţi făcut pentru a pune 
în practică mesajul lui 
Dumnezeu, transm is în 
aceste ocazii?

Teodor Huţanu este 
preşedintele Uniunii de 
Conferinţe a Bisericii 
Adventiste de Ziua a 
Şaptea din România
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Să nu renunţăm la speranţă.

MARGARET TAGLAVORE

SABAT DIMINEAŢĂ

Doar o privire!

Text de memorizat:
„Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică”
(Ioan 3,16).

Activitate pregătitoare 
Pe o bucată mai mare 

de carton, scrieţi cuvântul 
„SPERANŢĂ”. Apoi, întrebaţi-i 
pe copii: „Ce înseamnă pentru voi 
cuvântul acesta?” Explicaţi ce înseamnă 
speranţa: a dori, a te aştepta să primeşti 
ceva; a aştepta cu nerăbdare; a anticipa.

Povestire
Ovidiu se îndreptă în grabă spre uşa 

şcolii şi o zbughi afară. Ii plăcea să simtă 
pe obraji aerul răcoros, proaspăt, de iarnă. 
Iarna era anotimpul său preferat. Erau 
atâtea lucruri nostime de făcut! Pământul 
era acoperit cu zăpadă proaspătă, tocmai 
bună pentru o luptă cu bulgări de zăpadă 
cu prietenii lui. Mama lui urma să se 
întoarcă de la serviciu abia peste două 
ore şi Ovidiu avea de gând să meargă 
acasă împreună cu cei doi prieteni ai săi, 
George şi Bogdan. Ovidiu locuia într-un 
orăşel, iar şcoala unde învăţa el era la mai 
puţin de un kilometru de casă. Putea să

vadă şi să facă multe lucruri interesante de 
acasă până la şcoală. Acum, îi aştepta pe 
prietenii lui sub stejarul acela bătrân.

-  Hei, Ovidiu! au strigat băieţii.
George şi Bogdan îşi pregăteau deja

mici bulgări din zăpada moale. Ovidiu 
ţâşni în spatele copacului şi începu 
să-şi facă propria grămadă de bulgări de 
zăpadă. Distracţia se porni.

-  Haideţi să mergem pe lângă parc 
astăzi.

George îşi terminase bulgării şi era gata 
să o ia din loc.

-  Aha, lacul e îngheţat tun şi pot

să-l trec mai repede decât 
voi amândoi, spuse Bogdan 
răspicat, în timp ce îşi 
ridicară ghiozdanele şi se 
îndreptară în direcţia casei.

-  Ei bine, băieţi, a 
răspuns Ovidiu, mama 
a spus că lacul pare să fie 
un loc sigur, dar uneori 
aspectul poate fi înşelător. 
Ea mi-a spus să nu mă 
apropii de lac.

— Am văzut lacul azi 
dimineaţă, şi mi s-a părut că 

este în regulă, răspunse Bogdan.
— Hai, Ovidiu, zise George 

mai apăsat. Putem să mergem pe 
lângă el. Nu trebuie să alergăm pe el. 
Ovidiu ezita. Ştia ce-i spusese mama 

şi voia să o asculte. Dar o simplă privire 
nu avea să-i facă nici un rău.

— In regulă! Ovidiu începu să alerge.
— Ultimul care ajunge acolo este un ou 

stricat.
Când băieţii ajunseră lângă lac, era 

o privelişte minunată. Gheaţa de pe 
suprafaţa lui sclipea sub razele soarelui care 
se apropia de apus. Era într-adevăr ispititor 
să patineze pe suprafaţa sa lucioasă. De 
fapt, mai mulţi copii îşi puseseră patinele şi 
începeau să intre pe lac.

Ovidiu, George şi Bogdan priveau. 
Doreau aşa de mult să li se alăture 
celorlalţi acolo pe lac, dar ştiau cu toţii 
că trebuia să i se dea ascultare avertizării 
mamei lui Ovidiu. George, Ovidiu şi
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Bogdan aveau de ales. Puteau să asculte 
de doamna Marinela sau puteau să se 
încumete şi să alerge pe lac. Deodată, 
cineva scoase un ţipăt! „Gheaţa se crapă! 
Plecaţi de pe gheaţă!” Chiar atunci un 
băiat se afundă în apele reci ale lacului.

„ A j u t o r ! ”  Toată lumea dorea să-l 
salveze pe băiatul din apă, dar gheaţa 
era prea periculoasă pentru a se putea 
apropia de el. Se auzea, în depărtare, 
sirena de la maşina pompierilor şi în doar 
câteva minute pompierii erau acolo cu 
scara lor lungă, ca să-l salveze pe copilul 
care îngheţa de frig. Băiatul a fost salvat. 
Ovidiu, George şi Bogdan îşi plecară 
capetele pentru o rugăciune de mulţumire.

Ovidiu I-a mulţumit lui Dumnezeu, 
pentru că avea o mamă înţeleaptă 
şi iubitoare şi pentru pompierii care 
l-au salvat pe copil de la înec. Se gândi 
la Domnul Isus şi Ii mulţumi lui 
Dumnezeu, pentru că L-a trimis pe 
singurul Lui Fiu să moară, pentru ca 
el să poată fi mântuit, chiar şi atunci 
când făcea alegeri greşite.

Vă aduceţi aminte de Eva, prima 
femeie şi mamă din lume? Eva a 
făcut o alegere greşită. Ea s-a hotărât 
să arunce „doar o privire” spre acel 
pom interzis. In curând, Eva a fost 
amăgită de Satana, care era deghizat într- 
un frumos şarpe vorbitor. Ea a mâncat 
din fructul interzis şi nu a ascultat de 
Dumnezeu. Da, Eva a păcătuit şi, din 
cauza neascultării ei, toţi oamenii trebuie 
să moară. In cele din urmă, ea şi Adam, 
soţul ei, au trebuit să plece din Grădina 
Eden. Dar Dumnezeu a iertat-o. El i-a 
dat Evei speranţă. Dumnezeu i-a dat Evei 
o făgăduinţă. I-a spus că II va trimite 
pe Domnul Isus, Fiul Său preaiubit, să 
moară pe pământ, ca să o salveze pe ea şi 
pe noi toţi, care am făcut alegeri greşite. 
Eva a mai trăit mulţi ani aşteptând 
împlinirea acestei speranţe printr-unul 
dintre descendenţii săi. Datorită acestei 
făgăduinţe făcute Evei, avem şi noi 
speranţa de a-L vedea pe Domnul Isus şi 
de a fi într-o zi alături de El în cer.

Aplicaţie
Examinaţi-vă viaţa, şi apoi întocmiţi 

o listă cu alegerile greşite pe care le-aţi 
făcut. Nu aţi spus adevărul? Aţi copiat 
la o lucrare? Acestea ar putea fi exemple 
de alegeri greşite. Apoi, faceţi o listă 
cu biruinţele pe care le-aţi câştigat în 
săptămâna aceasta şi vorbiţi despre ele 
unii cu alţii în cadrul grupei.

