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„Iată, Eu vin curând...”
Misiunea noastră este să-L înălţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de articole şi ştiri,
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mântuitorul şi să
aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.
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Mariajul creştin poate fi
cu adevărat creştin doar
dacă noi, ca nişte ucenici
adevăraţi, ne luăm crucea
şi-L urmăm pe Hristos în
lepădare de sine, sacrificiu de sine şi asemănare
cu El în toate privinţele.
Înţelegerea faptului că a fi
ucenic înseamnă că v-aţi
înscris pentru a sluji,
nu pentru a fi slujiți, şi că
vă interesează ce anume
puteţi oferi, nu ce puteţi
primi, este secretul unei
căsnicii cu un nivel maxim
de dedicare şi care
Îl reprezintă cu cinste
pe Isus Hristos.
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NU OMITEM ESENȚIALUL
O
știre observată de un predicator relata despre
plimbarea a două femei pe o alee dintr-un
mare oraș al lumii. La un moment dat, una
dintre ele se oprește brusc și întreabă: „Auzi?
Parcă miaună o pisică.” După o clipă de ascultare
atentă, cealaltă răspunde: „Seamănă cu scâncetul
unui copil.” Au căutat cu privirea în jur, însă tot ce
puteau vedea era pavajul aleii, dar niciun alt indiciu. Pentru că sunetul straniu continua să revină,
se întrebau: „Și totuși unde este copilul?” În cele
din urmă, au apelat numărul de urgență, au sosit
doi polițiști, aud și ei la fel, dar nu au idee unde
ar putea fi copilul. Apoi, unul dintre ei observă o
crăpătură a pavajului, îndepărtează placa și vede
niște zdrențe, apoi marginea unei pături de spital
în care era înfășurat un nou-născut. Dus de urgenţă la spital, copilul este salvat.
Nu este o noutate că și în 2016 viața este plină de forfotă, asemenea agitației marilor orașe.
Preocupările, aspirațiile, nevoile, realitățile ne
aruncă pașii pe traiectorii grăbite și aglomerate.
Cine să mai audă suspinul unui copil? Și totuși
semnalul înțelepciunii viețuirii pe această planetă strălucește cu o putere nediminuată de
trecerea mileniilor: „Dacă nu zidește Domnul o
casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu

păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați
târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere,
căci preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn.”
(Psalmii 127:1,2)
Momentul providențial în care reușim să distingem vocea Copilului vine la noi în multe feluri.
Bucuria sau întristarea, succesul sau eșecul pot să
ne încetinească pasul și să ne extragă din
vacarmul terestru, pentru a nu mai gravita „degeaba” în jurul unor iluzii. Iată un
refren potrivit pentru 2016: „Ce folos să
am un întins regat?/ Fără Domnul, sunt
sărac!/ Eu vreau pe Isus,/ Bogăția mea,/
Să-mi inunde inima.” Ce altă supremă
dorință am putea avea decât: „Eu vreau pe
Isus și iubirea Sa”?
CE FOLOS SĂ AM
Când putem spune cu mâna pe inimă:
„În sufletul meu, în familia mea, în biseUN ÎNTINS REGAT?
rica mea, în relațiile mele cu alții, El este
FĂRĂ DOMNUL,
esențialul”, atunci putem fi siguri că nu
SUNT SĂRAC!
trudim degeaba. Prin acest telescop, toate se văd neasemuit de luminos. Isus este
esențialul fără alternative. n

TRUDĂ
DEGEABA
TEODOR
HUȚANU

Teodor Huțanu este redactorul-șef al revistei Curierul Adventist.

Redeşteptare şi Reformă

Să închidem uşa pentru vrăjmaş!

tu, familia ta, biserica ta, semenii tăi

Vrăjmaşului sufletelor nu i se îngăduie să cunoască gândurile oamenilor, dar el este un observator fin şi sesizează cuvintele
lor. El ia în considerare faptele lor şi îşi adaptează cu abilitate
ispitele. (…)
Totuşi, cât de adesea, cei care se declară creştini deschid uşa
pentru vrăjmaşul sufletelor, prin lipsa lor de stăpânire de sine!
Dezbinările şi chiar certurile înverşunate, care ar stârni repulsia
oricărei societăţi din lume, sunt ceva obişnuit în biserici, deoarece se depune aşa de puţin efort pentru a ţine în stăpânire sentimentele greşite şi pentru a reprima fiecare cuvânt de care Satana
poate să profite. Îndată ce apar simţămintele de înstrăinare, lucrul acesta îi oferă lui Satana ocazia de a-şi folosi înţelepciunea şi
abilitatea de şarpe pentru a dezbina şi distruge biserica.
În fiecare ceartă se află o mare pierdere. Prietenii personali
din ambele partide se aliază cu oamenii preferaţi de ei şi, în fe-

lul acesta, ruptura se lărgeşte. (…) Acuzaţii şi învinuiri sunt aduse
şi înmulţite. Satana şi îngerii lui lucrează activ pentru a obţine un
seceriş din seminţele semănate în felul acesta. Cei lumeşti privesc
şi exclamă cu dispreţ: „Iată cum se urăsc între ei creştinii aceştia!
Dacă aceasta este religia, noi nu o vrem.” Aceşti oameni se uită
la ei înşişi şi la caracterul lor nereligios cu o mare satisfacţie. Ca
urmare, ei sunt împietriţi în nepocăinţa lor, iar Satana tresaltă
de bucurie pentru succesul lui. (Ellen White, Review and Herald,
22 martie 1887, citat în Adevărata redeșteptare, pp. 8–9)
„Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!
Este ca untdelemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se coboară
pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veșmintelor
lui. Este ca roua Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața, pentru veșnicie.”
(Psalmii 133)

Redeșteptare
Nu omitem și
esențialul
reformă  « Curierul Adventist
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info curier
„Vindecă depresia”, Herghelia, 25–28 februarie, training susținut de dr. Neil Nedley

» » » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Depresia – o problemă reală a secolului XXI

C

onform unui comunicat publicat în
2011, realizat de European Health
for All Databases, România se află
pe locul doi în Europa din punct de
vedere al incidenţei bolilor mintale, cu
1 403 cazuri la 100 000 de locuitori.
Anual, sunt raportate circa 300 000
de noi cazuri aflate sub tratament de
specialitate. O altă statistică la nivel
mondial ne spune că, la fiecare 30 de
secunde, cineva alege să îşi curme viaţa
din cauza depresiei.
Depresia este o boală reală şi trebuie tratată cu maximă seriozitate. Din
păcate, majoritatea oamenilor privesc
subiectul cu scepticism, ignoranţă şi indiferenţă. Ellen White, în cartea Minte,
caracter şi personalitate, afirmă: „Depresia (…) reprezintă cauza cea mai
prolifică a bolilor fizice.” Astăzi, în secolul XXI, lumea medicală ştiinţifică
demonstrează acest lucru din plin. Iată
necesitatea imperioasă de a avea şi în
România un program care să răspundă

nevoii stringente a pacienţilor care se
luptă cu depresia.
Doctorul Neil Nedley, medic de origine americană, cunoscut pe plan internaţional pentru prezentările, activităţile
şi programele dezvoltate pe tema depresiei, autor de carte (Depresia, calea spre
vindecare; The Lost Art of Thinking [Arta pierdută a gânditului] ş.a.), pasionat
de studiul creierului uman – modul de
funcţionare, cum să păstrezi şi să îmbunătăţeşti sănătatea mintală, afirmă
că la baza acestei pasiuni şi, implicit,
a activităţilor sale în acest domeniu a
stat descoperirea unor cuvinte scrise
în Archives of Internal Medicine: „1 din
3 pacienţi care se prezintă la consultul
unei clinici de medicină internă trece
printr-o depresie.” O afirmaţie clară,
reală şi care te provoacă la acţiune!
Prin programul său de recuperare
pentru pacienţii care trec printr-o depresie (în original: Depression Recovery
Program), a obţinut rezultate extrem de

bune, o bună parte din pacienţii care
au urmat un astfel de program afirmă
că depresia este o boală vindecabilă şi
că sănătatea lor mintală s-a îmbunătăţit semnificativ. Unul din principiile
aplicate este abordarea holistică a pacientului, acesta urmând să înveţe să
facă schimbări legate de stilul de viaţă,
dietă, modul de percepere a stresului,
succesului, eşecului, terapia cognitivă
fiind şi ea parte a acestui program.
În România, Centrul de Sănătate
Herghelia, din Târgu Mureş, îl va avea
drept invitat pe doctorul Neil Nedley în
perioada 25–28 februarie 2016. Scopul
acestui training este de a instrui în mod
adecvat, pentru a răspunde nevoilor şi
provocărilor secolului XXI în ceea ce
priveşte depresia.
Pentru mai multe detalii legate de
eveniment, înscriere și costuri, puteţi accesa site-ul: www.VindecăDepresia.ro
Echipa de organizare
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C

omunitățile adventiste de limbă ro
mână din Belgia au organizat campania de evanghelizare „Isus, Prieten
minunat”. Christian Sălcianu a prezentat,
în perioada 21–28 noiembrie, nouă episoade din evanghelii în care Isus Hristos
S-a descoperit ca Prieten extraordinar
pentru orice om. Programul a atras public
din biserică și din afara ei, fiecare seară
având în centru un episod și un personaj
biblic cu care Isus a interacționat direct
(Nicodim, tânărul bogat, Simon Leprosul, Maria Magdalena etc.). În timp ce în
sală era prezentat un Prieten minunat, în
capitala europeană se vorbea despre marii dușmani, teroriștii.
Ineditul acestei evanghelizări a fost
acela că, în dimineața zilei în care urma
să înceapă programul, o zi de Sabat, în-

4

treaga Belgie s-a trezit sub amenințare
teroristă, iar în Bruxelles gradul de alertă era 4, cel mai înalt. Cu metroul închis,
cu mijloace de transport reduse la minimum, pe o vreme foarte friguroasă și cu
descurajarea din partea autorităților de
a lua parte la vreo acțiune în grup, bisericile au avut de luat o decizie.
Conferința Belgia-Luxemburg a de
cis ca toate bisericile adventiste să se
închidă. Cea română, în urma unei
consfătuiri cu președintele, a continuat
curajos programul de-a lungul întregii
săptămâni. Mulțumim lui Dumnezeu
că nu am avut parte de incidente. Curios,
nivelul de alertă a fost redus exact la
finalul programului de evanghelizare.
În ciuda acestei stări, participanții
numeroși, cuceriți de mesaj, și-au ma

nifestat dorința ca Isus să devină şi
pentru ei cel mai bun prieten. Progra
mul s-a încheiat cu un botez de 10
persoane ce participaseră anterior la o
clasă de botez. Programul a fost presărat cu muzică (Luiza Spiridon, formații
și coruri adventiste din comunitățile
românești, muzică instrumentală), s-au
pus întrebări și s-au oferit răspunsuri,
biserica s-a bucurat de invitați și din
alte biserici, precum pastorul Lari Radomir de la Biserica Baptistă Betel, din
Bruxelles, dar și de mesaje de încurajare venite din țară sau din străinătate.
Programul a fost transmis live și este
disponibil în format video pe site-ul bisericii www.adventistbruxelles.org
Ionel Lascu, pastor al bisericilor adventiste de limbă
română din Belgia.
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Să ne cunoaştem familia adventistă

COMUNITATEA RĂDEŞTI

A

şezată pe meleagurile uimitoare ale Argeşului, de care sunt legate și începuturile mişcării adventiste în România, Biserica Rădeşti se
înalţă pe un platou înconjurat de dealuri încărcate de pomi fructiferi, fiind o adevărată cetăţuie
ce pulsează de viaţă, marcată de evenimente.
Impresionantă este generozitatea spaţiului –
peste 2 500 m2. Grădina din faţă, cu aranjamente
florale şi arbori cu frunza mereu verde, conferă
locului eleganță și o frumuseţe unică, iar spațiul
din spatele clădirii este destinat parcării.
Cu toate că este o clădire modernă, construită recent, „biserica vie” a Rădeştiului are un trecut încărcat de istorie. Încă din 1941 existau aici
câteva familii care au îmbrăţişat solia adventistă.
Primul lăcaş de cult a fost construit în 1949, în
localitatea învecinată, Stâlpeni. După finalizarea
lucrărilor, la o săptămână, a avut loc o cununie
religioasă şi, imediat după aceea, clădirea a fost
confiscată şi transformată în Punct de documentare politico-ideologică a Partidului Comunist,
urmând să fie retrocedată abia după Revoluţie, în
1991. În această perioadă, biserica a funcţionat în
diverse locuri, mai ales în casele fraţilor. În 1974,
s-a achiziţionat Casa de naşteri din dealul Rădeş-

LIBIA

L

ibia este o țară din nordul Africii, așezată între Marea Mediterană, Egipt, Tunisia, Algeria,
Ciad, Niger și Sudan. Are un teritoriu de peste
1,7 milioane km2, fiind la nivel global pe locul 16
după dimensiunea teritoriului, dar are o populație
estimată la doar 6,4 milioane de locuitori, peste
90% din suprafața țării fiind acoperită de deșert.
Între 1911 și 1943, țara a fost colonie italiană
și era recunoscută pentru sărăcia resurselor și
dependența de susținere externă. Odată cu descoperirea uriașelor rezerve de petrol în anii 1950,
Libia și-a îmbunătățit vizibil situația economică,
au fost făcute investiții majore în agricultură și
industrie, au fost dezvoltate serviciile medicale,
devenind țara cu cea mai mare speranță de viață
de pe continentul african.
Cei mai mulți libieni sunt musulmani suniți,
dar există și o mică minoritate de creștini, în special copți, romano-catolici și ortodocși. Deși orice
formă de răspândire a credinței creștine este cu
desăvârșire interzisă, iar mulți credincioși suferă persecuții sângeroase an de an, sau chiar sunt
uciși pentru credința lor, se estimează că, în pre-

tiului, care a fost transformată în casă de închinare. Unii membri au amintiri legate de acest loc în
care s-au născut de două ori: când au văzut lumina zilei pentru prima dată, la naştere, şi când au
văzut „lumina adevărului”, a doua oară, la botez.
Achiziţionarea terenului, în 1999, în vederea construirii unei clădiri noi pentru biserică
a fost un act de credinţă din partea Conferinţei
Oltenia, într-o vreme în care resursele financiare
erau limitate. Ceea ce se vede azi este rezultatul
dedicării, hărniciei şi sacrificiului membrilor bisericii aflaţi în ţară sau în străinătate.
Încă de la inaugurarea lăcaşului de cult, din
2009, biserica se bucură de prezenţa musafirilor şi de programe diverse, proiecte de misiune,
cum ar fi distribuirea de literatură din casă în casă, şi proiecte sociale constând în construirea de
locuinţe pentru familii sărace neadventiste.
Ne dorim împlinirea textului din Efeseni
2:21 – „În El, toată clădirea bine închegată, creşte ca să fie un templu sfânt în Domnul.” Alături
de celelalte biserici adventiste, continuăm să ne
unim efortul în transmiterea întreitei solii îngereşti către lume, în acest ultim ceas al istoriei.
Adrian Butuc, pastor, districtul Curtea de Argeș, Conferința Oltenia.

zent, sunt peste 1 500 de musulmani care au devenit creștini la nivelul întregii țări.
Nu există în Libia nicio biserică adventistă organizată. Totuși raportul statistic oficial al bisericii
vorbește de existența a 121 de membri adventiști
pe acest teritoriu. Într-o scrisoare primită de postul de televiziune 3ABN, se preciza că sunt multe
persoane neadventiste care urmăresc emisiunile
și care sunt impresionate de mesajul Evangheliei. Din păcate însă, creșterea influenței grupărilor
islamiste radicale din ultimii ani au înmulțit numărul creștinilor capturați și uciși pentru credința
lor, descurajând astfel pe mulți căutători sinceri
ai adevărului să își mărturisească public convingerile religioase. Chiar dacă de-a lungul anilor au
existat inițiative misionare susținute de Biserica
Adventistă, astăzi, în contextul crizei politice de la
Tripoli, ele sunt foarte restrânse și nepopularizate.
Credem însă cu tărie că rugăciunile noastre unite
pentru ei nu vor fi uitate. Chiar și acolo, dragostea
lui Isus va câștiga.
Adrian Neagu, șef de redacție, Editura Viață și Sănătate.
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BISERICA ADVENTISTĂ MADRID-CALATRAVA

C
CALATRAVA
ESTE O BISERICĂ
SMERITĂ ŞI
CALDĂ, FERITĂ
DE SUPURAŢIILE
CUTEZANŢELOR
IMPUDICE
SAU ALE
SILOGISMELOR
VEŞNIC
MOHORÂTE.

