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Paradoxul

Virgiliu Peicu I Editorial

Î

ntr-o zi, un prieten a început să-mi vorbească despre paradoxuri. L-am privit mirat, neştiind ce vrea să spună. Iar când a
afirmat că cele mai şocante paradoxuri le-a întâlnit la Isus, am deve
nit foarte interesat. „Poţi să-mi dai un exemplu?” i-am zis. S-a gândit
puţin şi a început să-mi spună o poveste antică, dar foarte actuală.
Pe vremea când era Isus Om printre noi, Îi plăcea să meargă la Tem
plu şi să-i privească în ascuns pe credincioşi. Le privea mâinile, gura,
dar mai ales inima. Era interesat de cum se comportau, dar mai ales
de cum gândeau. Îi plăcea să urmărească ce se întâmpla în forul lor
interior. El ştia că în timp ce în Sinagogă sau Templu se desfăşura
monoton şi cadenţat, după tipic, slujba, spectacolul din inimile cre
dincioşilor era incredibil. Acolo adunarea arăta altfel, închinarea
avea alt scenariu, şi criteriile de evaluare erau altele.
Într-o zi, Isus privea spectacolul uman din jurul vistieriei. Se fă
cuse rând spre caseta cu donaţii. Evrei cu stare, negustori, finanţişti,
patroni şi oameni bogaţi purtau la brâiele scumpe pungi care mai de
care mai arătoase şi mai colorate. Nu se grăbeau să ajungă la casetă
şi să iasă din rând. Le plăcea să zăbovească în locul acela, ca o re
clamă pe piedestalul ei. Era momentul schimbului valutar, când
plăcerea imaginii de sine se convertea în act de închinare. Pentru
alţii era momentul luptei cu măsura de împărţire a darului. Cât să
rămână pentru ei şi cât să dea pentru Casa Domnului.
Alături de Isus priveau şi ucenicii, dar ei vedeau pe aceeaşi scenă
un alt tablou. Vedeau doar mişcarea din afară. Isus însă privea în
sala hotărârilor şi trăgea concluzii după criteriile lui Dumnezeu. În
timp ce spectacolul se desfăşura în Templul religios, umbra unei
femei umile se strecura ca un apus de soare printre hainele albe ale
credincioşilor, apropiindu-se de caseta cu donaţii. Nu părea mai ma
re decât un copil, de aceea nici nu era luată în seamă. S-a apropiat
de locul cu pricina ca şi când s-ar fi depărtat şi, când atenţia celor
prezenţi era atrasă de numărătoarea lungă a unui fariseu, a strecurat,
ca pe nişte lacrimi de dar, două monede de mică valoare financiară.
I-a fost ruşine de locul acela ca să ridice ochii spre cer şi s-a retras
privind spre Dumnezeul din inima ei. Nu spera ca ea, o mică plantă
umană, să poată fi văzută de Dumnezeu printre falnicii stejari ai
religiei ce umpleau curtea Templului. Nu-i mai rămânea decât să
spere în Dumnezeul căruia Îi vorbea zilnic în inima ei. Lui Îi oferise
pâinea ei pe viitor, pentru că i se părea că folosise pentru ea prea
mult din darul pe care El i-l oferise.
În timp ce ucenicii cu gânduri adventiste, ca ale mele, încercau
să calculeze cam cât câştigă fariseii noi şi fariseii vechi în afacerile
din apele internaţionale, Isus a rupt tăcerea: „Această văduvă să
racă a dat mai mult decât toţi cei care au aruncat în vistierie...”
(Marcu 12:43). Ucenicii au privit întrebător către Isus: „Care vă
duvă, Învăţătorule?” Şi căutau să vadă printre dătători o văduvă
bogată, dar n-au găsit. Se mirau de vorbele Lui. Ştiau că văduvele
bogate sunt econome şi nu risipesc întrecându-se cu marii dăruitori.
Privirile lor n-o găseau, dar Isus le-a venit în ajutor: „Această văduvă
săracă...”

Ucenicii au amuţit şi se uitau întrebători
când la femeie, căutând să descopere punga
goală, când la Isus, să vadă dacă era ironic.
Faţa lui Isus era luminată de bucuria întâlnirii
cu o fiică devotată a lui Dumnezeu. Femeia se
ascundea în mulţime, ca un om fără nume.
„Văduva” nu era numele, ci condiţia ei. Şi
condiţia aceasta nu arăta deloc bine. Arăta
a nevoie de ajutor. Ea ar fi trebuit să fie pre
zentă la Poarta Frumoasă, sau la poarta milei.
Ce căuta ea lângă caseta darurilor? Dacă
ne luăm după exprimarea lui Marcu, ea ve
nise să dea Domnului, pentru onoarea Lui, în
timp ce ceilalţi aruncau Domnului.
Deci ea „a dat” Domnului, pe când ceilalţi
„au aruncat” darul lor. Ucenicii au amuţit. Şi
Isus a tăcut. „Ce vrea să spună Învăţătorul?”
se întrebau nedumeriţi.

Valorile materiale pe care le oferim lui
Dumnezeu sunt evaluate nu după echi
valentul în aurul tezaurului, ci după
motivul acţiunii şi sacrificiul pe care l-am
făcut. Darul cel mai mare pe care poţi
să-l faci lui Dumnezeu este acela pe care
îl oferi din singurul motiv de diamant
numit iubirea. Aici matematica nu are
niciun cuvânt de spus. Un paradox. n
Virgiliu Peicu este redactorul-şef
al revistei Curierul Adventist.
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Aron Moldovan

Spiritual

Actualizarea Cincizecimii
		
Experienţa din Ziua
Cincizecimii a fost
un eveniment glorios
în desfăşurarea Pla
nului de Mântuire.
Atunci s-a văzut ce poate
face Dumnezeu prin copiii
Săi consacraţi. Evenimentele
care au urmat constituie un
model pentru ceea ce ar trebui să se întâmple
în continuare. Modelul trebuie actualizat.
Dumnezeul acelor zile încă trăieşte şi poate
acţiona în acelaşi fel, dacă I se oferă ocazia.

Experienţa din „camera de sus”
După înălţarea la cer a Domnului Isus, apostolii şi alţi
câţiva credincioşi s-au întors în camera lor de rugăciune,
în care au aşteptat timp de zece zile „făgăduinţa Tatălui”:
revărsarea Duhului Sfânt în plinătatea Sa, potrivit promi
siunii: „Voi turna ape peste pământul însetat şi râuri,
peste pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămân
ţa ta şi binecuvântarea Mea, peste odraslele tale” (Isaia
44:3). Domnul Isus le-a cerut să rămână în Ierusalim pâ
nă aveau să fie „îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49).
Puterea aceasta avea să-i facă în stare să ducă „până la
marginile pământului” (Faptele 1:8) vestea mântuirii,
prin credinţa în Hristos cel răstignit.
Pe lângă cei 22, erau prezenţi la rugăciune fraţii vi
tregi ai lui Isus (vezi Marcu 6:8), care, înainte de înviere,
nu crezuseră în El (Ioan 7:5), şi femeile credincioase.
„Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în ce
reri” (Faptele 1:14). Îşi mărturiseau greşelile unii altora,
îşi cereau iertare unii de la alţii, îşi consolidau relaţiile
dintre ei şi cu Dumnezeu.
Vă rog să vă imaginaţi cum, la un moment dat, Petru
se ridică şi spune: „Fraţilor, ştiţi cu toţii că, în timp ce
Domnul nostru înălţat era maltratat de răufăcători, eu
m-am coborât până acolo încât am tăgăduit legătura mea
cu El, adăugând încă o grea suferinţă la durerile pe care I
le provocau duşmanii. Privirea Lui plină de compasiune
mi-a sfâşiat inima. Am plâns cu amar şi El m-a iertat.
Fapta mea josnică m-a descalificat ca ucenic al Domnului
şi frate al vostru. Îmi pare foarte rău, fraţilor! Vă rog din
toată inima să mă iertaţi! Eu însă nu-mi voi ierta acest
păcat toată viaţa. Nu sunt vrednic de bunăvoinţa voastră,
dar sunt convins că mă veţi ierta.”
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Experienţa trebuie reeditată

Repetarea experienţei de la Cinci
zecime poate să aibă loc în cel mai
scurt timp, dacă vor fi întrunite
condiţiile necesare: conştientizarea
nevoii imperioase după Duhul Sfânt,
smerenia, consacrarea pentru în
cheierea lucrării de evanghelizare,
credinţa în revenirea iminentă
a Mântuitorului, iubirea de
oameni, unitatea în învăţătură,
cuget şi simţire şi curajul de a înfrunta orice con
secinţe pe care adversarul le-ar putea concepe.
Dumnezeu ne aşteaptă de multă vreme. Rămâne
ca şi noi să dorim cu adevărat reeditarea experienţei.

În momentul următor, din rândul din spate se ridică
un bărbat şi spune: „Sunt fiul lui Iosif, fratele vitreg al lui
Isus, care, împreună cu fraţii mei, nu L-am recunoscut
ca Mesia şi n-am crezut în El, L-am jignit şi L-am dispre
ţuit. Evenimentele recente m-au convins de caracterul şi
misiunea Lui. Aveţi motive să vă îndoiţi de sinceritatea
mea, dar vă cer iertare că v-am fost un exemplu negativ.
Îl iubesc pe Isus şi doresc să-L slujesc împreună cu voi.”
Se ridică apoi Iacov şi Ioan, „fiii tunetului”, şi îşi cer
iertare pentru că, împreună cu mama lor, au cerut un loc
de cinste, mai presus de fraţii lor. Ceilalţi se ridică şi ei şi
recunosc că, din mândrie şi ambiţie personală, au fost
afectaţi de cererea celor doi. Îşi cer şi ei iertare.
Niciodată până atunci nu s-a manifestat printre ei
un spirit de umilinţă, de respect reciproc, de dragoste
profundă, un spirit de rugăciune şi slujire. S-au rugat cu
lacrimi unii pentru alţii şi au plâns pentru amărăciunile
produse Mântuitorului lor, care i-a iubit şi i-a aşteptat
atât de mult.

Rezultatul
Duhul lui Dumnezeu Şi-a făcut simţită prezenţa. Casa
şi inimile lor au fost zguduite şi nişte limbi ca de foc s-au
aşezat pe fiecare dintre participanţi. Erau în stare să vor
bească în limbi pe care nu le învăţaseră, transmiţând ade
vărul mântuirii celor care nu-l cunoşteau.
Predica lui Petru a adus în biserică aproape 3.000 de
suflete noi (Faptele 2:41). Unitatea în credinţă şi dragos
tea erau evidente (Faptele 2:42-4). Curajul şi hotărârea în
lucrarea de mărturisire erau remarcabile (Faptele 4:8-13). n
Aron Moldovan este pastor pensionar.

Prezbiterul, omul
lui Dumnezeu (II)

Teofil Petre I Pagina prezbiterului

„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe
care l-a primit.” (1 Petru 4:10)
În primul articol din această serie, care va continua o vreme, am arătat că prezbiterul trebuie să aibă un
minimum de daruri, care să îl facă în stare să le slujească altora. Aceste daruri se manifestă prin anumite trăsături,
care se văd în lucrarea de slujire. Voi adăuga la cele deja prezentate alte câteva dintre cele mai deosebite.
1. Îndemnare pentru susţinerea Bisericii. Apar
tenenţa ca membru la biserică este una dintre binecuvân
tările esenţiale pentru credincios. Biserica este un bun
care ne aparţine şi căruia îi aparţinem. Cu cât acest bun
este îngrijit, susţinut şi preţuit, cu atât mai mult ne vom
bucura găsindu-ne împlinirea în El.
Se ştie că în Biserica Adventistă, menţinerea calităţii
de membru nu este condiţionată de susţinerea financiară.
Deşi contribuţia din partea membrilor, prin dăruirea sis
tematică, la sprijinirea bisericii în vederea misiunii este o
dovadă de credincioşie faţă de Dumnezeu, biserica nu ia
atitudine de dezaprobare publică faţă de cei care neglijea
ză acest aspect.
Pentru un slujbaş de frunte, cum este prezbiterul,
această problemă este de mare însemnătate. El vede în
această lucrare mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru
împlinirea misiunii bisericii în lume. El va fi un exemplu
desăvârşit în această privinţă şi va căuta să îi însufleţească
pe toţi, să dovedească grijă şi credincioşie faţă de ceea ce
ne-a încredinţat Dumnezeu – bunurile noastre, inclusiv
biserica. În calitate de ispravnic credincios, va veghea
la respectarea rânduielilor din biserică, fiind conştient
că va da socoteală pentru isprăvnicie în faţa Celui ce
l-a chemat. Orice încumetare înseamnă necredincioşie
şi trădare, care pot duce spre un final ca al lui Iuda.
„Dumnezeu ne încearcă aici, încredinţându-ne bunuri
vremelnice, pentru ca felul în care le folosim să arate dacă
ni se pot încredinţa sau nu bogăţiile veşnice” (Counsels
on Stewardship, 1893, pag. 22).
2. Veghere privind învăţăturile false. Întotdea
una Biserica a fost confruntată cu pericolul învăţăturilor
false, care au produs victime şi neajunsuri de toate felu
rile (Faptele 20:28-30). Dar niciodată nu au existat con
diţii mai prielnice ca acum, pentru răspândirea de erezii,
învăţături false şi curente dezbinătoare. Existenţa unor
mijloace de comunicare precum internetul dă posibili
tatea oricui să vină în contact cu tot felul de învăţături
înveninate.
Pentru un prezbiter, păzirea turmei lui de influenţele
nocive ale celor ce vor să vadă Biserica dezbinată şi con

fuză reprezintă o datorie de viaţă şi de moarte faţă de
sufletele încredinţate lui. Ori de câte ori s-ar întâmpla
ca în biserică cineva să facă afirmaţii critice cu privire la
învăţătura şi rânduielile bisericii, prezbiterul trebuie să
ia prompt atitudine, cu demnitate şi curaj şi să atragă
atenţia bisericii cu privire la pericolul acelor afirmaţii.
„Dumnezeu a învestit biserica Sa cu o autoritate spe
cială şi cu o putere pe care nimeni nu este îndreptăţit s-o
nesocotească şi s-o dispreţuiască, pentru că oricine face
astfel nesocoteşte glasul lui Dumnezeu” (Ellen White,
Faptele apostolilor, pag. 406).
Pentru a putea sta în faţa unor astfel de provocări,
prezbiterul trebuie să fie el însuşi bine întemeiat în ade
vărul Scripturii, de unde izvorăşte învăţătura bisericii.
Pe de altă parte, el trebuie să aibă în faţa bisericii credi
bilitatea necesară, ce decurge din statura sa spirituală şi
morală, care impune respect şi ascultare.
Rugăciunea Domnului Isus din Ioan 17:21 se va îm
plini pe deplin cu biserica Sa. Este un adevărat privilegiu
pentru orice slujbaş de frunte ca, în vremea de astăzi, să
devină un mijloc smerit în mâna Duhului Sfânt, pentru
împlinirea acestei rugăciuni.
„Domnul are un corp organizat, prin
care va lucra... Când cineva se înde
părtează de corpul organizat al po
porului lui Dumnezeu..., când începe
să cântărească biserica în balanţa
vederilor lui şi să-şi afirme părerile
împotriva ei, atunci puteţi şti că nu
Dumnezeu îl con
duce. El se află
pe un drum gre
şit” (Ellen White,
Selected Messages,
book III, pag. 17, 18). n
(va urma)
Teofil Petre este pastor
în Conferinţa Muntenia.
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Istorie biblică

MEGHIDO – cetatea conflictelor

Forţele binelui şi cele ale răului, coalizate în spatele celor doi combatanţi, Hristos şi Satana, se luptă de mii
de ani, dar la Golgota, Hristos a câştigat bătălia. Meghido ne aminteşte că peste tot şi peste toate tronează
un Dumnezeu al păcii, care va pune capăt unei lumi belicoase şi va întemeia Împărăţia Sa.

Înălţimea – loc cultic în aer liber. Cel mai vechi altar
din Meghido, mileniul al III-lea

M

eghido a fost una dintre cele mai pu
ternice fortăreţe militare din Israel.
Este aşezată în centrul ţării, la poa
lele Muntelui Carmel, pe culoarul care face
legătura dintre câmpia litorală şi zona de nord,
cu legătură spre Damasc şi Babilon. Cu o is
torie de peste 3.000 de ani, distrusă şi recon
struită de 25 de ori, a fost numită „cetatea vie
ţii”, cetate care refuză să dispară. Având rolul
de a păzi trecătoarea dintre sud şi nord, de pe
ruta principală a Drumului Mării, Meghido a
avut bogăţie şi putere. A rămas în istorie prin
comorile de fildeş descoperite, prin ruinele
măreţe, dar mai ales prin multele bătălii care
s-au dat în jurul ei, de la Tutmose al III-lea
(1482 î.Hr.) până la Allenby (1918). Însă cel
mai spectaculos eveniment este de viitor –
ultima bătăie a istoriei care va avea loc aici.
„Şi i-a adunat la locul numit în evreieşte
Armaghedon” (Apoc. 16:16).

Meghido – cetatea războiului
Meghido este în capul listei fortăreţelor
militare, a cetăţilor de pază, pregătite pentru
orice intervenţie militară. Acest caracter este
oferit de poziţia geografică pe care o are, la
gura torentului Wadi Ara, care coboară de
pe Carmel şi pe marginea sudică a culoarului
Chison-Harod, care face legătura dintre Ma
rea Mediterană şi Iordan. Zona este deosebit
de bogată şi frumoasă. Câmpia Izreelului
(Esdraelonului, în greacă) se întinde de la
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marginea cetăţii, spre nord, ocupând valea dintre Muntele Carmel
şi Munţii Galileei, pe o suprafaţă de aproximativ 30 x 20 km. De
jur împrejur, de la stânga spre dreapta, se văd vârfurile Munţilor
Galileei, cu luminile Nazaretului, frumosul Munte Tabor, Muntele
Moreh, unde s-au aşezat madianiţii, apoi Muntele Gilboa, cu tabăra
lui Ghedeon, iar în depărtare se zăresc Munţii Samariei.
O movilă naturală a fost aleasă ca loc de cetate încă din cele mai
vechi timpuri. Canaaniţii ne-au lăsat urmele existenţei lor, prin vase,
locuinţe, dar mai ales prin obiectele de cult folosite. Una dintre cele
mai mari şi mai vechi înălţimi de cult, construită din piatră, se află
la baza incintei sacre. În jur s-au ridicat temple peste temple de-a
lungul existenţei cetăţii, aceasta fiind zona sacră a cetăţii. Movila
s-a înălţat cu aproximativ 10-15 metri, prin ruinele cetăţilor distruse
şi reconstruite, devenind astăzi un tel impunător (n.r.: tel = colină
artificială formată din ruinele unor aşezări antice1).
O colecţie de obiecte din fildeş, lucrate cu multă măiestrie pro
babil în cetăţile Tir şi Sidon, a fost găsită îngropată în podeaua pa
latului. Cele 400 de piese ale colecţiei reprezintă cea mai bogată
comoară a artei canaanite târzii (sec. al XIII-lea şi al XII-lea) des
coperite până acum. Probabil că au fost ascunse în urma bătăliei
dintre Debora-Barac şi armata lui Sisera, când canaaniţii au primit
ultima lovitură decisivă.