întrebări pentru discuţie:
1. De ce este dificil să facem alegeri 

bune?
2. Ce avantaje avem în a face o alegere, 

dacă ne punem speranţa în Domnul Isus?

Activitate pentru copii
Oferiţi-le copiilor câte o foaie de 

hârtie şi rugaţi-i să îşi facă fiecare un fulg 
de zăpadă, pe care să-l atârne în camera 
lor. Pe o parte a lui, scrieţi cuvântul 
„SPERANŢĂ”, iar pe partea opusă, 
textul de memorizat (Ioan 3,16). Dacă 
vreţi, puteţi să vă împodobiţi bulgărele de 
zăpadă cu poleială.

DUMINICĂ

Solul

Text de memorizat: „Isus a spus: ’Să 
nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă 
în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în 
Mine. In casa Tatălui Meu sunt multe 
locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. 
Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi 
după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti 
un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu 
Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi 
voi”’ (Ioan 14, 1-3).

Activitate pregătitoare
Impărţiţi-i pe copii în grupe de câte 

trei sau patru. Oferiţi-le foi de hârtie şi 
creioane colorate. Rugaţi fiecare grup să 
scrie diferite tipuri de mesageri. Ar putea 
să răsfoiască o carte de istorie sau să-şi 
folosească propriile amintiri de la orele 
de istorie pentru a trece pe listă mesageri 
din Antichitate, precum solul grec, care 
ducea veştile despre atacuri militare etc. 
împodobiţi foile cu şnur sau cu panglică 
şi expuneţi-le pe toate în încăpere. Apoi, 
întrebaţi-i pe copii: „Prin ce se deosebeşte

felul în care sunt transmise mesajele astăzi 
de cel în care erau transmise cu mult timp 
în urmă? Aţi prefera să fiţi mesageri astăzi 
decât să fi fost în Antichitate? De ce?”

Povestire
Cosmin avea doar 12 ani, dar dorea 

să aibă o slujbă. Avea nevoie de atâtea 
lucruri, dar nu avea bani să şi le cumpere. 
Părinţii i-au spus că va trebui să câştige 
banii prin muncă, pentru ca să le obţină. 
Aşa că a depus o cerere pentru un post 
de vânzător de ziare. Distribuia ziarul în 
fiecare seară şi duminică dimineaţa şi îşi 
câştiga singur banii.

— Cosmin, scoală-te! Era mama. 
Trebuie să ai ziarele duse până la ora 6:00. 

Astăzi este duminică dimineaţă.
Cosmin deschise un ochi 

şi se uită la ceas. Ora 
patru dimineaţă! Ce 

îngrozitoare oră 
de sculare! Apoi, 
se gândi la 
bicicleta cea 
nouă pe care 
şi-o dorea, se 
dădu repede 

jos din pat şi 
merse la garaj, 

unde îşi făcea sul 
fiecare ziar, le prindea 

cu un fir de plastic şi le 
punea pe vechea lui bicicletă 

pentru a le duce la destinaţie.
In fiecare seară, Cosmin alerga acasă 

de la şcoală şi îşi distribuia ziarele înainte 
de a-şi face temele. Nu mai este nevoie să 
spunem că nu avea timp pentru sport sau 
distracţie! Dar merita din plin! Acum avea 
un portofel nou-nouţ şi propriii săi bani 
pe care să-i pună în el.

Intr-o zi, în timp ce îşi pregătea ziarele, 
Cosmin începu să citească unele dintre 
acele relatări. Spre surprinderea lui, cele 
mai multe articole conţineau VEŞTI 
RELE! Cosmin începu să gândească: Eu 
sunt un mesager de VEŞTI RELE!

Gândul acesta l-a necăjit timp de 
câteva zile. „Vreau să fiu un curier de 
VEŞTI BUNE”, gândea el. „Cum aş 
putea să fac asta?”

Cosmin îşi aduse aminte că o văzuse 
pe mama lui pregătind un ziar numit 
Vestea cea Bună pentru secţiunea Primară 
a Şcolii de Sabat. îşi aminti că o auzise pe 
mama lui cântând un imn care spunea: 
„VESTEA CEA BUNĂ este că Dumnezeu 
a construit o cale”.
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înseamnă a fi primit de bunăvoie într-o 
altă familie. Apoi întrebaţi-i: „Cum v-aţi 
simţi dacă o familie iubitoare v-ar primi 
în mijlocul ei?”

Aplicaţie
Cereţi fiecărui copil să alcătuiască o listă 

cu lucrurile pe care le poate face pentru 
a fi un mesager al speranţei. Invitaţi-i 
să le împărtăşească unui prieten. Apoi 
cereţi-le să facă o altă listă cu lucrurile pe 
care trebuie să le evite, dacă vor să le ducă 
altora VESTEA CEA BUNĂ. 
întrebări pentru discuţie:

1. Dacă Dumnezeu te-a chemat ca să

fii un sol al speranţei, de ce pregătire ai 
nevoie?

2. Ce calităţi poţi să înveţi de la Moise, 
calităţi care te pot ajuta să fii un sol bun?

3. Care sunt unele modalităţi prin care 
poţi să le împărtăşeşti această speranţă 
prietenilor şi vecinilor tăi, aşa cum a făcut 
Cosmin?

Activitate pentru copii
Alcătuiţi un „ziar” în care să fie numai 

VEŞTI BUNE. Puteţi să-i puneţi acestui 
ziar titlul SPERANŢA. Scrieţi câteva ştiri 
scurte şi faceţi desene pentru a ilustra 
aceste ştiri.

,Asta este! Voi pune nişte VEŞTI 
BUNE în fiecare ziar pe care îl voi 
distribui.”

Exact aşa a făcut. Cosmin s-a dus la 
Centrul de Carte Adventist împreună 
cu mama lui şi a încercat să caute ceva 
care să reprezinte VESTEA CEA BUNĂ 
despre Domnul Isus. Voia ca oamenii să 
cunoască despre Isus, Mântuitorul lor. 
în cele din urmă, Cosmin găsi o mică 
broşură pe care o putea introduce în 
fiecare ziar, atunci când îl prindea cu firul 
de plastic. Cosmin credea în Domnul 
Isus şi spera să vină ziua când îl va vedea. 
El voia să le împărtăşească oamenilor din 
cartierul său această minunată speranţă.

Un personaj din Biblie a fost, de 
asemenea, chemat să fie un sol al speranţei 
pentru mulţi oameni. Numele său era 
Moise. îmi puteţi spune ceva despre 
Moise?

Da! El a fost ascuns într-un 
coşuleţ atunci când era mic. A 
fost crescut de fiica faraonului şi 
a devenit un prinţ adoptat. El a 
văzut că poporul lui era tratat rău 
şi dorea să-l ajute. Dumnezeu l-a 
chemat să devină conducătorul 
israeliţilor ca să-i scoată afară din 
Egipt. El trebuia să-i conducă 
până în Ţara Făgăduinţei
— o ţară pe care o puteau numi 
patria lor.