6

ine a cunoscut Biserica Madrid-Calatrava
a aflat câte ceva din dulceaţa vieţii diasporei
spaniole. Aici, fiecare zi de închinare, trăită în
exprimări de unică folosinţă, face ca Sabatul să
fie o desfătare. Creativitatea şi efervescenţa programelor spirituale se îndeplinesc fără a lipi gumă arabică peste pilorul evlaviei şi al inspiraţiei.
Dimpotrivă, Calatrava este o biserică smerită şi
caldă, ferită de supuraţiile cutezanţelor impudice
sau ale silogismelor veşnic mohorâte. Ambientul
parfumat, plăsmuit din succesiuni de simplitate,
nobleţe şi umilinţă, a devenit un bun comun al
obştii de aici, la care aceasta ţine foarte de mult.
Calatrava este biserica în care te simţi împlinit şi
ca membru, şi ca pastor.
Istoria acestei biserici numără doar 16 ani.
S-a născut în noiembrie 1999, când forfota mi-

graţiei pentru munca în patria lui Cervantes făcea neîncăpătoare strângerea laolaltă a sutelor
de imigranţi adventişti în cinematograful din
Coslada. Sub coordonarea pastorului Titi Gîdea,
s-a închiriat localul Bisericii Evanghelice din Madrid, situat în strada Calatrava nr. 25. De aici şi
numele pe care îl poartă. Deşi în decembrie 2014
biserica s-a mutat într-un nou spaţiu, încă şi-a
menţinut numele ce o leagă de primii 15 ani de
istorie. A pornit la drum cu 70 de membri. Când,
în 2003, a ajuns la 450, biserica s-a împărţit în două, dând naştere în felul acesta comunităţii Efes.
Acum, din nou, peste 400 de persoane compun
frăţietatea prietenoasă despre care aminteam la
început.
De-a lungul întregii sale existenţe, biserica s-a
remarcat prin atractivitatea faţă de copii şi tineri,
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prin dezvoltarea ariei relaţiilor publice şi prin susţinerea proiectelor
sociale şi misionare. Concerte, seminare, festivaluri, excursii şi dezbateri
publice au reprezentat o constantă în
activitatea acestei congregaţii. Mâini
întinse către ţări africane şi persoane
dispuse să plece în misiune au răspuns la primul apel.
Calatrava este biserica
unde nu se face frig în şi între
vieţile membrilor. Ei trăiesc
într-un singur anotimp, cel
al prieteniei, unde este cald şi
bine, ca acasă.
Păstrându-ne fideli unui
fel de pact al discreţiei pe
CALATRAVA ESTE
care ne-am construit întrea- BISERICA UNDE NU SE
ga prezenţă, nu spunem mai FACE FRIG ÎN ŞI ÎNTRE
mult despre noi, ci vă invităm
VIEŢILE MEMBRILOR.
să ne vizitaţi pentru a vă conEI TRĂIESC ÎNTR-UN
vinge că cele spuse sunt adeSINGUR ANOTIMP,
vărate şi a vă bucura alături
CEL AL PRIETENIEI,
UNDE ESTE CALD ŞI
de noi de locul unde parcă se
BINE, CA ACASĂ.
nasc adesea zorile. n

ROMÂNII
DIN SPANIA
REMUS
SOARE

Remus Soare este pastorul Bisericii
Adventiste Calatrava, Madrid.
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profeție: studiul cărții profetului Daniel (I)

»»»»»

PROVOCĂRI ESCATOLOGICE
Introducere generală în studiul literaturii apocaliptice

F

DOAR
PREZENTÂNDU-L
PE DUMNEZEU
CA STĂPÂN
PESTE TIMP ȘI
EVENIMENTE,
VOM INTERPRETA
CORECT
SUBSTANȚA
MESAJULUI
PROFETIC ȘI
VOM APRECIA
PLANUL DIVIN
PRIVIND
FINALITATEA
ISTORIEI.
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iecare generație a gustat într-o anumită măsură din „dulceaţa” și „amărăciunea”1 așteptărilor
apocaliptice. Istoria confirmă intensificarea
acestor așteptări nu doar la cumpăna dintre milenii, unde, în așteptarea escatonului, superstițiile
și motivațiile mistico-religioase au caracterizat
efervescența apocaliptică.2 Mișcarea millerită din
prima jumătate a secolului al XIX-lea prezintă partea opusă a acestui tablou: personalități cu o gândire pătrunzătoare și oameni de rând s-au angajat
într-un studiu rațional al profețiilor și în așteptarea
adventului.3 Indiferent de textura clocotului apocaliptic, amărăciunea așteptătorilor a fost direct
proporțională cu intensitatea așteptării lor, iar
efectele întârzierii Mirelui s-au resimțit până astăzi
în decredibilizarea discursului profetic.

Supraestimarea rolului profețiilor în pregătirea pentru
advent
În mod paradoxal, primul efect major al de
cepțiilor apocaliptice, resimțit până în zilele noastre, este tendința de a supraestima rolul profeţiilor
în pregătirea pentru advent. În numele resuscitării interesului pentru evenimentele finale, un astfel de demers propune ca fundament ipoteza de
lucru (falsă) că, prin medierea profeției, credinciosul experimentează trezirea spirituală. Aceasta
ar fi experiența „dulce” gustată de către iubitorii
revenirii lui Isus din veacurile trecute și care le
lipsește așteptătorilor contemporani. Din nefericire, o astfel de retorică se regăsește cel mai adesea
în discursurile mult căutaților guru-apocaliptici.
Îngrijorător nu este doar că aceștia se autoproclamă ca oferind scenarii ale sfârșitului fără lacune,
ci și faptul că scenariile lor combină adevăruri sacre cu conspirații josnice, având pretenția de a fi
acceptate drept descoperiri infailibile.
În forma lor radicală, scenariile pun în evi
dență ferocitatea monştrilor (din viziunile profetice) și reușitele lor, iar expunerile pe teme de
profeție biblică au denaturat în orații ce se confundă cu jurnalele de știri sau de revistă a pre-

sei. În consecință, atenția și închinarea cuvenite
doar Mielului se diluează cu „mirări după fiară”
(Apocalipsa 13:3), studiul Cuvântului profetic se
confundă cu lectura ziarului, iar bucuria salvării
este surclasată de angoasa evenimentelor finale
(Luca 21:26).
Un alt ingredient servit ca delicatesă în acest
gen de discursuri apocaliptice este aproximarea
iminenței revenirii lui Isus, precum și a evenimentelor sfârșitului. Cu toate că ultimele îndrumări ale
Învățătorului divin cu privire la datoria celor care Îl aşteaptă au fost clar enunțate, „nu este treaba
voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea
Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa” (Faptele 1:7),
pentru astfel de învățători firești nu reprezintă vreo
problemă ca unele evenimente să fie aproximate
ca fiind gata să se întâmple în scurt timp, „în mai
puțin de doi ani se va semna decretul (…) etc.” Fie
din îndrăzneală sau încumetare, fie din zel excesiv
pentru Mire sau pentru mireasa Lui nepregătită, pe
nesimțite, astfel de picanterii explozive au compromis în timp discursul apocaliptic.

Subminarea încrederii în originea divină a profețiilor
apocaliptice
La polul opus, un alt efect major al dezamăgirilor din jurul efervescenței apocaliptice îl constituie erodarea încrederii în profețiile biblice. Această
orientare accentuează experiențele „amare” care
au caracterizat adesea mișcările apocaliptice.4 Motivată printre altele de dorința de a evita decepții
similare în viitor, abordarea scolastică modernă a
resetat finalitatea investigării compozițiilor apocaliptice dinspre studiul evenimentelor viitoare
spre examinarea evenimentelor derulate exclusiv
în trecut.5 Din nefericire, o asemenea mutație interpretativă s-a putut realiza odată cu abandonul
premisei clasice de studiu a profeției care afirmă
că Dumnezeu poate prezice și afecta viitorul rasei
umane în conformitate cu planurile Sale în istorie.
Simultan, în locul premisei interpretative clasice,
s-a adoptat postulatul istoriografiei moderne, ca-
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re abordează evenimentele din perspectiva unui
sistem închis, unde operează exclusiv forțe sociale
care pot fi explicate numai printr-o analiză a cauzelor care le-au produs și a efectelor pe care, la
rândul lor, acestea le generează. Din cauza acestor presupoziții științifice moderne, conținutul
mesajului literaturii apocaliptice a fost secătuit
de elementele de sorginte divină ale mesajului, iar
Dumnezeu a fost exclus din evenimentele istoriei.
În consecință, literatura apocaliptică a fost redusă la simple compoziții umane, reflectând în exclusivitate frământări sociale ale timpului în care
acestea au fost scrise.

O abordare echilibrată a literaturii apocaliptice
Este totuși posibilă o abordare echilibrată în
studiul literaturii apocaliptice? Seria de articole
pe această temă care vor urma își propune să ofere
o cale de mijloc în abordarea profeției. Chiar dacă
din punct de vedere laic o interpretare monocromă a literaturii profetice este mai ușor de înțeles
și de asimilat, ne dorim totuși să prezentăm un
tablou interpretativ policrom. În acest sens, respingem îndrăzneala de a ridica anumite interpretări sau scenarii profetice speculative la rang de
adevăruri absolute; pentru mințile iscoditoare,
stimulate de accesul facil la informații, o asemenea cutezanță ar reprezenta un afront.6 În același
timp, este convingerea autorului că doar o apropriere a cosmoviziunii compozițiilor apocaliptice
– care-L prezintă pe Dumnezeu ca Stăpân peste
timp și evenimente – va facilita o interpretare corectă a substanței mesajului profetic și a aprecierii
planului divin privind finalitatea istoriei.
Pentru ocaziile următoare, înainte de a analiza, capitol cu capitol, cartea Daniel, propun o
incursiune prin substanța literaturii apocaliptice în următoarele etape. Mai întâi, vom explora
importanța unor (A) elemente cu caracter general, dar care constituie fundamentul investigării
profețiilor. Aceste articole preliminare includ
dezbateri cu privire la (1) relația dintre profeție
și Evanghelie, (2) originile biblice ale literaturii
apocaliptice, exemplificate cu studii de caz asupra
cărților Ioel și Zaharia și (3) relația dintre profeția
apocaliptică și profeția clasică.
În etapa a doua, vom prezenta câteva (B)
principii de interpretare care facilitează formarea
unei imagini de ansamblu cu privire la cartea Daniel. Se va sublinia faptul că (1) tiparul literar al
descoperirii, (2) structura cărții și relația dintre
secţiunea profetică și narațiunile despre Daniel și
cei trei tineri sunt indispensabile pentru demer-

sul interpretativ al cărții. Totodată, înainte de a
ne lansa în studiul fiecărui capitol al cărții, vom
controla metodologic tabloul apocaliptic danielic
cu tablourile apocaliptice conturate de discursurile lui Isus (Matei 24; Marcu 13; Luca 21), Pavel
(2 Tesaloniceni 2:1–12) și Petru (2 Petru 1–3). n
1
Termenii „dulce” și „amar” reprezintă o aluzie la viziunea din Apocalipsa 10:1-11. În această viziune, experiența consumării cărții de către
profet, însoțită de o senzație dulce/amară, a fost interpretată în spiritualitatea adventistă ca reprezentând experiența mișcării millerite din
preajma anului 1844, iar în prezent este interpretată ca reprezentând una dintre caracteristicile rămășiței. (cf. Hans K.
LaRondelle, „The Remnant and the Three Angels’ Messages”,
în Handbook of Seventh-Day Adventist Theology (ed. Raoul
Dederen; Commentary Reference Series 12; Hagerstown,
MD: Review and Herald, 2000), 872-874; Richard P. Lehmann, „The Remnant in the Book of Revelation”, în Toward
a Theology of the Remnant (ed. Ángel Manuel Rodríguez;
Studies in Adventist Ecclesiology 1; Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2009), 94–96.
2
Un studiu socio-istoriografic recent publicat pe această
temă de către Academia Medievală Americană este cel al
lui Richard Landes, „The Fear of an Apocalyptic Year 1000:
Augustinian Historiography, Medieval and Modern”, SpecRESPINGEM
trum 75/1 (2000), 97–145. De asemenea, vezi Kevin MaÎNDRĂZNEALA
DE
digan, „Apocalyptic Expectation in the Year 1000”, New
Theology Review 12/3 (1999), 5–15.
A RIDICA ANUMITE
3
Pentru o prezentare a efervescenței apocaliptice din seINTERPRETĂRI SAU
colul al XIX-lea, vezi Le Roy Edwin Froom, The Prophetic
SCENARII PROFETICE
Faith of Our Fathers (vol. III; Washington, DC: Review and
Herald, 1946), 263–737. Pentru modul cum aceste așteptări
SPECULATIVE LA
s-au reflectat în arta vremii, vezi Gail E. Husch, Something
RANG
DE ADEVĂRURI
Coming: Apocalyptic Expectation and Mid-Nineteenth-Century American Painting (Hanover and London: University
ABSOLUTE
Press of New England, 2000).
4
Un exemplu clasic de entuziasm apocaliptic excesiv, care a
degenerat rapid în fanatism, îl reprezintă mișcarea anabaptistă millenistă din timpul reformei protestante. (Vezi Earle E. Cairns,
Creștinismul de-a lungul secolelor: O istorie a bisericii creștine (Oradea:
Editura Cartea Creștină, 2007), 298–299.) Discutând impactul dezamăgirii mișcării millerite, J. J. Collins comentează: „Mișcarea millerită poate
fi privită ca sfârșitul unei traiectorii în interpretarea [cărții] Daniel, cât
și ca un exemplu definitiv al nebuniei de a calcula sfârșitul”. Daniel: A
Commentary on the Book of Daniel (Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible; Fortress Press: Minneapolis, 1993), 122.
5
O astfel de abordare este caracteristică interpreților istorico-critici
moderni și este cunoscută sub denumirea tehnică de preterism. Potrivit acesteia, evenimentele viitoare din profețiile cărții Daniel au
fost reinterpretate ca reflectând exclusiv perioada frământărilor sociale din dinastia Macabeilor. La rândul lor, viziunile Apocalipsei au
fost reinterpretate ca împlinindu-se în secolul I. A.D. Pentru cartea
Daniel, vezi Arthur J. Ferch, „Authorship, Theology, and Purpose
of Daniel,” în Symposium on Daniel (ed. Frank B. Holbrook; Daniel
and Revelation Committee Series 2; Washington: Biblical Research
Institute, 1986), 3–21. Cât privește poziția preteristă privind interpretarea cărții Apocalipsa, vezi Frank B. Holbrook, ed., Symposium
on Revelation–Book I, (Daniel and Revelation Committee Series 6;
Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 1992), 4–7, 175–176,
226–230, 330–332, 342–346, 351–352.
6
Compozițiile apocaliptice conțin numeroase pericope, versete și expresii a căror interpretare nu a fost elucidată pe deplin. Daniel 11:40-45,
de exemplu, prezintă evenimente a căror împlinire este plasată în
viitor și până astăzi reprezintă un crux interpretum. Vezi, de asemenea, Apocalipsa 17:1–18 sau dificultatea în intrepretarea celor șapte
trâmbițe (Apocalipsa 8:2–11:19) și a celor șapte peceți (Apocalipsa
6:1–8:1). Cf. „Issues in Revelation: DARCOM Report” în Symposium
on Revelation–Book I, (Frank B. Holbrook, ed.; Daniel and Revelation
Committee Series 6; Silver Spring, MD: Biblical Research Institute,
1992), 175-176.
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Daniel Olariu este pastor și predă limba ebraică și cursuri de
Vechiul Testament la ITA, Cernica.
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tematica lunii » » » » »

MARIAJUL CREŞTIN ŞI CRUCEA
Introducere
Adesea, oamenii ne întreabă ce mâncăm prin
locurile pe unde ne poartă slujirea noastră. De-a
lungul anilor, am învăţat să apreciem bucătăriile
din întreaga lume, însă dificultatea cu mâncarea
o avem atunci când ne întoarcem acasă. Ce vom
mânca şi unde vom mânca? Să mergem la un restaurant indian, cubanez sau thailandez sau să
mâncăm acasă? Decizia referitoare la gustul cui
anume va fi satisfăcut depinde întru totul de calitatea mariajului nostru în acel moment.