Meghido – între regi şi profeţi
Cel care va înscrie prima realizare israelită la Meghido va fi
Solomon. Planurile sale de fortificare a cetăţilor se regăsesc identic
în porţile cetăţilor Ghezer, Meghido şi Haţor, confirmând raportul
biblic din 1 Regi 9:15. Măreţele construcţii pentru cai, aşa-numite
„grajdurile lui Solomon”, puteau să cuprindă 450 de cai şi erau ridi
cate chiar în centrul cetăţii. Palatul regal confirmă faptul că Meghido
era una dintre cele 12 cetăţi strategice, unde Solomon a aşezat câte
un guvernator, iar la Meghido era Baana (1 Împ. 4:12).
Meghido va fi distrusă de către faraonul Şişac, în 925 î.Hr., dar
va atinge gloria
dezvoltării sale
odată cu Ahab.
Regii lui Israel
vor menţine for
tăreaţa Meghido
la cel mai înalt
nivel de înzestra
re şi intervenţie
militară. În acest
timp, se vor con
strui noi ziduri,
mai puternice,
se va săpa ma
Sistemul de alimentare cu apă, tunelul lung de 80 de metri,
rele sistem de
care facilita accesul la izvorul din exterior
alimentare cu
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apă, format dintr-un puţ adânc de 40 de metri şi un tunel lung de
peste 80 de metri. Acest sistem le permitea să ajungă la sursa de apă
din afara cetăţii chiar în timp de asediu, mărind forţa de apărare.
Un siloz de cereale săpat în pământ completa proviziile fortăreţei şi
garanta existenţa locuitorilor.
Cei doi mari profeţi ai lui Israel – Ilie şi Elisei –, care îşi aveau
reşedinţa pe Muntele Carmel, nu amintesc nimic de Meghido. Ei
au ocolit Meghido pentru că Îl reprezentau pe Dumnezeul păcii şi
luptau pentru adevărata închinare şi nu doreau să aibă nimic în
comun cu spiritul belicos şi orgolios al măreţei cetăţi. Doi împăraţi
ai lui Iuda au murit la Meghido. Primul este Ahazia, care era aliat cu
Ioram. Ahazia a fost rănit de o săgeată şi a murit la Meghido (2 Împ.
9:27). Iar al doilea este Iosia (2 Împ.23:29), care a dorit să se lupte
cu faraonul Neco, dar a fost înfrânt şi a murit acolo.
Meghido va fi cucerită de puternica armată asiriană în 732 î.Hr.
şi va deveni reşedinţa ei din Israel. După perioada asiriană, Meghido
nu mai are niciun rol important şi este treptat părăsită. În Anti
chitatea clasică, Meghido intră în lunga noapte a uitării, dar nu
definitiv. Arheologii o vor readuce la viaţă, iar mai multe expediţii
vor descoperi filele uitate ale istoriei cetăţii. O tăbliţă cuneiformă
cu Epopeea lui Ghilgameş ne confirmă faptul că vechii canaaniţi
cunoşteau istoria potopului. Un sigiliu pierdut i-a oferit cetăţii de azi
o emblemă: „Aparţinând lui Şema, slujitorul lui Ieroboam.” Iar co
lecţia de fildeş vorbeşte despre rafinamentul artistic al canaaniţilor.

Fenomenul Armaghedon
Nici canaaniţii, nici israelienii şi nici arheologii nu au reuşit să
atingă punctul culminant al gloriei cetăţii. Pe această înălţime va
ajunge ultimul scriitor al Bibliei, Ioan de pe Patmos, care spunea:
„Merg la împăraţii întregului pământ locuit, ca să-i adune pentru
războiul acelei zile mari a Dumnezeului celui Atotputernic... Şi i-a
adunat la locul numit în evreieşte Armaghedon” (Apoc.16:14,16).
Numele vine din două cuvinte ebraice: Har, adică „munte”, şi
Meghido, care se traduce „Muntele Meghido”.
Când americanii au început Războiul din Golf, în anul 1991, pe
multe dintre coletele militare erau scrise cu mâna cuvintele: „pentru
Armaghedon”. Cuvântul se poate auzi astăzi pe multe buze şi apare
în foarte multe publicaţii. Credincioşi sau necredincioşi, oamenii
sunt conştienţi şi se tem că istoria acestei lumi se apropie de un
sfârşit, care va fi printr-o bătălie finală ce va avea loc la Meghido.
Este prea puţin probabil ca acea câmpie mică a Izreelului să poată
cuprinde armatele moderne de astăzi, într-un război mondial
decisiv. Dar este absolut sigur că o bătălie va avea loc.
Forţele binelui şi cele ale răului, coalizate în spatele celor doi
combatanţi, Hristos şi Satana, se luptă de mii de ani. Dacă la Golgota,
Hristos a câştigat bătălia, ceea ce se întâmplă astăzi este doar un
final de luptă, o ultimă răbufnire încrâncenată a răului. Şi nu va fi
uşor. Biblia ne spune că va fi un necaz aşa de mare cum n-a mai
fost niciodată de la întemeierea pământului (Matei 24:21). Bătălia
Armaghedonului va fi o mare bătălie spirituală între bine şi rău, în
tre păzitorii poruncilor lui Dumnezeu şi purtătorii semnului fiarei
(Apoc. 13:15-17).
Meghido ne aminteşte că istoria are un sfârşit, că marile fortăreţe
vor cădea într-o zi, că puternicii lumii nu sunt invincibili. Grajdurile
de cai sau silozurile atomice, porţile magnifice sau buncărele impe
netrabile, săbiile sau armele sofisticate vor ajunge într-o zi piese de

Poarta lui Solomon cu şase camere – ceea ce a mai
rămas din ea

muzeu, dacă va mai exista un astfel de muzeu.
Peste tot şi peste toate tronează un Dumnezeu
al păcii, care va pune capăt unei lumi
belicoase şi va întemeia Împărăţia Sa.
Ceea ce-mi place la Meghido este sistemul
de apă. A fost o muncă titanică pentru reali
zarea lui, dar nevoia de apă era imperioasă.
Pentru că sursa de apă se afla în afara cetăţii
şi putea ajunge în mâna duşmanilor, strategii
cetăţii au ascuns-o sub o mare grămadă de pie
tre şi au introdus-o în cetate printr-un tunel.
Prietene, asigură-te că izvorul, sursa vieţii
tale, este în siguranţă! Fă tot ce poţi ca să
ai acces la apa vieţii! Ia aminte la cuvintele
înţeleptului: „Păzeşte-ţi inima mai mult decât
orice, căci din ea ies izvoarele vieţii!” (Prov.
4:23). Oferă-i inima ta lui Hristos ca să fie
în siguranţă în ziua cea rea şi să ai acces la
Pomul Vieţii şi la Râul Vieţii. n
Lect. univ. dr. Traian Aldea este profesor
de arheologie la Institutul Teologic Adventist.
1

http://dictionare.edu.ro/definitie/tel

Tel Meghido, aşezat la limita dintre Muntele Carmel şi
Câmpia Izreelului, paznicul trecătorii Wadi Ara, marea
fortăreaţă militară.
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Planul divin al mântuirii noastre poate fi privit în întregime
prin prisma împăcării noastre cu Dumnezeu. Experienţa salvării
noastre apare astfel ca o înlăturare completă a factorilor care au
produs alienarea noastră de Dumnezeu. Reconcilierea, iniţiată
de Dumnezeu şi acceptată de noi prin credinţă, rezolvă atât as
pectele legale, cât şi pe cele relaţionale dintre noi şi El.
Să reţinem că împăcarea este lucrarea
lui Dumnezeu (2 Cor. 5:18,19), prin
Isus Hristos (Rom. 5:1; Ef. 2:13,14),
pentru noi păcătoşii, cu totul
dependenţi de El şi îndatoraţi Lui
(Rom. 8:6-8; Col. 1:21,22; Ef. 2:11-19).

Împăcare universală
Împăcarea realizată de Dumnezeu este universală şi obiectivă.
Harul Său este acelaşi pentru toţi oamenii, începând cu Adam şi pâ
nă la ultimul său descendent (Ioan 3:14,16). Prin jertfa ispăşitoare a
Fiului Său, întreaga omenire este potenţial împăcată cu Dumnezeu
(2 Cor. 5:19).
„El L-a dat pe Fiul Său iubit – pe Cel egal cu Sine – ca să poarte
pedeapsa nelegiuirii şi să ofere o cale prin care ei să fie readuşi în
graţia Sa şi în căminul lor din Eden.”1
Noul Testament afirmă că împăcarea, ca posibilitate universală şi
obiectivă, a avut loc deja prin jertfa de la Golgota (1 Ioan 3:1,2; 4:10;
Rom. 3:25,26; Col. 1:22). Acum, rămâne ca fiecare om să se decidă
cu privire la oferta divină. Cel care Îl are pe Hristos are viaţa şi, prin
El, se află deja în locurile cereşti (1 Ioan 5:11,12; Col. 3:3,4; Evrei
12:23; Ap. 19:14).
Prima realizare a împăcării este trecerea noastră din lumea păca
tului în noua ordine creată de Dumnezeu prin Fiul Său (Col. 1:13,14;
Ef. 2:5,6; Col. 3:1-4). Prin această trecere, părtăşia noastră la împă
răţia slavei devine sigură (Mat. 25:31,34). Înnoirea noastră spirituală
şi dreptul nostru la Împărăţia slavei sunt exprimate de apostolul
Pavel prin expresiile: „făptură nouă” şi „lucruri noi” (2 Cor. 5:17).
Împăcarea schimbă, deci, statutul nostru în faţa lui Dumnezeu şi
relaţia noastră cu El. Schimbarea relaţiei noastre cu Dumnezeu se re
flectă şi în relaţiile noastre cu semenii în familie, biserică şi societate.
Iubirea şi iertarea pe care le-am primit de la Dumnezeu se revarsă
asupra semenilor noştri. Astfel, lumea aceasta plină de blestemul
păcatului devine pentru noi o zonă a harului divin, o scenă a Evan
gheliei. Aici este locul biruinţelor noastre asupra Satanei şi asupra
păcatului. Chiar moartea se reduce la o scurtă pauză istorică în faţa
veşniciei. Toate acestea, desigur, în şi prin Isus Hristos (2 Tim. 1:9,10).
Vorbind despre împăcare, este potrivit să ne referim şi la înfierea
noastră în familia cerească (Gal. 4:4-6; Ef. 1:5; Rom. 8:15). Înfierea
înseamnă ratificarea împăcării noastre cu Dumnezeu. Devenim fiii
şi fiicele lui Dumnezeu (2 Cor. 6:18). Prin înfiere, redobândim cali
tatea de fii şi moştenirea (Rom. 8:15-17). Parabola fiului risipitor
ilustrează magistral această experienţă (Luca 15:11-32). Accesul
nostru la Tatăl şi la moştenire se datorează numai harului Său dat
nouă în Hristos. Nu avem şi nici nu putem avea vreun merit pentru
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Darul
aceasta (Tit 3:4-7). În sensul acesta, Isus este
„calea, adevărul şi viaţa” şi nimeni nu vine la
Tatăl decât prin El (Ioan 14:6). Înfierea pre
zentă ne garantează înfierea finală, „răscum
părarea trupului nostru” (Rom. 8:23), adică
proslăvirea.

Împăcare personală
Al doilea aspect al împăcării este cel per
sonal, adică acceptarea prin credinţă a ceea
ce Dumnezeu a întreprins pentru noi, prin
Fiul Său (2 Cor. 5:20). Acceptarea presupune
căinţa şi încetarea oricărei răzvrătiri împo
triva lui Dumnezeu. El îngăduie sau creează
diferite împrejurări care să ne determine să
ne întoarcem la El (Rom. 8:28). Desigur,
acestea suplimentează doar influenţa şi lucra
rea Duhului Sfânt în inimile noastre, care
rămân primordiale (Ioan 3:5-8).
Convertirea este dispoziţia noastră de a ne
împăca cu Dumnezeu. Această dispoziţie Îi
permite Duhului Sfânt să activeze capacităţile
noastre spirituale şi să ne dea putere pentru o
schimbare radicală a atitudinii faţă de Dum
nezeu şi semeni. Sfânta Scriptură ne arată
diferitele aspecte ale convertirii: schimbare în
raţiunea noastră (Luca 15:17; 1 Cor. 2:14,15),
în simţămintele noastre (Ps. 42:2), în voinţa
noastră (Fil. 2:13) şi în starea noastră de
spirit (Apoc. 3:19). În marea poruncă a
iubirii se cuprind toate aceste aspecte ale con
vertirii: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu
tot cugetul tău… Să iubeşti pe aproapele tău
ca pe tine însuţi” (Mat. 22:37,39).
Rolul convertirii este esenţial în primirea
iertării şi a îndreptăţirii. Domnul Isus şi apos
tolii au lansat multe apeluri la pocăinţă (Luca
5:32; Marcu 6:12). Pocăinţa întotdeauna este
însoţită de credinţă. În timp ce pocăinţa re
gretă, mărturiseşte şi caută, credinţa nădăjdu
ieşte, acceptă şi îşi însuşeşte toate prevederile
harului. Prin pocăinţă ne recunoaştem ca tică
loşi, nenorociţi, săraci, orbi şi goi (Apoc. 3:17).
Prin credinţă acceptăm remediile divine:
aurul curăţit prin foc, hainele albe şi alifia
pentru ochi (Apoc. 3:18).
Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a cre
de (Rom. 13:3) şi aşteaptă ca noi să exerci

împăcării
tăm această capacitate (Ioan 6:29). Să n-o
exercităm doar ca pe o credinţă religioasă
(convingeri juste despre Dumnezeu şi mân
tuire, plus strădanii personale pentru mân
tuire), ci ca pe o credinţă mântuitoare (încre
dere în Isus Hristos, în puterea Sa de a ierta şi
a sfinţi). Credinţa mântuitoare acceptă atât
veştile rele ale Evangheliei, cele care ne incri
minează (Rom. 3:10-23), cât şi veştile bune ale
Evangheliei, cele care aduc iertarea şi eradica
rea păcatelor noastre (Rom. 8). Simpla credin
ţă religioasă nu poate să ducă decât la aposta
zie sau la umanism religios. La apostazie, ca
formă a depresiei religioase, din cauza înfrân
gerilor repetate. La umanism religios, ca mani
festare a legalismului aparent eficient. Doar
credinţa, ca alipire şi dependenţă totală de
Dumnezeu şi de felul Său de a ne mântui, poate
să ne împace cu Dumnezeu, în vederea mân
tuirii.

Împăcare prin îndreptăţire
şi sfinţire
Împăcarea noastră cu Dumnezeu cuprinde
atât statutul nostru legal în faţa Lui, cât şi re
laţia noastră cu El. Cele două aspecte sunt
îndreptăţirea şi sfinţirea. Ne vom referi la cele
două aspecte în limitele acestui articol.
Îndreptăţirea implică mai întâi iertarea
sau înlăturarea pedepsei. „Ferice de cel cu
fărădelegea iertată, de cel cu păcatul acoperit.
Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Dom
nul nelegiuirea” (Ps. 32:1,2; comparaţi cu Is.
53:4-6,10,11). În acest sens, îndreptăţirea este
opusul condamnării. Dumnezeu ne declară
fără vină şi ne priveşte ca şi cum n-am fi pă
cătuit. Spre deosebire de procedura legală în
instanţele omeneşti, achitarea noastră nu se
întemeiază pe faptele noastre, ci pe ceea ce
Isus Hristos a făcut pentru noi. Prin credinţa
noastră în El suntem iertaţi (Ioan 3:18; 5:24;
Faptele 13:38,39).
În al doilea rând, îndreptăţirea se ocupă
de sărăcia noastră morală. Neprihănirea lui
Hristos este pusă în contul nostru (Rom. 3:2426). Suntem declaraţi neprihăniţi. Procedura
aceasta pare a fi o ficţiune legală, dar Evan
ghelia nu acţionează după logica justiţiei ome
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neşti, ci după logica harului. Dumnezeu lucrează prin ispăşire şi
credinţă.
„Prevederea este completă şi neprihănirea veşnică a lui Hristos
este pusă în contul fiecărui suflet care crede… În noi înşine suntem
păcătoşi, dar în Hristos suntem neprihăniţi.”2
Să reţinem că suntem socotiţi neprihăniţi de Dumnezeu, prin Fiul
Său, prin credinţă, şi că acesta este darul Său, fără niciun merit din
partea noastră (Ef. 2:8).

Lucrarea mântuirii noastre nu se limitează la „socotiţi
neprihăniţi”. Odată adoptaţi în familia spirituală a lui
Dumnezeu suntem sfinţiţi. Sfinţirea este opusul profanării
(pângăririi). Biblia vorbeşte despre profanarea numelui
lui Dumnezeu (Ex. 20:7), a templului Său (Mat. 21:13),
a Sabatului (Ezech. 22:26), a oamenilor, prin desfrâu
(1 Cor. 6:18-20) etc. Prin contrast, sfinţirea înseamnă
reaşezarea noastră sub stăpânirea lui Dumnezeu (Rom.
6:11-14). În timp ce Dumnezeu este sfânt în Sine Însuşi
şi în sens absolut (Lev. 11:45,46; Ex. 15:11), noi suntem
sfinţi în sens derivat, prin relaţia noastră cu El (Lev. 20:26).
1
2

Ellen White, Patriarhi şi profeţi, pag. 69, în orig.
Ellen White, Selected Messages, book 1, pag. 394

– Continuare în pag. 21 –

Iubirea şi neprihănirea lui Hristos
lă
ne cheamă la o ascensiune spiritua
în
ne
să
continuă. Partea noastră este
credem în Dumnezeu clipă de clipă.
ţin
Iluminarea, puterea şi confirmarea
rte
de competenţa Sa. Este frumos şi foa
stră
noa
încurajator faptul că împăcarea
nă
cu Dumnezeu nu este o epuizare divi
o
ci
e,
itat
a resurselor noastre umane lim
r
solicitare umană continuă a resurselo
infinite ale lui Dumnezeu.
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Misiune

Până la marginile pământului
– experienţe misionare din Vanuatu (II) –

Motto: „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” (Gen. 18:14)

C

a şi în numărul precedent al revistei, voi relata
câteva experienţe din lucrarea mea în Vanuatu şi voi
vorbi despre modul minunat în care Dumnezeu a
lucrat pentru mine şi pentru cei care se aflau în nevoie.

Locuinţa şi hrana în Vanuatu
De obicei făceam exact cum scrie în Carte: „În orice
cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo
vrednic şi să rămâneţi la el până veţi pleca” (Matei 10:11).
De fiecare dată eram în siguranţă. Niciodată nu stăteam
mai mult de 3-6 zile, după care reveneam, cu planificare
şi prin înţelegere cu şeful satului. Echipamentul meu de
călătorie era compus din: sac de dormit, plasă de ţânţari,
un rucsac cu lucruri intime şi două rânduri de haine.
În Vanuatu, ploaia te udă şi te spală, apoi soarele te
usucă, de aceea schimbatul hainelor şi curăţirea lor era
foarte simplă. Dacă nu ploua o zi, râurile erau foarte dese
şi generoase. Şi, dacă nu erau râuri, mă dezinfectam cu
apa sărată a oceanului.
În călătoriile mele, de foarte puţine ori am mâncat
alimente cumpărate, chiar dacă îmi puneam în rucsac şi
ceva cumpărat. De fiecare dată însă împărţeam alimentele
cumpărate copiilor, iar eu mă delectam cu mâncarea lor.
Mâncarea specifică în Vanuatu este taro, o rădăcină care
formează baza alimentaţiei pentru ei, precum este pâinea
la noi. Am depăşit cu uşurinţă lipsa lor de igienă în pregă
tirea hranei. Imaginaţi-vă cum femeile ştergeau nasul co
pilaşilor cu mâinile, apoi frământau banana dată printr-o
răzătoare, pentru ca să o coacă într-un fel anume. Când
era gata, îmi dădeau şi mie să mănânc şi mă îndemnau
să mă bucur. Şi chiar te poţi bucura, pentru că „este oare
ceva prea greu pentru Domnul?”
Am mâncat oriunde am fost invitată, chiar dacă uneori
aceasta însemna numai o simplă gustare. Nu am avut o
bucătărie a mea, însă am avut la dispoziţie bucătăriile
din toate casele unde am intrat, putând să le învăţ pe
femei cum să combine ceea ce au, cum să dea un alt gust
mâncării sau cum să facă pâine. Toate acestea însă se
întâmplau după ce parcurgeam primul pas: masajul. În
acest fel puteam să le câştig încrederea. Era o deschidere
fantastică din partea lor să mă lase să mă ating de trupu
rile lor, de cele mai multe ori murdare. În unele sate stă
teau la rând să le fac masaj, fiecare spunându-mi unde îl
doare. În alte sate, preferau şi mă rugau să trec din casă
în casă. „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?”