A intrat Moise în Ţara 
Făgăduinţei? Nu, nu a intrat, 
pentru că s-a mâniat şi nu a 
respectat instrucţiunile date de 
Dumnezeu. Dar chiar dacă nu a reuşit 
să intre în Ţara Făgăduinţei, în Canaanul 
pământesc, Moise nu şi-a pierdut 
speranţa în Dumnezeu. După moartea 
sa, Dumnezeu l-a înviat din mormânt 
pentru a fi împreună cu El în cer. 
Speranţa lui a suferit doar o întârziere!

Domnul Isus ne-a spus că a pregătit 
un loc pentru noi şi că va veni iarăşi ca să 
ne ia să locuim împreună cu El. Nu lăsaţi 
să slăbească această speranţă.

LUNI

Adoptat

Text de memorizat: „Dumnezeu... în 
dragostea Lui... ne-a rânduit mai dinainte 
să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna 
plăcere a voii Sale” (Efes. 1,4.5).

Activitate pregătitoare
încercaţi să găsiţi o fotografie a unei 

familii în care există copii adoptaţi 
sau chiar să invitaţi o astfel de familie. 
Povestiţi sau rugaţi-i pe membrii familiei 
respective să vorbească despre experienţa 
lor. întrebaţi-i apoi pe copii: „Poate cineva 
să-mi spună ce înseamnă ‘adoptat’”? Da!

Povestire
Corina se juca fericită împreună cu 

Mihaela, vecina sa, când sunetele unor 
sirene au ajuns la urechile lor.

— Trebuie să fie un incendiu, îi spuse 
ea Mihaelei indiferentă.

Corina şi Mihaela erau aşa de absorbite 
de păpuşile lor Bărbie, încât n-au observat 
că maşini de poliţie, ambulanţe şi oameni 
acţionau la locul unui accident. La capătul 
drumului, tocmai avusese loc un accident 
în care fuseseră implicate patru maşini, 
iar aceasta producea o imensă blocare a 
circulaţiei.

Nu după mult timp, Corina o auzi 
pe mama Mihaelei, doamna Clara, 
strigând-o insistent:

-  Corina, Corina!
Doamna Clara striga pe un ton 

serios:
— Vino repede. S-a întâmplat ceva 

groaznic cu părinţii tăi.
Lăsând toate lucrurile, Corina 

alergă până la poartă în întâmpinarea 
doamnei Clara. Inima îi bătea repede, 
iar mâinile îi deveneau reci.

Ce putea să se întâmple cu mama /i 
cu tata? se întreba ea foarte serios, 

în decurs de câteva ore, Corinei i s-a 
spus că mama, tatăl şi fratele ei muriseră 

toţi în accidentul acela. Ea a plâns în acea 
noapte până când a adormit. Ce se va 
întâmpla acum cu ea? Cine va avea grijă 
de ea? în definitiv, ea nu avea decât 7 ani!

Da, Corina rămăsese orfană! Două 
săptămâni mai târziu însă, unchiul Ion şi 
mătuşa Sara au venit să o ajute pe Corina 
să-şi împacheteze lucrurile pentru plecare.

-  Dar unde voi merge? întrebă Corina 
cu ochii plini de curiozitate.

-  Te vom lua acasă cu noi, Corina. Vei 
face parte din familia noastră. Te vom lăsa 
să stai în aceeaşi cameră cu Gina, verişoara 
ta. Nu ţi-ar face plăcere? o întrebă unchiul 
Ion cu un zâmbet de bucurie pe faţă.

-  Te vom adopta! spuse mătuşa Sara 
cu emoţie.

-  Este adevărat? exclamă Corina cu 
faţa brăzdată de lacrimi. Mă veţi iubi aşa 
cum o iubiţi pe Gina?

Şi aşa Corina a plecat să locuiască 
împreună cu unchiul Ion şi cu mătuşa 
Sara. Ei o iubeau la fel ca pe fiica lor. Ea a 
mers la şcoala generală şi Ia liceul Bisericii
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Adventiste. Toate lucrurile i se păreau 
noi Corinei în această şcoală. Felul în 
care vorbeau şi se îmbrăcau ceilalţi elevi. 
Modul cum se purtau. Şcoala avea cursuri 
speciale despre Biblie şi toată lumea lua 
parte la altar dimineaţa, iar sâmbăta 
mergea la biserică.

Ce credeţi că s-a întâmplat cu 
Corina? Da! Corina a învăţat să-L 
cunoască pe Domnul Isus! Viaţa ei 
a început să se schimbe. Ea a devenit 
creştină adventistă de ziua a şaptea.

Există mulţi oameni care nu-L cunosc 
pe Domnul Isus. Biblia o menţionează 
pe Rahav ca fiind unul dintre aceştia. Ea 
nu-L cunoştea pe Domnul Isus, dar auzise 
despre Dumnezeul lui Israel. Atunci când 
regele din Ierihon a vrut să-i aresteze pe 
cei doi spioni din poporul Israel, ea şi-a 
asumat riscul de a-i salva. Iscoadele îi 
aduseseră solia speranţei, şi ea o primise. 
Când zidurile Ierihonului s-au prăbuşit, 
toţi au fost nimiciţi. Numai Rahav şi 
familia ei au fost salvaţi, pentru că ea a 
dat ascultare instrucţiunilor iscoadelor de 
a lega o funie roşie la fereastră casei sale.
Ea L-a primit pe Dumnezeul lui Israel. 
Rahav a fost adoptată în familia israeliţilor 
şi a devenit un strămoş al lui David, care a 
fost un strămoş al Domnului Isus.

Aplicaţie
întocmiţi o listă cu lucruri pe care 

puteţi să le faceţi pentru a-i ajuta pe copiii 
care au rămas orfani. îi puteţi vizita sau 
puteţi să vă împrieteniţi cu unul dintre 
ei? Probabil puteţi să vă rugaţi împreună 
cu ei? Le puteţi da şi lor din jucăriile şi 
din hainele voastre? Arătaţi-le această listă 
pastorului vostru şi instructorului Şcolii 
de Sabat, ca să vedeţi dacă ei ar putea 
aranja să vizitaţi un orfelinat.

întrebări pentru discuţie:
1. Atunci când sunteţi adoptaţi în 

familia Domnului Isus, cum ar trebui să 
vă trăiţi viaţa?

2. Cum îi ajutaţi pe orfani să dorească 
să fie adoptaţi de către Domnul Isus?

Activitate pentru copii
Puneţi-i pe copii să împletească fire de 

lână toarsă ori de alt material de culoare 
roşie, pentru a face o sfoară lungă, care să 
le aducă aminte că Dumnezeu le poartă 
de grijă şi acelora care nu cunosc despre 
El.

inneiikă au intrat în casă. Ei
început să-l acuze 

pe pastorul Alex că 
w ascunde inamici 
“  din cealaltă

MARTI

Eliberat în sfârşit!

Text de memorizat: „Iată, Dumnezeul 
nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată 
din cuptorul aprins, şi ne va scoate din 
mâna ta, împărate” (Dan. 3,17).