Viața de lepădare de sine

DACĂ VOIEŞTE
CINEVA SĂ VINĂ
DUPĂ MINE,
SĂ SE LEPEDE
DE SINE, SĂ-ŞI
IA CRUCEA ÎN
FIECARE ZI ŞI
SĂ MĂ URMEZE.
FIINDCĂ ORICINE
VA VOI SĂ-ŞI
SCAPE VIAŢA
O VA PIERDE,
DAR ORICINE ÎŞI
VA PIERDE VIAŢA
PENTRU MINE
O VA MÂNTUI.
(LUCA 9:23,24)

10

În Luca 9:23,24, citim aceste cuvinte pătrunzătoare, rostite de Domnul nostru: „Apoi a zis
tuturor: «Dacă voieşte cineva să vină după Mine,
să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi
să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape
viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa
pentru Mine o va mântui.»”
În contextul capitolului 9, Domnul Isus îi trimite pe cei doisprezece ucenici să predice Evanghelia,
dându-le putere asupra demonilor şi a bolilor. La
întoarcere, le ascultă experienţele misionare, după
care ne este relatată hrănirea miraculoasă a mulţimii de cinci mii, în apropiere de cetatea Betsaida.
După interludiul pentru rugăciune, Isus reia
conversaţia cu ucenicii Săi şi îi întreabă ce anume
spun oamenii despre El. Unii oameni se gândeau
că Isus ar fi Ioan Botezătorul, care înviase din
morţi, alţii spuneau că ar putea fi Ilie. Isus însă
dorea să ştie cine anume credeau ucenicii că este
El şi ce spuneau ei cu privire la El. Atunci, Petru a
răspuns: „Hristosul lui Dumnezeu.”
Conversaţia dintre Învăţător şi ucenici a ajuns
atunci într-un punct de reafirmare a motivelor
pentru care Isus a venit pe pământ. Mai mult,
acest dialog urmărea să clarifice faptul că puterea
pe care ucenicii o primiseră de la Isus şi pe care o
văzuseră manifestată cu atâta slavă cu ocazia înmulţirii pâinilor nu era pentru folosul sau pentru
prestigiul personal, ci pentru a transmite omenirii pierdute mesajul că Dumnezeu este de partea
oamenilor şi este preocupat de grijile lor zilnice.

Dincolo de aceasta, scopul venirii lui Hristos a
fost ca să pătimească şi să moară pentru a face cu
putinţă această viaţă mai bună, iar soarta lor, ca
ucenici ai Săi, avea să fie asemănătoare.

Dificultăți în viața maritală
Căsătoria ocupă un loc proeminent în Biblie.
În cartea Geneza, căsătoria apare drept prima instituţie stabilită de Dumnezeu între un bărbat şi
o femeie. În cartea Apocalipsa, căsătoria este folosită ca metaforă pentru a descrie relaţia dintre
Dumnezeu şi poporul Său. În al doilea capitol din
Evanghelia după Ioan, Îl descoperim pe Isus făcând prima minune la o nuntă din Cana Galileei.
Faptul că instituţia căsătoriei este creată la sfârşitul săptămânii creaţiei ne sugerează că acesta este
idealul lui Dumnezeu pentru neamul omenesc.
Iar aşezarea ceremoniei matrimoniale la începutul lucrării pământeşti a Fiului lui Dumnezeu evidenţiază consideraţia pe care o are Cerul pentru
această instituţie.
Una dintre principalele provocări ce însoţesc
căsătoria este faptul că Dumnezeu doreşte ca
această relaţie să fie o uniune pe viaţă între un
bărbat şi o femeie. În Geneza 2:24, Biblia declară:
„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.” În discuţia cu fariseii despre îngăduirea divorţului, Isus face trimitere la Geneza 2:
„Oare n-aţi citit că Ziditorul de la început 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 nevasta sa şi cei doi vor fi un singur
trup»?” (Matei 19:4-6)
Ce anume face din căsătorie o piatră de încercare? De ce această preocupare pentru divorţ?
Atâtea relaţii încep cu aşa entuziasm şi euforie,
încât cei doi suferă emoţional atunci când nu sunt
împreună, pentru ca apoi, la câteva săptămâni,
luni sau ani după nuntă, lucrurile să înceapă să
se deterioreze.
Nu cu mult timp în urmă, am primit această
întrebare din partea unui bărbat, pentru rubrica pe care o semnăm într-o revistă: „Nu m-aş
fi gândit niciodată că lucrul acesta are să mi se
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întâmple mie, şi totuşi iată-mă foarte nefericit în
căsnicie. Eu şi soţia pur şi simplu nu mai comunicăm, iar dacă o facem, ţipăm unul la altul, iar
relaţia noastră este foarte tensionată. Nu părem
a fi compatibili unul cu altul şi avem puţine preocupări comune. Cum ar putea supravieţui o relaţie atât de disfuncţională? Nu poate fi un cadru
sănătos şi prielnic pentru copiii noştri. Eu nu cred
că Dumnezeu doreşte ca eu să rămân într-o astfel
de relaţie nefericită. Dumneavoastră ce credeţi?”
O întrebare interesantă, pe care o pun multe
persoane căsătorite, cu glas tare sau doar în gând.
Ce s-a întâmplat cu pasiunea şi ataşamentul care
erau atât de evidente înainte de nuntă, iar uneori stingheritoare pentru familie şi prieteni, ca în
timpul cinei, când cei doi aproape se sufocau unul
pe altul cu drăgălăşenii?
Dacă, în perioada de curtenie, extremele se
atrag, în căsnicie, extremele au tendinţa de a se respinge. Aceasta face din căsătorie o piatră de încercare. Ca oameni păcătoşi, suntem din fire egoişti.
Suntem îndrăgostiţi de opiniile noastre şi vrem ca
totul să fie cum vrem noi. Biblia declară în Isaia
53:6: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi
vedea de drumul lui…” Şi nu trebuie să treacă decât câteva săptămâni sau luni de la nuntă, pentru
ca soţii să-şi piardă răbdarea, să fie răutăcioşi unul
cu altul şi fiecare să-şi vadă de drumul lui.

Alegeri în cadrul mariajului
Dumnezeu a creat mariajul pentru fericirea şi
bucuria noastră. Pentru ca relaţia maritală şi altele să fie sustenabile, trebuie să urmăm principiile
date de Dumnezeu. În Galateni 5:22-23, Biblia declară: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea
poftelor: împotriva acestor lucruri nu este lege.”
Gândiţi-vă: dacă aceste principii (roade) sunt
operative în relaţiile noastre – mai ales în cea maritală – atunci când sunt deosebiri de păreri, de
gusturi, de plăceri şi neplăceri, practicarea roadelor menţionate de Pavel ne va ajuta să tratăm acele
deosebiri cu blândeţe, amabilitate şi bunătate, nu
cu mânie, asprime şi indiferenţă.
Niciun mariaj din Biblie nu este un mariaj model. Cu excepţia lui Adam şi a Evei, înainte de cădere, fiecare căsătorie omenească ulterioară a fost
nedesăvârşită. Pentru a avea un mariaj creştin, noi
trebuie să alegem în mod conştient şi hotărât să
fim într-un mariaj creştin, care poate funcţiona
doar atunci când aplicăm valorile spirituale date
nouă de Dumnezeu în Biblie. Alegerea unui mariaj

creştin este la fel ca alegerea de a fi creştin. Este o
decizie pe care o luăm zi de zi, ca cea de a mânca şi
a respira pentru a ne menţine puternici şi sănătoşi.
Pentru ca relaţia maritală să rămână vie şi viabilă,
soţul şi soţia trebuie să îşi hrănească regulat căsnicia, dacă nu, în scurt timp, aceasta îşi va pierde
vigoarea şi va muri.
Pentru a face alegeri bune în căsnicie, trebuie
practicat sfatul din Efeseni 5:15-17, care spune:
„Luaţi seama deci să umblaţi
cu băgare de seamă, nu ca
nişte neînţelepţi, ci ca nişte
înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De
aceea, nu fiţi nepricepuţi, ci
înţelegeţi care este voia Domnului.” Totodată, în Proverbele 1:5, citim: „Să asculte însă
AŞEZAŢI-L PE HRISTOS PE PRIMUL
şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiLOC. PRIVIŢI ÎN PERMANENŢĂ LA
inţa, şi cel priceput, şi va căEL ŞI, PE MĂSURĂ CE DRAGOSTEA
păta iscusinţă.”
VOASTRĂ PENTRU EL CREŞTE,
Cu privire la realităţile din
DRAGOSTEA VOASTRĂ UNUL
viaţa maritală şi la alegerile
PENTRU ALTUL VA DEVENI MAI
pe care soţii trebuie să le facă
ADÂNCĂ ŞI MAI PUTERNICĂ.
pentru a rămâne într-o comuniune strânsă unul cu altul, Ellen White scria: „Afecţiunea pe care o aveţi
unul pentru altul poate fi limpede precum cristalul
şi frumoasă în puritatea ei, însă poate fi superficială, pentru că încă nu a fost testată şi încercată. Aşezaţi-L pe Hristos pe primul loc şi ţintiţi spre El în
toate. Priviţi în permanenţă la El şi dragostea voastră pentru El va creşte zi de zi mai adâncă şi mai
puternică, deoarece este supusă probei încercării.
Şi, pe măsură ce dragostea voastră pentru El creşte,
dragostea voastră unul pentru altul va deveni mai
adâncă şi mai puternică.” (Căminul adventist, p. 83)

DEDICARE ŞI
CONSTRÂNGERE
ELAINE ŞI
WILLIE OLIVER

Devotamentul în căsătorie
Devotamentul stă la baza oricărui mariaj sănătos şi împlinit. Este o decizie pe care trebuie să
o ia fiecare persoană căsătorită pentru a rămâne
astfel. Mariajul creştin nu diferă în această privinţă de celelalte mariaje încheiate pe termen lung.
Fiecare persoană trebuie să decidă în dreptul său,
gradul de devotament fiind direct proporţional cu gradul de satisfacţie maritală de care se va
bucura.
La fel ca alte relaţii din viaţă, şi căsătoria cunoaş
te fluctuaţii. Adesea spunem că nu există mariaje
perfecte, pentru că nu există oameni perfecţi. Prin
urmare, perfecţiunea nu este sinonimă cu devotamentul. Însă devotamentul este condiţia indispenMariajul creştin şi crucea  « Curierul Adventist
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ÎNŢELEGEREA
FAPTULUI CĂ
A FI UCENIC
ÎNSEAMNĂ CĂ
V-AŢI ÎNSCRIS
PENTRU A SLUJI,
NU PENTRU A FI
SLUJIT, ŞI CĂ VĂ
INTERESEAZĂ CE
ANUME PUTEŢI
OFERI, NU CE
PUTEŢI PRIMI,
ESTE SECRETUL
UNEI CĂSNICII CU
UN NIVEL MAXIM
DE DEDICARE
ŞI CARE ÎL
REPREZINTĂ CU
CINSTE PE ISUS
HRISTOS.

sabilă pentru orice relaţie maritală viabilă, aşa cum
oxigenul este necesar pentru a rămâne în viaţă.
În cartea sa The Power of commitment: A guide
to active, lifelong love [Puterea angajamentului:
Ghid pentru o viață de dragoste activă și durabilă],
Scott M. Stanley, renumitul cercetător în domeniul mariajului şi al familiei, sugerează că există
două tipuri de devotamente: dedicarea şi constrângerea.
Dedicarea este tipul de devotament asumat
faţă de ceva sau cineva și exprimă dorinţa şi preo
cuparea primară a cuiva pentru ceva. Constrângerea este mai mult o obligaţie de a face ceva
pentru a evita nişte consecinţe negative. În timp
ce dedicarea este ca o influenţă care te îmboldeşte
să mergi înainte, constrângerea este ca o putere
care te împinge de la spate.
Dedicarea este operativă în portretul pe care Pavel îl face dragostei în 1 Corinteni 13:4-8:
„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină
de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea
nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă
necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie,
nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire,
ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul,
nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va
pieri niciodată.”
Fiecare relaţie maritală are nevoie de ambele
forme de devotament: dedicare şi constrângere. Cu
cât mai mare este nivelul de dedicare dintr-o relaţie, cu atât mai ridicat este şi nivelul de satisfacţie.
Dar în acele momente în care dedicarea este la un
nivel coborât, devotamentul de tip constrângere
ajută cuplurile să treacă cu bine prin văile întunecate pe care adesea le parcurg relaţiile maritale. Însă fiecare soţ trebuie să se angajeze în recuperarea
dedicării cât mai repede posibil, pentru ca mariajul
să poată fi, aşa cum spunea Ellen White, „un colţ
de cer pe pământ” (Căminul adventist, p. 3).

Concluzie
Când ne întoarcem acasă după o lungă călătorie, modul în care decidem ce mâncăm reflectă
în mare măsură calitatea mariajului nostru în acel
moment. Este testul pentru cât de bine practicăm
ceea ce predicăm şi cât de aproape de Isus am rămas.
Adevărul este că mariajul creştin poate fi cu
adevărat creştin doar dacă noi, ca nişte ucenici
adevăraţi, ne luăm crucea şi-L urmăm pe Hristos
în lepădare de sine, sacrificiu de sine şi asemănare
cu El în toate privinţele. Doar calitatea de membri
botezaţi în biserică nu este suficientă pentru a ne
menţine mariajele sănătoase şi puternice.
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Înţelegerea faptului că a fi ucenic înseamnă că
v-aţi înscris pentru a sluji, nu pentru a fi slujit, şi
că vă interesează ce anume puteţi oferi, nu ce puteţi primi, este secretul unei căsnicii cu un nivel
maxim de dedicare ce Îl reprezintă cu cinste pe
Isus Hristos.
O criză maritală presupune o criză spirituală,
indiferent în câte studii biblice aţi fi implicaţi sau
câte suflete aţi condus la botez. Însă atunci când
vă priviţi mariajul în lumina crucii şi luaţi această
cruce şi o purtaţi asemenea lui Hristos, cunoaşteţi
bucuria care izvorăşte din încrederea că Domnul
va face pentru voi ceea ce voi nu puteţi face. Acesta
este tipul de mariaj ce devine mântuitor pentru soţul sau soţia voastră, pentru copiii voştri şi pentru
toţi cei care se găsesc în cercul vostru de influenţă.
Acum, când vă angajaţi în inima voastră să vă
luaţi crucea în fiecare zi, ne rugăm ca mariajul
vostru să cunoască puterea transformatoare care
aduce bucurie, pace şi dragoste. Sau, în cuvintele
lui John Hugh McNaughton (1829–1891):
În căsuţă este bucurie
Când dragostea e-acasă.
Ura şi invidia nu ne tulbură
Când dragostea e-acasă.
Trandafirii înfloresc sub tălpile noastre,
Tot pământul este o grădină înmiresmată
Şi fericirea – toată
Când dragostea e-acasă.
Dragostea devine un mod de viaţă,
Luptelor li se pune capăt dulce şi definitiv
Când dragostea este acasă.
Supunerea cu bucurie este darul reciproc,
Jurământ de bunăvoie ca să iubim şi să zidim,
Balsam vindecător pentru orice dezbinare
E dragostea, în casă.
Mânia se stinge şi presiunile dispar
Când dragostea este acasă.
Copiii învaţă să trăiască în pace,
Curaj ai de a te purta cu har
Când dragostea este acasă.
Poţi pune orice întrebare,
Putere găseşti pentru orice lucrare
Când dragostea e-acasă.
În muncă şi la joacă – bucurie,
Încredere ai înaintea fiecărei zile,
Ştiind că dragostea va găsi o cale:
Când dragostea e-acasă.
Domnul să vă ajute la aceasta! n
Elaine şi Willie Oliver, directori ai Departamentului Viața de Familie la Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
Acest articol este tradus de Cristina Ruță.
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CONSACRARE ŞI APOSTOLAT
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nainte de înălțarea Sa la cer, Domnul Hristos le-a în
credințat ucenicilor un mandat: „Faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Şi iată că Eu sunt cu voi în
toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:19,20).
Evanghelia a fost propovăduită omenirii de către slujitori ai lui Dumnezeu care, urmând exemplul apostolilor, au lăsat totul, au coborât în mijlocul oamenilor, au
slujit nevoilor lor. Aşa a început lucrarea adventistă, aşa
s-a dezvoltat şi aşa se va încheia. Nouă, generaţia zilelor
din urmă, ne revine sarcina încheierii lucrării sub călăuzirea Duhului Sfânt în puterea ploii târzii şi a reînviorării
de la faţa lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este
solemnă – să jertfim totul pe altarul slujirii şi al vestirii
întreitei solii îngereşti, căci Domnul vine curând!
De aceea, „viaţa noastră trebuie să fie strâns legată de
viaţa Domnului Hristos. Noi trebuie să privim mereu la
El şi să ne împărtăşim de pâinea vieţii care se coboară
din cer, să ne adăpăm din fântâna mereu proaspătă, care
oferă totdeauna bogatele ei comori, şi nicidecum să nu
alergăm la alte izvoare. Să nu uităm niciodată că Domnul Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. «Dacă însetează cineva», spunea Domnul Hristos, «să vină la Mine şi
să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura» (Ioan 7:37,38). Dacă
avem întotdeauna pe Domnul înaintea noastră, lăsând ca
inimile noastre să înalţe mulţumiri şi laude la adresa Sa,
atunci viaţa şi lucrarea noastră vor cunoaşte o continuă
reînviorare” (Parabolele Domnului Hristos, p. 97).
Biserica resimte nevoia stringentă după reînviorare şi
reformă, având în vedere evenimentele finale ale istoriei
omenirii, starea noastră laodiceeană, dar şi chemarea de
a aduce la îndeplinire marea strigare, care va încheia lucrarea şi va pregăti ziua glorioasă a revenirii Domnului
Hristos. Inspiraţia divină ne spune că „înainte de revărsarea finală a judecăţilor lui Dumnezeu peste pământ, în
mijlocul poporului lui Dumnezeu se va manifesta o reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din
timpul apostolilor” (Tragedia veacurilor, p. 426).
După cum biserica apostolică a primit, în Ziua Cincizecimii, ploaia timpurie, care a împuternicit-o să ducă
Evanghelia pretutindeni, până la marginile pământului,
tot astfel, în aceste zile ale sfârşitului, rămăşiţa bisericii
lui Dumnezeu va primi ploaia târzie, împuternicind-o
să încheie lucrarea. Ea va vesti Evanghelia cea veşnică
printr-o consacrare deplină, printr-o identificare totală
cu nevoile celor chemaţi la mântuire, printr-o lucrare de
apostolat, sub călăuzirea Duhului Sfânt în puterea ploii