Mijloacele de transport
În Vanuatu, cel mai la îndemână mijloc de transport
este mersul pe jos. Oamenii de aici merg chiar şi câte o
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zi întreagă numai la pas. Aceasta se întâmplă mai ales
în jungla din munţi. Spre exemplu, accesul la triburile
Kiai, Moisu şi pigmei se poate face doar pe jos. Statul nu
are fonduri suficiente pentru a face drumuri până acolo.
Am lucrat o vreme în aceşti munţi, iar pentru a ajunge în
mijlocul zonei, unde exista un punct medical,
trebuia să călătoresc o zi întreagă. Deşi drumul nu pre
zenta urcuşuri, trebuia să străbat şapte râuri. Apoi timp
de patru ore urcam pentru a ajunge în satul Tataicala,
din tribul Moisu.
O dată pe lună, toate medicamentele pe care le pri
meam de la conducerea medicală din Vanuatu trebuiau
cărate cu spatele. În general, oamenii din sate, când ştiau
că vin cu medicamente, îmi ieşeau în întâmpinare şi le
cărau ei. Faptul că mergeau atâta drum având cutiile în
spate sau pe cap m-a impresionat. Rugăciunea acestor
oameni este ca să se facă un drum până la ei.
În zona de şes din junglă, oamenii care au posibilităţi
pot folosi caii ca mijloc de transport. În alte locuri se
poate folosi barca. În zonele în care există drumuri, se
folosesc tractoare mari cu motoare puternice. Însă aceste
drumuri devin periculoase când plouă şi cresc râurile.
Oamenii de aici au multe probleme de sănătate. Plă
mânii lor sunt foarte bolnavi deoarece ei dorm jos, pe nişte
preşuri făcute din frunzele subţiri ale unui copac. Zona fiind
muntoasă, nopţile sunt foarte friguroase. Mulţi suferă de
reumatism, anemii severe – din cauza dezechilibrului ali
mentar şi boli de piele – din cauza lipsei de igienă.

Bunicul bolnav
Îmi amintesc o ocazie, când telefonul a sunat la ora
22.00. Băiatul unui om m-a chemat într-un sat, la 4-5 ore
de mers pe jos, pentru că tatăl lui era foarte slăbit. Mi-a
fost greu să găsesc pe cineva să vină cu mine, pentru că
nu ştiam drumul şi ploua foarte tare, astfel încât apele
creşteau văzând cu ochii. Însă am găsit pe cineva care m-a
însoţit, căci „este oare ceva prea greu pentru Domnul?”
Când am ajuns, am observat că toţi oamenii din sat
mă aşteptau, aşa că abia a doua zi am reuşit să mă ocup
de persoana pentru care venisem. Bătrânul acela arăta
îngrozitor. Avea o infecţie în sânge care se exteriorizase
prin infecţii foarte mari. Aproape pe tot trupul avea un
fel de furunculi neîngrijiţi poate de ani de zile. Aşa că
m-am apucat să îngrijesc de igiena exterioară, pentru
ca mai apoi să-i dau medicamente. Mi-am scos trusa
medicală cu toate instrumentele de curăţat, fapt care l-a
speriat pe bunic. După ce i-am curăţat două mari infecţii,
l-am simţit că se pierde în mâna mea. De teamă, făcuse o
lipotimie.

Ella Stigleţ I Misiune
În câteva minute, tot satul a fost lângă mine. Cel mai
tare m-am speriat pentru că mâncase, şi un val de vomă
era să-l sufoce. Gura i se încleştase. Doar am reuşit să mă
rog şi să mă încred în Tatăl, care mi-a pus în minte cum
să acţionez pentru a-l salva. A fost o mare uşurare pentru
mine şi bucurie pentru familie atunci când şi-a revenit.
M-am gândit mai târziu la cele întâmplate. Pe lângă
faptul că bunicul era foarte slăbit din cauza suferinţei, el
s-a speriat tare de instrumentele medicale. Gândiţi-vă că
acest bărbat, la 76 de ani, nu văzuse în viaţa lui o foarfecă,
un bisturiu, pensete sau pansamente. Deşi i-am explicat
ce voi face, a ajuns în stare de şoc. Mi-am dat seama că
este nevoie de multă înţelepciune şi mult tact să lucrezi cu
aceşti oameni, pentru care Mântuitorul Şi-a dat viaţa.

Vindecătorul bolnav
Într-un sat, am întâlnit un localnic care era un fel
de vindecător. Mulţi veneau la el pentru a primi ajutor.
Bolnavii veneau la el şi îi spuneau problemele. Peste
noapte sau pe timpul zilei, vindecătorul avea un vis.
Uneori bolnavii trebuiau să aştepte mai multe zile până
când tămăduitorul visa ceva. În vis i se arăta o plantă, o
floare, o rădăcină, coaja unui copac sau o insectă pe care
bolnavii trebuiau să o folosească pentru vindecare.
La insistenţa localnicilor, care spuneau că oricum nu
o să-l găsesc bolnav cu nimic, acest vindecător a venit şi
el pentru consultaţie. Spre surprinderea tuturor şi spre

demascarea Satanei, bărbatul avea tensiunea mare, cum
nu am întâlnit pe nimeni în Vanuatu, şi un plămân răcit.
S-a ruşinat până acolo că a rămas fără cuvinte, apoi, de
faţă cu toată lumea, a acceptat medicaţia dată de mine.
După acest eveniment, un bărbat de 39 de ani a venit
la vindecător pentru că fusese speriat de un şarpe. Spaima
a fost atât de mare, încât inima îi bătea tare, cu aritmii.
Era palid, nu mâncase nimic de ceva vreme şi aştepta
vindecarea de la tămăduitor. În discuţia cu acest om, am
ajuns să vorbim despre Fiinţa Supremă, care poate să ne
elibereze de toate temerile. Aşa se face că omul şi-a întors
privirea către Domnul, căutând vindecarea.
Imediat, a apărut încă un om de 60 de ani, care venise
la vindecător să-l ajute să scape de fumat. Avea buzele şi
dinţii negri. Fuma hârtie făcută sul, în care punea coajă
uscată de copac. Respira ca unul fără plămâni. L-am
văzut legat de ţigară cu amândouă mâinile şi i-am cerut
să-mi promită că atunci când mă voi întoarce să-mi spu
nă că a aruncat punguţa cu ţigări pe care o purta la el.
Cât am fost plecată, m-am rugat stăruitor Tatălui să-i
dea eliberarea. La întoarcere, mă aştepta pentru a-mi
spune cu lacrimi de bucurie că a aruncat punguţa. Mi-a
mai spus că nevoia de a fuma se stinsese şi nu mai poftea
să fumeze. „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” n
Ella Stigleţ este din Cătămărăşti-Deal, Botoşani,
de profesie asistentă medicală.

-

Urme pe Stânca

Luna septembrie în istoria adventistă
septembrie 1833

– William Miller a primit, în absenţă
şi fără ştirea lui, o licenţă de predicator din partea Bisericii
Baptiste, din care făcea parte. Se pare totuşi că el nu a
acceptat niciodată să fie hirotonit, nu s-a îmbrăcat
în hainele specifice clerului din vremea sa şi nici
nu a acceptat vreodată titlul de „reverend”.

29 septembrie 1860

– S-a deschis
una dintre cele mai importante întâlniri de
până atunci – întâlnirea reprezentanţilor Mişcării
Adventiste Sabatariene. Problema organizării a fost principala
temă de discuţie şi interesul tuturor era ca ea să se rezolve
într-o manieră cât mai biblică. Întâlnirea a fost condusă de
Joseph Bates, iar la final, toţi au fost de acord cu înfiinţarea
unei asociaţii care să poarte responsabilitatea
lucrării de publicaţii şi a proprietăţilor micii
grupe de credincioşi. Numele acestei asociaţii
era Advent Review Publishing Association.
Este primul pas făcut spre organizare de către
grupa de credincioşi adventişti.

1-7 septembrie 1868

– A fost organizată prima
adunare oficială de corturi a adventiştilor de ziua a şaptea.
Acest tip de întâlniri, destul de comune printre metodişti,
fusese preluat cu succes şi de Miller. Totuşi teama de emo
ţionalism şi dezordine îi împiedicase pe adventişti să con
voace astfel de întâlniri până în acel moment. Întâlnirea a fost
însă un succes, temerile nu s-au adeverit, chiar dacă numărul
total al participanţilor la unele întâlniri a ajuns la 2.000.

15 septembrie 1874

– John Andrews
a plecat din Boston spre Europa, însoţit de
fiul său Charles, de fiica sa Mary şi de Ademar
Vuilleumier. A fost primul pastor adventist tri
mis oficial ca misionar în Europa, la solicitarea
grupei de credincioşi de aici, care aflaseră
mesajul adventist de la M. B. Czechowski. Călătoria
a durat aproape o lună, iar la 1 noiembrie 1874, Andrews a
început întâlnirile cu reprezentanţii credincioşilor adventişti
pentru organizarea lucrării de publicaţii. n
Adrian Neagu, pastor
Curierul Adventist
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Familie

Familia genezei
şi geneza familiei

„Drept răspuns, El le-a zis: «Oare n-aţi citit că Ziditorul de la înce
put i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: ’De aceea
va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa,
şi cei doi vor fi un singur trup? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur
trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă’.»
«Pentru ce dar», I-au zis ei, ,«a poruncit Moise ca bărbatul să dea
nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?» Isus le-a răspuns: «Din
pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi
nevestele, dar de la început n-a fost aşa.»” (Matei 19:4-8)

C

iteam una dintre predicile despre fa
milie ale unui lider spiritual ortodox.
Deşi nu împărtăşesc viziunea autorului
în ceea ce priveşte familia, mi-a rămas în
minte dialogul de la finalul cuvântării dintre
el şi credincioşi:
– Aceasta-i rânduiala a unsprezecea
canonică a nunţii. Acum vă întreb pe voi, se
mai fac astăzi nunţi de acestea?
– Nu, părinte!1
Trăim într-o societate în schimbare, trăim
timpuri în care familia este atât de lovită. Scade numărul căsătoriilor, cresc dificultăţile cu
care se confruntă familia, creşte numărul di
vorţurilor.2 Unii încep să fie nostalgici ai vremurilor de demult. Unde mai sunt nunţile şi
mai ales familiile de altădată…? Este durere
în întrebarea celui care predică şi, în acelaşi
timp, e durere şi în răspunsul ascultătorilor:
„Nu, părinte!” Soluţia – pentru unii – este
întoarcerea la nunta şi familia canonică. Ce
soluţie ar fi pentru noi astăzi?
Răspunsul Mântuitorului din Evanghelia
după Matei, capitolul 19, apare într-un cadru
similar cu al nostru: „Oare este îngăduit unui
bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?”
(Matei 19:3). Se pare că nici atunci nu era
greu să ajungi la divorţ, mai ales pentru un
bărbat. Pe lângă o dezbatere teologică, răspunsul la această întrebare ar fi putut con
sfinţi practicile greşite ale vremii în ceea ce
priveşte familia.
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Însă, prin ceea ce a spus, Domnul Isus nu doar că a reafirmat
idealul biblic pentru familie, ci, trimiţându-ne la origini – „dar de
la început n-a fost aşa” –, oferă şi soluţii concrete pentru a-l atinge.
Întotdeauna, descoperirea originilor oferă siguranţă, stabilitate şi,
mai ales, o direcţie pentru viitor. Nu mă preocupă atât de mult nunta
şi familia canonică. Îmi doresc mult idealul edenic. În ce constă el?

Omul – bărbatul şi femeia nu sunt un accident. Una dintre
consecinţele tragice ale evoluţionismului este relativizarea valorilor
morale. Credinţa în evoluţia vieţii pe Pământ implică un proces si
milar al valorilor morale, etice.3 Gândindu-ne la începuturi, desco
perim că nu am apărut ca urmare a întâmplării. Diferită de celelalte
acte creatoare, crearea omului a avut la bază mai întâi un decret di
vin. „Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste pă
sările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele
care se mişcă pe pământ»” (Geneza 1:26). Mai mult, modul diferit în
care este creat omul, din ţărâna pământului, atingerea divină care dă
viaţa şi, mai ales, faptul că este purtător al „chipului şi al asemănării”
cu Creatorul aşază fiinţele umane într-o postură unică. Prin creaţie
avem atâtea privilegii şi, în acelaşi timp, atâtea responsabilităţi.
„Omul a fost făcut după toate celelalte vieţuitoare. Acest fapt repre
zintă atât o onoare, cât şi o favoare pentru el.”4 O înţelegere corectă
a familiei pleacă de la înţelegerea unicităţii şi a valorii inestimabile
a fiecărei fiinţe umane, bazate în primul rând pe creaţie şi, mai târ
ziu, pe actul răscumpărării. Fiind făcuţi după chipul divin, suntem
responsabili înaintea Creatorului şi găsim împlinire şi pace doar
atunci când din nou OMUL – bărbatul şi femeia – stă ca fiinţă raţio
nală în faţa Celui ce l-a creat.
Ziditorul, de la început, i-a făcut parte bărbătească şi parte
femeiască. Idealul edenic vorbeşte despre o relaţie monogamă –
este UN bărbat şi O femeie uniţi pentru totdeauna în legământul

Sergiu Eduard Gavril I Familie
căsătoriei. Mai este nevoie să subliniem acest adevăr astăzi? Infide
litatea tot mai crescândă şi lejeritatea cu care este abordată impun
reafirmarea valorilor biblice în familiile noastre, în şcolile noastre
şi în biserică. Există astăzi studii care încearcă să susţină ştiinţific
poligamia şi chiar încercări pentru a o legifera.5 Totodată, Dumnezeu
a creat parte bărbătească şi parte femeiască. Schimbările legis
lative, presiunea societăţii şi a mijloacelor media, uneori manualele
şcolare, prezintă homosexualitatea ca o alternativă, un stil diferit de
viaţă. Orice ar fi, adevărul şi condamnarea divină rămân. Adevărul
este mai presus de votul majorităţii, de unele descoperiri ştiinţifice,
de opinia unora sau a altora şi de modul în care mă raportez eu la el.
În timp ce pentru anumite generaţii, impactul campaniei mediatice
poate fi insesizabil, avem nevoie să ne ducem copiii şi tinerii din ce în
ce mai des în apropierea grădinii Eden. Aici Dumnezeu a creat „parte
bărbătească şi parte femeiască”.

Întâlnirea cu Dumnezeu. Este o idee frumoasă, pe care îmi doresc
să o prezentăm din timp copiilor noştri care se apropie de ziua în
care vor spune „DA”. Cine este prima Fiinţă pe care o vede Adam?
Pe cine vede mai întâi Eva? Înainte ca să se descopere unul pe celălalt, Adam şi Eva au stat mai întâi în mod individual în faţa lui
Dumnezeu: „Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina
Edenului…” Apoi citim: „Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a
adus-o la om” (Geneza 2:15,22). De fiecare dată, mai întâi este Domnul
Dumnezeu. Fiind creştini, suntem pregătiţi să întemeiem o familie
atunci când am atins maturitatea spirituală. Există persoane care
cred că familia va rezolva problemele personale sau pe cele spiri
tuale. Nu! Familia doar amplifică ceea ce este bine sau ceea ce este
rău. Anii dinaintea căsătoriei trebuie să fie marcaţi, mai mult decât
orice, de această şedere în singurătate înaintea lui Dumnezeu.
Înainte de a fi noi, este EL. Înainte de întâlniri, trebuie să fie
ÎNTÂLNIREA. Cred că este o lecţie esenţială.
E timpul! Studiul amintit iniţial subliniază că europenii se căsăto
resc tot mai târziu.6 Pentru aceasta sunt şi motivaţii reale, de ordin
educaţional, social şi adesea economic. Care este vârsta potrivită?
Sunt cercetători care susţin că cei căsătoriţi cu vârste cuprinse între
20 şi 30 de ani sunt sensibil mai împliniţi în relaţia de familie decât
cei cu vârste între 30 şi 40 de ani.7 Dincolo de studii, fiecare filtrăm
aceste date prin prisma experienţei noastre. Cum a fost în Paradis?
În condiţiile ideale de acolo, Adam se simte singur. O singură zi şi
deja e singur. Avea atâtea de descoperit şi atâtea activităţi, şi totuşi
era singur. Cu cât aştepţi mai mult, cu atât te obişnuieşti cu singură
tatea. Pentru a preîntâmpina aceasta, „Domnul Dumnezeu a zis: «Nu
este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru
el.» Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului
şi toate păsările cerului şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le
numească… dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor care să i se
potrivească” (Geneza 2:18-20). Eva vine la momentul potrivit. Este
dorită şi aşteptată.

Crearea din coastă avea să-i amintească me
reu faptul că ei sunt una şi că ea este egalul
lui. Se putea gândi la faptul că a fost creat
primul, dar nu trebuia să uite că fără Eva era
incomplet. La rândul ei, Eva nu trebuia să
uite că a fost creată după Adam – a doua, dar,
în acelaşi timp, avea măreţie prin împlinirea
actului creator în urma creării ei: „om... parte
bărbătească şi parte femeiască.”

Familia înnobilează. Familia este locul în
care îl descoperim pe celălalt într-un mod
atât de profund şi ne descoperim mai bine
pe noi înşine. Tot aici, Îl înţelegem mai bine
pe Dumnezeu atât în relaţia soţ-soţie, cât şi
în cea de părinte-copil. „Dumnezeu doreşte
ca familia să fie locul cel mai fericit de pe pă
mânt, însuşi simbolul căminului din ceruri.
Purtând responsabilităţile căsătoriei în că
min, legându-şi interesele de Domnul Isus
Hristos, bizuindu-se pe braţul şi asigurarea
Sa, soţul şi soţia împărtăşesc în această unire
o fericire pe care îngerii lui Dumnezeu o oma
giază.”8 Familia aduce binecuvântare, sprijin
şi împlinire (Rut 1:9 p.p.). În Eclesiastul ci
tim: „Mai bine doi decât unul…” (Eclesiastul
4:9) şi argumente sunt din belşug pentru
aceasta. Ce a însemnat pentru Adam apariţia
Evei? Omul trece de la ştiinţă la artă. Până în
acest moment, se ocupa cu ştiinţa. Clasifica,
punea nume animalelor. La vederea Evei,
apare exclamaţia şi se creează prima poezie:
„Şi omul a zis: «Iată în sfârşit aceea care este
os din oasele mele şi carne din carnea mea!
Ea se va numi ’femeie’, pentru că a fost luată
din om»” (Geneza 2:23).