Activitate pregătitoare
Daţi-le copiilor foi de hârtie colorată şi 

cereţi-le să scrie unele dintre încercările pe 
care oamenii le-au înfruntat de-a lungul 
vieţii. De exemplu, ei sau persoane pe care 
ei le cunosc au fost vreodată acuzaţi pe 
nedrept de ceva ce nu au făcut? Cunosc ei 
pe cineva care a mers la închisoare pentru 
credinţa în Domnul Isus? Rugaţi-i să-şi 
împărtăşească răspunsurile unii altora. 
Apoi întrebaţi-i: „Cum vă simţiţi atunci 
când sunteţi acuzaţi pe nedrept şi când 
totul pare fără speranţă?”

Povestire
într-o ţară, Sri Lanka, războiul civil 

era în plină desfăşurare. Două grupări 
religioase se luptau şi se omorau între 
ele. Toată lumea era suspectată. De fapt, 
nimeni nu îndrăznea să iasă din casă dacă 
nu era absolut necesar. Chiar şi creştinii 
care merg la biserică pentru a se închina 
erau suspectaţi.

Intr-o seară, tânărul pastor Alex era 
acasă, unde îşi pregătea predica pentru 
serviciile din Sabat, când s-a auzit o bătaie 
puternică la uşa lui.

-  Deschide! au strigat cei de afară. 
Deschide!

Toate persoanele din casă au stat 
împreună speriate în timp ce pastorul 
Alex a deschis uşa. Câţiva oameni 
îmbrăcaţi în uniforme de poliţie şi de

grupare 
religioasă 
în casa 
lui şi că 
îi ajută să 

scape prin 
intermediul 

bisericii.
-N u! Nu! Nu 

am făcut asta, răspunse 
pastorul Alex cu voce tare.

Este o greşeală, desigur! Eu
sunt creştin!

Totul a decurs atât de rapid, încât, 
înainte de a-şi da seama de ce se întâmplă, 
pastorul Alex a fost arestat şi băgat la 
închisoare într-un oraş îndepărtat. Era 
departe de familie, zăcea într-o celulă 
umedă, murdară, plină de târâtoare.
Dar pastorul Alex şi-a adus aminte de 
făgăduinţele lui Dumnezeu de a-i elibera 
pe copiii Săi. El a continuat să se roage 
în fiecare zi, să se încreadă în Domnul 
Isus şi să le vorbească despre El celorlalţi 
întemniţaţi. Mai târziu, a reuşit să facă 
rost de o Biblie pentru a studia împreună 
cu ceilalţi deţinuţi.

Ştiţi cât timp a stat pastorul Alex la 
închisoare? Foarte mult, mai mult de 
15 ani! Dar el nu a renunţat niciodată 
la speranţa că Dumnezeu Se află la 
cârmă şi că îl va elibera. El i-a ajutat 
pe mulţi deţinuţi să devină urmaşi ai 
Domnului Isus şi au fost botezaţi în 
incinta închisorii.

Dumnezeu nu l-a uitat pe pastorul 
Alex. în anul 2000, el a fost eliberat din 
închisoare!

Vă aduceţi aminte de Daniel? Vă 
puteţi imagina cum se simţea Daniel când 
înfrunta multe momente dificile din viaţa 
lui? Era doar un băiat, un adolescent, 
atunci când a fost dus ca prizonier la 
Babilon. A trebuit să-şi părăsească părinţii 
şi să meargă într-o ţară străină, unde nu 
cunoştea limba sau obiceiurile oamenilor 
de acolo. Totul părea fără speranţă! Dar 
Daniel I-a rămas credincios Domnului 
Isus. El nu a uitat ceea ce îl învăţaseră 
părinţii lui. Nu a uitat să-L cinstească pe 
Dumnezeu în viaţa sa zilnică, inclusiv 
prin hrana pe care o consuma. în cele din 
urmă, s-a constatat că Daniel şi cei trei 
prieteni ai săi erau cei mai înţelepţi din
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Babilon. Dumnezeu i-a dat înţelepciune 
ca să interpreteze visul împăratului 
Nebucadneţar. Daniel a fost 
avansat ajungând ministru 
pentru mulţi ani sub acest 
împărat puternic.

încă o dată, atunci când 
a fost acuzat pe nedrept şi 
aruncat în groapa leilor,
Daniel a putut să spună 
neclintit: „Dumnezeul 
meu a trimis pe îngerul 
Său şi a închis gura leilor, 
care nu mi-au făcut nici 
un rău, pentru că am fost 
găsit nevinovat înaintea 
Lui. Şi nici înaintea ta, 
împărate, n-am făcut nimic 
rău” (Dan. 6,22).

Daniel a trăit până la o 
vârstă înaintată, slujind sub 
împăraţi. Rezistenţa şi încrederea lui 
în Dumnezeu i-au înfrânt în cele din 
urmă pe vrăjmaşii săi, şi Daniel a fost 
pus în cea mai înaltă poziţie din Babilon.

Aplicaţie
Alcătuiţi o listă cu nume ale unor 

persoane care au de înfruntat încercări 
chiar în momentul de faţă şi rugaţi-vă 
pentru fiecare dintre ele. Poate că unele 
sunt la închisoare pentru credinţa lor. 
Poate că un unchi de-al vostru nu a putut 
să-şi găsească o slujbă, pentru că a refuzat 
să lucreze în Sabat. Poate că un prieten se 
află pe patul de moarte, fiind bolnav de 
cancer. Faceţi-vă un obicei din a vă ruga 
de două-trei ori pe zi.

întrebări pentru discuţie:
1. De ce este important să păstrăm un 

spirit încrezător în momente dificile?
2. în ce fel poate o persoană care trece 

prin încercări şi dificultăţi să-I rămână 
credincioasă lui Dumnezeu?

3. Dacă ai fi judecat greşit sau acuzat 
pe nedrept, cum ai trata această situaţie?

Activitate pentru copii
Scrieţi un jurnal de rugăciune cu 

nume de prieteni care trec prin dificultăţi 
şi rugaţi-vă pentru ei. Trimiteţi o vedere 
unei persoane aflate în necaz pentru a-i 
spune că vă rugaţi pentru ea. Decupaţi
o inimă din hârtie colorată în roşu şi, pe
o parte a ei, scrieţi un text care să inspire 
speranţă, iar pe cealaltă, puneţi o imagine 
cu Domnul Isus.

MIERCURI

Speranţa Măriei

Text de memorizat: „Ea va naşte un Fiu, 
şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va 
mântui pe poporul Lui de păcatele sale” 
(Matei 1,21).

Activitate pregătitoare
Aduceţi un coşuleţ de copil plin cu 

lucruri necesare pentru copilaşi. Rugaţi-i 
pe copii să le identifice şi spuneţi la ce se 
foloseşte fiecare dintre ele. Vorbiţi despre 
emoţia de a mai avea un frate sau o soră 
mică. Apoi, adresaţi-le întrebarea: „Ce 
pregătire a făcut mama voastră înainte de 
a-1 naşte pe copilaş?

