
Misiune și Mesaj



Puncte de credință...



Întrebări 

• 1. La cruce, după moartea Domnului 
Hristos, au avut ucenicii și cei din Biserica 
Primară asigurarea mântuirii?



• După ridicarea Sa la cer, Domnul Hristos a 
fost instituit ca Mare Preot pentru a mijloci 
în favoarea oamenilor timp de 1,800 de 
ani. 

• A existat măcar un singur adventist în 
această perioadă?



Texte cheie care ne ajută să înțelegem 
motivul existenței bisericii noastre:

• Textul nr. 1

• Apocalips 14:7

• El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de 
Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit 
ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce 
a făcut cerul şi pămîntul, marea şi 
izvoarele apelor!“



Care este diferența dintre ”mișcare” 
și ”biserică”?

• Herbert Douglass spunea in 2006 înaintea 
adunării generale a tineretului (General 
Youth Conference)



Definiții și Diferențe...

• Sunt un adventist de modă veche. Eu încă mai 
cred că suntem parte a unei
mișcări, deoarece nu am fost meniți să fim o 
biserică. Bisericile se stabilesc pentru a se
bucura de confortul lor și de a fi acceptate. De 
exemplu, baptiștii de ziua a șaptea
împărtășesc multe adevăruri cu noi, dar ele sunt 
doar o biserică, nu o mișcare.



Ce este o ”mișcare” ?

• Mișcările se concentrează pe viitor și nu se 
opresc până când scopul lor este 
realizat. Mișcările apar atunci când 
oamenii simt că au o chemare deosebită 
pentru misiune. Aceasta înseamnă că au și 
un mesaj special. Atunci când mișcările
au un mesaj special, orice altceva din 
viețile acelor oameni devine secundar.



Mișcare profetică

• Deci daca Adventismul este o mișcare 
profetică, care este unicitatea acestuia?



Câteva elemente importante:

• Care este mesajul nostru special?

• Dumnezeu nu este ceea ce Satana a spus 
despre El, ci Dumnezeu este cel mai bun prieten 
al omului și cel mai  înțelept. Oricine poate să 
beneficeize de harul Său. Și El face tot ce poate 
pentru a mântui pe cei care care aleg să-l 
numească Prieten, să-i salveze de pe această 
planetă rebelă și apoi să-i facă vrednici de viața 
veșnică. Mesajul nostru începe din Apocalips 14!



Diferențe...

• Datorită acestei misiuni  și mesaj special, 
adventiștii trebuie să prezinte adevărurile 
Bibliei în mod diferit de orice alt grup 
religios. 



Cum definim adevărurile?

• Rezultă că ar trebui să gândim altfel 
despre păcat, despre credință și har, 
despre moarte, despre cine este Isus și de 
ce a venit așa cum a venit, și despre ceea 
ce se înțelege prin "ultimele zile". Și dacă 
nu gândim unic cu privire la aceste 
subiecte, atunci cu siguranta nu avem nici 
un motiv de a exista, nu avem o misiune 
specială sau mesaj special. 



De ce nu a revenit încă Isus?

• Isus întârzie revenirea Sa, deoarece El 
este așteaptă să fie mărturisit înaintea 
oamenilor de către poporul Său care 
trebuie să se trezească din toropeală și să 
fie serioși cu privire la privilegiile și 
responsabilitățile lor.



EGW, Mărturii Vol. 4, p. 40-46

• Lucrarea şi darurile urmaşilor Lui nu sunt 
numai dorite, ci, într-un sens, ele sunt 
absolut necesare. Cerul întreg este 
interesat în salvarea omului şi aşteaptă ca 
oamenii să devină interesaţi de propria lor 
mântuire şi de aceea a semenilor lor. Toate 
lucrurile sunt gata, dar biserica este 
aparent pe terenul fermecat.



Care a fost acuzația ? 

• Lucifer a acuzat înaintea Universului că 
Dumnezeu este nedrept și limitează 
fericirea creaturilor Sale. O parte din îngeri 
au crezut și i s-au alaturat. După războiul 
din ceruri lupta s-a coborăt pe planeta 
pământ. Adam și Eva nu au rezistat ispitei 
și au urmat calea lui Lucifer și a îngerilor 
căzuți. Acuzația acestuia a fost adaptată 
pentru urmașii primilor părinți:



3 Selected Messages, p. 136

• Satana, îngerul căzut, a declarat că 
NICI UN OM nu poate ține Legea lui 
Dumnezeu  DUPĂ neascultarea lui 
Adam. El a declarat că toată rasa 
umană este sub controlul său.