– Continuare în pag. 21 –

Celălalt de lângă tine este o minune şi este un egal. „Atunci
Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a
adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis
carnea la locul ei” (Geneza 2:21). Adam ar fi putut fi martor la crea
rea Evei. Ar fi avut atât de multe de învăţat, ar fi fost mândru şi s-ar
fi simţit superior. Nu! Ea este pentru el o minune, este darul lui
Dumnezeu. Biblia scrie: „Cine găseşte o nevastă bună găseşte feri
cirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul” (Proverbele 18:22).
Curierul Adventist
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Credinţa practică

d

nimic Nu faci degeaba

upă 1990, şi în România a început să prindă contur
conceptul de voluntar. În general, românii au înţe
les că a fi voluntar înseamnă să faci ceva, orice, când vrei,
cât şi dacă vrei, iar dacă nu... să te opreşti când îţi convi
ne. De asemenea, traducerea în practică a termenului a
inclus şi ideea gratuităţii absolute: munceşti pe brânci
degeaba – voluntar. Spre întărirea celei de-a doua idei, ne
conduce însăşi societatea modernă, capitalistă: beneficiile
vin doar în urma angajării, voluntariatul îţi poate aduce
doar experienţă.
Biblia spune totuşi că voluntariatul oferă ceva în plus
experienţei de viaţă.
„Ia un sul de carte şi scrie în el toate cuvintele pe care
ţi le-am spus... din ziua când ţi-am vorbit..., până în ziua
de azi!” (Ieremia 36:2,3). Astfel i-a vorbit Dumnezeu lui
Ieremia, care, în ascultare de porunca aceasta, a chemat
un prieten credincios, pe Baruc scriitorul, căruia i-a dictat
mesajul. După ce a terminat acţiunea de scrib voluntar,
este posibil ca Baruc să se fi gândit că implicarea lui a luat
sfârşit. Însă, Ieremia fiind încă închis, Baruc este rugat să
citească sulul mulţimilor care se adunau la Templu cu
ocazia unei zile de post naţional. Baruc a ascultat, şi sulul
a fost citit. Reacţia împăratului a fost violentă. Cartea a
sfârşit în foc, iar autorii ei au fost urmăriţi. Însă Dumnezeu
nu i-a uitat şi, atât pe Ieremia, cât şi pe Baruc, El Însuşi
„i-a ascuns” (Ieremia 36:26).
Această acţiune de voluntariat din partea lui Baruc
este impresionantă. Riscându-şi viaţa, munceşte gratuit
şi se implică fără şovăire ori de câte ori i se cere ajutorul.
Pentru aceste fapte, răsplata vine direct din partea lui
Dumnezeu: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel
despre tine, Baruc: «îţi voi da ca pradă de război viaţa
ta, în toate locurile unde vei merge»” (Ieremia 45:2,5).
Trăind pe pământ, Domnul Isus a găsit
deseori alinare în casa din Betania unde
locuiau Maria, Marta şi Lazăr. Ni se
spune că, în acel loc, „Hristos găsea
odihnă de lupta obositoare a vieţii
publice”, iar cuvintele Lui erau
primite în inimi deschise, încât
„nu trebuia să le vorbească
în parabole”.1 Şi tot aici
găseau, atât El, cât şi uce
nicii, o masă caldă. Toate
aceste fapte de voluntariat,
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aparent gratuite, au fost binecuvântate de Dumnezeu
printr-un gest similar cazului lui Baruc: oferirea vieţii –
Lazăr este readus la viaţă, după ce boldul morţii l-a lovit.
În cetatea Iope, o femeie numită Dorca era interesată
de „cine avea nevoie de haine călduroase şi cine ducea
lipsă de simpatie, şi cu dragă inimă slujea celor săraci şi
întristaţi.”2 Satana, încercând să aducă nenorocire asupra
tuturor, îndreaptă boldul morţii asupra ei.
Rugăciunea fierbinte adresată lui Dumnezeu nu rămâ
ne fără răspuns, şi Dorca este readusă la viaţă în sănătate
deplină.
Biblia prezintă multe alte exemple de oameni care,
prin implicarea lor în slujirea celor în diferite nevoi, s-au
bucurat de binecuvântări deosebite, cât şi de asigurarea
unei veşnicii de slavă.
Dar chiar mai mult, Dumnezeu oferă şi alte beneficii
celor care aleg să activeze în lucrarea de voluntariat. Şi
acestea sunt concrete, măsurabile şi recunoscute chiar de
ştiinţă. Să amintim câteva:

Beneficii medicale
„Facerea de bine este un remediu excelent pentru
boală.”3
Studiile sociologice au arătat că „relaţiile sociale au un
efect binefăcător asupra sănătăţii mintale”4 şi că oamenii
izolaţi din punct de vedere social riscă să aibă probleme
importante de sănătate, cum ar fi depresia.
Voluntarii sunt mai sănătoşi decât nevoluntarii. În
cartea Volunteers. A social Profile, autorii prezintă
studii care arată măsura în care cultivarea slujirii
semenilor are un efect benefic asupra sănă
tăţii noastre.
Voluntariatul intens (la mai mult de
două organizaţii) a fost asociat cu o redu
cere de 44% a mortalităţii, comparativ cu
cei care nu au activat în volun
tariat. Asupra întârzierii
decesului, voluntariatul a
avut un impact mai mare
decât impactul exerci
ţiilor fizice şi aproa
pe la fel ca efortul
de a nu fuma.
„Elementele-cheie
sunt: existenţa unei

Ştefan Tomoiagă I Interviu
relaţii pozitive de sprijin şi folosirea activităţii
de voluntariat pentru promovarea dezvoltării
sănătoase morale, cognitive şi expresive a per
soanei.”5

Damian Zanfir – o viaţă în slujba Domnului

Beneficii sociale
Voluntariatul construieşte încrederea în
ceilalţi oameni şi în instituţiile publice.
Tinerii voluntari au rezultate mai bune la
învăţătură, obţin rezultate mai bune la examene
şi, ca urmare, obţin slujbe mai bune. Activitatea
de voluntariat ne remodelează relaţiile sociale
şi ne modifică modul în care gândim despre noi
înşine.
Oamenii spun că se oferă ca voluntari pentru
că vor „să facă lumea mai bună” sau „să facă
ceea ce este bine” şi de câte ori facem ce este
bine ne simţim şi noi bine. A-i ajuta pe alţii sau
a lucra pentru o cauză nobilă ne oferă un simţ al
misiunii, aducându-ne un scop şi o semnificaţie
în viaţă.

Beneficii moral-spirituale
„Dumnezeu intenţionează ca exercitarea
generozităţii să se facă absolut voluntar, nefiind
influenţată nici măcar de apelurile elocvente
menite să trezească compasiunea.”6 Privind la
exemplul Domnului Hristos, care S-a dat pe Sine
Însuşi, de bunăvoie (voluntar) ca plată pentru
păcatul omenirii, ne simţim datori să lucrăm
pentru semenii noştri.
„Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori,
sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau
holde pentru Numele Meu va primi însutit şi va
moşteni viaţa veşnică” (Matei 19:29).
După cum actul credinţei ia naştere în inima
omului ca urmare a cunoaşterii lui Dumnezeu şi
a dragostei simţite din partea Lui (relaţie verti
cală), voluntariatul reprezintă modul de trans
mitere a acestei relaţii pe orizontală – de la om
la om.
„Mântuitorul cheamă lucrători. Vreţi voi să
vă înscrieţi ca voluntari?”7 n
Adalbert Ghejan este director de
programe în cadrul Asociaţiei Serviciul
Umanitar pentru Penitenciare.
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Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, ed. electronică,
pag. 526.
Ellen White, Faptele apostolilor, ed. electronică,
pag. 131.
Ellen White, Căminul adventist, ed. electronică,
pag. 448.
John Wilson, Marc Musick, Volunteers. A social
Profile, pag. 461.
Ibidem, pag. 469.
Ellen White, Mărturii, vol 3, pag. 414.
Ibidem, vol. 6, pag. 305.

Ştefan Tomoiagă: Spuneţi-ne ce vârstă aveţi şi de cât timp
slujiţi în lucrarea de predicare a Evangheliei?
Damian Zanfir: Mă bucur de cei 82 de ani pe care i-am primit
din partea Domnului şi îmi amintesc bine, parcă a fost alaltăieri, de
perioada anului 1956, când am fost angajat, iar primele biserici păs
torite au fost Bucureşti-Belu şi Ştefan Vodă.
Ş.T.: În câte districte aţi activat de-a lungul timpului şi de câtă
vreme vă bucuraţi de slujire pe Valea Vişeului (jud. Maramureş)?
D.Z.: Au trecut repede anii. După Bucureşti-Belu (5 ani), au
urmat: Plosca (TR) – 6 săptămâni, având câte o cununie religioasă
în toate cele 7 duminici; apoi a urmat Pucioasa (DB) – 6 ani,
Târgovişte (DB) –13 ani, Luduş (MS) – 7 ani. În anul 1982, am
preluat districtul Vişeu/Leordina (MM), unde am slujit ca pastor
timp de 13 ani şi pentru puţină vreme şi la Sighetul Marmaţiei.
Ş.T.: Cum este să slujiţi la 80 de ani?
D.Z.: Când am primit invitaţia Conferinţei de a sluji din nou ca
pastor activ în districtul Repedea am răspuns imediat: „Iată-mă,
trimite-mă!”, deşi aveam 80 de ani şi 6 luni. M-am bucurat îm
preună cu fraţii din Repedea, Ruscova, Crasna şi Poienile de sub
Munte timp de 7 luni, iar în acest timp s-au botezat 7 persoane.
Parcă aşa le-a pregătit Dumnezeu: 7 luni – 7 persoane.
Ş.T.: Dar cum este să botezaţi la 80 ani?
D.Z.: În iunie 2010, la sfârşitul perioadei de slujire în districtul
Repedea erau pregătite pentru botez 6 persoane. Candidaţii şi-au
exprimat dorinţa de a fi botezaţi în apă curgătoare. Deşi afară nu
erau mai mult de 12o-13o C, iar temperatura apei nu depăşea 10o C,
fiind un sezon ploios, le-am respectat doleanţa şi am coborât îm
preună în apă. Sunt bucuros că, la 81 de ani, am putut coborî în apa
rece de munte pentru a săvârşi acest act poruncit de Însuşi Domnul
Hristos.
Aşa mi-am încheiat chemarea de a veni în ajutorul Conferinţei,
la o vârstă aşa de frumoasă, cu un botez minunat în apa rece de
munte. Mulţumesc Domnului pentru ajutorul Său şi sunt gata să
răspund la orice altă chemare din partea conducerii bisericii.
Ş.T.: Ce faceţi acum în Sabat?
D.Z.: Merg în fiecare comunitate de la Sighet la Borşa, pe Valea
Izei sau Valea Vişeului şi mă bucur alături de fraţii mei. Prezbiterii
se minunează că iau cu mine o Biblie mai mică, să nu fie grea, şi
când o deschid nu trebuie să-mi pun ochelari, în timp ce ei, deşi
mai tineri, au nevoie de ochelari. Este încă un har de la Domnul! n
Ştefan Tomoiagă este secretarul Conferinţei Transilvania de Nord.
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Accesul la tehnologie şi informaţie al „Generaţiei C”
a făcut ca prăpastia dintre părinţi şi copii să fie tot mai
mare. De multe ori, părinţii devin confuzi, întrebându-se:
Cum îmi pot creşte copiii într-o lume care diferă atât de
mult de cea în care am crescut eu?
Deşi acesta este un subiect vast, ne propunem ca în
acest articol să abordăm pe scurt două strategii impor
tante în educarea „Generaţiei C”, şi anume: dezvoltarea
unei interacţiuni puternice părinte-copil, atunci când
copilul este mic, şi folosirea unui echilibru între acces şi
exces, pentru a dezvolta un adolescent sănătos.

ÎNCEPE DEVREME!

Ultimele studii1 din domeniul psihologiei confirmă
ceea ce Biblia ne învaţă de mult timp. Primii ani din viaţa
unui copil, inclusiv perioada intrauterină, influenţează
puternic dezvoltarea lui ulterioară.
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi
când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Prov. 22:6).
În cartea Generation Text, dr. Michael Osit susţine
că cele trei deprinderi importante necesare dezvoltării
oricărui copil sunt: deprinderile de comunicare, de
luare a deciziilor şi de managementul timpului.
Comunicarea eficientă între tine şi copilul tău produ
ce înţelegere, încredere, onestitate şi respect. Lipsa ei
produce distanţă, decepţie şi neîncredere unul în celălalt.
„Învăţaţi-i cu blândeţe şi legaţi-i de inimile voastre.
Este o perioadă critică pentru copii. În jurul lor, vor fi
tot felul de influenţe care tind să-i îndepărteze de voi,
lucru pe care trebuie să îl preveniţi. Învăţaţi-i să facă
din voi confidentul lor. Lăsaţi-i să vă şoptească la ureche
necazurile şi bucuriile lor.”2
Sunt câteva lucruri pe care le poţi face pentru a dez
volta o comunicare eficientă între tine şi copilul tău.
Încă din primii ani de viaţă, poartă conversaţii despre
ceea ce s-a întâmplat în timpul zilei: ce ai făcut, văzut,
gândit, simţit. Dacă obişnuieşti să faci lucrul acesta, este
mult mai probabil pentru copilul tău să vină şi să
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discutaţi subiecte mai delicate, cum ar fi: sex, dro
guri, probleme la şcoală, dependenţe etc. Atunci
când el vine pentru a discuta o problemă delicată,
apreciază-l pentru faptul că alege să stea de vorbă
cu tine, oferă-i informaţii corecte şi ajută-l să ana
lizeze din perspectiva sa experienţele avute.
Pentru că trebuie să facă faţă unui număr imens
de alegeri, este cu atât mai necesar pentru copiii
„Generaţiei C” să aibă abilitatea de a face alegeri
înţelepte. Iată câteva lucruri pe care le poţi face
ca părinte. Ajută-l să vadă în perspectivă! Viaţa nu
se rezumă la AICI şi ACUM, ci uneori trebuie să
amâne recompensa pentru viitor, ca să poată avea
beneficii maxime. Ajută-l să-şi ordoneze priorităţile
şi, nu în ultimul rând, ajută-l să evalueze opţiunile.
Un slab management al timpului va avea
ca rezultat pierderea oportunităţilor şi eşecul de a
se bucura de avantajele pe care le oferă cultura în
care copiii trăiesc. Un bun management al timpului
poate să fie secretul pentru succesul copilului tău în
relaţiile sociale. Dacă el ajunge la timp la întâlniri,
îşi îndeplineşte sarcinile până la data-limită, va
preveni astfel crize în viaţa sa.

ACCES şi EXCES

”
C

Mediul social al „Generaţiei C” depăşeşte cu
mult spaţiul fizic. Având tehnologia la îndemână, cresc şansele ca tinerii să fie acaparaţi de
prieteni şi astfel să se depărteze de părinţii lor.
Acest acces la lumea întreagă produce o nevoie
constantă de mai mult, şi rezultatul acestui exces
afectează procesul identităţii şi al individualizării.
În adolescenţă, rolul părinţilor scade treptat, iar rolul
prietenilor creşte. Abilitatea tinerilor de a fi cu prietenii
lor, faţă către faţă sau virtual, accelerează separarea de
părinţi. Problema este că tinerii au posibilitatea să fie cu
prietenii prea mult şi prea curând. Părinţii le oferă copiilor
încă de la vârste foarte mici acces la computer şi telefon.

”

Emanuel Ban I Tineret
Accesul la prietenii lor este excesiv, iar ei nu sunt
pregătiţi – judecata şi autodisciplina nu au ajuns încă la
maturitate. Acesta este unul dintre motivele pentru care
copiii se apucă de băut, adoptă comportamente de risc şi
cer lucruri pe care doar câţiva adulţi şi le permit.
Chiar dacă pentru adolescenţi este necesar să se rupă
de părinţi şi să devină independenţi, acest lucru trebuie
să se întâmple treptat. Copiii trebuie să fie implicaţi în
cât mai multe activităţi pe care familia le face împreună,
cum ar fi: luarea mesei împreună, diferite sărbători ale
familiei, vizitarea rudelor, jocuri sportive sau evenimente
muzicale. Trebuie să fii rezonabil în aşteptările tale, astfel
încât ei să poată echilibra timpul pe care îl petrec în fami
lie şi îndeplinirea nevoii de a fi cu prietenii. Ca părinte,
nu trebuie doar să te intereseze ca el să rămână conectat
cu familia, ci trebuie să te intereseze şi cu cine interacţio
nează şi cine sunt prietenii lui în afara cercului familial.
Pentru a-i oferi copilului tău siguranţă este nevoie de
stabilirea unor reguli clare. Imaginează-ţi copilul jucân
du-se într-o curte, fiind înconjurat de un gard. Gardul
reprezintă limita impusă comportamentului copilului tău.
El are libertatea de a se juca în curte, poate lua propriile
decizii, dar atunci când sare gardul trebuie să existe unele
consecinţe sau pedepse. Stabilirea graniţelor pentru „Ge
neraţia C” este necesară şi datorită abilităţii copiilor de a
accesa o lume nesupravegheată de adulţi.
Dacă, în cele mai multe cazuri, „curtea” este prea
mică şi nu îi permite copilului să ia propriile decizii,
să experimenteze noi comportamente şi să-şi dezvolte
independenţa, acesta devine furios, din cauza lipsei de
autonomie pe care o resimte. Astfel el va încerca să se
furişeze cât mai des afară din „curte”. În acelaşi timp,
dacă aceasta este prea mare, copilul devine derutat.

„Există pericolul ca atât părinţii, cât şi profesorii să
poruncească şi să dicteze prea mult, în timp ce nu dau
suficientă importanţă relaţiei de părtăşie cu copiii sau cu
elevii lor.”3
Un alt lucru important în educarea copiilor este con
secvenţa. A fi consecvent este extrem de important atunci
când îl înveţi pe copil un nou comportament. De exemplu,
atunci când îi cumperi primul computer, trebuie să ex
primi foarte clar regulile de folosire şi consecinţele călcării
acestor reguli şi trebuie să respecţi acest plan fără niciun
compromis. Poate să existe o anumită flexibilitate atunci
când copilul este „în curte” şi demonstrează respect pen
tru limitele oferite.
Ai posibilitatea să-ţi ajuţi copilul în a deveni un adult
remarcabil. A fi părinte este cea mai importantă slujbă pe
care cineva o poate avea. Ca părinte, iată ultimul mesaj
către tine: Învaţă să-ţi exprimi dragostea şi grija pentru
copiii tăi! Fii respectuos şi onest în relaţie! Acţionează în
totdeauna cu integritate şi sinceritate! Acceptă-ţi copiii,
dar şi pe alţii pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce câşti
gă sau au! Ajută-ţi copiii să atingă standarde mai înalte,
pentru ca şi ei să poată face lucrul acesta pentru copiii
lor! Învaţă-i să studieze Biblia şi să trăiască autentic.
Fă lucrurile acestea şi vei transforma astfel „Generaţia C”
în „Generaţia nemuritoare”! n
Emanuel Ban este directorul Departamentului
de Tineret în Conferinţa Transilvania Nord.
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O‘Connor et al., 2003, Van den Bergh & Marcoen, 2004.
Ellen White, Căminul adventist, pag. 191.
Ellen White, Căminul adventist, pag. 192

Învăţământul organizat de culte

(II)

Gelu Panait I Juridic

Extras din LEGEA nr. 489, din 28 dec. 2006, privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

Art. 36
(1) În centrele de plasament organizate de instituţiile pu
blice, particulare sau aparţinând cultelor, educaţia religioasă a
copiilor se face conform apartenenţei lor religioase.
(2) În centrele de plasament, indiferent de finanţator,
educaţia religioasă a copiilor cărora nu li se cunoaşte religia
se face doar cu acordul persoanelor stabilite prin actele
normative incidente în acest domeniu.
Art. 37
Salarizarea personalului didactic şi administrativ din uni
tăţile de învăţământ teologic neintegrate în învăţământul de
stat se asigură de către culte. La cererea cultelor, statul, prin
Ministerul Culturii şi Cultelor, poate asigura o contribuţie la
salariu, proporţional, în raport cu numărul membrilor acestora.
Art. 38
Echivalarea şi recunoaşterea diplomelor şi a certificatelor
de studii teologice obţinute în străinătate se fac în condiţiile
prevăzute de lege.