Povestire
(Părinţi şi instructori -  Citiţi Luca 
2,1-16 şi Luca 1,26-35 înainte de a 
prezenta prelegerea de astăzi.)

Câţi dintre voi aveţi acasă un bebeluş? 
Copiii mici sunt deosebiţi, nu-i aşa? O 
dată pe an, lumea îşi îndreaptă atenţia 
către un copilaş cu totul special. Poate 
cineva să-mi spună cine este acest copilaş? 
Da! Este Pruncul Isus. Astăzi, dorim 
să ne îndreptăm atenţia către Maria, 
mama Pruncului Isus. Biblia nc spune că 
Gabriel, un înger de la Dumnezeu, a fost 
trimis să-i spună Măriei că îl va naşte pe 
Pruncul Isus (Luca 1,26-35). Maria nu 
era căsătorită, iar acesta urma să fie primul

ei copil. Credeţi că i-a fost teamă? Eu cred 
că a fost surprinsă şi i-a fost teamă. îngerul 
i-a spus Măriei să nu se teamă -  ea fusese 
aleasă de Dumnezeu, iar pruncul ei va fi 
cu totul deosebit. îngerul i-a spus Măriei 
să-i pună copilului Numele „Isus”. Ştiţi ce 
răspuns i-a dat Maria îngerului? Da! Ea a 
spus că este roaba Domnului şi că va face 
tot ce-i va spune îngerul să facă.

Maria era atât de fericită, pentru 
că fusese aleasă ca să-I slujească lui 
Dumnezeu şi să aibă un copilaş 
special, pe care să-L cheme Isus. In 
Luca 1,46-55, se spune că Maria a 
fost atât de fericită, încât L-a lăudat 

pe Dumnezeu cu glas tare, pentru ca 
toţi să audă. Ştiţi de ce era Maria aşa de 
entuziasmată? Pentru că ştia că Isus va fi 
Mântuitorul lumii. Dumnezeu o alesese 
pe ea ca să aibă grijă de Cel care urma să 
ne mântuiască pe noi toţi de cel rău, de 
Satana.

Maria a făcut tot ce i-a cerut 
Dumnezeu să facă. A avut grijă intr-un 
mod cu totul special, de micul Isus şi L-a 
învăţat să-L iubească şi să-L cinstească pe 
Dumnezeu şi să-i iubească pe cei din jurul 
Său. Ea L-a văzut crescând şi ajungând 
bărbat, şi L-a lăsat să plece atunci când 
Şi-a început misiunea de a-i învăţa şi 
vindeca pe cei din jurul Lui. Maria a fost 
întotdeauna conştientă de identitatea lui 
Isus şi de misiunea Sa pe acest pământ.

Copii, în Biblie există multe istorisiri 
despre viaţa Domnului Isus pe acest 
pământ. Poate cineva să-mi spună ce s-a 
întâmplat cu Domnul Isus? (Lăsaţi-i pe 
copii să răspundă.) Da, oameni răi L-au 
omorât şi L-au pironit pe cruce, ca să 
moară. Cum credeţi că s-a simţit Maria?
I s-a frânt inima. Chiar dacă ştia că 
Domnul Isus venise aici pentru a mântui 
lumea de cel rău, i s-a frânt totuşi inima. 
Maria era tot mama lui Isus. Dar ea a 
crezut făgăduinţele lui Dumnezeu şi ştia 
că Dumnezeu este mai puternic decât 
Satana.

A rămas Domnul Isus mort? Nu!
Isus a înviat şi, atunci când a ieşit din 
mormânt, El a sigilat speranţa cerului 
pentru noi, toţi care credem în El. Maria, 
mama Lui, a cântat desigur cu bucurie 
când a aflat că Fiul său, Domnul Isus, l-a 
înfrânt pe cel rău, pe acela care produce 
moartea.

Dragostea Domnului Isus pentru noi 
înseamnă speranţă! Isus ne aşteaptă în cer, 
acolo unde El este împăratul.
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Aplicaţie
Scrieţi trei lucruri pe care aţi putea să

i le spuneţi unui prieten sau vecin despre 
speranţa voastră în Domnul Isus. Aţi vrea, 
poate, să vorbiţi despre iubirea Lui pentru 
toţi oamenii? Sau despre faptul că El vine 
iarăşi? Faceţi-vă timp ca să-i căutaţi pe 
acei prieteni şi să vorbiţi cu ei.

întrebări pentru discuţie:
1. Există vreo altă modalitate prin care 

Dumnezeu putea să ne mântuiască, în 
afară de aceea de a fi îngăduit ca Domnul 
Isus să moară?

2. Ce înseamnă pentru noi învierea 
Domnului Isus?

Activitate pentru copii
Puneţi pe fiecare copil să facă o 

cruce simplă, ca un semn de carte pe 
care să-l ţină în Biblia lui. Cereţi-le 
copiilor să scrie, pe crucea lor, cuvintele 
„SPERANŢĂ”, orizontal, şi „IUBIRE”, 
vertical.

JOI

Pavel: Transformat 
dinăuntru în afară

Text de memorizat: „Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile 
s-au făcut noi” (2 Cor. 5,17).

Activitate pregătitoare
Aduceţi câteva decupaje din ziare, 

referitoare la doi adolescenţi care au fost 
condamnaţi, şi arătaţi-le copiilor. Puneţi-i 
pe copii să identifice faptele rele pe care 
le-au făcut cei doi. Apoi, cereţi-le să scrie 
câteva mijloace prin care i-ar putea ajuta 
pe aceşti adolescenţi condamnaţi să-şi 
schimbe obiceiurile rele. Cine ar putea să 
ajute?

Povestire
Cătălin aştepta cu nerăbdare să meargă 

la Liceul „Mihai Viteazul”. Se mutase 
de la o mică şcoală de ţară la oraş, unde 
tatăl lui găsise o nouă slujbă. Oraşul 
este întotdeauna mai bun. Cel puţin 
aşa gândea Cătălin. Viaţa la oraş ar fi 
mai interesantă, fiindcă ar putea face o 
mulţime de lucruri distractive.

Şi-a făcut mulţi prieteni la Liceul 
„Mihai Viteazul”, iar ei l-au învăţat multe 
lucruri interesante, pe care el nu le văzuse 
sau nu le încercase niciodată. Desigur, 
petrecerile erau grozave, şi el chiar încercă 
nişte bere. Ajungea şi el om mare, era în 
regulă!

Intr-o după-amiază, în timp ce îşi 
punea lucrurile în ghiozdan pentru a 
merge acasă, îl strigă Alex, prietenul lui.

— Hei, Cătălin, vrei să faci ceva deosebit 
astă seară? îl întrebă acesta ademenitor.

— Ce lucru deosebit? răspunse Cătălin 
cu o privire plină de curiozitate.

— Vino să vezi tu singur -  ne întâlnim 
în acelaşi loc, îi aminti Alex şi ţâşni afară 
pe uşă.