târzii. Aceasta cere din partea noastră o permanentă comuniune cu Domnul Hristos şi o viaţă, aşa cum spune
apostolul Pavel, ascunsă „cu Hristos în Dumnezeu” (Coloseni 3:3). Astfel, Domnul Hristos va fi în noi „nădejdea
slavei” (Coloseni 1:27).
Având Cuvântul lui Dumnezeu în inimă, putem să
auzim vocea Celui Veşnic vorbindu-ne. Deşi trăim într-o
lume a păcatului, putem să respirăm atmosfera cerului.
Ajungem astfel într-o comuniune tot mai strânsă cu Cel
Nevăzut, asemenea lui Enoh,
care a umblat cu Dumnezeu,
apropiindu-se tot mai mult de
pragul lumii veşnice, până când
porţile s-au deschis şi el a păşit
în ea (Educație, p. 127).
„După cum ploaia timpurie
a fost dată prin revărsarea Duhului Sfânt la începutul lucrării
EVANGHELIA ACEASTA
de vestire a Evangheliei, pentru
A ÎMPĂRĂŢIEI VA FI
ca sămânţa preţioasă a adevă- PROPOVĂDUITĂ ÎN TOATĂ
rului să răsară şi să crească, tot LUMEA, CA SĂ SLUJEASCĂ
astfel ploaia târzie va fi revărDE MĂRTURIE TUTUROR
sată la sfârşit, pentru coacerea NEAMURILOR. ATUNCI VA
roadelor şi pentru seceriş” (TraVENI SFÂRŞITUL.
gedia veacurilor, pp. 558–559).
(MATEI 24:14)
Făgăduinţa este şi pentru noi,
şi aceasta nu pentru cândva, în
viitor. Trebuie să fim pregătiţi să o primim acum, căutându-L pe Domnul în umilinţă. Prin puterea Duhului Sfânt,
să ne curăţim de tot ce nu este după voia lui Dumnezeu!
„Exemplul lui Enoh ne stă în faţă. El a umblat cu
Dumnezeu. El a trăit într-o vreme în care poluarea morală se înmulţea peste tot în jurul său. Totuşi el s-a alipit de Domnul, s-a consacrat slujirii Lui, iubind curăţia
morală şi spirituală. Conversaţia lui era despre lucrurile
cereşti. El şi-a educat sufletul să alerge pe această cale
şi a purtat amprenta divină. Înfăţişarea lui era luminată
de lumina ce strălucea pe faţa lui Isus. Enoh a fost ispitit
întocmai ca noi. Atmosfera pe care o respira era poluată
de păcat şi stricăciune, ca şi a noastră; totuşi el a trăit o
viaţă de sfinţenie. El n-a fost întinat de păcatele epocii în
care a trăit” (Mărturii, vol. 2, p. 119).
Cei chemaţi de Dumnezeu să încheie lucrarea călăuziţi de Duhul Sfânt trebuie să rămână curaţi şi neîntinaţi.
„Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta lui” (Apocalipsa 22:12). n

UMBLAREA
CU DUMNEZEU
DUMITRU
POPA

Dumitru Popa este pastor pensionar, fost președinte al Uniunii Române.
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IUBIRE ŞI COMUNIUNE

P

„SĂ IUBEŞTI
PE DOMNUL
DUMNEZEUL TĂU
CU TOATĂ INIMA TA,
CU TOT SUFLETUL
TĂU ŞI CU TOT
CUGETUL TĂU.”
ACEASTA ESTE CEA
DINTÂI ŞI CEA MAI
MARE PORUNCĂ.
IAR A DOUA,
ASEMENEA EI,
ESTE: „SĂ IUBEŞTI
PE APROAPELE
TĂU CA PE TINE
ÎNSUŢI.” ÎN ACESTE
DOUĂ PORUNCI SE
CUPRIND TOATĂ
LEGEA ŞI PROROCII.
(MATEI 22:37-39)
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robabil, fiecare om s-a oprit cândva lângă
rostirea „iubesc”, fie oferind iubirea, fie oferindu-i-se această iubire. Taina acestei situări sentimentale confirmă cât de mult sau cât de
puțin aparținem lui Dumnezeu prin alegere. Este
greșit să credem că, în drum spre Dumnezeu, am
putea evita această situare sentimentală. Omagiul
vieții duhovnicești comunionale este zămislit,
deopotrivă, în puterea sentimentală și în puterea
decizională de a iubi. Doar oamenii fără Dumnezeu pot gândi altfel. Oricât am fi de străini de religiozitatea biblică, nu putem propune și gestiona
o viață în afara iubirii și comuniunii. Rădăcinile
egoismului și ale răzbunării sau răutății folosesc
tot iubirea pentru a crea otrava lor.
Popasul nostru în ceea ce am numit „Iubire și
comuniune” nu corespunde preocupărilor tale de
a ști despre iubire, ci preocupărilor lui Dumnezeu
de a te face să fii iubire! De la Cioran, care definește
iubirea spunând că aceasta „este o formă de comuniune şi de intimitate”1, deși nihilismul lui poate
încuraja pe oricine la sinucidere, și până la Nicolae Ceaușescu, cel care declara: „Educăm tineretul
în spiritul dragostei și respectului față de lupta și
munca înaintașilor”2, oricine este capabil să definească iubirea sau să vorbească despre ea. Dumnezeu nu vorbește despre iubire, Dumnezeu este
intim iubirii Sale, așa încât El este și iubirea în sine,
iar acest mod de a exista ne pune într-un dialog
comunional cu El, nu unul raționalist filosofic religios. „Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu;
pentru că Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8).
Nu avem de-a face cu o cunoaștere a discursului,
ci cu o cunoaștere a relaționării, a comuniunii.
„Miracolul iubirii suprimă îndepărtarea, distanţa, singurătatea şi ne face să presimţim ce poate fi
unitatea tainică a celor ce se iubesc, o identitate în
diversitate a două persoane.”3 Așadar, în iubire nu
sărbătorim știrea, ci comuniunea. Mântuiții nu află
că au fost și sunt iubiți, ci mântuiții trăiesc mutarea
comunalității pământești într-o comunalitate ce
rească eternă, ambele situații fiind intime doar
iubirii dumnezeiești.

A iubi nu implică a ști! Tu nu trebuie să știi
cum să iubești și nici altul nu trebuie să știe cum
să te iubească. A iubi implică a fi intim prezenței
lui Dumnezeu în tine. Într-o situație de acest
gen, ești altfel de om. Se modifică felul de a exista în detrimentul dihotomiei dintre ce cunoști
și ce ești. Când cunoștința ta și ființa ta consumă spațiul ce le desparte, atunci devii capabil de
unitate și comuniune interioară. Această situație
inaugurează posibilitatea de a fi locuit de Dumnezeu. „Poate că nu există în viața noastră duhovnicească lucrare mai urgentă ca retrezirea uimirii
și cutremurării în fața minunii și a tainei propriei
noastre persoane.”4 Aici confirmăm existența iubirii și a comuniunii sau tot aici dovedim înstrăinarea acestora de viața noastră. Schimbarea pe
care o aduce iubirea în ființa umană este una de
substanță și de destin. Cea de substanță are în vedere a ne face părtași de fire dumnezeiască în detrimentul firii pământești, iar cea de destin are în
vedere schimbarea destinului nostru dinspre murire spre viața veșnică. Iată ce important este să faci
ca interioritatea persoanei tale să fie contemporană cu modul de a te comporta și de a relaționa.
Iubirea nu te face intim lucrurilor și realităților
pe care le iubești, ci iubirea te face intim odihnei
dumnezeiești, prezenței lui Dumnezeu în tine.
Această realitate te face străin meșteșugului de a-i
ajuta pe oameni și pe tine să se resemneze prin
împăcare față de o anumită situație și este familiar
meșteșugului de a crea sărbătoarea prin care pui
în comuniune semenii cu Dumnezeu și cu tine,
în iubire.
Când Hristos sintetizează, universalizând, tot
textul Sfintelor Scripturi, declară importanța iu-
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birii și a comuniunii: „Isus i-a răspuns: «Să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu
tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.» Aceasta este
cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua,
asemenea ei, este: «Să iubeşti pe aproapele tău ca
pe tine însuţi.» În aceste două porunci se cuprind
toată Legea şi Prorocii”(Matei 22:37-39). Nu poate fi între mine și Dumnezeu o comuniune bazată
pe iubire, din care să lipsească semenul meu, cum
nu poate fi între mine și semenul meu o comuniune bazată pe iubire, din care să lipsească Dumnezeu. Declarația ta că Îl iubești pe Dumnezeu
este o declarație incorectă, dacă eu lipsesc din
acea iubire, iar declarația că mă iubești, dacă El
lipsește din ea, este la fel de neadevărată. Când
cineva rostește „iubesc”, în această rostire sunt
deopotrivă Dumnezeu și semenul lui. Nu există
datorie de onoare sau instituțională care să poată
compromite această ecuație.
Iubire și comuniune. Comuniunea este lucrarea
tainică a ființei, prin care Dumnezeu transformă
sentimentul în eveniment: evenimentul întâlnirii
interioare și evenimentul întâlnirii interpersonale.
Astfel, comuniunea ne ajută să depășim narcisismul și să ne facem vulnerabili cu noi înșine într-un
eveniment al dialogului interior. Numai așa ne putem schimba, numai așa poate să ne pară rău de
greșeli și de păcate. În comuniunea interpersonală, depășim preferențialismul și sărbătorim iubirea tuturor semenilor noștri și a lui Dumnezeu.

Comuniunea surprinde realitatea de a fi părtași la
același trup, nu prin împărțeală, ci prin unitizare.
Spre exemplu, în comuniunea euharistică a iubirii,
adică a ceremoniei de Sfânta Cină, noi nu împărțim
trupul lui Hristos între noi, nu își ia fiecare bucata
cuvenită și se desparte. Prin bucata de „pâine”, ne facem părtași, ne unim în trup, în trupul Lui. Iubirea
și comuniunea unește „trupul”, nu îl împarte. Acesta trebuie să fie modelul tău de iubire, acesta trebuie să fie modelul tău de pocăință.
„Iubirea nu poate fi într-o existență monopersonală. Iubirea implică comuniunea interpersonală. Iubirea înseamnă îndreptarea
mea spre altul și în aceasta se arată puterea
mea.”5Altfel spus, ești puternic pentru că ai
rost și rol în evenimentul fericirii mele. Ești
familiar acestui eveniment sau ești străin?
Iubirea și comuniunea este realitatea
bisericii care a fost realizată prin „dezasCINE NU IUBEŞTE
trul” crucii. Acest eveniment este singuN-A CUNOSCUT
rul unde iubirea a strivit comuniunea: „Şi
PE DUMNEZEU,
pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu
PENTRU CĂ
glas tare: «Eli, Eli, lama sabactani?», adiDUMNEZEU ESTE
că: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
DRAGOSTE.
pentru ce M-ai părăsit?»” (Matei 27:46).
(1 IOAN 4:8)
Iubirea Tatălui a strivit comuniunea dintre El și Fiul Său cu rostul de a se înțelege
că în Dumnezeu iubirea comunională suprimă orice apartenență la păcat sau prezență a
păcatului. „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor”(Isaia 53:6). În această
parabolă nerepetabilă este chipul mântuirii noastre prin iubire și comuniune. „Chip al iubirii logodnicilor, iubirea este şi chip al iubirii conjugale
între Dumnezeu şi sufletul omenesc.”6 Dacă vrei
să iubești, vei fi în comuniune cu Dumnezeu și cu
mine în taina interiorității persoanei tale, iar lucrul acesta va corecta vizibil toate relele săvârșite
public sau în ascuns.
În concluzie, dacă iubești, Îl ai pe Dumnezeu
și pe mine în miracolul tainelor sufletului tău.
Dacă unul dintre noi lipsește, nu iubești. Și, dacă
nu iubești, n-ai cunoscut pe Dumnezeu… n
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Emil Cioran, Pe culmile disperării, 1934.
Istoria patriei și a Partidului Comunist Român, în opera preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, 1979, București, p. 5.
3
Paul Evdokimov, Taina iubirii, p. 91.
4
Kallistos Ware, Împărăția lăuntrică, 1996, București p. 35.
5
Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea,
1993, București, pp. 52–53.
6
Paul Evdokimov, Taina iubirii, p. 94.
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Dr. Iacob Coman este pastor și conferențiar universitar.
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ELOHIM (I)

P

HARUL
DOMNULUI ISUS
HRISTOS ȘI
DRAGOSTEA LUI
DUMNEZEU ȘI
ÎMPĂRTĂȘIREA
SFÂNTULUI DUH
SĂ FIE CU VOI
CU TOȚI! AMIN!
(2 CORINTENI
13:14)

16

rimul verset din Biblie, primul dintre cele
31 102 versete din care este compusă Sfânta
Scriptură, zice: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Geneza 1:1). Numele
„Dumnezeu” din acest text este traducerea termenului ebraic Elohim, care are formă de plural și înseamnă „Dumnezei”. Deci, la început,
„Dumnezeii” au făcut cerurile și pământul. Biblia
propovăduiește monoteismul, adică existența
unui singur Dumnezeu. Iată un asemenea text:
„Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru,
este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul,
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău și cu toată puterea ta” (Deuteronomul 6:4,5).
Totuși acest text spune că Dumnezeu este
„singurul Domn”, nu spune că Domnul este singurul Dumnezeu. Există oare texte care să spună
așa? Iată câteva dintre ele:
„Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și
Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: «Eu sunt
Cel dintâi și Cel de pe urmă și afară de Mine nu
este alt Dumnezeu»” (Isaia 44:6).
„Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca
să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și
că nu este alt Dumnezeu afară de El” (Deuteronomul 4:35).
„Eu sunt Domnul și nu mai este altul; afară de
Mine, nu este Dumnezeu” (Isaia 45:5).
Interesant și clar: după ce, în primul text, s-a
spus că „Dumnezeul nostru este singurul Domn”,
în următoarele trei se spune că „Domnul este singurul Dumnezeu”. Dus și întors, același lucru.
Au existat diferite nume pentru Dumnezeu în
Vechiul Testament. Iată-le pe cele mai importante:
Elohim înseamnă „Dumnezeu” la plural; acest
nume și El se referă la puterea divină a lui Dumnezeu, prezentându-L ca pe Cel tare și puternic,
Dumnezeul creației.
Adonai, însemnând „Domnul”, Îl prezintă ca
fiind Cârmuitorul atotputernic: „În anul morții
împăratului Ozia, L-am văzut pe Domnul șezând
pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele
mantiei Lui umpleau Templul” (Isaia 6:1).