Textul nr. 2
Daniel 8

• 13. Am auzit pe un sfînt vorbind; şi un alt sfînt a 
întrebat pe cel ce vorbea: „În cîtă vreme se va 
împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei 
necurmate şi despre urîciunea pustiirii? Pînă cînd 
va fi călcat în picioare sfîntul Locaş şi oştirea?“

• 14. Şi el mi-a zis: „Pînă vor trece două mii trei 
sute de seri şi dimineţi; apoi sfîntul Locaş va fi 
curăţit!“



Care este contextul acestor versete?               

• Cât timp va continua această controversă? Cât 
timp va continua să fi călcat în picioare numele 
bun al lui Dumnezeu? Va învinge, în cele din 
urmă, Satana? Răspunsul este dat în versetul 
14. Lupta nu va continua la nesfârşit. După 2300 
de seri şi dimineţi, sanctuarul va fi curăţit. 
Defăimarea numelui lui Dumnezeu va înceta. 
Dumnezeu va fi justificat. Romani 3:4 
formulează acest gând foarte bine. „Ca să fi 
găsit neprihănit în cuvintele Tale, şi să ieşi 
biruitor când vei fi judecat”. În acest context, 
expresia „găsit neprihănit” înseamnă eliberat de 
acuzaţii, declarat nevinovat, justificat.



Câteva idei care reies din acest pasaj:

Știm că Isus a biruit păcatul și a oferit 
jertfa supremă pentru păcatul omenirii

El a dovedit că legea lui Dumnezeu este 
bună şi caracterul lui Dumnezeu este 
iubire.



Dar o singură întrebare 
stânjenitoare a rămas încă fără 
răspuns:

• Pot fiinţele umane căzute, care şi-au 
petrecut jumătate din viaţă în răzvrătire, 
să trăiască în mod real fără a continua să 
se mai răzvrătească vreodată? Este posibil 
că Isus să fi reuşit, dar ceilalţi pot?



Care este deci misiunea noastră vis-à-
vis de textul din Daniel 8:13-14?

• „Întregul cer aşteaptă ca noi să dovedim 
justeţea legii lui Dumnezeu”. (Review & Herald, 
16 aprilie, 1901).

• „Hristos aşteaptă cu o dorinţă nestăvilită 
manifestarea caracterului Lui în biserica Sa. 
Când caracterul lui Hristos va fi reprodus cu 
desăvârşire în poporul Lui, atunci va veni pentru 
a-i declara ca fiind proprietatea Lui” (Christ’s 
Object Lessons, p. 69).



• „Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt 
fără vină înaintea scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu”. Apocalips 14:5

• „În realizarea desăvârşirii caracterului poporului 
Săi sunt implicate onoarea lui Dumnezeu şi 
onoarea lui Hristos”. (Hristos Lumina Lumii, 
p.671)

• „Împlinirea cuvântului Său faţă de noi pune în 
joc onoarea tronului Său” (Christ’s Object 
Lessons, p. 148).



• Este semnificativ faptul că Ellen White numeşte 
această lucrare ispăşire finală. La cruce sacrificiul 
a fost împlinit şi finalizat, dar ispăşirea nu a fost 
încheiată acolo. Aici este deosebirea dintre 
Adventism şi celelalte religii creştine. Ispăşirea 
este legată de timpul şi modul în care Dumnezeu 
va învinge în marea luptă, precum şi de urgenţa 
sau amânarea venirii Domnului Hristos. Aceasta 
înseamnă că scopul existenţei Adventismului 
este acela de a dovedi că Satana este un 
mincinos şi că Dumnezeu rosteşte adevărul în 
marea luptă. Este simplu şi uşor de înţeles. 
Acesta este mesajul şi aceasta este esenţa 
Adventismului



• Speranţa  de a fi pentru totdeauna în siguranţă 
în faţa pericolului reapariţiei răzvrătirii din
univers se va adeveri numai atunci când va nu 
va mai exista niciodată posibilitatea ca cineva să 
acorde atenţie acuzaţiilor Satanei, deoarece 
acestea au fost deja dovedite false printr-o 
demonstraţie incontestabilă. Bineînţeles, aceasta 
presupune în mod inevitabil implicarea poporului 
lui Dumnezeu în demonstraţie. Rolul nostru este 
acela de a-I îngădui lui Dumnezeu să vină în 
vieţile noastre pentru a realiza ceea ce El a 
declarat că poate să realizeze – să cureţe inimile 
noastre şi să ne facă întru totul ascultători de El.