In noaptea aceea, cei cinci 
muşchetari”, aşa cum îşi spuneau ei, 
s-au întâlnit ca să încerce un drog 
foarte nociv numit „viteză” [un 
drog excitant, amfetamină sau 
methedrine]. La început, au crezut 
că este ceva captivant şi distractiv. 
Multe alte nopţi au fost petrecute 

cu încercarea altor droguri care le
fuseseră date.
După şase luni, Cătălin ajunsese atât 

de dependent de aceste droguri, încât 
începu să fure banii părinţilor săi ca să şi 
le cumpere de la negustori ambulanţi din 
apropierea şcolii. In curând, notele lui de 
la şcoală scădeau zi după zi, şi el a început 
să lipsească de la ore de mai multe ori pe 
săptămână. Lui Cătălin şi lui Alex li s-a 
dat un termen de încercare. Intr-o noapte, 
cei doi băieţi chiar au jefuit un magazin şi 
au plecat de acolo cu sute de dolari.

Delictele nu sunt profitabile. In 
curând, ei au fost arestaţi şi puşi sub 
acuzare la tribunal. Au fost trimişi la un 
centru de detenţie pentru tineri, cu scopul 
de a li se acorda un ajutor special. Acela 
a fost locul unde l-au întâlnit pe Mircea, 
un psiholog-consilier creştin, care le-a 
făcut cunoştinţă cu Domnul Isus. Doar 
Isus îi putea ajuta să-şi schimbe obiceiurile 
păcătoase. Au avut o mulţime de timp 
pentru a citi cărţi care să le inspire gânduri 
bune şi pentru a studia Biblia.

Un an mai târziu, a sosit ziua 
fericită, în care Cătălin şi-a predat viaţa 
Domnului Isus. Ştia că nu va fi uşor, dar 
era convins că „pot totul în Hristos, care 
mă întăreşte” (Fii. 4,13). Intr-adevăr, 
Cătălin se simţea ca un om nou. Fusese 
transformat dinăuntru în afară!

In mod similar, atunci când s-a 
întâlnit cu Isus pe drumul spre Damasc, 
Saul şi-a predat viaţa Domnului. El 
a devenit apostolul Pavel. în loc să-i 
persecute pe creştini, Pavel a ajuns 
un om transformat când şi-a predat 
viaţa Domnului Isus. Pavel a constatat 
că speranţa în Isus Hristos este 
entuziasmantă, şi aceasta i-a schimbat 
misiunea şi scopul pentru viaţă. El nu 
se mai gândea la ambiţii egoiste. Nu 
avea nici o preocupare pentru faimă şi 
popularitate printre prieteni.

Atenţie! La început, mulţi creştini 
din biserică erau suspicioşi cu privire la 
Pavel. Era el cu adevărat întristat pentru 
păcatele lui? Poate era doar o farsă pentru 
a fi omorâţi mai mulţi creştini. Dar, cum 
Pavel s-a angajat să lucreze împreună 
cu ceilalţi apostoli şi credincioşi timp 
de câţiva ani, în cele din urmă, au fost 
convinşi că fusese adevărată convertirea 
lui. El ardea de zel pentru Isus Hristos şi 
a făcut câteva călătorii misionare în Asia 
Mică pentru a predica această speranţă a 
mântuirii.

Pavel a suferit o mulţime de greutăţi 
pentru Domnul Isus, dar nu le-a băgat 
în seamă. în loc de aceasta, a continuat 
să-i încurajeze pe creştinii de pretutindeni 
să „vă purtaţi sarcinile unii altora” (Gal. 
6,2), să fie uniţi ca unul singur în Hristos 
Isus. Viaţa şi lucrarea lui Pavel au înălţat 
speranţa că „acum, Hristos a înviat din 
morţi” (1 Cor. 15,20) şi că noi trebuie 
să ,,alerg[ăm] spre ţintă, pentru premiul 
chemării cereşti a Iui Dumnezeu, în 
Hristos Isus” (Fii. 3,14).

Aplicaţie
Oferiţi-vă în mod voluntar să daţi 

mărturie, în biserică sau în grupa Şcolii 
de Sabat, despre felul în care Domnul 
Isus ţi-a transformat viaţa după ce ai făcut 
alegerea de a-L urma. Impărtăşiţi-i unui 
prieten de la şcoală bucuria şi speranţa pe 
care le aduce credinţa în Domnul Isus.

întrebări pentru discuţie:
1. Dacă ajungi transformat prin 

Domnul Isus, înseamnă aceasta că nu vei 
mai avea necazuri?
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2. Să presupunem că o persoană ţi-a 
spus următorul lucru: „Am încercat de 
multe ori să mă las de fumat, dar nu am 
avut succes”. Tu ce i-ai spune? Cum 
poţi ajuta această persoană să descopere 
speranţa în Domnul Isus?

Activitate pentru copii
Rugaţi-le pe mamele voastre ori pe 

instructoarea de la Şcoala de Sabat să vă 
ajute să planificaţi un eveniment special 
pentru un prieten sau o prietenă care 
L-a primit pe Domnul Isus. împodobiţi 
camera cu desenele şi cu decupajele 
voastre. Pregătiţi suficientă mâncare. 
Invitaţi persoana respectivă să spună o 
schimbare pe care Domnul Isus a ajutat-o 
să o facă în viaţa sa după ce L-a primit 
pe El.

VINERI

Speranţa lui Ioan

Text de memorizat: ,Apoi am văzut 
un cer nou şi un pământ nou... Şi eu 
am văzut coborându-se din cer de 
la Dumnezeu, cetatea sfântă,-noul 
Ierusalim” (Apoc. 21,1.2).

Activitate pregătitoare
Arătaţi poze ale unor copii cu 

handicapuri. Puneţi-i pe copii să 
identifice diferitele tipuri de handicapuri: 
pierderea auzului, lipsa vederii, pierderea 
darului vorbirii. Apoi întrebaţi-i: „Cum 
v-aţi simţi dacă aţi avea un handicap fizic? 
Cum aţi trata situaţia aceasta la şcoală şi 
în locuri publice?”

Povestire
Valentin stătea în scaunul lui cu 

rotile aproape de fereastra dinspre apus. 
Razele calde ale soarelui se îndepărtau în 
grabă, trecându-i peste picioare. Afară era 
răcoare, dar lui Valentin îi ţineau de cald 
soarele şi plăpumioara de pus pe genunchi

pe care i-o dăduse mătuşa Maria. îi plăcea 
să stea la fereastră şi să se uite cum copiii 
urcă în autobuze după ore.

Totul era tăcut în casă. Valentin 
era singur. Amândoi părinţii lui erau 
plecaţi la serviciu, iar sora lui mai 
mare nu se întorsese încă de la şcoală. 
Valentin avea 10 ani şi, în cea mai mare 
parte a timpului, putea să se îngrijească 
bine el singur. învăţase să-şi conducă 
scaunul cu rotile motorizat, iar casa era 
construită în aşa fel, încât el putea să 
meargă aproape oriunde voia. în timpul 
anului şcolar, avea ore cu un profesor 
de la şcoală în fiecare după-amiază, între 
orele 1:00 şi 3:00. Deşi el avea picioarele 
deformate din cauza poliomielitei, 
mintea lui Valentin era strălucitoare şi 
el învăţa repede. Familia lui nu locuia 
lângă o şcoală a bisericii, iar părinţii 
săi nu doreau ca Valentin să meargă la 
şcoala publică din oraşul lor. Sperau că-i 
va putea înscrie pe Valentin şi pe sora 
lui la şcoala bisericii şi căutau o soluţie la 
problema transportului. Dar între timp, 
stând mai mult acasă, Valentin se simţea 
singur uneori.