Yahveh, propriu-zis IHVH, tradus cu „Iehova” sau „Domnul”, accentuează credincioșia și harul legământului divin (conform cu Adventiștii de
ziua a șaptea cred…, p. 20); sensul este de existență
prin Sine Însuși, necreat, izvor de viață. Dumnezeu S-a recomandat așa în Exodul 3:14: „Eu sunt”
sau „Eu sunt Cel ce sunt”.
El Shaddai se traduce „Dumnezeul cel atotputernic”, așa cum i S-a prezentat El lui Avraam
în Geneza 17:1.
Elyon are sensul de „Cel Preaînalt”, iar El
Elyon se traduce „Dumnezeul cel preaînalt”; stă
scris că Melhisedec „era preot al Dumnezeului
celui Preaînalt” (Geneza 14:18).
El Roy are înțelesul de „Dumnezeul care mă
vede”. Fântâna lângă care Îngerul Domnului i S-a
arătat lui Agar a fost numită „Fântâna Celui viu
care mă vede” (Geneza 16:14), în ebraică Lahai
Roy, „Cel viu care mă vede”.
El Yisrael, cu sensul „Dumnezeul lui Israel”.
În Ezra 5:1, se spune: „Prorocii: Hagai, prorocul,
și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care
erau în Iuda și la Ierusalim, în Numele Dumnezeului lui Israel” (El Yisrael).
După ce arată nimicnicia și absurditatea idolatriei, profetul Habacuc strigă: „Domnul însă este în templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă
înaintea Lui!” (Habacuc 2:19,20; citat este versetul 20). Ellen G. White a arătat că rostirea numelor divine trebuie să fie făcută cu multă prudență:
„Am văzut că numele cel sfânt al lui Dumnezeu
trebuie să fie folosit cu respect și sfială. Cuvintele
Dumnezeu Atotputernic sunt asociate și folosite
de unii în rugăciune într-un mod nepăsător, necugetat, ceea ce Lui Îi displace. Aceștia nu înțeleg
sensul de Dumnezeu și de adevăr, altfel ei nu ar
vorbi atât de nerespectuos despre Dumnezeul
cel mare și înfricoșat, care urmează să-i judece
în curând în ziua de apoi. A zis îngerul: «Nu le
asociați, pentru că Numele Său este înfricoșat.»
Aceia care își dau seama de măreția și maiestatea
lui Dumnezeu vor lua numele Său pe buzele lor
cu sfială sfântă. El locuiește în lumină de care nu
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te poți apropia; niciun om nu-L poate vedea și să
trăiască. Am văzut că va trebui să înțelegem și să
corectăm aceste lucruri înainte ca biserica să poată progresa.” (Scrieri timpurii, p. 122)
În timp ce oricare dintre cele trei Persoane divine e Dumnezeu, uneori se zice în Biblie „Dumnezeu” numai cu referire la Tatăl. Exemple:
„Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o
Dumnezeu” (Apocalipsa 1:1).
„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus
Hristos, Domnul nostru” (Romani 7:25).
„Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai
mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și
mijlocește pentru noi!” (Romani 8:34).
„Căci știți bine că niciun desfrânat, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător
la idoli, n-are parte de moștenire în Împărăția lui
Hristos și a lui Dumnezeu” (Efeseni 5:5).
„Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel
dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru Miel”
(Apocalipsa 14:4).
Găsim suficiente texte care ne feresc să facem
confuzie între Persoanele Dumnezeirii, și anume:
„Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum
las lumea și Mă duc la Tatăl” (Ioan 16:28). Aici e
clar că Fiul e diferit de Tatăl, că El este altcineva;
sunt două Persoane diferite.
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța
toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce
v-am spus Eu” (Ioan 14:26). Potrivit acestui text,
Duhul e diferit de Tatăl; e clar că sunt două Persoane distincte.
„El (Duhul Sfânt) Mă va proslăvi, pentru că
va lua din ce este al Meu și vă va descoperi” (Ioan
16:14). Duhul Sfânt e diferit de Fiul; e clar că sunt
două Persoane diferite.
În textul următor, avem descoperită identitatea fiecăruia în mod clar: „Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână
cu voi în veac, și anume Duhul adevărului” (Ioan
14:16,17). Aici: Eu = Fiul; El = Tatăl; El = Duhul
adevărului, sau Duhul Sfânt. Nu sunt trei? Și nu
sunt distincți?
Unii interpreți fac încercări disperate pentru a
demonstra că 1 poate fi egal cu 3 și 3 poate fi egal
cu 1, căutând argumente în matematică și în fizică. Sau e folosită o astfel de formulă matematică:
nu 1 + 1 + 1 = 1, ci 1 x 1 x 1 = 1. Înmulțire? Trei
Persoane înseamnă alăturare, nu înmulțire. Nu
este nevoie de această caznă, ea nu convinge pe
nimeni și este o absurditate. Când vorbim despre
Divinitate, înțelegem așa: Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu – trei Ființe divine, nu o Ființă

cu trei fețe, ci Persoane distincte, care discută împreună și lucrează împreună.
Cum este atunci religia Bibliei monoteistă?
Nu este oare credința în trei Ființe divine politeism? Nu este. Noi nu credem în trei dumnezei
independenți și străini unul de altul. „Cărturarul I-a zis: «Bine, Învățătorule. Adevărat ai zis că
Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El»” (Marcu 12:32). Dar Isus a zis
în Ioan 10:30: „Eu și Tatăl una suntem.”
De asemenea: „Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una,
cum și Noi suntem una” (17:22). Suntem
unul, mai exact una, în sensul de unitate desăvârșită din orice punct de vedere.
Dumnezeu este unul pentru că nu există
altul în afara cercului Dumnezeirii care să
aibă identitatea și calitatea de Dumnezeu.
Un singur Dumnezeu, în contrast cu poEU SUNT DOMNUL
liteismul păgân, unde zeii, închipuiți de
ȘI NU MAI ESTE ALTUL;
oameni, se comportă ca oamenii, având
AFARĂ DE MINE, NU
aceleași patimi și manifestări ca oamenii,
ESTE DUMNEZEU.
uneori chiar dușmănindu-se și războin(ISAIA 45:5)
du-se între ei.
În Matei 28:19, Isus le-a poruncit ucenicilor:
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile,
botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh.” Chiar și numai acest text Îi pune pe picior de egalitate: sunt trei Persoane divine purtând numele de „Dumnezeu”; ori toți trei,
ori niciunul, altfel orice logică este dată peste
cap. Cineva zicea că alăturarea acestor trei nume
nu-I face Trinitate, după cum alăturarea numelor Iacov, Chifa și Ioan, în Galateni 2:9, nu-i face
trinitate. Ciudat! Botezul e un act spiritual făcut
nu în nume de oameni, ci în numele Tatălui și
al Fiului și al Sfântului Duh – e cu totul altceva!
Observați conjuncțiile de legătură „și”, „și”. Nu
sunt menționări repetate, ci alăturări de Ființe
distincte.
Există și alte texte unde cele trei Persoane divine sunt menționate împreună, de exemplu:
„Harul Domnului Isus Hristos (Fiul) și dragostea lui Dumnezeu (Tatăl) și împărtășirea
Sfântului Duh (numit exact) să fie cu voi cu toți!
Amin!” (2 Corinteni 13:14)
„Și Eu (Fiul) Îl voi ruga pe Tatăl (numit exact)
și El vă va da un alt Mângâietor (Duhul Sfânt),
care să rămână cu voi în veac” (Ioan 14:16).
„El (Duhul Sfânt) Mă va proslăvi, pentru că
va lua din ce este al Meu (Fiul) și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl (numit exact) este al Meu,
de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă
va descoperi” (Ioan 16:14,15).

UN SINGUR
DUMNEZEU
ŞTEFAN
RADU
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NUMELE
CEL SFÂNT AL
LUI DUMNEZEU
TREBUIE SĂ FIE
FOLOSIT CU
RESPECT
ȘI SFIALĂ.

Nu sunt foarte multe texte unde să fie men
ționate împreună toate cele trei Persoane ale
Dumnezeirii, iar aici îndoielnicii pot specula, dar
ar fi un nonsens să o facă. În multe altele, Persoanele divine apar în mod izolat sau în asocieri
diverse:
Tatăl: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor
lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i
socotește neprihăniți!” (Romani 8:33)
Fiul: „Cine ne va despărți pe noi de dragostea
lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea?” (versetul 35)
Duhul Sfânt: „Fiindcă au fost opriți de Duhul
Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin
ținutul Frigiei și Galatiei” (Faptele 16:6).
Tatăl și Fiul: „Și părtășia noastră este cu Tatăl
și cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1:3).

Tatăl și Duhul Sfânt: „Însă nădejdea aceasta
nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a
fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt,
care ne-a fost dat” (Romani 5:5).
Fiul și Duhul Sfânt: „Duhul Domnului este
peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor
Evanghelia…” (Luca 4:18).
Aceste texte nu neagă învățătura despre Sfânta Treime, ci vorbesc ocazional despre una sau
despre două dintre cele trei Persoane ale Dum
nezeirii. Nu este de mirare că sunt multe texte
unde numai o astfel de Persoană este menționată.
E numai normal să fie așa. Dar nu există niciun
text undeva în Biblie care să spună că Dumnezeirea este formată dintr-o singură Persoană. Că nu
sunt trei. n
Ștefan Radu este pastor pensionar.

Semne și simboluri este o emisiune de mediatizare a științei, care își propune să ofere o cheie pentru înțelegerea fenomenelor culturale, sociale, economice actuale, cu accent pe dimensiunea lor simbolică și religioasă. Invitații sunt cadre didactice
universitare recunoscute în domeniul și în specializarea lor, precum și academicieni de prestigiu. Emisiunea este realizată de
Ștefan Bratosin, prof. univ. dr. în Științele comunicării la Universitatea Paul Valéry din Franța. Invitatul permanent al emisiunii
este Mihaela Tudor, conf. univ. dr. la Universitatea Paul Valéry.
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Odată cu preluarea emisiunii „Texte şi semnificaţii” în reţeaua
Radio Mondial Adventist (Adventist World Radio), aceasta poate fi
ascultată de pe orice telefon mobil/tabletă, cu conexiune la internet.
Orice utilizator se poate „abona” gratuit la ascultarea acestor emisiuni şi orice nouă emisiune se va încărca automat în telefonul/tableta
sa, fără alt efort. Procedura: se instalează o aplicaţie podcast (pentru
windows; IOS; android – recomandare podcast & radio addict); apoi,
în aplicaţie, se caută noul podcast astfel: AWR - Texte si Semnificatii.
Se apasă pe „subscribe” şi astfel abonarea este gata. Procedura 2:
se instalează aplicaţia podcast (IOS, windows, android etc.); de pe
telefon/tabletă se accesează site-ul www.awr.org, se caută emisiunea în limba română, apoi „subscribe to podcast” – aici se copiază
linkul (prin apăsare prelungită) – apoi deschideţi aplicaţia de podcast instalată, mergeţi la secţiune „add podcast” sau „new podcast şi
acolo adăugaţi linkul copiat de pe awr.org. Emisiunea se transmite în
programul de seară al RVS în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în
cadrul matinalului de sâmbătă dimineaţa. Vă dorim audiţie cu folos!

VENERAREA OBIECTELOR SFINTE ÎN BIBLIE
P
orunca închinării este clară: „Să nu-ţi faci chip
cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care
sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în
apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini
înaintea lor şi să nu le slujeşti” (Exodul 20:4-5).
Închinarea o poate primi doar Dumnezeu – în
mod direct şi nemijlocit de imagini, de statui sau
de vreo altă formă materială – şi trebuie făcută în
„duh şi-n adevăr” (Ioan 4:24).
În cortul întâlnirii avem perdeaua despărţitoare şi capacul chivotului cu heruvimi (Exodul
26:1,31). Însă prin acestea, nu este anulată porunca a doua, care interzice închinarea la aceste
reproduceri şi slujirea lor. A avea nişte heruvimi
cu scop decorativ şi didactic, care să sugereze
protecţia lui Dumnezeu asupra cortului întâlnirii,
dar fără să implice închinarea şi slujirea lor, arată
modul în care omul relaţionează cu obiectele materiale considerate sfinte: le preţuieşte, le respectă,
dar niciodată nu le aduce închinare, nu le aprinde
lumânări şi nu le slujeşte în vreun fel! La fel se
întâmplă cu toiagul înflorit al lui Aaron, cu tablele
de piatră cu cele 10 porunci sau cu vasul cu mană.
Pentru rămăşiţele pământeşti ale credincioşilor, avem aceeaşi atitudine: respect, dar niciodată
venerare, închinare sau slujire a lor, nici pelerinaje la mormintele sfinte, căci trupurile moarte
sunt necurate, nesfinte (Numeri 19:11-13). Oasele lui Iacov şi Iosif sau trupurile neînsufleţite ale
lui Ioan Botezătorul şi Ştefan au fost înmormântate cu respect, dar niciodată n-au fost expuse,

folosite în sens liturgic, nimeni nu s-a închinat
la ele nici în cortul întâlnirii, nici în Templul lui
Solomon, nici în cadrul celor 3 pelerinaje
anuale de la Ierusalim (cu ocazia Paştelui, Cincizecimii, Sărbătorii Corturilor) şi
nimeni nu a aşteptat vindecare de la ele.
Întruparea lui Isus a însemnat venirea între oameni, în trup material, a lui Dumnezeu. Doar Isus, Dumnezeu întrupat, a
primit închinarea oamenilor (Ioan 20:26;
Filipeni 2:10). Biblia nu lărgeşte practica
închinării în dreptul altor materializări, ci
ÎNCHINAREA
o reduce strict la Isus, direct la Isus, închiO POATE PRIMI
nare nemijlocită de imagini, de statui ori
DOAR DUMNEZEU,
de alte simboluri sau fiinţe. Astfel, porunÎN MOD DIRECT,
ca a doua este în continuare respectată şi
NEMIJLOCIT ȘI
niciun credincios nu este chemat să se înTREBUIE FĂCUTĂ ÎN
DUH ȘI-N ADEVĂR
chine sau să slujească vreunei reproduceri
(IOAN 4:24).
a unei fiinţe cereşti sau pământeşti.

TEXTE ŞI
SEMNIFICAȚII
GABRIEL
IŞVAN

În concluzie
Porunca închinării este scurtă şi clară. Orice
manieră în care ne arătăm respectul şi preţuirea
faţă de oameni şi obiecte nu trebuie să depăşească
limitele impuse de Dumnezeu. Închinătorul sincer se bucură să împlinească ceea ce Dumnezeu
a lăsat! 
Gabriel Ișvan este directorul Departamentului Libertate
Religioasă și Comunicare, Conferinţa Muntenia.
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PURTĂTORI DE POVERI

Î

n noiembrie 2015, s-au împlinit 100 de ani de când renumitul savant Albert Einstein a prezentat pentru prima
dată Teoria relativității la Academia Regală de Științe din
Berlin, în fața unei elite de învățați. Era în data de 25 noiembrie 1915.
Totul a pornit de la un experiment mental, o modalitate
științifică de cercetare, caracteristică pentru marele savant.
Einstein obișnuia să pună întrebări ieșite din comun, ca
apoi să le caute dezlegarea. De pildă: Ce s-ar întâmpla dacă
urmărești o rază de lumină?
În 1907, pe când ședea pe scaunul său, în biroul de patentări din Berna, Elveția, trăiește un fel de revelație în urma unei alte întrebări: De ce un om care se află în cădere
liberă nu-și mai simte propria greutate? Această constatare
l-a uimit într-atât de mult pe Albert Einstein, încât a pornit o cercetare asiduă pentru elucidarea enigmei. Nici nu
bănuia pe atunci cât de departe va ajunge. După opt ani de
calcule, de rectificări, a ajuns în final la descoperirea Teoriei relativității, ceea l-a făcut atât de renumit.
Cred că merită să transferăm aceeași întrebare pe plan
sufletesc: Ce să facem ca să nu mai simțim apăsarea greu
tăților? Rezolvarea unei astfel de probleme ar fi, pentru
mulți, mai utilă, mai importantă decât înțelegerea complicatei Teorii a relativității. Fiecare om știe, în măsură mai
mică sau mai mare, cât de apăsătoare pot deveni uneori
propriile greutăți sufletești. Unele poveri sunt vizibile.
Altele sunt invizibile, ceea ce nu înseamnă implicit că ar
fi mai ușoare. Dimpotrivă, pot fi mai neplăcute, mai dureroase chiar, decât cele evidente. Unele sunt previzibile,
altele iarăși apar din senin. Unele sunt cauzate de alții, de
circumstanțe asupra cărora nu avem niciun control, iar
tendința este să ne simțim nedreptățiți. Altele sunt cauzate
de noi înșine și tocmai de aceea devin mai insuportabile,
pentru că apare o componentă în plus, aceea a autoînvinovăţirii. Toate aceste poveri constituie un bagaj de care
nu te poți dispensa când vrei, pentru a răsufla ușurat chiar
și pentru un timp, pentru a te odihni. Sunt greutăți legate
organic de noi, precum cocoașa de cămilă. Le purtăm în
timpul zilei, ne culcăm cu ele și ne trezim tot cu ele.
Efectele pe plan psihic nu se lasă prea mult așteptate.
Ești împins în hăul întunecat al depresiei, ca un barcagiu
care plutește în derivă, în ciuda eforturilor sale disperate.
Curenți mult mai puternici decât forţa brațelor îl mână
în direcția opusă, spre adâncuri înfricoșătoare. În această luptă, tendința este să pierzi orice fel de motivație de a
mai face ceva, de a mai opune vreo rezistență, pentru că ți
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Cum putem scăpa de poverile proprii?

se pare că viața nu mai are niciun sens, că este dirijată de
forțele oarbe și nemiloase ale hazardului. Cineva a descris
astfel această stare: „Te simți dezorientat, gol, fără valoare,
un nenorocit, un nimeni, o povară chiar pentru tine însuți.
Viitorul nu mai are nicio semnificație, nu mai ai niciun fel
de obiectiv care să-ți mai dea vreo speranță și care să te
ajute, care să te impulsioneze înapoi la o viață activă.
Însă menținerea și cultivarea unui obiectiv înalt trebuie însoțite de construcția unei speranțe cu privire la
viitor, speranța de a te vindeca de depresie și de a-ți recăpăta viața. Chiar dacă nu te poți concentra asupra scopului
atunci când te lupți, speranța este elementul fundamental pentru a redobândi simțământul cu privire la ceea
ce ești.”
Tocmai acestor purtători de poveri, Domnul Isus le
adresează una dintre cele mai mișcătoare invitații:
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă
voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de
la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi
odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi
sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)
Aceste texte biblice sunt mai mult decât o invitație
cordială. Ele conțin elementele fundamentale ale soluției,
protocolul măsurilor de urgență care se impun pentru cei
„trudiți și împovărați”. Sunt măsurile de prim ajutor venite
de la forul cel mai competent, venite de la Cel care a fost
zdrobit prin suferință.