Art. 39
(1) Cultele recunoscute au dreptul de a înfiinţa şi admi
nistra forme de învăţământ confesional de toate nivelurile,
profilurile şi specializările, în condiţiile legii.
(2) Diplomele pentru absolvenţii unităţilor şi instituţiilor
de învăţământ particular, confesional, organizate de cultele
religioase se eliberează potrivit legislaţiei în vigoare.
(3) Statul va susţine financiar învăţământul confesional, în
condiţiile legii.
(4) Unităţile de învăţământ confesional dispun de auto
nomie organizatorică şi funcţională, potrivit statutelor şi
canoanelor lor, în concordanţă cu prevederile legale ale
sistemului naţional de învăţământ.
(5) În învăţământul confesional se pot înscrie elevi sau
studenţi, indiferent de religie sau confesiune, garantându-se
libertatea educaţiei religioase a acestora, corespunzătoare
propriei religii sau confesiuni. n

Gelu Panait, jurist, Uniunea de Conferinţe
Curierul Adventist
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Educaţie

EDUCAŢIE
A

de nota

spune despre o persoană că este de nota
10 înseamnă a-i oferi calificativul cel mai
înalt. Această evaluare îţi aşază în faţă
un om de caracter, poate o persoană căreia nu
ai ce să-i reproşezi, pe care o apreciezi şi care
constituie un model pentru tine.
A aprecia însă un elev ca fiind de nota 10
este altceva. Aceasta îţi trezeşte cu adevărat
sentimente de uimire şi admiraţie. Înseamnă
că are media generală 10, că a obţinut de ase
menea 10 la diferitele examene şcolare (exa
men naţional de evaluare, bacalaureat, licenţă
etc.). Îţi imaginezi un copil sau un tânăr cu
o minte sclipitoare, o memorie bună şi care
învaţă foarte bine. Cu siguranţă că ai vrea ca
el să fie copilul tău, prietenul tău, tânărul din
biserica ta, elevul din şcoala ta.
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Întrebarea care se ridică însă este dacă elev de nota 10
(cu semnificaţia mai înainte amintită) reprezintă singurul sau primul
ideal educaţional creştin. Altfel spus, putem pune semnul de egali
tate între elev de nota 10 şi educaţie de nota 10? Este scopul final al
procesului educaţional doar obţinerea unor calificative maxime sau
mari la diferite examene?
Dacă elevul de nota 10 este caracterizat de calificative de acest
nivel la diferite materii sau examene înseamnă că finalitatea educa
ţiei este realizată? Şi dacă nu, atunci ce este educaţia? Pentru aceasta
este important să definim cât mai concis şi, în acelaşi timp, cât mai
exhaustiv educaţia din perspectivă creştină.
Întrucât procesul educaţional este centrat pe modelarea elevului,
primul pas care trebuie făcut în demersul de definire constă în deter
minarea naturii umane, precum şi a scopului existenţei omului.
Ellen White afirma următoarele: „Pentru a înţelege ce se cuprinde
în lucrarea educaţiei, trebuie să luăm în considerare atât natura omu
lui, cât şi scopul pe care l-a avut în vedere Dumnezeu atunci când l-a
creat. De asemenea, trebuie să mai înţelegem schimbarea care a avut
loc în starea sa, prin cunoaşterea răului şi planul lui Dumnezeu pen
tru împlinirea scopului Său minunat în lucrarea de educaţie a nea
mului omenesc” (Educaţie, pag. 14,15).
Potrivit Scripturilor, la creaţie, oamenii erau fiinţe pline de dragoste, de bunătate, erau demne de încredere, raţionale şi neprihăni
te. Aşa cum citim în Geneza 3, prin cădere, omenirea s-a schimbat.
L-a respins pe Dumnezeu, alegând să meargă pe propriul drum.
Drept urmare, oamenii s-au înstrăinat şi s-au îndepărtat de Dum
nezeu (Gen. 3:8-10), de semenii lor (Gen. 3:11,12), de ei înşişi (Gen.
3:13) şi de lumea naturală (Gen. 3:17,19).
Chipul divin din om a fost corupt în toate aspectele, pentru că el
a ales să se separe de sursa vieţii. Urmarea a fost moartea (Gen. 2:17;
3:19). În acest punct începea descoperirea şi demararea planului di
vin de răscumpărare a umanităţii prin Fiul, cea de a doua Persoană a
Sfintei Treimi.
Pornind de la aceste realităţi esenţiale, putem postula că educaţia
creştină este demersul prin care omul este readus la statutul pierdut
prin păcat, demers în care Isus Hristos este Marele Învăţător, iar
profesorii, părinţii şi toţi cei implicaţi în procesul educaţional sunt
ajutoarele Sale, fiecare îndeplinind un rol specific. Suntem îndrep
tăţiţi astfel să afirmăm că „răscumpărarea este obiectul educaţiei” şi
că „scopul cel mai înalt al educaţiei este de a ajuta pe oameni să-L
cunoască pe Isus ca Domn şi Mântuitor al lor” (Educaţie, pag. 16, 29).
„Lucrarea educaţiei şi lucrarea mântuirii sunt una. (…) Primul
efort al profesorului şi scopul lui constant trebuie să fie acela de a-l
ajuta pe elev să înţeleagă aceste principii şi să intre în acea relaţie cu

Romică Sîrbu I Educaţie

Hristos care să facă în aşa fel încât principiile să devină o putere care
să le stăpânească viaţa” (Educaţie, pag. 30).
Această perspectivă nu justifică neglijarea dimensiunii intelec
tuale a procesului educativ, nu transformă şcoala în biserică şi nu
scoate din curriculum materiile cu caracter ştiinţific, ci subordonează
şi abordează totul din perspectiva concepţiei creştine despre lume şi
viaţă, concepţie ce izvorăşte din descoperirea de Sine a lui Dumnezeu,
Biblia. „Adevărata educaţie nu ignoră valoarea cunoştinţelor ştiin
ţifice sau a realizărilor literare, dar mai presus de informaţie, ea
apreciază puterea, mai presus de putere, apreciază bunătatea; mai
presus de achiziţiile intelectuale, ea apreciază caracterul. Lumea
nu are atât de mult nevoie de oameni cu un intelect puternic, cât
de oameni cu un caracter nobil. Ea are nevoie de oameni ale căror
capacităţi sunt controlate de principii stabile” (Educaţie, pag. 225).
Fără această perspectivă asupra naturii şi scopului educaţiei
creştine putem ajunge la rezultate dezastruoase şi chiar fatale. La
un astfel de rezultat se ajunge „atunci când îndemnurile inimii sau
principiile stabilite sunt neglijate, în efortul de a achiziţiona o cultură
intelectuală sau când interesele veşnice sunt trecute cu vederea, din
dorinţa după avantaje trecătoare” (Sfaturi pentru părinţi, educatori
şi elevi, pag. 49).
Prin urmare, educaţia de nota 10 depăşeşte evaluarea realizată
cu ocazia unui examen, cu toate că şi aceasta este importantă şi are
un rol pe măsură. Educaţia creştină priveşte elevul din perspectiva
nevoilor sale esenţiale, în lumina veşniciei. Aşadar, putem conclu
ziona că nevoile cele mai mari ale fiinţei umane sunt de natură spi
rituală. Din această perspectivă spirituală, omul, în starea lui natu
rală, este dezorientat, pierdut.
De aceea, primul şi al doilea scop al educaţiei creştine sunt de
natură spirituală: cunoaşterea de către elev a lui Hristos ca Mântui
tor personal şi dezvoltarea unui caracter creştin.
În timp ce scopurile spirituale sunt de cea mai mare importan
ţă, ele nu sunt singurele scopuri importante. Cultura intelectuală
şi pregătirea pentru o slujbă sunt, de asemenea, funcţii importante
ale şcolii, pentru că fiinţele umane nu sunt numai fiinţe spirituale.
Văzute din această perspectivă, adunarea de informaţii şi însuşirea de deprinderi de muncă sunt funcţii valide ale şcolii. Datoria
şcolii creştine este să-i ajute pe elevi în îndeplinirea acestor sarcini.
Este important de observat că, în timp ce unii dintre absolvenţii
şcolilor creştine vor lucra pentru biserică sau pentru alte organizaţii
religioase, mulţi alţii vor intra în lumea economică, obţinând pos
turi în afara bisericii. Scopul nu este ca toţi să devină pastori sau
profesori în şcolile creştine, ci ca fiecare elev să îşi însuşească spiritul slujirii şi dorinţa de a-i ajuta pe alţii în orice slujbă îndeplinită.

Cea mai mare nevoie a societăţii, bisericii şi familiilor este ca
tinerii şi copiii să primească o educaţie de nota 10. Nu ne putem
mulţumi doar cu note bune, ci trebuie să luptăm şi să lucrăm
pentru elevi buni, pentru tineri care să aibă o relaţie mântuitoare
cu Domnul Isus, pentru tineri de caracter care să stea de partea
adevărului, chiar dacă s-ar nărui cerul, pentru tineri care preţu
iesc capacităţile intelectuale dăruite de Dumnezeu şi le cultivă
cu cea mai mare atenţie.

Aceasta presupune continuarea procesului
de creştere a calităţii din şcolile noastre, prin
atingerea unor obiective specifice: (1) cadre
didactice şi personal auxiliar de înaltă ţinută
spirituală, morală, misionară şi profesională;
(2) colaborarea constructivă a părinţilor şi bisericii cu şcoala, ca unii care au responsabili
tăţi în acest demers educaţional, şi (3) îmbu
nătăţirea bazei materiale.
Pe de altă parte, trebuie să continuăm să
depunem eforturi pentru a înfiinţa instituţii
de educaţie ale bisericii, de la grădiniţe până
la licee şi facultăţi, iar în paralel cu aceasta să
ne pregătim personal didactic corespunzător.
Şi nu în ultimul rând, conducătorii bi
sericii, pastorii şi liderii bisericilor locale să
promoveze şi să susţină educaţia creştină,
conştienţi fiind de faptul că ea este rânduită
de Dumnezeu ca mijloc important de creştere
a spiritualităţii bisericii şi a împlinirii misiunii
acesteia de a duce Evanghelia în toată lumea.

„În scurtă vreme, tinerii trebuie să preia
sarcinile pe care le poartă acum lucrătorii
mai în vârstă. Am pierdut timp neglijând
să le dăm tinerilor o educaţie solidă, prac
tică. Cauza lui Dumnezeu progresează
constant, iar noi trebuie să ascultăm co
manda: «Înainte!» Este nevoie de tineri
şi tinere care nu se vor înclina după îm
prejurări, care umblă cu Dumnezeu, se
roagă mult şi depun eforturi susţinute
pentru a aduna lumină cât pot de mult.”
(Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi,
pag. 537)

Copiii noştri merită o educaţie de nota 10,
singura educaţie care poartă
aprobarea lui Dumnezeu! n

Romică Sîrbu
este directorul
Departamentului
Educaţie şi
Familie, Uniunea
Română.
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Aruncă-ţi pâinea
pe ape…

„Aruncă-ţi pâinea pe ape şi după multă vreme o vei găsi iarăşi.”

ă arunci pâinea pe ape şi să crezi că o vei găsi după
o anumită vreme te face să îţi pui întrebarea: De ce
să o mai arunci? Nu ar fi mai uşor să o păstrezi? Şi,
dacă e pâine, mai ales dacă e proaspătă, coaptă pe vatră,
de ce să n-o mănânci cu familia? Iar dacă vrei să fii mai
generos, să îţi chemi prietenii sau fraţii, căci, dacă tot e
pâine, trebuie să fie mâncată!
A arunca pâinea pe ape pare mai degrabă să implice
faptul că nu va mai fi nicio şansă de a o găsi, mai ales dacă
râul e curgător şi se varsă în mare. Şi ce este o pâine pen
tru o balenă sau un rechin?! Iar dacă apa e stătătoare
înseamnă că „are balta peşte”, care este flămând, cu sigu
ranţă. Indiferent dacă este curgătoare sau stătătoare, apa
nu generează pâine, ca să poată fi găsită după o anumită
vreme, scurtă sau lungă.
Oare care să fie explicaţia pentru îndemnul de a o
arunca pe ape, când ea este cerută de fiecare om în rugă
ciunea zilnică: „Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o
nouă astăzi” (Matei 6:11)?
De ce să o ceri pentru ca apoi să o arunci cât mai departe? Şi, de fapt, ceea ce noi obişnuim să aruncăm sunt
obiectele şi lucrurile de care nu mai avem nevoie, nici
decum pâinea, care ne menţine viaţa şi care este indis
pensabilă, la fel ca apa. Totuşi Mântuitorul spune că
„omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care
iese din gura Domnului” (Deut. 8:3).
Dacă am folosi simbolistica PÂINEA = VIAŢĂ, iar
APE = OAMENI şi am parafraza Eclesiastul 11:1 astfel:
Aruncă-ţi viaţa pentru oameni şi după multă vreme
o vei găsi, atunci textul ar căpăta un alt sens, pe care îl
apreciază şi îl recomandă chiar Isus, spunând: „Oricine
vrea să îşi păstreze viaţa o va pierde” (Marcu 8:35). Şi
te mai întrebi acum de ce n-o arunci, n-o oferi pentru ca
astfel să o regăseşti?
Acţionează acum, nu risipi, ci investeşte-ţi cu mare
încredere timpul, banii, energia, înţelepciunea şi alte
capacităţi pe care le ai, pentru slujire, căci aceasta e
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(Eclesiastul 11:1)

pâinea (viaţa) aruncată şi regăsită nu după multă vreme,
ci foarte curând.
Dacă doreşti să afli despre locuri şi oameni care au
nevoie de implicarea ta şi cauţi un nou imbold spiritual,
te invit să ni te alături, în zilele de 7 şi 8 octombrie 2011,
la Convenţia ASI România, care va avea loc la Stupini,
Braşov.
Stimaţi membri ASI România şi stimaţi membri ai
bisericii, vă anunţăm că plănuim cu mult drag acest eve
niment ca un moment de înviorare şi de redescoperire
a talanţilor pe care El ni i-a încredinţat să îi punem la
schimbător – să-i investim. Dumnezeu este Cel care ne
face nenumărate daruri şi suntem invitaţi să ne dăruim
celor care au nevoie de noi. Descoperind acest lucru, ne
dăm seama că, de fapt, viaţa noastră are un rost.
Suntem bucuroşi de faptul că vorbitorul special în
ocazia aceasta va fi fratele Paolo Benini, responsabil cu
Lucrarea Personală şi Şcoala de Sabat în cadrul Diviziunii
Euro-Africa. De asemenea, vom avea ocazia să ascultăm
mărturii şi experienţe şi să participăm la un program
de închinare comună şi de partăşie. Vom pregăti, ca de
fiecare dată, şi un concert care să ne înalţe inimile mai
aproape de cer.
Vă invităm să nu ezitaţi şi să ne cereţi toate detaliile
pe care doriţi să le aflaţi, contactându-ne prin e-mail,
la adresa office@asiromania.ro sau prin telefon, la nu
merele: 0265. 320.548; 0746.259.394, sau vizitând pa
gina noastră de internet www.asiromania.ro sau cea de
facebook.
Fiecare dintre noi să dăruim din viaţa noastră pentru
binele semenilor noştri, indiferent unde ne aflăm, înde
plinind chemarea Celui care ne-a dăruit viaţă din viaţa
Sa, pentru ca El să „vadă rodul muncii sufletului Lui”
(Is. 53:11) în noi, să Îşi regăsească viaţa Sa în noi... după
multă vreme... n
Remus Benţa, preşedinte ASI România

Familie

Teologie

Darul împăcării

Familia genezei şi
geneza familiei

– Continuare din pag. 9 –
În experimentarea sfinţirii nu ne sunt de folos ideologiile
religioase orientale, care excelează în misticism şi perfecţio
nism. Nici provocările filosofiei New Age nu ne duc la ţintă.
Sfinţirea nu înseamnă îndumnezeire, nici perfecţiune abso
lută, nici replicarea lui Hristos în noi.
Sfinţirea înseamnă, mai întâi, o nouă relaţie cu Dumne
zeu şi un nou statut. În al doilea rând, înseamnă dezvoltare
morală, în timp ce suntem în Hristos.
Sensul primar al sfinţirii este acela că Dumnezeu
ne-a pus deoparte pentru Sine (Lev. 19:2). Această lu
crare este instantanee, ca şi îndreptăţirea atribuită nouă
(„socotiţi neprihăniţi”). Acest aspect al sfinţirii este redat prin
verbe la trecut: „am fost sfinţiţi”, „aţi fost sfinţiţi” (1 Cor. 6:11;
Evrei 10:10; Faptele 20:32; 26:18; 1 Petru 1:2).
Sensul următor al sfinţirii este creşterea în
Hristos. Din sfinţirea ca apartenenţă se dezvoltă sfinţirea
ca devenire, adică sfinţirea morală. „Preaiubiţilor, acum sun
tem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă.
Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru
că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta
în El se curăţă, după cum El este curat.” (1 Ioan 3:2,3). Du
hul Sfânt, în cooperare cu voinţa noastră, produce această
creştere (Gal. 5:22,23). Apostolul Pavel descrie această ex
perienţă ca moarte faţă de păcat şi înviere pentru neprihă
nire (Rom. 6). Trupul păcatului este dezbrăcat de puterea
lui (v. 6), păcatul nu mai stăpâneşte în noi (v. 11-14). Acum
„trăim o viaţă nouă” (v. 4) şi participăm la realităţile veacului
viitor (Col. 3:12 – 4:6). Acum umblăm în lumină, în adevăr
şi în dragoste. Noul Testament menţionează de 95 de ori
„umblarea” noastră cu Dumnezeu. Apostolul Pavel insistă cel
mai mult asupra umblării noastre conform eticii lui Hristos
(Rom. 8:4,5; Gal. 5:16-25; Rom. 12:1 – 15:7; Ef. 4:17-32 etc.).
În timp ce suntem încă vulnerabili în faţa ispitelor, relaţia
noastră constantă cu Hristos ne face biruitori. Nu mai trăim
„după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile
Duhului” (Rom. 8:4).
Dacă există un îndemn important pentru înţelegerea şi
experimentarea sfinţirii, optez pentru următorul:
Să nu confundăm sfinţirea noastră cu sfinţenia absolută
a lui Hristos! Să nu cuantificăm sfinţirea prin faptele noas
tre bune! Să nu facem speculaţii perfecţioniste cu privire la
generaţia finală. Dimpotrivă, să cultivăm împăcarea cu
Dumnezeu! Să ne bucurăm din plin de îndreptăţirea şi sfin
ţirea deja realizate de Hristos pentru noi! Să creştem în
Hristos prin credinţă, rugăciune, cunoaşterea Scripturilor
şi veghere! Să cerem cu ardoare plinătatea Duhului Sfânt în
noi şi o atitudine cu totul ostilă faţă de păcat! Să nu uităm
că sfinţirea vieţii noastre este monitorizată de Duhul Sfânt,
nu de încordările noastre legaliste! Duhul Sfânt ştie cum şi
până unde să ne crească, în aşteptarea revenirii lui Hristos,
Domnul nostru. n
Adalbert Orban este pastor în Atlanta, Statele Unite.