Deşi nu putea să meargă, Valentin 
îl iubea pe Dumnezeu. El şi-a acceptat 
invaliditatea, fară să se certe cu 
Dumnezeu. Valentin avea încredere în 
Dumnezeu şi ştia că El îl va folosi ca pe 
o mărturie pentru toţi cei din jurul său. 
Ştia, de asemenea, că, într-o zi, va merge 
la cer pentru a trăi alături de Dumnezeu 
şi de Domnul Isus. Ştia că, în ziua aceea, 
va fugi ca vântul şi va alerga după puii 
de leu, când se vor juca cu el. Valentin 
păstra în inima lui această speranţă pe 
care toţi o avem: Domnul Isus a murit 
ca să ne salveze şi ne va lua ca să trăim 
împreună cu El în cer.

Vă aduceţi aminte de Ioan cel iubit, 
unul dintre ucenicii Domnului Isus? Şi 
el se afla singur pe insula Patmos. Fusese 
trimis acolo, pentru că predica nădejdea 
mântuirii. Dar Ioan nu s-a descurajat, 
pentru că Domnul Isus i S-a arătat 
ca să-i întărească speranţa în El şi în 
biserică. Lui i-au fost date multe viziuni 
despre a doua venire a Domnului Isus, 
despre cerul cel nou şi pământul cel 
nou, unde „[Dumnezeu] va şterge orice 
lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va 
mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici 
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile 
dintâi au trecut” (Apoc. 21,4).

Apostolul Ioan a simţit o mare 
mângâiere atunci când înregistra toate

aceste solii frumoase pe care i le-a dat 
Domnul Isus. Putem fi siguri că această 
speranţă, de a ne întâlni iarăşi cu Domnul 
Isus pe Noul Pământ, va fi realizată în 
curând.

Aplicaţie
Rugaţi-le pe mamele voastre să vă 

ducă în vizită la un spital de copii. Vorbiţi 
cu diferiţi copii despre speranţa venirii 
Domnului Isus şi a cerului. Dacă este 
posibil, daţi-le un CD cu povestiri biblice 
şi încurajaţi-i să le asculte.

întrebări pentru discuţie:
1. Să presupunem că un alt copil ar 

pune următoarea întrebare: „Dacă există 
Dumnezeu, de ce nu m-a ajutat El să 
văd?” Voi ce i-aţi răspunde?

2. Cum puteţi să manifestaţi o 
atitudine pozitivă şi să fiţi optimist?

3. Ce lucru v-ar plăcea să faceţi atunci 
când veţi ajunge în cer?

Activitate pentru copii
Puneţi-i pe copii să facă un desen 

inspirat din povestirea de astăzi. Lăsaţi-i 
să vă dea desenele, apoi aşezaţi-le pe un 
perete. De asemenea, puneţi-i să decupeze
o inimă din hârtie şi scrieţi, pe o pane: 
„Dumnezeu este iubire”, iar pe cealaltă: 
„Eu îl iubesc pe Dumnezeu”.

SABAT DIMINEAŢĂ

Isus, Speranţa noastră cea vie

Text de memorizat: „Isus a spus: ’Să 
nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în 
Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. în 
casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. 
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc 
să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă 
voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi 
întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo 
unde sunt Eu, să fiţi şi voi’” (Ioan 14,1-3).
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Activitate pregătitoare
Puneţi din timp câteva „bunătăţi” 

[poate nişte fructe] într-un loc mai ferit. 
Apoi, daţi-le copiilor două minute ca 
să le caute. Când s-a împlinit timpul, 
adunaţi-vă toţi şi vorbiţi despre ceea ce 
au descoperit. A găsit fiecare cel puţin un 
lucru? Apoi întrebaţi-i: „V-a fost uşor să 
le căutaţi? Cum vă simţeaţi atunci când 
căutaţi acele bunătăţi şi nu găseaţi niciuna? 
Cât de serioşi aţi fost în a le căuta?”

Povestire
,,‘I-S-U-S al meu. Eu iubesc cel mai 

mult acest nume! EI a murit pentru 
mine, El a-nviat iarăşi, I-S-U-S al meu!’” 
Aţi putea să-i auziţi pe copiii de la grupa 
de Primară cântând cu toată inima un 
cântecel care să exprime acest mesaj.
[„Un veşnic prieten am, Isus e-al meu!
Rău fară EI eram, Isus e-al meu! El chiar 
mi-a mântuit sufletu-mi obidit. Cu El 
sunt fericit, Isus e-al meu!” -  Flori de 
lăcrămioare, nr. 78]

Robert intră în grabă pe uşa bisericii, 
în timpul Şcolii de Sabat. Se afla ca 
vizitator pentru prima dată în această 
biserică. Avea amintiri vagi, căci auzise 
despre Domnul Isus cu mulţi ani în 
urmă. Acum viaţa lui era o dezordine 
şi el căuta ceva care să contribuie la 
îmbunătăţirea ei. Fusese invitat de multe 
ori să viziteze Biserica Adventistă de ziua 
a şaptea, aflată nu departe de locuinţa 
lui, dar până astăzi nu răspunsese acestei 
invitaţii. Merse în urma diaconului, la o 
grupă specială pentru vizitatori adulţi. Ii 
era puţin teamă, dar venise până aici şi nu 
putea să se întoarcă acum.

„Poftiţi!” Persoana jovială care i 
se adresa era, desigur, instructoarea. 
„Suntem aşa de bucuroşi pentru că aţi 
venit în mijlocul nostru!” Ii înmână o 
Biblie şi o carte mai mică şi el înţelese că 
despre acestea vorbeau membrii grupei. 
„Numele meu este Tamara. Noi studiem 
din Evanghelia după Matei, capitolul 1, 
începând cu versetul 18. Veţi găsi pasajul 
acesta la pagina 923. Studiem viaţa 
Domnului Isus şi începem cu naşterea 
Sa.”

Sora Tamara îi înmână lui Robert un 
cartonaş şi îl rugă să le dea numele, adresa 
şi numărul Iui de telefon. El se aşeză 
lângă un bărbat cam de vârsta lui şi se 
pregăti să asculte. Nu avea nici o intenţie 
de a face cunoscut cuiva de ce se află aici, 
şi aştepta să vadă ce spun ceilalţi. Găsi 
pagina 923 şi începu să citească. Mintea

îi fu inundată de amintiri. îşi aduse 
aminte de copilăria sa şi de povestirile 
biblice pe care le învăţase de la mama 
lui. îşi aduse aminte că, pe timpul acela, 
mergea la biserică împreună cu mama 
şi cu tatăl lui şi îşi aminti că era prezent 
la Şcoala Biblică de Vacanţă. Cum de 
ajunsese el atât de departe de lucrurile 
care fusese învăţat în copilărie?