1. „Veniți la Mine...” Prima măsură este eliminarea distanței
dintre noi și Isus, cât și a sentimentului chinuitor de a fi
singur, un simptom atât de caracteristic celor copleșiți de
greutăți. Suferințele provoacă un complex de simțăminte
negative: de a fi nedreptățit, abandonat, părăsit, uitat... Su
ferința produce miopie, un egocentrism bolnăvicios. Nu
mai vedem decât ce se petrece în noi și în proximitatea
noastră.
Trebuie să recunoaștem că, pentru omul de azi, o asemenea invitație de „a veni la Isus” sună patetic, dar irelevant. Ce înseamnă de fapt „a veni la Isus”?
În vremea aceea când a fost rostită, când Isus era pe
pământ, această invitație pare să fi fost doar o dificultate
de ordin geografic. Isus putea fi găsit undeva în Palestina.
Dar azi unde și cum Îl putem găsi? Pentru om pare a fi o
distanță în kilometri, în ani-lumină, dar pentru Isus piedica nu este distanța dintre cer și pământ, ci distanța dintre
inimi: distanța dintre inima mea și inima Sa.
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De fapt azi, ca și atunci, adevărata distanță de străbătut
pentru a veni la Isus nu este spațiul fizic, ci distanța creată
de îndoieli, necredință, dezinteres, elemente care pot constitui bariere uriașe între noi și Mântuitorul lumii. Isus este
doar la distanța unei întoarceri de 180 de grade de fiecare om. Distanța în kilometri, în ani-lumină o parcurge El.
Distanța sufletească trebuie să o eliminăm noi.
„El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să
locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe
Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar
că nu este departe de fiecare din noi.” (Faptele 17:26-27)

2. „Luați jugul Meu asupra voastră…” A doua măsură este
schimbarea felului de a purta poverile. Jugul este modalitatea prin care, acceptând o greutate mai mică (jugul), putem
purta mult mai ușor greutăți mari, pe care nici nu le-am
putea ridica.
Crescătorii de animale spun că unii cai nărăvași, la vederea unor poveri care li se par a fi prea mari, nici măcar
nu încearcă să le urnească. De aceea sunt înhămați în așa
fel încât să nu vadă încărcătura din căruță.
Jugul este modalitatea prin care poverile care ne încovoiau ne sunt luate de pe spinare și sunt mutate în urma
noastră. De acum, în fața noastră vedem doar ținta și drumul care ne poartă spre obiectivele majore ale vieții.
Concentrarea în activități utile, în subiecte înălțătoare
este o metodă de a ne ușura poverile. Iată că și aici se aplică
principiul lui Arhimede despre plutirea corpurilor. Creierul nostru este construit în așa fel încât nu se poate concentra concomitent la două subiecte diferite.
Poetul Vasile Alecsandri a trecut printr-o experiență
dureroasă în tinerețea lui, în urma unei decepții. Cauza
a fost aceea că sora lui Costache Negri a întrerupt relația
de prietenie cu el. Alecsandri a suferit cumplit. Bunul său
prieten Nicolae Bălcescu i-a scris o scrisoare în care i-a
dat un sfat valoros: „Nenorociți sunt acei oameni care își
concentrează toată puterea de a iubi în lucruri trecătoare.
Concentrează-ți capacitatea de a iubi în lucrurile veșnice și
nu vei fi dezamăgit niciodată.”
3. „Învățați de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi
veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Această măsură se

referă la schimbarea atitudinii, a mentalității în faţa greută
ților.
Necazurile ne fac mai sensibili, mai irascibili. Gama
stărilor negative poate merge de la nemulțumire până la
revoltă. Antidotul eficient este blândețea.
Blândețea nu este o formă de slăbiciune, o resemnare
neputincioasă, o formă de abandonare a luptei. Dimpotrivă, este o victorie în lupta cu noi înșine. În loc să luptăm
încercând să calmăm vânturile și valurile din jurul nostru,
asupra cărora oricum nu avem niciun control, calmăm furtuna din noi, încrezându-ne pe deplin în Dumnezeu.

Prin smerenie se coboară pragul așteptărilor, pragul
pretențiilor. Cu cât concepția mea despre mine este mai
mare, cu atât cresc și așteptările. Dacă ceea ce mi se întâmplă este sub această ștachetă, atunci mă simt nedreptățit și
forul dreptății din mine reacționează ca atare. Cât de mic
trebuie să fiu în ochii mei?
„Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur.” (Galateni 6:3)
Această afirmație contravine tuturor recomandărilor
din manualele de psihologie în care eşti încurajat să te încrezi în forțele proprii și în valoarea proprie.
Dar ceea ce spune Biblia este
și corect, și salutar. Este corect
pentru că, indiferent care sunt
calitățile, talentele noastre, nu
noi le-am produs, ci le-am primit. Cel mult le-am dezvoltat.
Și, pe de altă parte, menținând
valoarea zero în dreptul valorii
VENIŢI LA MINE,
personale, realizările nu te urcă
TOŢI
CEI TRUDIŢI
pe treptele periculoase ale mânŞI
ÎMPOVĂRAŢI,
ŞI EU
driei, ci pe treptele recunoștinței
VĂ
VOI
DA
ODIHNĂ.
față de Dumnezeu, de la care
(MATEI 11:28)
„vine orice dar bun”. Acceptând
valoarea zero, devii imun față de
o mulțime de atacuri.
Însă nu e permis să cobori sub valoarea zero, deoarece
vei coborî pe panta depresiei.

JUGUL LUI
HRISTOS
EMILIAN
NICULESCU

4. „Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” Această
ofertă subînțelege un schimb de poveri. În schimbul poverilor noastre, ni se oferă sarcina lui Isus. Povara de care ne eliberează Domnul Isus nu constituie neapărat toate
poverile noastre, dar una este în mod cert: aceea a păcatelor noastre, cea care ne răpește pacea sufletească, cea care ne periclitează mântuirea. Sarcina Lui se referă la toate
greutățile care apar de pe urma trăirii în conformitate cu
voința lui Dumnezeu.
Un exemplu biblic ne ajută să înțelegem de ce este
ușoară această sarcină:
„Astfel Iacov a slujit şapte ani pentru Rahela; şi anii
aceştia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea.”
(Geneza 29:20)
O slujire din dragoste față de Dumnezeu, care merită
nespus mai multă iubire decât merita Rahela din partea lui
Iacov, va face ca jugul, sarcina lui Isus să fie ușoare, iar timpul pătimirii să ni se pară doar câteva clipe.
Așa ne vom bucura de aplicația pozitivă a relativității în
experiența noastră creștină, în slujirea Domnului Isus. n
Emilian Niculescu este pastor pensionar.
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AMiCUS » » » » »

„MĂ ROG CA TOȚI SĂ FIE UNA”

U

na dintre cele mai mari filiale AMiCUS din România, AMiCUS București, are multe avantaje
și satisfacţii, însă și multe provocări. Să explic.
Înființată imediat după Revoluția din ’89,
Asociația AMiCUS București a cunoscut o
dezvoltare continuă și neîntreruptă, adunând
studenți din toată țara, veniți în cel mai mare centru universitar din România (doar Universitatea
București, Politehnica și ASE-ul au împreună un
număr de 80 000 de studenți. Universitățile de stat
și cele particulare sunt în număr de 44). Întâlnirile se desfășurau în diferite biserici din București
până când noul sediu al Conferinței Muntenia a
devenit locul oficial de întâlniri.
Devenind neîncăpător, noul sediu (și cel actual) a fost oferit de Biserica Grant, un spațiu de
la mansarda bisericii adaptat nevoilor studenților.
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BUCUREŞTI

De atunci, întâlnirile de „la Mansardă” au devenit
principala activitate a filialei București.
Întâlnirile se desfășoară marți seara (când
studenții vin să se roage, să cânte, să studieze
Cuvântul și să interacționeze pe diverse teme de
interes), vineri seara (când în general este împreună cu noi un invitat special), sâmbătă seara
(moment în care activitățile sunt din cele mai
diverse: seri culturale, seri de jocuri, seminare, concerte etc.) și, în sezonul cald, duminica,
pentru activități sportive. Sâmbăta dimineața,
studenții merg în cele 18 biserici din oraș, fiecare unde este integrat, după darurile și disponibilitatea lui. De anul acesta, s-a mai organizat un
grup de studenți care se întâlnesc la Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”, studenți
care locuiesc în căminul de aici.
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Tabere de vară/iarnă, tabere itinerante, excursii
internaționale, plantări de copaci etc. – sunt proiecte constante ale studenților din București, care se
bucură de toate oportunitățile oferite de acest oraș.
Mulțimea studenților adventiști veniți la studii în București (aproximativ 400 în ianuarie
2015) face imposibilă întâlnirea tuturor, așa că la
întâlnirile regulate se adună un maxim de 120 de
studenți. Provocarea și dorința noastră este de a implica un număr cât mai mare de
tineri în activitățile organizate și de a crea
proiecte în domenii cât mai diverse.
În București, o provocare o constituie și
distanțele mari pe care studenții trebuie să
le parcurgă până la locul întâlnirilor. Există însă și momente când se fac întâlniri în
diferite zone ale orașului. O altă provocare
este diversitatea culturală destul de mare
a studenților veniți din toate zonele țării,
AMICUS BUCUREȘTI
însă aceasta este și o binecuvântare atunci
REPREZINTĂ O
când ideile se adună de peste tot. Putem
MINIATURĂ
A BISERICII
spune că AMiCUS București reprezintă o
ADVENTISTE
DIN
miniatură a Bisericii Adventiste din RoROMÂNIA, IAR ACEST
mânia, iar acest lucru ne onorează!
În final, aș dori să vă las în compania LUCRU NE ONOREAZĂ.
unui verset care pe mine mă motivează.
Consider că cea mai dificilă exprimare a
dragostei este unitatea. Probabil de aceea Mântuitorul S-a rugat atât de arzător: „Cum M-ai trimis
Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în
lume. Și Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să
fie sfinţiţi prin adevăr. Şi Mă rog nu numai pentru
ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată,
eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în Noi,
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan
17:18-21) n

STUDENȚI
ADVENTIŞTI
MIHAI
BRAŞOV

La întâlnirile obișnuite AMiCUS, se adaugă
câteva proiecte interesante:
- aiQ, un proiect cultural care are scopul dezvoltării public speaking-ului printre studenți, se
desfășoară lunar la Casa de Cultură a Studenților
din București. Ajuns la a XIV-a ediție, aiQ a adunat în jurul lui studenți ai asociației și prietenii
lor, cât și multe personalități foarte cunoscute în
mediul românesc al discursurilor publice;
- Zi de Bine. Acest bine cunoscut proiect mondial a fost coordonat la nivelul orașului București
de către Asociația AMiCUS, bucurându-se întotdeauna de o frumoasă colaborare și încurajare
din partea administrației orașului. Mii de adulți
și copii s-au putut bucura de creativitatea și buna
dispoziție a studenților care s-au implicat mereu
cu toată inima și resursele;
- Seri ami Culturale, Satul biblic și Muzeul Crucii, Urmează-mă, Măr-țișor, Workshop de cadouri,
vizite la Grădinița de Hipoacuzici, Centrul de copii „Înger Alb”, Centrul de copii „Mia’ s Children”,
Centrul pentru tineri cu dizabilități Văratec, Penitenciarul Jilava, Penitenciarul Rahova, Concerte de
colinde, Concerte de Paște, Seminare în universități,

Pentru cei care doresc să ne cunoască mai
bine sau să ne contacteze, ne pot găsi aici:
https://www.facebook.com/amicusb/
https://www.facebook.com/groups/amicusb/
https://www.facebook.com/aiQestions
Mihai Brașov este capelan AMiCUS București.
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repere ale identității » » » » »

VECHILE HOTARE
Întrebări pentru examenul credinței

TOATE
DOCTRINELE
SPECIFIC
ADVENTISTE ÎŞI
AU RĂDĂCINILE
ÎN EXPERIENŢA
ORIGINILOR
NOASTRE
ISTORICE,
MARCATĂ DE
PROFEŢIILE
DIN DANIEL ŞI
APOCALIPSA.
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Câte principii, sau puncte de credinţă, au adventiştii? Care este crezul nostru, câte articole şi ce
autoritate are? Care sunt principiile fundamentale şi care sunt secundare? Care sunt „originare” şi
care sunt „adăugate de oameni”? De ce adventiştii
au publicat 25 de principii în 1872, apoi numai
22 de principii în 1931, care din nou au crescut
la 27 de principii în 1980 şi la 28 de principii în
2005? Ce se va mai adăuga şi ce se va mai scoate? Care din aceste principii sunt vechile pietre de
hotar sau stâlpii credinţei? Ce este „adevărul prezent” şi „platforma” credinţei adventiste? Când şi
de ce s-a schimbat cutare principiu şi ce forţe stau
„în spatele” unor modificări?
Unii dintre fraţii noştri îşi pun asemenea întrebări legitime, care reflectă vigilenţa tradiţională a
adventistului onest, gelos pentru onoarea adevărului şi stabilitatea credinţei, în spirit protestant.
Alteori, ele reflectă o îngrijorare plină de neîncredere, de suspiciuni şi speculaţii lipsite de har.
Cine decide care opinie teologică este o doctrină fundamentală şi care este o regulă locală,
tranzientă, culturală, de care nu suntem legaţi pe
veci şi pretutindeni? Cum facem distincţie între
cărările vechi şi sfintele noastre tradiţii, între depoziţie şi supoziţie, între o poziţie şi opoziţie, între principii şi prinţipuri?
Este adventismul lista perfectă a adevărului
absolut, picat din cer în 1844 sau în 1863, precum
Epistolia Maicii Domnului, sau să aşteptăm altă
listă? Cum vă sună această întrebare? Dacă este
aşa, datoria noastră ar fi doar să aflăm exact cum
a fost definit şi formulat atunci, în punctul de
start zero, respingând tot ce s-a acumulat („adăugat”) între timp, şi restituind tot ce s-a „scos”.
Sau poate principiile credinţei nu au nicio
ancoră, nicio cârmă, şi fluctuează după cum bat
vânturile culturii seculare, ale corectitudinii politice, ale trendurilor teologice şi filosofice? Sau ele
sunt la cheremul forţelor nevăzute ale politichiei
administrative?

Unii credincioşi nu-şi pun niciun fel de întrebări, ceea ce poate ar trebui să ne îngrijoreze, alţii
pun prea multe şi aduc ei înşişi răspunsuri gata
preparate, neverificate şi uneori toxice. Unii cred
că doctrinele sunt simple pedanterii omeneşti,
teologice, dogme clericale, de care un adevărat
urmaş al lui Isus nu are nevoie. Alţii ar dori ca
toate aspectele credinţei şi practicii să fie prinse
pe listă, pentru a putea măsura astfel autenticitatea credinţei fiecărui membru: de la conţinutul
exact al frigiderului până la Apocalipsa 9.
Ar fi o încumetare să credem că putem răspunde satisfăcător la toate aceste întrebări într-un
singur articol de revistă. Ne vom ocupa de data
aceasta de subiectul identităţii vechilor pietre de
hotar: care, câte, de ce, cum etc. În numerele viitoare, le vom aborda pe rând, în măsura necesităţii, ţinând seama şi de timpurile pe care le trăim,
de provocările specifice zilelor noastre.