– Continuare din pag. 13 –

Familia începe cu binecuvântarea divină. In
diferent de presiunile din jur, drumul spre o familie
fericită rămâne acelaşi peste ani: ne întâlnim cu El,
îl descoperim pe celălalt şi apoi mergem împreună
la Dumnezeu pentru binecuvântare: „Dumnezeu
i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi,
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi
peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ»”
(Geneza 1:28). Binecuvântarea divină marchează
începutul relaţiei de familie şi este urmată de unirea
deplină, de convieţuire: „De aceea va lăsa omul pe
tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi
se vor face un singur trup” (Geneza 2:24).
Anul aceasta se anunţă deja multe nunţi. Am
clase de consiliere premaritală cu şase cupluri. Unii
abia au împlinit 20 de ani, alţii au spre 30. Mă rog ca
ei să formeze familii fericite. Mă rog ca voi să aveţi
o familie fericiă şi, dincolo de cuvinte, să le putem
transmite copiilor noştri şi tinerilor din biserică un
exemplu care se apropie de idealul biblic. Şi, cine
ştie… poate că şi eu, la una dintre nunţi, mai spre
toamnă, voi întreba: Acum vă întreb pe voi, se mai
fac astăzi nunti de acestea, mai sunt asemenea fami
lii? M-aş bucura să aud: „Da!”. n
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Părintele Cleopa, http://www.sfaturiortodoxe.ro/
pcleopa/32nunta.htm.
Institute for family policies; Report on the evolution
of family in Europe in 2009 y Informe evolución de la
familia en espana 2010. (Rata căsătoriilor a scăzut
în Europa din 1980 până în prezent cu 25%. Vârsta
medie la care se căsătoresc europenii este de 30 de
ani. Spania este pe primul loc în Europa, în privinţa
creşterii numărului de avorturi. În Europa, rata
divorţurilor raportate la căsătorii este în medie de
55%, în Spania de 62%. Tot Spania se află pe primul
loc în Europa în privinţa creşterii ratei divorţurilor:
268% între 1997-2007).
Michael Shermer. The Science of Good and Evil, Henry
Holt and Company, New York, 2004.
Matthew Henry, Comentario de la Biblia Matthew
Henry en un tomo, Editorial Unilit, Miami, 2003.
David P. Parash, Judith E. Lipton, The Myth of
Monogamy: Fidelity and Infidelity in Animals and
People, Henry Holt and Company, New York, 2001.
Institute for family policies, Informe evolución de la
familia en espana 2010.
Norval Glenn and Elizabeth Marquardt, Hooking Up,
Hanging Out, and Hoping for Mr. Right, Institute for
American Values, New York, 2001, pag. 12.
Ellen G. White, Căminul adventist, pag.102, orig.

Sergiu Eduard Gavril este pastor în Madrid, Spania.
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Special

Istoria viziunii despre
Viziunea avută de Ellen White cu ocazia unei înmormântări

V

iziunea de la Lovett’s Grove, Ohio, dintr-o duminică
după-amiază, în luna martie a anului 1858, a fost
printre cele mai importante. În această [viziune],
subiectul marii lupte dintre Hristos şi îngerii Săi, pe de o
parte, şi Satana şi îngerii săi, pe de altă parte, a fost văzut
ca o înlănţuire continuă de evenimente pe parcursul a
şase mii de ani. Această viziune i-a plasat pe adventiştii
de ziua a şaptea pe o poziţie unică. Astfel ei şi-au contu
rat o concepţie clară cu privire la felul cum acţionează
Providenţa asupra istoriei lumii noastre, concepţie total
opusă celei a istoricilor seculari, care văd evenimentele
istoriei ca pe o interacţiune a intervenţiilor umane, fiind
adesea în mod aparent rezultatul întâmplării sau al
mersului natural a lucrurilor. Cu alte cuvinte, viziunea
aceasta şi altele despre marea luptă au avut ca rezultat o
filozofie a istoriei care răspunde numeroaselor întrebări
şi, printr-o proiecţie profetică, face sigură victoria finală
a binelui asupra răului.

Cadrul viziunii
Pentru aceasta, trebuie să ne întoarcem în timp, în
anul 1858, şi să urmărim evenimentele.
Citirea mărturiei lui Ellen G. White la Conferinţa
de la Battle Creek din noiembrie 1857 a avut ca rezultat
o reacţie foarte favorabilă şi hotărârea fermă ca acea
mărturie să fie publicată. Tot la acea conferinţă, James
White a făcut o prezentare mişcătoare despre „unitatea şi
darurile bisericii”. Se spune că aceasta „a părut să aibă un
loc în inima oamenilor”1, mulţi exprimându-şi bucuria că
subiectul „şi-a câştigat rolul adecvat în biserică”.
Drept răspuns, J. White a prezentat din nou subiectul
[despre unitate şi daruri] în patru articole din Review
and Herald, în numere succesive, până la sfârşitul anului.
Totodată, în numărul din 31 decembrie şi în următorul
publicat în ianuarie, au apărut articole scrise de el şi inti
tulate „O schiţă a evoluţiei adevărului prezent”. Acestea
au încălzit inimile credincioşilor.
În cadrul aceloraşi materiale au fost publicate arti
colele 8 şi 10 dintr-o serie de 28, scrise de Uriah Smith
sub titlul „Rezumate ale adevărului prezent”. Acestea
au fost printre primele articole din Review însoţite de
ilustraţii. Gravurile făcute de Uriah Smith, prin utilizarea
îndemânatică a uneltelor specifice, zugrăveau fiarele şi
chipurile văzute de Daniel şi Ioan în viziune profetică.
Demnă de evidenţiat este evoluţia înregistrată de
publicaţiile din limbile franceză şi germană2, puse curând
la dispoziţia celor care doreau să ducă întreita solie înge
rească celor din alte ţări şi de alte limbi. […]
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Întâlniri în Ohio
S. W. Rhodes, care lucra în Ohio, a anunţat în Review
că vineri, 26 februarie, urma să aibă loc o conferinţă
în Green Spring [Ohio], începând cu ora 14:00. James
White adăuga o notă: „Intenţionăm să fim prezenţi pe
26 la conferinţa de la Green Spring şi să ne întâlnim pe
6-7 martie cu fraţii din Gilboa. S-ar putea să stăm 3-4
săptămâni în Ohio.”3
Călătorind cu trăsura împreună cu doi nou-convertiţi,
în persoana doamnei şi domnului Tillotson, James şi
Ellen White au participat la întâlnirea de la Gilboa. Bise
rica de acolo a fost scoasă din întuneric printr-o viziune
dată lui Ellen White.
La sfârşitul săptămânii următoare, între 13 şi 14 mar
tie, se aflau la Lovett’s Grove.
Întâlnirile [de acolo] au avut loc la şcoala de stat, cu
participarea convertiţilor câştigaţi prin slujirea fructuoasă
a lui G. W. Holt.4 James White a relatat experienţa: „Pe
13 şi 14 martie ne-am bucurat din plin alături de tânăra
biserică din Lovett’s Grove. Truda fratelui Holt a fost foarte
binecuvântată în acest loc. El consideră că aproape 40 [de
oameni] păzesc aici Sabatul. Acum câteva săptămâni nu
era nimeni. Ne-am bucurat nespus împreună cu aceşti
fraţi. Prima zi [adică duminică], Dumnezeu Şi-a mani
festat puterea într-un mod minunat în prezenţa acestei
adunări numeroase. Câţiva s-au hotărât să respecte Sa
batul Domnului şi să se alăture poporului lui Dumnezeu.”5

Viziunea marii lupte
Relatând despre întâlnirea de duminică după-amiază,
Ellen White scria: „La Lovett’s Grove, Domnul S-a întâlnit
cu noi şi binecuvântarea Lui a coborât peste noi. În dupăamiaza primei zile, a avut loc o înmormântare în clădirea
şcolii unde se desfăşurau întâlnirile noastre. Soţul meu a
fost invitat să vorbească în acea ocazie. Nu toţi oamenii
au putut intra în clădire. Soţul meu a fost binecuvântat
şi puterea adevărului părea că îi impresionează pe ascul
tători.
Când şi-a încheiat cuvântarea, m-am simţit îndemnată
de Duhul Domnului să-mi prezint mărturia. În timp ce
eram călăuzită să vorbesc despre venirea lui Hristos,
despre înviere şi speranţa încurajatoare a creştinului,
sufletul meu triumfa în Dumnezeu. Mă adăpam din apele
bogate ale mântuirii. Cerul, dulcele cer era magnetul care
ridica sufletul meu. Am fost luată în viziunea slavei lui
Dumnezeu. Mi-au fost descoperite multe lucruri impor
tante pentru mine şi biserică” (Spiritual Gifts, vol. 2,
pag. 265, 266).

Arthur L. White I Special

Marea Luptă
a dezvăluit detaliile ascunse ale modului cum funcţionează universul.
Viziunea a durat două ore,6 cei prezenţi care umpleau
clădirea şcolii urmărind cu mare interes tot ce se petre
cea. Când viziunea s-a încheiat, prietenii şi rudele celui
decedat, împreună cu o parte dintre cei prezenţi, au în
soţit sicriul la cimitir. Ceilalţi au rămas să o asculte pe
Ellen White, care a continuat să relateze pe scurt ceea ce
îi fusese arătat în viziune despre glorioasa răsplată a celor
credincioşi.

Sfaturi pentru noii credincioşi
I-au fost prezentate multe lucruri. O parte a viziunii a
fost dedicată instruirii şi încurajării noilor credincioşi din
Ohio, dintre care unii făceau parte din familii divizate în
privinţa acceptării mesajului.
„Am văzut [scria ea mai târziu] că aceia care mărturi
sesc adevărul ar trebui să ţină sus stindardul şi să-i con
vingă pe ceilalţi să li se alăture. Am văzut că unii vor fi
nevoiţi să meargă singuri pe calea cea dreaptă. Partenerii
de viaţă şi copiii lor nu vor merge alături de ei pe calea
tăgăduirii de sine.
Viaţa acelor peregrini singuratici care urmează exem
plul Stăpânului lor binecuvântat ar trebui să fie caracte
rizată întotdeauna de răbdare şi stăpânire de sine. Ei vor
avea de îndurat multe încercări, dar au o speranţă care le
întăreşte sufletul, care îi poartă mai presus de încercările
pământului, care îi ridică deasupra dispreţului, batjocurii

şi defăimării. Cei care au o astfel de speranţă nu ar trebui
niciodată să se lase stăpâniţi de un spirit aspru, rigid.
Acesta nu le va face decât rău sufletului lor şi pe prietenii
lor îi va îndepărta de adevăr. Purtaţi-vă delicat cu ei. Nu
le daţi nicio ocazie să defăimeze cauza lui Hristos; dar nu
renunţaţi niciodată la adevăr ca să mulţumiţi pe cineva.
Fiţi hotărâţi, fiţi constanţi, fiţi fermi, nu vă clătinaţi”
(Ibid., vol. 1, pag. 266).
Bazându-şi remarcile pe viziune, ea a dat câteva sfa
turi practice despre atitudinile care ar trebui luate faţă
de rude apropiate care nu cred în adevărul propovăduit:
„Dar dacă partenerii de viaţă sau copiii nu vi se vor ală
tura, dacă nu îi puteţi ajuta să răspundă cerinţelor ade
vărului, faceţi-le viaţa de aici cât mai plăcută, deoarece
bucuria lor va fi doar această biată viaţă. Dar nu lăsaţi
ca datoria voastră faţă de ei să împiedice datoria voastră
faţă de Dumnezeu. Urmăriţi calea care merge înainte. Nu
lăsaţi ca ceva din ceea ce fac sau spun ei să smulgă de la
voi un cuvânt de mânie.
Voi aveţi o speranţă care vă aduce alinare în mijlocul
dezamăgirilor şi încercărilor vieţii. Partenerii de viaţă şi
copiii voştri care vor alege să nu meargă pe calea strâmtă
alături de voi, purtându-şi crucea, nu vor avea această
alinare divină. Ar trebui să vă fie milă de ei, pentru că
singurul cer pe care îl vor avea vreodată va fi această
lume” (Ibid., pag. 266, 267).
O altă parte a instrucţiunilor primite de ea va fi înţe
leasă în lumina unui comentariu făcut de James White în
raportul privitor la experienţa din Lovett’s Grove. El scria:
„Noi vedem cauza din Ohio într-o condiţie de prosperita
te. Există printre fraţi multă bunăstare, care ne temem că
îi va atrage pe mulţi dintre ei la pierzare.”7
Continuându-şi sfatul, Ellen White scria: „Mi s-a ară
tat că toţi cei care mărturisesc adevărul prezent urmează
să fie puşi la probă, încercaţi. Ei îşi vor dovedi dragostea
faţă de venirea lui Isus şi o vor manifesta faţă de alţii doar
dacă este una veritabilă. Am văzut că nu toţi vor trece testul. Unii iubesc lumea aceasta atât de mult încât dragos
tea lor pentru adevăr va dispărea” (Ibid., pag. 267, 268).
Apoi lui Ellen White i-a fost arătat răspunsul care ar
trebui să vină din inima celor care au fost binecuvântaţi
cu resurse materiale: „Am văzut că ei ar trebui să spună
bucuros: Iată, Doamne, părticica din bogăţiile pământului
pe care mi-ai dat-o cu împrumut! Ia oricât vrei din ea.
Ia-o pe toată, este a Ta. Ajută-mă să-mi fac partea în sal
varea semenilor şi ia-mă împreună cu cei mântuiţi, ca să
locuiesc veşnic cu Tine” (Ibid., pag. 270).
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O perspectivă asupra luptei de veacuri
Într-un paragraf scurt [în prima relatare publicată a
experienţei de la Lovett’s Grove], Ellen White a prezentat
ceea ce este considerat azi a fi principala temă a viziunii
din 14 martie.
„În viziunea de la Lovett’s Grove, s-a repetat o mare
parte a marii lupte pe care am văzut-o cu zece ani în urmă
şi mi-a fost arătat că trebuie să o pun pe hârtie” (Ibid.).
Cel mai probabil că au fost scenele asupra cărora a stăruit
în prezentarea făcută în clădirea şcolii după încheierea
înmormântării. Ea a declarat că „o puternică solemnitate
i-a cuprins pe cei care au rămas” (Ibid., pag. 271).
A fost totodată o experienţă
solemnă chiar şi pentru Ellen
White, deoarece pe lângă fap
tul că a fost instruită să scrie
viziunea marii lupte, i s-a ară
tat următorul lucru: „Eu ar
trebui să lupt cu puterile întu
nericului, deoarece Satana va
face eforturi susţinute ca să
mă oprească, dar îngerii lui
Dumnezeu nu mă vor părăsi
în luptă; trebuie să-mi pun
nădejdea în Dumnezeu” (Ibid.,
pag. 270).
Ce însemnau toate acestea?
Avea să afle înainte să ajungă
acasă. A doua zi, familia Tillot
son i-a dus cu trăsura lor con
fortabilă la staţia de tren din
Freemont, de unde au luat
trenul spre Jackson, Michigan.
În acest moment, Ellen White
face o scurtă consemnare: „În
timpul călătoriei ne-am făcut
planurile pentru scrierea şi pu
blicarea cărţii intitulate Marea
luptă, imediat după întoarcerea noastră acasă. Apoi
m-am simţit ca de obicei.
După sosirea trenului în Jackson, am mers la fratele
Palmer. Eram în casa lui de puţin timp când, în timp ce
discutam cu sora Palmer, limba mea a refuzat să rosteas
că ce doream să spun şi îmi dădea senzaţia că era mare şi
amorţită. O senzaţie ciudată, rece, am simţit deodată la
inimă, mi-a cuprins capul şi a coborât pe partea dreaptă
a corpului. Pentru o vreme mi-am pierdut cunoştinţa, dar
am fost trezită de cuvintele unei rugăciuni stăruitoare.
Am încercat să-mi folosesc braţul stâng sau mâna
stângă [a continuat ea], dar erau complet inerte. Pentru
o secundă am crezut că voi muri. Era al treilea atac
de paralizie suferit şi chiar dacă eram la 50 de mile de
casă, nu mă mai aşteptam să-mi văd din nou copiii. Am
rememorat momentele pline de înălţare sufletească de
care mă bucurasem la Lovett’s Grove şi am crezut că
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fusese ultima mea mărturie. Eram împăcată cu gândul că
voi muri” (Ibid. pag. 271).
Pe măsură ce rugăciunea stăruitoare în favoarea ei
a continuat, ea a simţit curând o senzaţie de înţepătură
în braţ şi în picior şi L-a slăvit pe Dumnezeu că le putea
mişca puţin. Scriind despre acest lucru, ea declara: „Dom
nul a auzit şi a răspuns rugăciunilor credincioase ale co
piilor Săi, şi puterea lui Satana a fost zdrobită” (Ibid.).
Trei luni mai târziu, într-o viziune primită în Battle
Creek, i s-a arătat ceea ce se aflase de fapt în spatele expe
rienţei dureroase din casa familiei Palmer.
„Am fost luată în viziune. În acea viziune mi s-a arătat
că prin atacul neaşteptat din Jackson, Satana plănuia

să-mi ia viaţa ca să oprească lucrarea pe care eram pe
punctul să o scriu, dar îngerii lui Dumnezeu au fost tri
mişi să mă salveze, să mă scape de efectele atacului lui
Satana. Am văzut, printre altele, că voi fi binecuvântată
cu o sănătate mai bună după atacul din Jackson” (Ibid.,
pag. 272).
Noaptea de după atac a fost una foarte dureroasă, însă
a doua zi s-a simţit suficient de întărită ca să continue
călătoria cu trenul spre Battle Creek. După sosirea acasă,
a fost dusă în dormitorul de sus al casei lor din Wood
Street. Ea scria:
„Timp de câteva săptămâni nu am simţit putere în
mână şi nici cea mai rece apă care mi-era turnată pe cap.
Când încercam să umblu, adesea ameţeam şi uneori
cădeam pe podea. În starea aceasta am început să scriu
Marea luptă. Iniţial, nu puteam să scriu decât o pagină
pe zi, apoi trei zile de odihnă. Dar pe măsură ce am
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continuat, puterea mi-a crescut. Amorţeala din cap nu
părea să-mi întunece mintea şi, înainte de a încheia acea
lucrare, efectele atacului mă părăsiseră complet…” (Ibid.)