Când se despărţi de grupa Şcolii de 
Sabat, Robert luă cu el Biblia oferită de 
sora Tamara. Rămase la serviciul divin de 
predică şi, când se îndrepta spre ieşire, o 
întâlni iarăşi pe sora Tamara. „Robert?” 
spuse ea şi îşi puse mâna pe braţul lui. ,Ai 
vrea să rămâi cu noi la o masă delicioasă 
pregătită pentru oaspeţii noştri?” El ezita. 
„Păi...”. Sora Tamara îl întrerupse. „Eşti 
bine venit! Vino; dă-mi voie să-ţi fac 
cunoştinţă cu Mihai şi Larisa.”

In curând, „mersul la biserică” ajunse 
iarăşi să facă parte din viaţa lui Robert.
El se bucura de noii prieteni pe care 
şi-i făcuse. Ii făceau plăcere pastorul 
şi predicile pe care le auzea în fiecare 
săptămână. Mai ales ţinea mult la sora 
Tamara, care părea să fie o persoană aşa 
de caldă şi de prietenoasă. îi plăceau 
cântările, care îi dădeau atâta pace şi 
încurajare. Dar lucrul de care se bucura 
cel mai mult era să audă, să studieze şi să 
înveţe despre Domnul Isus, Mântuitorul 
şi Prietenul lui cel mai bun.

Când instructoarea de la secţiunea 
Primară a Şcolii de Sabat a solicitat 
voluntari care să ajute la programul de 
Paşte al copiilor, Robert a răspuns la 
acest apel. El era talentat la pictură. Ajută 
Ia construirea decorului şi de multe ori 
rămânea ca să-i vadă pe copii repetând 
povestirea Paştelui. Partea cea mai 
fascinantă pentru Robert este atunci când 
Domnul Isus iese din mormânt, iar corul 
de copii cântă despre biruinţa Lui asupra 
morţii. Robert studiase despre răstignirea 
şi îngroparea Domnului Isus, dar acestea 
nu îl mişcaseră până acum, când şi-a 
dat seama că Isus a murit pentru el. Nu 
conta ce fel de viaţă trăise, Domnul Isus 
îl iubea încă la fel de mult. Lui Robert
i se umpleau ochii de lacrimi de fiecare 
dată când îi auzea pe copii cântând. I se 
umplea inima de speranţă, ştiind că Isus 
pregătise un loc în cer pentru el.

In ziua în care a avut loc programul 
de Paşte, Robert se aşeză mai în spate. 
Putea să-i vadă şi să-i audă pe copii, 
dar nu voia ca alţii să vadă că el este 
emoţionat. Inima îi era plină de iubire

pentru Isus, Mântuitorul său. Robert 
ştia că Dumnezeu îi iertase păcatele, 
pentru că Domnul Isus murise pentru 
el. Şi, datorită acelei morţi, Robert ştia 
că Dumnezeu îl va ierta întotdeauna 
atunci când II va ruga. Acesta era darul lui 
Dumnezeu pentru el!

Robert se ridică în picioare şi merse în 
faţă atunci când pastorul a întrebat dacă 
există persoane care vor să-şi predea inima 
Domnului Isus. I s-a umplut inima de 
iubire, pace şi speranţă. Găsise acel „ceva” 
pe care îl căuta în viaţa lui.

Da, Isus a murit pentru fiecare dintre 
noi. Viaţa Sa nu a avut nici un fel de 
păcat. El a venit bucuros ca un prunc 
mititel şi a trăit aici aşa cum trăim noi. în 
curând, El vine iarăşi pe acest pământ, ca 
să-i ia pe toţi cei care îl iubesc să locuiască 
împreună cu El în cer. Domnul Isus 
este speranţa noastră cea vie\ Ai vrea să-I 
predai Lui inima ta astăzi?

Aplicaţie
Scrieţi-vă numele pe cartonaşul pentru 

decizie, arătând că vreţi să-L urmaţi 
pe Isus, care vă dă speranţă. Cântaţi 
împreună imnul „Eu m-am decis să-L 
urmez pe Isus” [probabil melodia „Palate 
în ceruri” în limba română]. Aduceţi la 
cunoştinţă părinţilor voştri şi pastorului 
că doriţi să fiţi botezaţi şi să fiţi un copil al 
Domnului Isus.

întrebări pentru discuţie
1. Dacă noi continuăm să trăim o viaţă 

păcătoasă, cum putem face o schimbare 
radicală ca să-I răspundem Domnului Isus?

2. Dacă găseşti bucurie şi pace în 
Domnul Isus, Speranţa cea vie, cum poţi 
să-i ajuţi în mod deliberat pe alţii să afle 
despre această Speranţă?

Activitate pentru copii:
Părinţi, ajutaţi-i pe copii să înveţe şi să 

cânte imnul „Către cer un dor mă trage” 
din Imnuri creştine nr. 438 sau un alt 
cântec despre a doua venire a Domnului 
Isus. Copiii să o întrebe pe instructoarea 
de la Şcoala de Sabat dacă pot să-l cânte 
împreună cu ceilalţi copii din grupa lor.

Margaret Taglavore 
este director al 
Departamentului Slujirea 
Copiilor, Uniunea de 
Sud-Vest, Texas, S.U.A.
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ECVENTE PROPRII ■  
)CURESTI 94,20 MHZ
’ASOV
)NSTANTA
VIISOARA
.UJ
TROŞANI
JCEAVA
MPULUNG

94.60 MHZ 
104.40 MHZ
89.70 MHZ 
88,30 MHZ 
96.00 MHZ
102.70 MHZ
100.60 MHZ

CURÂND 
STRIŢA 
3TOŞANI 
DŞIORI DE VEDE

07.00-
05.00-
19.00-
21.0 0 -
15.00- 
24 ore
02 .0 0 -  

24 ore

13.00
09.00; 13.00-17.00 

• 05.00 
- 23.00
-17.00:21.00-03.00

14.00

□
1602 AM 
1485 AM 
107.10 MHZ

24 ore 
24 ore 
24 ore

SATELIT 

SIRIUS AT 5 DEGREESEAST 

FREQUENCY: 12697 

(VERTICAL POLARIZATION) 

SYMBOL RATE: 14685 

FEC: 3/4 24H

COLABORARI
AIUD
BĂLCEŞTI
BÂRLAD
CĂLĂRAŞI
DRĂGĂŞANI
FETEŞTI
HOREZU
MEDIAŞ

•
88.30 MHz 
92.00 MHz
103.30 MHz 
101.10MHz 
98.60 MHz 
91.70 MHz
95.10 MHz
88.10 MHz

OCNA MUREŞ 97.40 MHz 
PIATRA NEAMŢ92.00 MHz 
PITEŞTI 105.70 MHz
TURDA 89.90 MHz 
VASLUI 107.20 MHz

http://www.rvs.ro