Stâlpii credinței
Pentru a denumi principiile noastre adventiste, distinctive, pionierii au folosit cuvântul englez
landmarks, care înseamnă: borne de hotar, jaloane, repere, puncte de cotitură. În româneşte, folosim adesea expresia „pietrele de hotar” sau stâlpii
credinţei. Pietrele de hotar marchează teritorii
distincte, ca şi gardurile şi frontierele.
Nu tot ce credem şi trăim noi este specific adventist. Multe aspecte ale credinţei şi trăirii noastre sunt comune cu ale altor creştini. De exemplu,
din cele 28 de afirmaţii actuale, pe care le puteţi
regăsi pe web-paginile bisericii1, cele mai multe
sunt împărtăşite de majoritatea creştinilor sau de
mai multe confesiuni, sau de numai câteva confesiuni. Avem şi porţi, nu numai garduri.
Există însă câteva afirmaţii adventiste care fie
sunt absolut unice, fie sunt numai parţial împărtăşite de câteva confesiuni minore. Dar chiar şi o
mare parte din doctrinele pe care le avem în comun cu alţii au, de asemenea, specificul lor adventist. Toate aceste doctrine specific adventiste
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sunt strâns legate între ele, avându-şi rădăcinile în
experienţa originilor noastre istorice, experiență
marcată de profeţiile din Daniel şi Apocalipsa.
Dacă ne-am întreba unii pe alţii care sunt acestea, s-ar putea să dăm răspunsuri greşite. Vom răspunde la această întrebare citându-i pe pionierii
noştri, pe cei care au înfipt aceste landmarks.

După James Springer White
Într-un articol din 1850, James White a afirmat că profeţia celor 2 300 de zile din Daniel 8:14
a fost şi a rămas principalul pilon al credinţei
adventiste.2 Trei ani mai târziu, întrebat fiind de
către un baptist de ziua a şaptea care sunt afirmaţiile de credinţă ale adventiştilor sabatişti, James
White a răspuns că, deşi „nu vedem toţi la fel
unele subiecte”,
„ca popor, noi provenim din fracţiuni ale comunităţii largi adventiste (millerite), precum
şi din diferite confesiuni, care susţin opinii
divergente asupra unor subiecte; totuşi, slavă
Domnului, Sabatul este o platformă puternică, pe care noi toţi putem sta uniţi. Şi, în timp
ce stăm aici, fără ajutorul altui crez, decât Cuvântul lui Dumnezeu, şi legaţi prin legătura
dragostei, care este mai tare decât moartea –
dragostea faţă de adevăr, unii faţă de alţii şi
faţă de lumea care piere – toate sentimentele
sectare (de partidă) au pierit. Suntem uniţi în
aceste mari subiecte: [1] A doua venire iminentă şi personală a lui Hristos, [2] păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu şi [3] credinţa
Fiului Său, Isus Hristos, necesare pentru a putea fi gata pentru venirea Sa.
La 15 august 1854, revista oficială a mişcării,
The Advent Review and Sabbath Herald (vol. 6,
p. 1), publica „Principalele doctrine susţinute de
Review”, formulate de James White, editorul şef:
1. Biblia, şi numai Biblia, ca regulă de credinţă şi datorie.
2. Legea lui Dumnezeu [Decalogul], după
cum învaţă Vechiul şi Noul Testament,
este de neschimbat.
3. Revenirea personală a lui Hristos şi învierea drepţilor, înainte de mileniu.
4. Pământul restaurat la perfecţiunea şi slava
lui edenică va deveni moştenirea sfinţilor.
5. Nemurirea este numai prin Hristos şi va fi
dată sfinţilor la înviere.
Când, în 1861, s-a organizat prima conferinţă
(Michigan), aceasta s-a făcut printr-un legământ,
care includea mărturisirea de credinţă esenţială

din Apocalipsa 14:12: „Subsemnaţii, prin aceasta
ne asociem ca biserică, luând numele de «adventişti de ziua a şaptea», intrând în legământ pentru
a păstra poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui
Isus Hristos.”

După adventiştii din Monterey
În aprilie 1869, într-o broşură defensivă care
apărea în Monterey (o importantă comunitate
AZS din Michigan), ca răspuns la unele
insinuări răutăcioase din presă, se menţionau următoarele puncte de credinţă adventiste esenţiale, care-i deosebesc
pe adventiştii de ziua a şaptea de restul
creştinătăţii:3 [1] Al doilea advent (premilenial şi iminent); [2] Sabatul (zilei a
şaptea); [3] Judecata (incluzând pe sfinţi
şi începând înainte de a doua venire, în
ÎN TIMP CE STĂM
1844); [4] Starea inconştientă a morţilor;
AICI, FĂRĂ AJUTORUL
[5] Darurile Duhului.

STÂLPII
CREDINȚEI
FLORIN
LĂIU

După Morris Venden

ALTUI CREZ, DECÂT
CUVÂNTUL LUI
DUMNEZEU, ȘI LEGAȚI
PRIN LEGĂTURA
DRAGOSTEI, CARE
ESTE MAI TARE
DECÂT MOARTEA –
DRAGOSTEA FAȚĂ DE
ADEVĂR, UNII FAȚĂ
DE ALȚII ȘI FAȚĂ DE
LUMEA CARE PIERE –
TOATE SENTIMENTELE
SECTARE AU PIERIT.

Un foarte bun articol de pe Wikipedia, „Pillars of Adventism” (Stâlpii adventismului) redă lista celor cinci „stâlpi”,
în viziunea lui Morris Venden (1982):4
[1] Judecata de cercetare; [2] Sanctuarul,
care pune în lumină această judecată;
[3] Soliile celor trei îngeri din Apocalipsa; [4] Legea lui Dumnezeu; [5] Credinţa
lui Isus; [6] Sabatul; [7] Starea morţilor şi
[8] Darul special al profeţiei.
Liste similare, aproximative, apar în
diferite declaraţii. Nu se cunoaşte o declaraţie oficială a identităţii stâlpilor credinţei. Cele 25/22/27/28 de principii nu sunt altceva decât
extensii, precizări şi îmbogăţiri necesare, pe măsură ce biserica a crescut în înţelegerea mai bună şi mai aprofundată a doctrinelor, fără a avea
pretenţia că acestea reprezintă ultimul cuvânt, aşa
cum oricine poate citi în preambulul mărturisirii
noastre de credinţă.

După Ellen White
Când, în 1888, a apărut descoperirea glorioasă
despre Hristos, în care „locuieşte toată plinătatea
dumnezeirii întrupată” (Coloseni 2:9); care a trăit
o viaţă în deplină ascultare de Legea lui Dumnezeu, strălucind de dreptatea Lui, deşi venise „în
asemănarea cărnii păcătoase” (Romani 8:3); care
ne oferă meritele vieţii Lui, prin credinţa în jertfa Lui de ispăşire înlocuitoare – care este singura
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noastră speranţă de mântuire din păcat şi de pedeapsa lui – „noua lumină”, pe lângă înviorarea
unor lideri, a produs şi un lanţ de reacţii negative,
neaşteptate, printre alţii. Mulţi au obiectat că mesajul acesta ar pune în pericol „stâlpii” credinţei.
De aceea, Ellen White a afirmat în 18895:
MAI MULT DECÂT
ACEȘTI STÂLPI
SAU PIETRE DE
HOTAR, MAI
MULT DECÂT
CONCEPTELE
DE PLATFORMĂ
SAU DE ADEVĂR
PREZENT, ESTE
CARACTERISTICĂ
ADVENTISMULUI
AFIRMAȚIA: „NU
AVEM ALT CREZ
DECÂT BIBLIA”.

„La Minneapolis, Dumnezeu a dăruit adevăruri preţioase poporului Său. Unii au respins această lumină care venea din cer, cu o
încăpăţânare asemănătoare aceleia de care au
dat dovadă iudeii când L-au respins pe Isus şi
s-a bătut mult monedă pe rămânerea la vechile hotare. Dar se vedea clar că ei nu ştiau ce
înseamnă aceste vechi hotare. Logica şi dovezile intrinseci ale Cuvântului se impuneau de
la sine, dar minţile oamenilor erau de nestrămutat, fiind sigilate să nu pătrundă lumina,
pentru că hotărâseră că această «abatere de la
vechile hotare» ar fi o greşeală foarte periculoasă. De fapt, acestea nu erau deloc afectate,
ci ideile lor erau pervertite cu privire la ce ar
constitui vechile hotare.” (SE 30. 1)
Dacă în 1889, când chiar unii dintre cei mai
reprezentativi pionieri erau gata să condamne lumina venită de sus, pe motiv că ar abate atenţia
de la „adevărul prezent”, de la mesajul esenţial
(„vechile hotare”), nu este de mirare că astăzi apar
voci restauraţioniste, strigând acelaşi refren (întoarcerea la „vechile hotare”), ca motiv pentru a
respinge alte raze de lumină pe care Dumnezeu ni
le-a trimis după 1888, cum ar fi dumnezeirea deplină a Domnului Hristos, ispăşirea deplină făcută la cruce, personalitatea Duhului Sfânt, Sfânta
Treime, o serie de precizări şi corectări în înţelegerea profeţiilor, adevărul despre inspiraţie etc.
În aceeaşi mărturie, Ellen White preciza, în
continuare, care sunt vechile hotare:
„După trecerea timpului fixat în 1844, a
urmat o perioadă de mari evenimente, care a
deschis privirilor noastre uimite: [1] Curăţirea
sanctuarului care se desfăşoară în cer şi care are
legătură hotărâtă cu poporul lui Dumnezeu de
pe pământ; [2] Zborul primului, al celui de-al
doilea şi al celui de-al treilea înger, desfăşurând
stindardul care poartă inscripţia: Poruncile
lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. [3] Una
dintre aceste pietre de hotar, în cadrul acestei
solii, a fost templul lui Dumnezeu, văzut în cer
de către poporul Său iubitor de adevăr, precum
şi chivotul conţinând Legea lui Dumnezeu.
[4] Lumina Sabatului poruncii a patra a strălucit puternic pe calea călcătorilor Legii lui Dum-
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nezeu. [5] Adevărul că cei nelegiuiţi nu posedă
nemurirea este, de asemenea, o altă veche piatră de hotar. Nu-mi vine în minte un alt punct
de credinţă care s-ar mai putea adăuga sub titlul vechile pietre de hotar. Toată această zarvă
despre mutarea vechilor hotare este un pericol
imaginar.” (SE 30. 29)
Comparaţi declaraţia lui Ellen White cu listele
de stâlpi sau pietre de hotar menţionate mai sus.
Apoi notaţi afirmaţia ei: „Nu-mi vine în minte un
alt punct de credinţă, care s-ar mai putea adăuga sub titlul vechile pietre de hotar.” Exprimarea
este uluitoare. Bine, dar reforma sănătăţii? Dar
organizaţia şi zecimea? Nici măcar demonizarea
porcului? Ei bine, aceste noi descoperiri aveau să
apară după perioada 1844–1850, deci nu puteau
fi vechi pietre de hotar. Le-am putea numi „noi
pietre de hotar?” Mai surprinzător este că Ellen
White nu menţionează aici darurile spirituale,
nici măcar darul profeţiei, care apare pe alte liste,
cu excepţia listei lui James White. Iar acest dar,
precum şi credinţa în el se manifestaseră după
1844. Era un fenomen vechi, era sigur un punct
de credinţă adventist, dar James şi Ellen nu-şi
amintesc de acest fenomen ca fiind un landmark!

CREZUL adventist şi dinamica doctrinei noastre
Înainte de a decide care dintre listele de vechi
hotare menţionate mai sus este cea mai plauzibilă
sau cea mai autoritară, este necesar să observăm
că, în gândirea lui Ellen White, stâlpii credinţei
erau de importanţă capitală. Aceea era baza, erau
hotarele vechi care ne-au distins de ceilalţi adventişti şi de lumea creştină în general. Aceste hotare
ale credinţei adventiste mai sunt numite şi platforma credinţei, sau „adevărul prezent”. 6
Totuşi, mai mult decât aceşti stâlpi sau pietre
de hotar, mai mult decât conceptele de platformă sau de adevăr prezent, adventismului îi este
caracteristică afirmaţia: „Nu avem alt crez decât
Biblia.” Cele 28 de puncte sunt mărturisirea noastră creştină, întemeiată pe Biblie; cele 5-6 vechi
pietre de hotar sunt primele descoperiri biblice cu
caracter profetic (pentru timpul nostru, al sfârşitului), care ne-au deosebit de majoritatea celorlalţi adventişti şi de majoritatea celorlalţi creştini.
Dar, spre mirarea noastră, Ellen White arată că
nici unele, nici altele nu sunt standardul nostru
suprem, deoarece orice credinţă este perfectibilă:
„Dacă stâlpii credinţei noastre nu trec
testul unei cercetări, ar trebui s-o ştim.” (RH,
18 iunie 1889)

Curierul Adventist » februarie 2016

CA_februarie_2016.indd 26

25/01/2016 13:56:29

„Este nescuzabil să declare cineva că nu
mai există niciun adevăr de descoperit şi că
toate expunerile noastre biblice ar fi fără eroare. Faptul că anumite doctrine au fost susţinute ca adevăr timp de mulţi ani de poporul
nostru nu este o dovadă că ideile noastre sunt
infailibile. Vârsta nu va preface eroarea în adevăr, iar adevărul îşi poate permite să fie deschis (fair). O doctrină adevărată nu va pierde
nimic printr-o investigaţie minuţioasă.” (RH,
20 decembrie 1892)
În lumina acestor mărturii, este stranie orice
acuzaţie sau lamentare a unora că biserica ar fi
intrat în zodia Omega, pentru că a părăsit semiarianismul şi s-a convertit la trinitarianism sau
pentru că a abandonat vechile interpretări despre
„jertfa necurmată”, rolul otomanilor, Armaghedonul în Israel, şi altele, adoptând noi interpretări. Ne raportăm la Scriptură mai mult decât la
tradiţia noastră sau a altora. Când descoperim că
interpretarea pe care o avem nu este cea mai bună, în lumina Bibliei, o schimbăm. Dar multe din
aceste schimbări nu au caracter doctrinar şi oficial, ci reprezintă doar schimbări de trend teologic.
O schimbare doctrinară nu se face niciodată
pe temeiul experienţei şi cercetării unui om sau
a unui grup restrâns şi în niciun caz printr-o decizie administrativă. Biserica a adoptat doctrina

Trinităţii în mod treptat, în generaţia 1890–1940,
şi nu se va întoarce înapoi la opinia pionierilor
din generaţia 1850–1900, de dragul unor strigători de astăzi, care vor să ne întoarcem cu-stângul-înapoi-fuga-marş. Robert Johnston nota în
Adventist Review (1983):
„Fără a nega conducerea Domnului din
trecut, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
caută chiar să înţeleagă mai bine ce a însemnat
acea conducere. Ea este întotdeauna deschisă
ca să prindă înţelesuri mai bune, să caute adevărul ca pe o comoară ascunsă. … Adventiştii
sunt încă peregrini într-o călătorie doctrinară;
nu resping bornele de pe drum (way marks),
dar nici nu rămân fixaţi la vreuna din ele.”7
Această idee, care este principiul tuturor principiilor noastre, apare ca preambul al declaraţiei
celor 28 de principii, înaintea tuturor acestora:
„Adventiştii de ziua a şaptea acceptă Biblia
ca singurul lor crez şi susţin anumite principii fundamentale de credinţă ca învăţături ale
Sfintelor Scripturi. Aşa cum sunt prezentate
mai jos [cele 28 de principii], ele reflectă modul de înţelegere şi exprimare ale învăţăturii
Sfintelor Scripturi de către biserică. Revizuirea acestor principii de credinţă poate avea loc
cu ocazia unei sesiuni a Conferinţei Generale,
atunci când biserica este condusă de Duhul
Sfânt la o mai profundă înţelegere a adevărului Bibliei sau găseşte un limbaj mai adecvat
prin care să exprime învăţăturile Cuvântului
sfânt al lui Dumnezeu.”8

ADVENTIŞTII
SUNT ÎNCĂ
PEREGRINI
ÎNTR-O
CĂLĂTORIE
DOCTRINARĂ.
EI NU RESPING
BORNELE
DE PE DRUM
(WAY MARKS),
DAR NICI NU
RĂMÂN FIXAȚI
LA VREUNA
DIN ELE.

După această introducere, suntem poate mai
bine pregătiţi să abordăm în viitorul apropiat subiectul „întreitei solii îngereşti”, una din vechile
noastre pietre de hotar, care continuă să ne definească şi să ne inspire. 
De exemplu, pe site-ul Conferinţei Generale www.adventist.org/en/beliefs/ şi pe site-ul
Uniunii www.adventist.ro/index/convingeri/doctrine-fundamentale/159-marturisireade-credinta.html
2
James White, „Our Present Position”, Review and Herald, 1/2, decembrie 1850, pp. 13–15.
3
S. Joseph Kidder, „Creeds and Statements of Belief in Early Adventist Thought”,
Andrews University Seminary Studies, vol. 47, nr. 1, 2009:111.
4
Morris Venden, The Pillars, Pacific Press, 1982:12-13.
5
CW 30, MS 13/1889.
6
Expresia „adevărul prezent” provine din traducerea engleză clasică (King James
Version), unde în 1 Petru 1:12 este redată: „the present truth” (adevărul actual), tradusă
de Cornilescu, „adevărul pe care-l aveţi”.
7
R. Johnston, Adventist Review, 15 septembrie 1983, p. 8.
8
www. adventist. ro/index/convingeri/doctrine-fundamentale/159 -marturisirea-decredinta.html
1

Florin Lăiu este profesor de Biblie la Institutul Teologic Adventist.
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FĂRĂ LIMITE

D
CÂND NU
MAI RĂMÂNE
NIMIC, RĂMÂNE
DUMNEZEU!

