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SZENTE LUDOVIC

Sâmbăta ora 9-9,30

SPERANTA TV

Ora 9,30-10,40

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

SPERANTA TV

Sâmbăta ora 18-19

IONEL SOPONARIU
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MAXIM DOREL
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IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 18-19

PROGRAM TINERET

apusul soarelui:
21,11

Vineri ora 20-21

apusul soarelui:
21,04

BOTEZ – 26 MAI 2018
CONCERT BAROC – 28, 30 si 31 mai
de la ora 19.00

Vineri ora 20-21

apusul soarelui:
20,55

•
•

3
6
8
9
11
15
17
19
20
21
24
25
27
28
28
31
31

apusul soarelui:
20,46

SAS STEFAN
GLOCHNER CORINA
PONEAVA ANNE-MARIE
ALEXE VALERIA
GROZEA DANIEL
ARDELEAN ELEONORA
GLOCHNER IOSIF ADRIAN
TABACARU LIDIA
IEREMIA ALEXANDRA
MARINCA ALINA REGHINA
GROZEA CAMELIA
SOPONARIU CAMELIA
CRASTETI STELA
MAGHIAR ANGELA
MUTRESCU ALEXANDRU
BODNARIU VIOLETA
SILVESTER ELISABETA

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
26 mai

NUMELE ŞI PRENUMELE

Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

Prezbiter de serviciu – LUCIAN FARA
Sabat I

Liebling

IONEL
SOPONARIU

Sabat II
FLORIN
DUMITRIU

Sabat III

Sabat IV

ADRIAN
TOADER

DEMIAN
DUMITRU

5 mai – Ziua companionului
12 mai – Dar ADRA (colecta)
19 mai – Ziua vizitatorului Școlii de Sabat
26 mai – Ziua grupurilor etnice

SOŢII MISIONARE
Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este
mai de preţ decât mărgăritarele. Inima
bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă
de venituri. Ea îi face bine, şi nu rău, în
toate zilele vieţii sale. – Proverbele 31:10-12

Suntem foarte impresionaţi de exemplul de
dedicare şi sacrificiu al bravilor misionari ca
William Carey, care a mers în India în 1793;
Robert Moffat, care a fost trimis în Africa de
Sud în 1816; David Livingstone, care a navigat
pe mare până în Africa, în 1841. Dar ce putem
spune de soţiile şi de copiii lor? Multe soţii de
misionari au plătit un preţ foarte mare – poate
chiar mai mare decât soţii lor misionari –
pentru a sluji Domnului în cele mai îndepărtate
câmpuri misionare. Fiind nevoie să trăiască în
culturi păgâne şi să treacă prin perioade lungi
de singurătate, multe dintre aceste soţii au avut
căderi emoţionale semnificative.
Mary
Moffat
(1821–1862),
fiica
renumitului misionar scoţian Robert Moffat, s-a
născut în Griquatown (sau Griekwastad),
Africa de Sud, în perioada în care părinţii ei
slujeau ca misionari acolo. În 2 ianuarie 1845,
Mary s-a căsătorit cu un alt misionar, David
Livingstone. Viaţa ei de după aceea a fost
împărţită între a fi alături de soţul ei, în
călătoriile lui misionare pe continentul african,
şi a se îngriji de educaţia copiilor lor timp de
câţiva ani, în Marea Britanie. În timp ce era
împreună cu soţul ei în tabăra din Shupanga,
Zambezi, Mary s-a îmbolnăvit şi a murit pe 27
aprilie 1862. Inscripţia de pe mormântul ei sună
cam aşa: „Aici se află rămăşiţele muritoare ale
lui Mary Moffat, iubita soţie a doctorului
Livingstone, care a adormit în umila speranţă a

învierii fericite prin Isus Hristos.” Mary şi-a
sacrificat viaţa pentru câmpul misionar african
la fel de mult ca şi soţul ei!
Ellen White spune: „Adesea, mamei i se
pare că lucrarea ei este o slujbă neimportantă.
Este o lucrare rareori apreciată. Alţii ştiu prea
puţin despre multele ei griji şi poveri. Zilele ei
sunt ocupate de o avalanşă de lucrări mărunte,
toate necesitând un efort plin de răbdare,
stăpânire de sine, tact, înţelepciune şi iubire
jertfitoare de sine; cu toate acestea, ea nu se
poate lăuda cu ceea ce a făcut ca fiind vreo
mare realizare. [...] Ea simte că nu a realizat
nimic. [...] Chiar dacă numele ei nu este
cunoscut în lume, este scris în cartea vieţii
Mielului” (Divina vindecare, pp. 376–377).
Să apreciem toate femeile care au lucrat şi
încă lucrează în spatele cortinei pentru a-şi
susţine soţii misionari!

NE PIERDEM IDENTITATEA
Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit
dragostea dintâi. – Apocalipsa 2:4

Studiile sociologice de religie au
demonstrat că mişcările religioase apar de
obicei cu scopul de a reforma cultura în care
subzistă. Dar în al doilea şi al treilea secol al
existenţei lor – după ce pionierii şi cei care i-au
cunoscut pe aceştia nu mai sunt –, aceste
mişcări tind să îşi piardă identitatea şi să fie
resorbite chiar de cultura pe care la început
intenţionau să o reformeze. Acest proces poate
fi observat cu uşurinţă în creştinismul
postapostolic şi în protestantismul postreformă.
La mijlocul secolului al XIX-lea,
metodismul american a fost una dintre cele mai
pline de viaţă şi dinamice denominaţiuni
creştine. Dar, odată cu trecerea timpului,

aceştia au început să îşi piardă zelul de la
început. În 21 aprilie 1972, Conferinţa
Generală a Bisericii Metodiste Unite a acceptat
oficial pluralismul doctrinar. Marele principiu
protestant Sola
Scriptura(exclusivitatea
Scripturii) a fost înlocuit de patru surse
asemănătoare pentru autoritatea doctrinară.
Pentru liderii metodişti, „credinţa creştină a
fost descoperită în Scriptură, iluminată de
tradiţie, înviorată de experienţa personală şi
confirmată de raţiune”. Astfel, denominaţiunea
s-a făcut vulnerabilă în faţa mai multor
învăţături contradictorii şi valori culturale.
Cartea pătrunzătoare a lui Jerry L. Walls, The
Problem of Pluralism: Recovering United
Methodist Identity (1986) descrie modul în care
pluralismul a subminat serios identitatea
metodistă.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este
astăzi în al doilea secol al existenţei sale şi este
ispitită puternic de cultura contemporană. Mai
mult decât oricând înainte, noi ar trebui să luăm
în serios sfatul lui Pavel din Romani 14:2, care
spune astfel în traducerea The Message: „Nu fi
atât de bine adaptat la cultura ta încât să te integrezi
fără să te mai gândeşti măcar. În schimb, îndreaptăţi atenţia spre Dumnezeu. Vei fi schimbat din
interior înspre exterior. Recunoaşte de îndată ce
doreşte de la tine şi răspunde rapid. Spre deosebire
de cultura din jurul tău, care întotdeauna te trage în
jos la nivelul ei de imaturitate, Dumnezeu scoate ce
este mai bun din tine, creează o maturitate bine
dezvoltată în tine.”

Ca adventişti de ziua a şaptea, noi trăim
într-o lume reală şi ar trebui să trăim la fel ca
oamenii de astăzi, dar doar în măsura în care
cultura noastră nu subminează principiile
universale şi valorile Cuvântului lui Dumnezeu.