Relatarea viziunii la Conferinţa Generală
În timp ce era angajată în scrierea istoriei marii lupte,
Ellen White a avut ocazia să le relateze ce îi fusese arătat
celor aproape 400 de credincioşi adunaţi la Battle Creek
cu ocazia Conferinţei Generale convocate pentru 21-24
mai. James White a scris despre acest eveniment cu
scopul rememorării celor întâmplate la Conferinţă în ziua
de duminică, 23 mai:
„În timpul dimineţii, sora White a relatat o parte din
viziunea pe care o avusese şi care privea căderea lui Sa
tana, Planul de Mântuire şi marea luptă dintre Hristos şi
Satana… Prezentarea a fost bogată în fapte uimitoare şi
descrieri vii. Atunci când firul povestirii ne-a adus în
zilele primei veniri: umilirea, suferinţa şi în final răstig
nirea Mântuitorului, lacrimile tăcute, dar mai ales sus
pinele sonore ale multora dintre cei prezenţi arătau
că inimile lor fuseseră atinse de suferinţele Fiului lui
Dumnezeu în favoarea omului răzvrătit.
Când am văzut marea luptă care continuă şi acum –
localizarea ei: lumea; subiectul ei: omul – am constatat
că nimeni nu mai poate continua să ezite de partea cui
să se înroleze. Şi, în sfârşit, justeţea sentinţei este foarte
evidentă, condamnându-i pe cei care vor rămâne până la
sfârşit de partea puterilor întunericului şi în acea ruină
care îi cuprinde pe cel dintâi răzvrătit şi pe partizanii
lui.”8
Dar Ellen White nu îşi terminase relatarea. Seara, a
continuat-o până în jurul orei 10. Apoi oamenii, profund
mişcaţi, au dorit să spună ceva. A urmat o întâlnire de
mărturisire până aproape de ora 11, care s-a încheiat doar
după ce toţi cei prezenţi au avut ocazia să-şi exprime
aprobarea, ridicându-se în picioare.

Cartea, publicată
O lună mai târziu, s-a consemnat: cartea anunţată
„se află la tipar”, însemnând că editorii primiseră o parte
din manuscris şi pregăteau şpalturile. Pe la mijlocul lui
august, Ellen White şi-a încheiat lucrarea şi cartea a fost
tipărită – Marea luptă dintre Hristos şi îngerii Lui şi
Satana şi îngerii lui…
Textul lui Ellen White începe astfel: „Domnul mi-a
arătat că Satana a fost cândva un înger onorat în ceruri,
după Isus Hristos. Înfăţişarea lui era blajină, exprimând
fericirea, asemenea celorlalţi îngeri. Fruntea lui era înaltă
şi lată, denotând o inteligenţă sclipitoare. Era desăvârşit
la înfăţişare. Avea o ţinută nobilă, maiestuoasă” (Spiri
tual Gifts, vol. 1, pag. 17).
Nimeni nu poate spune altceva decât că Ellen White
descrie aici ceea ce a văzut – adevărul – în viziune, rela
tând o experienţă reală. Şi aşa este pe tot parcursul în
tregului volum, când foloseşte expresii precum „mi s-a

arătat” sau „am văzut”, sau echivalentul, pe aproape fie
care pagină a cărţii. Raportul trece rapid de la creaţie la
experienţele istoriei Vechiului Testament, atingând acele
puncte importante ale conflictului dintre forţele binelui
şi cele ale răului. Parcurge – cu mai multe detalii – viaţa
şi lucrarea Domnului Isus şi experienţa apostolilor. Aici
Ellen White trece dincolo de consemnările Bibliei şi de
scrie apostazia, uneori prin reprezentări simbolice. Apoi
prezintă pe scurt Reforma, descriind ce a văzut despre
lucrarea lui Martin Luther şi Melanchton. În acest punct
prezintă conflictul din timpul secolelor postbiblice şi fa
ce legătura cu mişcarea adventă. Douăzeci de capitole
constituie a doua jumătate a cărţii şi prezintă istoria
– trecut şi viitor – până la instaurarea Noului Pământ.
În acest volum mic se evidenţiază pentru prima dată
conceptul care face legătura dintre anumite aspecte ale
istoriei lumii şi evenimente din istoria bisericii ca parte a
tabloului conflictului veacurilor.
Cartea este gata – anunţa numărul din 9 septembrie
1858 al revistei Review and Herald. Pe ultima copertă,
sub titlul „Daruri spirituale”, stă scris: „Lucrarea are 224
de pagini şi este scrisă de doamna White, cu o prefaţă de
R.F. Cottrell despre perpetuitatea darurilor spirituale.
Preţul: 50 cenţi…”
Această primă lucrare despre marea luptă poate fi
citită într-o reeditare facsimil a lucrării Spiritual Gifts,
volumul 1, şi în Experienţe şi viziuni, constituind a treia
şi cea mai importantă secţiune a cărţii.
Arthur L. White a fost secretar al Fundaţiei „Ellen G. White”.
Traducere: Nadia Safta

Acest articol a fost foarte puţin adaptat după textul lui Arthur L.
White din lucrarea Ellen G. White: The Early Years (Ellen G. White:
Cei dintâi ani), pag. 366-375.
Arthur White afirmă (pag. 375) că fratele şi sora White, care
călătoreau spre casă din Ohio, au părut să fie de acord cu titlul
cărţii care urma să apară. Este „posibil”, spune el, ca ideea titlului
cărţii să fi venit de la cel al unei cărţi a lui H. L. Hastings, The
Great Controversy Between God and Man: Its Origin, Progress,
and Termination (Marea luptă dintre Dumnezeu şi om: început,
evoluţie şi încheiere), căreia i s-a făcut publicitate în revista Review
din 18 martie 1858, timp în care soţii White se aflau în drum
spre casă. Arthur White subliniază că (a) titlul cărţii nu a făcut
niciodată obiectul legii copyrightului din America şi (b) „abordarea
şi amplitudinea informaţiilor” din cartea lui E. White sunt foarte
diferite de cele din cartea lui Hastings.
1
		 Review and Herald, 12 noiembrie 1857
2
Ibidem, 24 decembrie 1857
3
Ibidem, 18 februarie 1858
4
Ibidem, 25 martie 1858
5
Ibidem
6
William C. White, Review and Herald, 20 februarie 1936
7
Review and Herald, 25 martie 1858
8
Ibidem, 27 mai 1858
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Rubrică realizată de Adrian Dobre, Departamentul Comunicare, Uniunea de Conferinţe

u Speranța TV, distribuită la nivel
național de operatorul RCS-RDS
prin serviciul de cablu digital,
pachetul de bază
Începând cu data de 18 august 2011,
Speranța TV este distribuită la nivel
național și de operatorul RCS-RDS prin
serviciul de cablu digital, pachetul de
bază. Pentru a viziona Speranța TV în
format digital, puteți solicita GRATUIT
receiverul la punctele comerciale RCSRDS. Valoarea abonamentului pentru
cablul digital este egală cu valoarea
abonamentului de cablu analogic, iar
pachetele de tip digital au o calitate
ridicată a imaginii și un număr mult mai
mare de programe.
Dacă sunteţi deja abonaţi la televi
ziunea analogică prin cablu, optaţi
pentru Pachetul Bază Digital sau Extra
Digital și veţi plăti același abonament
lunar pentru o ofertă mult mai bogată.
Liviu Dumitrașcu, director de
programe Speranța TV, a declarat că
„după aproape un an de negocieri, Spe
ranța TV a reușit să intre în grila celei mai
mari rețele de distribuție prin cablu din
România. Acum, Speranţa TV se bucură
de o acoperire de aproape 80% la nivel
național”.
Pentru locuitorii din București,
Speranța TV poate fi recepționată pe
frecvența 394, la poziția 75 din grilă.

u Premieră națională la Centrul de
Sănătate – Podiș: linie de recupe
rare cardiovasculară ultramodernă
Joi, 4 august 2011 a avut loc inau
gurarea oficială a unității de recuperare
cardiovasculară a Centrului de Sănătate
din Podiș, județul Bacău. La eveniment
au participat oficialități din partea următoarelor instituții: Consiliului Jude
țean Bacău, Direcția de Sănătate Publi
că, Direcția de Medicină Legală Bacău,
medici cardiologi din țară și străinătate.
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Aparatura folosită sub supraveghe
rea medicilor specialiști dr. Teofil Lăcă
tușu (doctor în medicină) și dr. Ionel
Bratu (medic cardiolog) reprezintă o
premieră națională și stabilește noi
standarde pentru alte clinici de recu
perare. Linia este formată din opt ergo
metre fabricate în Germania (Eroline)
care permit vizualizarea simultană a
traseului EKG, a pulsului și a frecvenței
cardiace, testând rezistența la efort a
inimii în cadrul programului.

Linia de recuperare le oferă pacienți
lor cu boli coronariene sau cu handicap
cardiovascular reintegrare socială și
recuperarea parametrilor fizici de ac
tivitate profesională. În urma efortului
fizic controlat, fiecare pacient știe ni
velul de efort pe care îl poate depune
inima sa fără a-i pune în pericol viața.
Pacienții, după o evaluare individua
lă, sunt incluşi într-un program zilnic
de recuperare, cuprinzând antrenament
fizic dozat, individualizat şi supravegheat,
iar la finalul programului, pe lângă îm
bunătățirea capacității de rezistență a
inimii la efort, primesc indicaţii perso
nalizate privind capacitatea de efort, un
set de exerciții recomandate, precum și
sfaturi legate de alimentaţie, regimul de
viaţă şi de muncă.
Înființat în 2009, într-un cadru natu
ral deosebit, Centrul de Sănătate de
la Podiș are o capacitate de 50 locuri de
cazare, are bază proprie de tratament,
cabinete medicale, laborator pentru
analize biochimice, laborator explorări

funcționale și oferă servicii de reabili
tare în bolile cronice „ale civilizaţiei”:
boli cardiovasculare, diabet zaharat,
obezitate, boli reumatice, boli cauzate
de stres, precum şi programe de rela
xare, de renunţare la fumat, de control
al greutăţii corporale, cât şi asistenţă
medicală primară şi dietetică.

u RE:START – o tabără care te pro
voacă la decizii majore
Peste 100 de tineri au participat
anul acesta la tabăra RE:START, desfă
şurată la Lunca Bradului. Li s-a oferit
o gamă variată de activităţi sportive
extreme, printre care: zidul de alpinism
de 21 de metri, tiroliene, cursuri auto
nome şi multe altele. De asemenea,
tinerii au putut participa la diverse
concursuri: „Câştigi în 60 de minute”
sau „Creştinii au talent”.
Pe lângă activităţile recreative,
tabăra şi-a propus să ajute tinerii în
dezvoltarea vieţii spirituale. Peste ju
mătate dintre cei prezenți s-au declarat
dornici să înceapă o nouă viaţă alături
de Dumnezeu.
„Pentru mine,
tabăra a fost o
schimbare; altfel
nu puteam face un
prim pas. Mi-am
propus să dau
RE:START vieții mele
spirituale. Vreau să
renunţ la lucrurile
care mă despart
de Dumnezeu”, a
declarat un tânăr.

u „Un pahar de apă rece” pentru
Târgu-Mureș
Grupul de inițiativă „Generația
Tineri pentru Hristos”, împreună cu
Școala Misionară Medicală Herghelia,
Conferința Transilvania de Sud,

Uitaţi-vă pe Curier ca să cunoaşteţi… vremurile!
Asociația pentru Sănătate, Educație și
Familie și Asociația „Exploratori pentru
viitor” au organizat la Herghelia, în pe
rioada 24-31 iulie 2011, o convenție
cu caracter spiritual şi misionar pentru
tineret.
Punctul culminant al taberei l-a
reprezentat proiectul „Un pahar de apă
rece”, desfășurat la Târgu-Mureş în data
de 28 iulie 2011. Peste 300 de tineri
veniți din toate regiunile României, dar
şi din SUA, Marea Britanie, Germania,
împreună cu peste 200 de voluntari din
toate comunitățile adventiste din zonă,
şi-au propus ca în această zi să le ofere
ceva locuitorilor acestui municipiu.
Proiectul a fost deosebit de complex
și a cuprins numeroase activități. Astfel,
la pavilioanele amenajate, voluntarii şi
membrii Centrului le ofereau trecăto
rilor un pahar cu apă rece, dar și măsurarea tensiunii arteriale sau a procen
tului de grăsime din organism. Totodată
s-au distribuit cărți gratuite, precum
şi o invitație la un concert ce urma să
aibă loc în seara respectivă. Succesul a
fost deplin, la sfârșitul zilei fiind servite
aproximativ 1.000 de persoane, cu
peste 300 de litri de apă.
„Este o acțiune pentru mureșeni şi,
pentru că e cald, oferim în primul rând
un pahar de apă rece și ne bucurăm că
în ziua în care s-a organizat acțiunea
chiar a fost soare. Pe lângă paharul cu
apă rece, le măsurăm gratis tensiunea
arterială, procentul de grăsime și le
oferim sfaturi pentru a face schimbări în
stilul de viață. De asemenea, le punem
la dispoziție și materiale educative de
sănătate sau de familie”, a declarat Sorin
Capră, asistent-șef la Centrul de Sănă
tate – Herghelia.
De asemenea, 150 de tineri, orga
nizați în 70 de echipe de câte doi, au
efectuat pe parcursul zilei sondaje
stradale la peste 1.500 de persoane.
Chestionarele pregătite au fost despre
„Fericire” (pentru tineri), „Criză” (pentru
vârsta mijlocie) şi „Sănătate” (pentru
cei în vârstă). Răspunsurile vor fi
interpretate în viitorul apropiat şi date
publicității.
Nici copiii nu au fost uitați. Pe Pla
toul Corneşti, un loc frecvent vizitat
de părinți şi copii, fiind în apropierea
Grădinii Zoologice şi a altor atracții,
peste 25 de tineri au oferit un program
variat pentru copii.

La finalul zilei, în teatrul de vară,
tinerii participanți la Convenție, dar şi
corurile „Floare de colţ” şi „Rapsodia
iubirii”, dirijate de Sebastian Cazan,
le-au oferit celor prezenți o seară de
neuitat.

u Proiectul „Adventist Health
Study” primește 5,5 milioane
de dolari din partea Institutului
Național de Sănătate din SUA
Institutul Național
de Sănătate (NIH) din
Statele Unite a pus la
dispoziţia proiectului
„Adventist Health
Study-2” suma de 5,5
milioane de dolari, ce vor fi oferiţi pe
parcursul următorilor cinci ani. Studiul
este realizat de Universitatea Adventistă
Loma Linda, iar această sumă îi va per
mite universităţii să-şi continue cer
cetările legate de cancer şi alte boli
provocate de stilul de viaţă.
„Aceasta ne va permite nu numai să
continuăm operațiunile desfăşurate în
prezent, dar chiar să o facem mult mai
eficient şi să începem analiza legată
de proiectele pe care le-am amânat”,
afirmă dr. Gary Fraser, cercetătorul-şef al
studiului.
Adventist Health Study-2 este un
studiu de lungă durată în domeniul
sănătăţii, realizat pe un eşantion de
peste 95.000 de adventişti de ziua a
şaptea din Statele Unite ale Americii şi
Canada. Studiul a început în anul 2002
şi a avut ca scop examinarea legăturilor
dintre stilul de viaţă, alimentaţie şi
boli.
Studiul a operat fără fonduri de la
Institutul Naţional de Sănătate în ultimii
trei ani, dar a avut alte surse şi donaţii,
precum şi un sprijin semnificativ din
partea Universităţii Loma Linda. Noile
fonduri au venit de la Institutul Naţio
nal de Oncologie (National Cancer
Institute), un departament al NIH, şi vor
fi folosite pentru cercetarea în domeniul
oncologic.
Deşi studiul este în stadiu incipient,
s-au realizat deja câteva descoperiricheie, cum ar fi: legătura dintre o ali
mentaţie vegetariană şi riscul mai scă
zut de apariţie a bolilor cardiovasculare
şi a diabetului; legătura dintre consu
mul ridicat de orez brun, legume verzi
preparate, fructe deshidratate şi legu

Ştiri
me, pe de o parte, şi un risc mai scăzut
de apariţie a polipilor pe colon, un
precursor al cancerului de colon, pe de
altă parte, precum şi descoperirea că
adventiştii albi şi de culoare raportează
o calitate a vieții mentale şi fizice deasu
pra nivelului mediu al populaţiei din
America.

u Karel Novak, directorul Depar
tamentului Libertate Religioasă și
Relații Publice din cadrul Diviziunii
Euro-Africa, a decedat.
Cu tristețe anun
țăm că fratele Karel
Novak, responsabilul Departamentului
Libertate Religioasă
și Relații Publice din
cadrul Diviziunii Euro-Africa, a încetat
din viață în ziua de vineri, 19 august
2011. Tristul eveniment s-a petrecut în
timp ce făcea scufundări la mică adân
cime în ocean, în apropiere de Cairns
(nordul Australiei). Urma să participe la
întâlnirea experților adventiști în liber
tate religioasă, întâlnire desfăşurată
începând cu 21 august la Universitatea
din Sydney.
Karel Novak avea 60 de ani și era
originar din Cehia. A slujit ca pastor
și director al Departamentului de
Publicații din cadrul Uniunii CehoSlovace, iar în perioada 1989 – 2004
a fost președintele acestei Uniuni. La
Diviziune, a fost chemat să slujească în
anul 2005. Era căsătorit din anul 1979
cu Dana Novak și au împreună trei fete.
„Decesul fratelui Novak este o pier
dere pentru familia militanților pentru
libertatea religioasă”, a spus John Graz,
responsabilul Departamentului Liber
tate Religioasă din cadrul Conferinței
Generale a Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea. „Lucra cu destoinicie, iar noi
îl priveam ca pe unul dintre cei mai
eficienți apărători ai libertății religioase.”
Împărtășind aceeaşi tristețe, Bruno
Vertallier, președintele Diviziunii EuroAfrica, a spus că „am pierdut un frate
deosebit, dar sperăm să îl revedem
curând”.
Karel Novak vizitase România
chiar în acest an, pentru a participa
la decernarea premiilor Asociaţiei
Conștiință și Libertate, ocazie cu care a
vizitat și două biserici din București.
Curierul Adventist
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Rostul so rţ i l or
De vorbă cu cititorii