• Doriţi cu adevărat ca păcatul să ia sfârşit 
pe această planetă? V-aţi săturat să auziţi 
despre molestarea copiilor? V-aţi săturat 
să auziţi despre violenţa lipsită de sens a 
războaielor de agresiune? V-aţi săturat să 
auziţi despre chinuirea animalelor care i-
au fost date în grijă omului? V-aţi săturat 
să auziţi despre nedreptatea din curţile de 
judecată, unde prea adesea bogăţia 
determină soluţia unui caz? 



Care este soluția?

• Nu există decât un singur lucru care va pune 
capăt acestor probleme, şi anume cea de a doua 
venire a lui Hristos. Revolta, demonstraţiile de 
protest sau boicotările nu pot rezolva aceste 
abuzuri. Asemenea mijloace ar putea uşura 
unele dintre suferinţele noastre, dar nu 
reprezintă soluţia în sine. Singura cale de a pune 
capăt urâciunii păcatului este aceea de a-i 
îngădui lui Isus să revină.



MISIUNEA BISERICII:
• Misiunea Adventismului este diferită de misiunea 

oricărei alte grupări creştine care a existat 
vreodată. Misiunea Adventismului este diferită 
de misiunea bisericii creştine timpurii; este 
diferită de misiunea valdenzilor; este diferită de 
misiunea lui Martin Luther. Misiunea noastră este 
întru totul unică. Ea nu a fost încredinţată 
niciodată unui alt grup de oameni de pe faţa 
acestui pământ. Motivul este pur şi simplu acela 
că noi trăim în Ziua Ispăşirii, un timp în care 
curăţirea sanctuarului este în curs de 
desfăşurare şi în această Zi sunt implicate 
aspecte cu un caracter unic.



Misiunea are ca scop să restaureze frumusețea 
caracterului lui Dumnezeu în om. Făcând aceasta, 
Dumnezeu va fi justificat și eliberat de către 
acuzațiile Satanei înaintea Universului și anume:

• Dumnezeu este nedrept și nu dorește 
binele creaturilor Sale. 

• Acest Dumnezeu a dat o Lege care nu 
poate fi ținută de omul căzut.



Unind puterea divină cu efortul uman, prin credință și 
supunere, omul trăiește în deplină armonie cu Legea lui 
Dumnezeu!

• El (Hristos) a venit pentru a demonstra 
înaintea îngerilor și a oamenilor, că, prin 
putere divină, unită cu efortul uman, omul 
poate ține toate poruncile lui Dumnezeu

{Bible Echo, November 12, 1894 par. 4} 



MESAJUL BISERICII:

• Cele mai solemne adevăruri care au fost 
vreodată oferite muritorilor sunt date nouă 
pentru a le proclama lumii. Proclamarea 
acestor adevăruri este lucrarea (misiunea) 
noastră. Lumea trebuie avertizată, și 
poporul lui Dumnezeu trebuie să rămână 
loial acestei misiuni ce i-a fost 
încredințată.



• Hristos spune poporului Său: ”Voi sunteți lumina 
lumii” Nu este un lucru neînsemnat că sfaturile și 
planurile lui Dumnezeu au fost atât de clar 
deschise înaintea noastră. Este un privilegiu 
minunat să fim în stare să înțelegem voia lui 
Dumnezeu așa cum este descoperită în cuvântul 
sigur al profeției. Aceasta pune asupra noastră o 
mare responsabilitate. Dumnezeu așteaptă de la 
noi să împărtășim altora cunoștința dată nouă. 
Este în planul Său ca divinul și instrumentul 
uman să se unească pentru a proclama mesajul 
de avertizare” Review and Herald, 28 iulie 1904