Întrebare: În cartea lui Iosua, ţara este împărţită prin tragere la
sorţi. De asemenea, descoperirea nelegiuitului Acan a fost prin tragere
la sorţi. Cum se făcea această tragere la sorţi şi ce implicaţii morale
şi spirituale are ea? Mi s-a părut interesant că poporul nu a contestat
această metodă. De asemenea, în Faptele Apostolilor, alegerea lui
Matia s-a făcut prin acelaşi procedeu. Sau metoda era diferită? Şi cum
se face că mai apoi s-a renunţat la această metodă? Mă gândesc la
alegerea diaconilor din Fapte 6, unde nu s-a mai tras la sorţi, ci s-au
făcut alegeri după anumite criterii.
Răspuns: Ca metodă, tragerea la sorţi este identică şi cu arun
carea zarurilor, cu loteria. Se foloseau mici tăbliţe de lemn sau
pietricele de aceeaşi formă, care erau gravate cu o inscripţie. Mai
târziu, sorţii folosiţi la Templu au fost făcuţi din pietre preţioase sau
din aur. Aceşti sorţi, introduşi într-o urnă, erau scoşi (traşi) apoi
la întâmplare de o persoană desemnată. Preoţii foloseau frecvent
metoda aceasta pentru a stabili care să fie preotul de serviciu. De
asemenea, pentru ritualul Zilei Ispăşirii, ţapii erau aleşi („pentru
Yahwé” şi „pentru Aza’zēl”) prin tragere la sorţi.
Tragerea la sorţi a fost obişnuită în toate culturile învecinate lui
Israel (babilonieni, egipteni, perşi, greco-romani). Oamenii obişnu
iau să consulte astfel voinţa zeilor, să ghicească viitorul, să decidă
dacă anumite acţiuni importante vor fi de bun augur, să depisteze un
vinovat sau să aleagă oficiali în anumite funcţii democratice (cum era
cazul, de exemplu, în Atena). Probabil uzul sorţilor era mult mai larg.
Este evident că sorţii nu sunt o metodă serioasă pentru a consulta
voinţa divinităţii sau a depista vinovatul. Mulţi nevinovaţi au pierit
probabil, în ţările păgâne, din cauza acestor metode. Când corăbierii
fenicieni au dorit să ştie, potrivit credinţei lor, din cauza cui a venit
furtuna, au tras la sorţi. Se înţelege că tragerea a fost cinstită, fiindcă
reiese că ei n-ar fi dorit să-l sacrifice pe Iona şi că se temeau de
Dumnezeul lui, când au auzit că este evreu. Este clar că, în acest caz,
sorţul nu a fost întâmplător. El venea poate de la Dumnezeu, care
voia să-i dea o lecţie lui Iona, că nu poate fugi de El. Sau poate sorţul
a fost influenţat de demonii care acţionau în spatele divinităţilor
feniciene, care doreau pe calea aceasta să-l piardă pe profetul rătăcit.
Aceeaşi interpretare se poate da şi intervenţiei chitului.
Cert este că Dumnezeu a condus evenimentele adesea, în ciuda
metodelor omeneşti greşite. Iudeii apostaţi râdeau de consultaţiile
magice ale babilonienilor, dar Dumnezeu promitea că va îndrepta
bobii împotriva Ierusalimului (Ezech. 21:21-24).
De observat că în Israel, tragerea la sorţi nu s-a folosit nici pen
tru depistarea vinovaţilor, nici pentru aflarea voii speciale a lui
Dumnezeu, nici pentru alegerea unor funcţii în stat sau la Templu.
Doar în cazul lui Acan a cerut Dumnezeu să se tragă la sorţi pentru
depistarea vinovatului, şi El a făcut aceasta pentru a arăta că este
stăpân absolut şi peste legile statistice, că până şi hazardul I se su
pune, şi pentru a impresiona şi a-l pune la încercare pe vinovat şi
pe cei din familia lui care cunoşteau fapta. Dar Acan nu a fost con
damnat pe temeiul sorţului. După ce a fost găsit prin sorţi, Acan a
fost întrebat şi a recunoscut public că el îşi însuşise acele obiecte
preţioase. Dacă Iosua nu l-ar fi interogat public, poporul ar fi putut
crede că Acan a fost victima unui sorţ nedrept.
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Dar în mod obişnuit, Dumnezeu le-a lăsat
oamenilor înţelepciunea, nu sorţii, pentru a
stabili lucrurile importante. În chestiuni de
importanţă majoră, Dumnezeu răspundea în
mod supranatural prin Urim şi Tummim, două
pietre scumpe prinse în pieptarul pontifului
aaronic. Prin modul în care se luminau sau se
întunecau, acestea dădeau răspunsul simplu
cu „da” sau „nu”. Pentru stabilirea vinovaţilor,
Dumnezeu a instituit un sistem judiciar, în
care răspunderea cădea pe capul judecătorilor
şi al curţilor de judecată (seniorii cetăţii, Legea,
2-3 martori etc.).
Când a trebuit să decidă care dintre cele
două prostituate era mama adevărată a copilu
lui, înţeleptul Solomon a folosit înţelepciunea
dată de Dumnezeu, nu a luat mai întâi votul
poporului sau al juraţilor, nu a dat cu bobii, nu
a deschis Biblia la întâmplare, nu a întrebat nici
pe profeţi, nici nu a consultat Urim şi Tummim.
Tragerea la sorţi în ce priveşte slujbele
preoţeşti nu era o metodă pur aleatorie. Legea
stabilise deja că numai urmaşii lui Aaron pot
fi preoţi. Aceasta nu se stabilea prin sorţi. Dar
preoţii nu făceau toţi de serviciu în acelaşi timp.
Erau împărţiţi în 24 de cete, fiecare slujind două
săptămâni pe an. Iar din această ceată care era
prezentă la Templu, cu diverse atribuţii, preoţii
de serviciu (pentru jertfa necurmată, pentru
tămâiere etc.) erau aleşi zilnic prin tragere la
sorţi, pentru că sorţii nu se supun criteriilor
omeneşti, ci reprezintă o autoritate neutră.
Astfel sorţii preveneau neînţelegerile şi puneau
capăt disputelor (Prov. 18:18).
În ce priveşte alegerea lui Matia, Luca ne
informează că apostolii au cerut adunării apos
tolice să aleagă doi bărbaţi dintre cei care um
blaseră cu Isus, din timpul lui Ioan Botezătorul
şi care fuseseră martori ai învierii. Altfel spus,
aceştia erau din cercul celor şaptezeci (Faptele
1:21-26). Numai unul dintre ei putea fi între

Florin Lăiu I Rostul sorţilor
cei doisprezece. Dar pentru ca alegerea să nu
depindă doar de criteriile omeneşti, care sunt
imperfecte, şi pentru a supune pe candidat
unei autorităţi neutre, apostolii au apelat la
sorţi. Să nu uităm însă că au tras la sorţi între
doi oameni care fuseseră aleşi, deci consideraţi
cei mai buni. Şi, mai mult decât alegerea umană
şi hazardul sorţilor, ei au cerut ca Dumnezeu
să-Şi arate voinţa prin sorţi, ei fiind gata să-l
accepte pe acela pe care avea să cadă sorţul.
În ciuda unor mituri populare, apostolii
nu au făcut nicio greşeală procedând astfel.
Alegerea celor doisprezece apostoli fusese fă
cută de Isus (incluzând pe Iscariot), după ce
o bună parte dintre ucenicii Lui se chemaseră
unii pe alţii. Iar dacă Isus nu îl respinsese pe
Iscariot, cu siguranţă că nu avea motive să îl
respingă pe Matia sau pe Iosef Barsaba. Dar
sorţul nu putea alege decât unul, fiindcă uce
nicii apostoli doreau să păstreze numărul sim
bolic al colegiului celor doisprezece. Probabil
pentru simplul motiv că acest număr fusese
stabilit iniţial de Isus, noul Israel.
Unii credincioşi obiectează faţă de acest
procedeu apostolic, argumentând că n-ar fi
fost voia lui Dumnezeu să fie ales Matia, că
Dumnezeu l-ar fi ales pe Pavel în locul lui Iuda,
că această alegere s-a făcut înainte de pogo
rârea Duhului Sfânt, că Matia ar fi rămas un
anonim etc. Dar obiecţiile acestea nu rezistă.
Pavel a fost într-adevăr apostol, dar nu din
numărul celor doisprezece, nici dintre cei
şaptezeci, ci dintr-un cerc mai larg, ales de
Duhul Sfânt, din afara celor care L-au urmat
pe Isus în timpul vieţii Lui pământeşti. Aceştia
au fost Barnaba, Pavel şi Sila (Faptele 14:4,14;
1 Cor. 15:9; Gal. 1:17; 1 Tes. 2:6, cf. Faptele
17:1), Andronic şi Iunia (Rom. 16:7), fraţii lui
Isus (cel puţin Iacov şi Iuda: 1 Cor. 9:5; Gal.
1:19; Iuda 1:1) şi mulţi alţi misionari ai lui
Hristos, din prima generaţie creştină şi până la
sfârşitul timpului (1 Cor. 12:28-29; Efes. 4:1113; Apoc. 18:20).
Aşadar, Pavel are locul lui ca apostol şi nu
avem nicio dovadă că ar fi fost ales de Dumne
zeu sau de oameni în numărul celor doispre
zece, pe criteriul că ar fi fost mai eficient decât

toţi. Este adevărat că Scriptura nu povesteşte nimic despre isprăvile
misionare ale lui Matia, dar aceeaşi Scriptură tace în dreptul celor
mai mulţi dintre cei doisprezece apostoli. Există însă informaţii
tradiţionale care atestă că şi ceilalţi apostoli, inclusiv Matia, au fost
misionari şi martiri în diverse regiuni ale Orientului. Matia ar fi fost
misionar în Iudeea, apoi în ţări caucaziene (Gruzia), unde a şi murit
ca martir. După alţii, ar fi murit martir în Iudeea, iar după Hipolit, a
trăit până la adânci bătrâneţi în Iudeea.
Astfel de informaţii contradictorii avem şi despre Matei,
Natanael, Toma, Iacov etc. Dar indiferent câţi „talanţi” ar fi primit
Matia şi cum i-a administrat, adevărul este că, la sfârşitul primului
secol creştin, după ce toţi apostolii muriseră, Dumnezeu i-a
descoperit lui Ioan că numele „celor doisprezece apostoli ai Mielului”
sunt scrise pe cele douăsprezece temelii de piatră scumpă ale Noului
Ierusalim (Apoc. 21:14). Pentru mine, doisprezece înseamnă inclusiv
Matia. Pavel are locul lui, pe care nu i-l va lua nimeni.
Faptul că Matia a fost ales prin sorţi, înainte de pogorârea Duhului
Sfânt, nu este o obiecţie serioasă. Ucenicii au primit daruri speciale
ale Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii, dar ei acţionaseră prin pu
terea Duhului Sfânt de multă vreme, chiar şi cei şaptezeci şi unii din
afara oricărei liste (Luca 10:1;17-24; Mica 9:38-42; Ioan 20:22). Cum
ar fi putut ei să facă minuni atât de mari fără Duhul Sfânt? Aşa cum
alegerea celorlalţi unsprezece a fost valabilă înainte de Ziua Cinci
zecimii, şi alegerea lui Matia a fost valabilă. Scriptura nu sugerează
obiecţii, prin urmare, alegerea lui Matia rămâne în picioare.
În ce priveşte alegerea celor şapte diaconi, s-a procedat ca şi la
alegerea celui de-al doisprezecelea apostol, tot prin adunare electivă,
dar fără a mai apela şi la sorţi. Motivul poate fi acela că slujirea so
cială era considerată subordonată celei pastorale (apostolice). La
Templu se decideau prin sorţi preoţii de serviciu, dar nu şi leviţii.
În concluzie, sorţul s-a folosit în istoria lui Israel numai pentru
situaţii speciale şi nu a avut un rol primordial în evaluări şi judecăţi
importante, ci numai în stabilirea unei ordini organizatorice şi în
decizii care să evite disputele (cum a fost, de exemplu, împărţirea
Canaanului).
În societatea modernă încă se foloseşte sorţul. În SUA, asesorii
populari care trebuie să decidă în cazul unor procese sunt aleşi din
tre cetăţenii cu drepturi depline, prin tragere la sorţi. Când este
vorba de alegeri pentru guvern şi administraţie, peste tot se preferă
votul democratic, ce presupune o anumită maturitate politică. Nu
este un secret însă că sorţul, în diverse cazuri, ar da verdicte cel puţin
la fel de bune. n
Lect. univ. drd. Florin Lăiu este profesor de
Daniel şi Apocalipsa la Institutul Teologic Adventist.
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O biruinţă minunată

ama era în bucătărie. Spăla vasele, dar se
vedea că gândul ei este în altă parte. Chiar
şi Florin observa asta. Îi venea să plângă pentru că ştia
bine că doar el era cauza tristeţii sale.
Îşi propusese de atâtea ori să nu mai fie motivul
supărării părinţilor lui, dar se pare că de
fiecare dată când ar fi putut să dovedeas
că asta, uita cu desăvârşire. Se gândea
cât de uşor ar fi putut evita conflictul ce
avusese loc cu câteva minute în urmă. Ce
s-ar fi întâmplat dacă ar fi lăsat maşi
 mama
nuţa pe covor şi ar fi ajutat-o pe
fi44
să ducă borcanele în debara? I-ar
    

luat mai puţin de cinci minute. Dar a preferat să
răspundă cu glas răstit: „Mă joc acum, nu vezi?”
Nu pot, şi-a spus el în gând, privind încă o
dată faţa mamei. Cred că aşa m-a creat pe
mine Dumnezeu, continuă el să gândească.
De ce oare? Cât de mult mi-ar plăcea să
o văd pe mama veselă tot timpul şi mai
ales să ştiu că bucuria aceasta i-o ofer eu.
Trebuie totuşi să găsesc o cale, îşi mai spuse
el, intrând în camera lui. Se aşeză pe pat şi
stătea întins fără să se gândească la ceva anume.
Deodată, un gând venit de nu ştiu unde a poposit în
  lui, iar el aînceput
mintea
     
 să cânte:
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Mai era însă un lucru pe care dorea să-l îndeplinească:
Deodată faţa i s-a luminat. S-a
 ridicat
 repede din pat

 pentru ceea ce acumdevenise
 doar
să-şiceară iertare
o
şi a scris versurile pe un caiet,mirat parcă şi el de ceea
ce îi venise în minte. Ce minunat, se gândi el, cum de
nu m-am gândit niciodată la un astfel de ajutor? Cu
siguranţă că Domnul Isus mi-a trimis soluţia Sa. Şi cât
de original a făcut-o! Îţi mulţumesc, Isus! De azi înainte
ajută-mă să fiu „motivul” bucuriei mamei mele. Sunt
sigur că voi putea, mai spuse el, fredonând încet melodia.
A trecut mai mult de o lună de la experienţa pe care
Forin a trăit-o, acolo, în camera lui. Şi tot atât, de când
mama lui a început să zâmbească privind dispoziţia lui de
a fi gata oricând să spună „da” la rugăminţile ei, de altfel
aşa de uşor de îndeplinit. Ce minunat! îşi spunea el în
gând, şi cât de uşor. Acum, în sfârşit, am ajuns bucuria
mamei mele... şi este cel mai grozav lucru din lume.
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amintire.
A mers în camera ei şi cu voce tremurată a întrebat:
– Mami, chiar m-ai iertat pentru felul în care m-am
purtat atâta timp?
Mama a stat o clipă pe gânduri şi a spus:
– Nu ştiu despre ce vorbeşti. Fii mai explicit, te rog!
– Păi nu-ţi aduci aminte… cât de neascultător eram…
Mama a rămas din nou pe gânduri, apoi a exclamat:
– Nu ştiu despre ce vorbeşti.
Băiatul a privit-o din nou pe mama sa. Încă o lecţie
minunată avea să înveţe astăzi: „A ierta” este sinonim cu
„a uita”! n
Mihaela Crăciun

Evaluarea
unei redesteptari
,

Daniel Delcea I De la inimă la inimă

„Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele,
şi întoarceţi-vă la Dumnezeul
vostru” (Ioel 2:13).

Cu plânsete şi rugăminţi
de iertare

„Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors
la Mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice
Domnul.” (Ieremia 3:10)
Prin acest text, Ieremia evaluează o reformă din Iuda,
prin care poporul considera că s-a întors la Domnul. Se
pare că reforma evaluată este cea iniţiată de Iosia, împă
ratul lui Iuda, întrucât aceasta a fost singura reformă
din timpul lui Ieremia, iar mesajul din Ieremia 2:6 a fost
transmis în timpul lui Iosia.

Cu prefăcătorie
Domnia lui Iosia a fost marcată de multe acţiuni de
reformă. La vârsta de 20 de ani, a început să cureţe Iuda
de înălţimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite şi tur
nate (2 Cronici 34:3). Şase ani mai târziu a descoperit
Cartea Legii, lucru care a condus la intensificarea refor
mei, reuşind restabilirea închinării la Templu, refacerea
legământului şi curăţirea casei Domnului (2 Cronici 34).
Privită prin ochii omului, reforma lui Iosia era
demnă de apreciat, întrucât a readus Regatul lui Iuda
la închinarea adevărată. Însă, din perspectiva lui
Dumnezeu, exista o eroare fundamentală: „vicleana
Iuda… nu s-a întors la Domnul din toată inima ei, ci
cu prefăcătorie…” Altfel spus, cu toate că oamenii din
Iuda s-au unit cu împăratul în reformă, totuşi ei au fost
călăuziţi de motive egoiste: poate din respect pentru
împărat şi pentru tradiţia lor religioasă sau de teamă
să nu ajungă în robie ca Israel. Ca dovadă în favoarea
evaluării divine stă însuşi faptul că reforma nu a durat
mult şi nici nu a schimbat blestemul în binecuvântare,
Iuda ajungând în robie, ca şi Israel.
Reformele administrative, deşi necesare şi după voia
lui Dumnezeu, nu au reuşit să transforme inima poporu
lui. De aceea, Ieremia şi Ioel, ca profeţi contemporani, au
pledat pentru o reformă lăuntrică: „Tăiaţi-vă împrejur
pentru Domnul, tăiaţi-vă împrejur inimile!” (Ieremia 4:4);

Adevărata pocăinţă are ma
nifestări specifice. Iată cum o
descrie Dumnezeu: „Un vuiet se
aude pe înălţimi: sunt plânsetele
şi rugăminţile de iertare ale co
piilor lui Israel; căci şi-au sucit
calea şi au uitat pe Domnul,
Dumnezeul lor” (Ieremia 3:21).
Plânsul este manifestarea exterioară a unei inimi
zdrobite. Este preaplinul unei inimi pline de amărăciune,
regret, durere şi vinovăţie. Plânsul este dovada autenti
cităţii că ceva se întâmplă cu adevărat în suflet, că inima
de piatră este zdrobită sub influenţa Duhului Sfânt. De
aceea, adevărata redeşteptare este însoţită de lacrimi
amare, aşa cum afirmă şi prorocul Ioel: „Dar chiar acum,
zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu
post, cu plânset şi bocet!” (Ioel 2:12). Neemia a plâns şi
s-a jelit multe zile când şi-a dat seama de starea popo
rului său şi de vinovăţia lor înaintea lui Dumnezeu
(Neemia 1:4).
Mărturisirea păcatelor este singura cale de reparare a
relaţiei cu Dumnezeu. De aceea, întoarcerea din robie a
fost însoţită de multe cereri de iertare. Sunt remarcabile
rugăciunile de iertare scrise de Daniel (cap. 9), Ezra (cap.
9) şi Neemia (cap. 1). Toate mărturisirile lor evidenţiau o
vină colectivă. Toţi erau vinovaţi înaintea lui Dumnezeu,
întrucât toţi au călcat Legea Sa – atât conducătorii, cât şi
poporul, atât generaţiile dinaintea robiei, cât şi cele din
timpul robiei. Neemia nu şi-a permis să dea vina pe alţii,
ci arăta spre sine când afirma: „eu şi casa tatălui meu am
păcătuit”.
Ca biserică, suntem în perioada când ne rugăm şi ac
ţionăm pentru redeşteptare şi reformă. Nu e rolul meu să
judec ce se întâmplă acum cu biserica. Eu doar mă bucur
de aceste iniţiative. Chiar am trăit o bucurie mare la în
tâlnirea din iunie a pastorilor, când am postit şi ne-am
rugat Domnului pentru iertare. Sunt urmărit de gândul
că ochiul lui Dumnezeu evaluează totul. Mi-e teamă ca
Dumnezeu să nu constate că e „cu prefăcătorie” sau „de
ochii lumii”. De aceea, mă rog ca reforma să nu rămână
doar la nivel administrativ, restabilind standardele, doctri
nele sau liturgica bisericii, ci să atingă şi inima noastră. n
Daniel Delcea este preşedintele Conferinţei Oltenia.
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Convenția
ASI România
Institutul Biblic Stupini - Brașov
7-8 octombrie 2011

Invitat special
PAOLO BENINI
(

director Slujirea Personala, Scoala
de Sabat,
,
Diviziunea Euro-Africa 2

Vineri, ora 2000
• Momente de închinare și părtășie
• Raport al activității ASI 2010- 2011
Sâmbătă, ora 0900
• Închinare
• Prezentare proiecte viitoare

Sâmbătă, ora 1800
CONCERT

Informatii
detaliate puteți găsi pe site-ul nostru
,

www.asiromania.ro

Pentru înscrieri și alte informații, vă rugăm să ne
contactați la numărul de telefon: 0265.320.548, sau
prin e-mail la adresa oﬃce@asiromania.ro .
Evenimentul va avea loc la Institutul Biblic Stupini
din Str. Târgului nr. 2, Brașov.