28

acă un „limitat rău” poate fi salvat la cer fără
să vadă moartea, cred că mă calific și eu!!!
De mai mulți ani, mă obsedează 1 Împăraţi
cap. 19. După victoria de la Carmel, dar și după
amenințarea perfidă a Izabelei (dacă voia să-l
omoare nu-i mai dădea 24 ore, dar aceasta l-ar fi
transformat pe Ilie într-un martir și mișcarea de
reformă ar fi explodat), Ilie fuge în deșertul Idumeei (Edomului) ca să moară. Ulterior însă, după
o masă caldă, se răzgândește și vrea să-I reproșeze
Domnului ceva înainte de a muri. Așa se face că-l
vedem pe Ilie ducându-se „acasă” la Dumnezeu,
la „muntele lui Dumnezeu” Sinai (Horeb). Vă
aduceţi aminte că și Moise a trebuit să se descalțe
la ușă?! Civilizat, Dumnezeu îl întreabă pe Ilie ce
vânt îl aduce atât de departe.
Apropo, călătoria trebuia să dureze doar vreo
14 zile: de la Kadesh Barnea până la Sinai sunt 11
zile (Deuteronomul 1:2) la care se adaugă 75 km
de la Kadesh Barnea la Beer-Sheba (5 ore pe zi cu
viteza de 5 km/oră înseamnă încă 3 zile), dar a
durat 40 de zile.
Se pare că această cifră, 40, ar semnifica fie o
perioadă de pedeapsă, fie o perioadă de test (încercare) în sensul de pregătire:
»» potopul – 40 de zile (Geneza 7:4),
»» Moise în Madian – 40 de ani (Faptele 7:23-30),
»» Moise pe muntele Sinai, în 2 rânduri câte 40
de zile (Exodul 24:18; 34:28),
»» iscoadele în Canaan – 40 de zile (Numeri
13:25),
»» călătoria lui Israel prin pustie, în drumul spre
Canaan, a durat 40 ani (o generație) până
când poporul evreu a fost pregătit să-și ia în
primire moștenirea (Numeri 14:33,34),
»» pământul a fost lăsat să se „odihnească” în 3
rânduri câte 40 de ani pe timpul judecătorilor
(Judecători 3:11; 5:31 și 8:28),
»» Goliat l-a provocat pe Israel timp de 40 de zile (1 Samuel 17:16),
»» Saul, David și Solomon au domnit câte 40 de
ani peste Israel (Faptele 13:21; 1 Împărați 2:11;
1 Împărați 11:42),

»»

Ezechiel a purtat nelegiuirea casei lui Israel
timp de 40 de zile (Ezechiel 4:6),
»» Egiptul trebuia lăsat pustiu timp de 40 de ani
(Ezechiel 29:11,12),
»» Ninive a primit 40 de zile pentru a se converti
(Iona 3:4),
»» Isus în pustie, după botez – 40 de zile (Matei
4:2),
»» Isus cu ucenicii după înviere – 40 de zile
(Faptele 1:3),
»» de la moartea și învierea lui Isus (anul 30
d.Hr.) până la dărâmarea Ierusalimului (anul
70 d.Hr.) au mai trecut 40 de ani.
De ce a durat călătoria lui Ilie până la Sinai 40
de zile, în loc de 14? Probabil că starea de spirit
a lui Ilie a făcut necesară întârzierea. Mă întreb:
Dacă sosea mai repede, ce-ar fi fost „la gura lui
Ilie” la adresa lui Dumnezeu...?! Dar exercițiul fizic mai dezamorsează câte un suflet încărcat. Ilie
răspunde vărsându-și focul repede: „Eu am făcut și am dres... și credeam că și Tu vei face ceva,
dar până la urmă doar eu am mai rămas dintre
credincioșii Tăi, și acum Tu nu mă protejezi cum
se cuvine, căci uite până unde a trebuit să fug ca
să-mi scap viața!...” Parcă dorea să moară, dacă-mi
aduc bine aminte!
Cum răspunde Domnul, provocat fiind la El
în casă? În regia cea mai spectaculoasă, aranjează
un uragan de gradul 5, care provoacă şi alunecări
de teren, culmea, stâncos, din stânca aceea care se
folosește la ranforsări și terasamente... Dar Domnul nu era în vântul acela. Și, după uragan..., cutre-
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mur, dar nu un Parkinson al scoarței pământești,
ci unul născător de tsunami. Din nou, nu se aude
nimic după cutremur. În următoarea scenă auzim
sirenele de pompieri sfâșiind noaptea și inima
prorocului, în timp ce vâlvătaia amenință însă și
înălțimea muntelui. Cred că cele trei forțe brute
au avut o învoială: „Ce nu mistui tu, devorez eu!”
Și, când nu mai rămâne nimic, rămâne Dumnezeu! Ce lecție mare! Dar cine s-o-nțeleagă? Ați
spune că, după o asemenea paradă a forțelor naturii, până și „furiosul Domnului” se liniștește...
Răspunsul eroului la „reexaminarea din toamnă”?
Comparați cel de-al doilea răspuns cu primul, ca
să observaţi cele „zece mici deosebiri...” Ați sesizat progresul? La câte obiecte punctează acum
Ilie? Cu cât și-a crescut nota sau calificativul?
Dacă ne uităm la formidabila forță declanșată de
cele trei elemente dezlănțuite ale naturii, am zice
că de la 2, nota a sărit, cu detentă, la 10 sau, dacă „10 este al profesorului” (acum, nu când era
profesorul student!), am zice că măcar un 9, și
astfel Ilie îți justifică suma plătită pe cele 3 ore de
meditație cu sinteze. Dar Ilie... ține minte! Ține
minte răspunsul de data trecută, cel care i-a adus
descalificarea. Și-l repetă. Nu se poate!... Imposibil!... Chiar nimic?... N-a învățat nimic? N-a
înțeles că Dumnezeu nu este depășit de situație
– Izabela, în control, în timp ce Ahab nu scoate
nici măcar capul de sub masă după ce a văzut fulgerul lui Yahweh mistuind jertfa, apa și pietrele de
pe Carmel? Nu a priceput Ilie că Dumnezeu nu
este „expirat”? Să-i repeți răspunsul de dinainte
de meditații „fără să schimbi o virgulă”? Dar ce o
fi crezut Ilie despre Domnul? Că a uitat răspunsul de la prima examinare? Ce și-a imaginat Ilie?
Că a doua oară Dumnezeu va fi mai impresionat
de efortul lui Ilie și de faptul că el a rămas ultima redută a yahwismului din Regatul de nord?
Răspunsul lui Ilie (nu primul, ci al doilea, dacă
mai are vreo importanță) mă lasă „mască”. Să nu
pricepi tu nimic din miniapocalipsa la care ai fost
singurul spectator, din asocierea celor mai severi
judecători ai Atotputernicului care au acționat
ca radarele, „în cascadă”, astfel încât nimeni să
nu scape?!... Să-l subestimezi în halul acesta pe
Atotștiutorul, sugerând că o reamintire a ceea ce
făcea Ilie pe acolo i-ar prinde bine? Cât de mult
suntem în stare să-L coborâm pe Cel Preaînalt?!
Și acum, stați să vedeți reacția lui Dumnezeu! Ne și imaginăm: din două cuvinte îl va face
praf pe Ilie, care și-a permis să-I știrbească suveranitatea absolută! Dar nu! Nu se aude decât
o voce calmă, mai mult șoptită, „un susur blând
și subțire”. Blând – pentru ca omul să-l poată pri-

mi și subțire – pentru ca omul să-l poată respinge. Cele trei cataclisme reprezintă judecățile lui
Dumnezeu rezervate celor care L-au părăsit pe
Creatorul lor ca să venereze o fantezie demonică
ce poartă numele de Baal. Cât despre „am rămas
numai eu”, Dumnezeu Se simte nevoit să facă o
corectură „de redactor”: mai sunt 7 000. Nici mai
mult, nici mai puțin! De fapt, în această cifră
există un mesaj criptat. Mia (1 000) era unitatea
de luptă la evrei când se organiza armata
pentru vreun război. Iar 7, știm mai toți,
este cifra perfecțiunii. Altfel spus: „Ilie,
eu am o armată întreagă pregătită de luptă! Să nu ți-o iei în cap că ești singurul!
De fapt chiar și tu cunoști că mai sunt cel
puțin 101 „dalmațieni” ca tine (câte 50 de
proroci ascunși în două peșteri plus primministrul, Obadia)! Hai, fii realist, lumea
nu începe și nu se sfârșește cu tine! Cât
DUMNEZEU S-A
despre tine, am o nouă misiune: Hazael,
FĂCUT OM! FIUL
Iehu și Elisei! Unge-i! Chiar dacă pe unii
LUI DUMNEZEU S-A
dintre ei prin intermediari. Și nu uita că
LIMITAT LA UN CORP
nu mi-au plăcut cele două răspunsuri ale
OMENESC, COBORÂND
tale când te-am întrebat ce cauți la munPE TERRA CA SĂ NE
tele Meu! Să-l ungi pe Elisei ÎN LOCUL
SCOATĂ DIN LIMITELE
TĂU...!”
NOASTRE ȘI SĂ
De fapt, Dumnezeu îl cunoștea bine pe
ÎNCEPEM O VIAȚĂ
Ilie: știa că este „limitat rău”, după cum i-a
NOUĂ, NORMALĂ,
răspuns Creatorului. În cuvintele fratelui
FĂRĂ LIMITE, DAR NU
Domnului, „Ilie era un om supus acelorași
FĂRĂ RĂSPUNDERI.
slăbiciuni ca și noi” (Iacov 5:17).
Și care este vestea bună? La prima
vedere, aș spune cam așa: „Dacă un «limitat rău» poate fi ridicat la cer fără să
vadă moartea, cred că mă calific și eu.” Dar, dacă încerc să ies din coconul lui Ilie și să trec prin
metamorfoza dureroasă a negării de sine, cred că
vestea cea mai bună este că, deși Ilie L-a coborât
pe Dumnezeu la nivelul său, Cel Preaînalt chiar
S-a lăsat coborât la propriu! După vreo 860 de ani
de la această întâlnire de gradul zero, carul de foc,
care l-a luat pe Ilie câțiva ani mai târziu, a coborât
pe câmpiile Betleemului, aducând corul îngeresc
pregătit să anunțe cea mai mare minune a tuturor timpurilor: Dumnezeu S-a făcut om! Fiul lui
Dumnezeu S-a limitat la un corp omenesc, coborând pe Terra ca să ne scoată din limitele noastre
și să începem o viață nouă, normală, fără limite,
dar nu fără răspunderi.
Cine știe pe cine va mai trebui să ungem în
vreun colț de univers? n

VESTEA BUNĂ
A MÂNTUIRII
CONSTANTIN
DINU

Dr. Constantin Dinu este medic primar de medicină generală,
doctor în științe medicale.
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DRA

GOS

ROADA DUHULUI SFÂNT

TEA

BUCURIA

CREDINCIOŞIA

ÎNFRÂNAREA POFTELOR
ÎNDELUNGA RĂBDARE

Completează versetul biblic, punând în ordine literele în cuvinte, apoi
cuvintele în text şi vei descoperi roada Duhului Sfânt. Memorează versetul!
CAEPA

_____

EASGOTRDA

RIUCUBA

BUNĂTATEA

FACEREA DE BINE
PACEA

_______

_________

INEB ED REAFECA
ŢÂNEABLDE

BLÂNDEŢEA

_______ __ ____

Roada Duhului, dimpotrivă, este:
_ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _,

_________

BDĂERAR NELÎUNGDA

_________

_______

EFTOPOLR RÂFANÎENRA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________

_ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _,

INŞIOARECDIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

NUTBĂEATA _ _ _ _ _ _ _ _

Împotriva acestor lucruri nu este lege.
(Galateni 5:22-23)

MIELUŞEII
TURMEI
ALINA
CHIRILEANU

„Umblați cârmuiți de Duhul!” (Galateni 5:16)
(Versurile se pot cânta pe melodia „Ulei pentru lampa mea” din Colecția pentru licurici)

Vreau să umblu condus de Duhul Sfânt,
Templul Său vreau să-mi fie inima,
Vreau s-ascult întru totul de Cuvânt,
Să trăiesc frumos iubirea Sa.
Duhul Sfânt rodește-n mine:
Pace, dragoste și bucurii,
Bunătate și blândețe,
Fapte bune zi de zi.
Vreau să fiu o lumină pe cale,
Vreau să ard pentru slava Sa,
Să-ncălzesc cu-al Său foc
pe fiecare,
Să fiu gata la venirea Sa.

Alina Chirileanu
este director
asistent în cadrul
Departamentului
Copii, Uniunea de
Conferinţe.
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Duhul Sfânt îmi dă răbdare,
Ca o stâncă e credința mea,
Mă îndeamnă la-nfrânare,
Biruință voi avea.
Versuri: Irina Toncu
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ÎȚI VOI DA ŞI CE N-AI CERUT...
Î

n primul Sabat din ianuarie am vizitat o biserică apropiată sufletului meu, ocazie în care am
primit din partea unui prieten câteva întrebări:
Cum te simți în noua chemare? Ce planuri aveți
în noua echipă? Cu ce veniți nou? Poate că și tu ai
fi dorit să pui o întrebare și n-ai avut ocazia.

Cum mă simt?

Întrebați-l pe David când a fost uns de Samuel
ca împărat (1 Samuel 16:13) ori ascultați rugăciunea lui Solomon: nu sunt decât un copilaș, nu
sunt încercat (1 Împăraţi 3:7) sau luați-i un interviu lui Ghedeon când a pornit la luptă cu 32 000 de
soldați și a rămas doar cu 300 împotriva a 135 000
de madianiți. Înainte de a începe lupta, Domnul i-a
zis lui Ghedeon: „Ai prea mulți războinici cu tine.
Dacă vă las pe voi toți să luptați cu Madian, copiii
lui Israel se vor lăuda că ei înșiși au fost mântuiți
prin propria lor putere” (Judecători 7:2 NLT).
Și, pentru că biruința este doar a Domnului,
mă simt onorat și recunoscător Lui pentru această înaltă chemare și în același timp mă simt dependent de Dumnezeu, deoarece succesul nu este
un profesor bun (Bill Gates). Mă simt asemenea
unui tânăr care, deși își conduce propria familie,
are nevoie de sfatul și călăuzirea Tatălui, conștient
fiind că poziția de răspundere pe care o ocupă nu
îi va da niciodată sfințenie și noblețe de caracter1.

Ce vă promit?

Cei care mă cunosc știu că nu fac ușor promisiuni. Imediat după preluarea mandatului de
prim-ministru, pe 13 mai 1940, Winston Churchill declara: „Nu am nimic altceva de oferit decât
sânge, durere, sudoare şi lacrimi”2, dar tot atunci
el i-a mobilizat pe britanici prin hotărârea sa fermă de a lupta cu orice preţ până la victoria finală.
Timpul promisiunilor a trecut de mult. Lumea
nu mai crede cuvintele frumoase rostite pentru a
apărea în presă, pentru ca apoi să i se contabilizeze nereușitele. Chiar dacă promisiunea lui Isus:
„Eu Mă duc să vă pregătesc un loc” (Ioan 14:1)
încă își așteaptă împlinirea, promitem să trăim în
veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie,
așteptând fericita noastră nădejde (Tit 2:12-13).
Pentru că trăim vremuri profetice, Dumnezeu
ne cheamă să vestim soliile celor trei îngeri din
Apocalipsa 14. Dacă a fost vreodată un timp pentru această înţelegere unică a mesajului profetic
într-o epocă seculară, acel timp este acum.

Ce aşteptări am?

Dumnezeu mi-a condus viața într-un mod
în care eu nu merit. Trăiesc împreună cu Adina,
Elis și Ameline o frumoasă poveste de iubire a lui
Dumnezeu pentru noi, chiar dacă uneori zilele
au program încărcat sau drumurile sunt
lungi. De la Dumnezeu am cele mai mari
aşteptări. El ne-a adus până aici și Îl rog
să lucreze El mai departe prin noi. Vouă,
membrilor bisericii, vă mulţumesc că nu
doar îmi veți spune că vă rugați pentru
mine, ci chiar o veți face.
Biserica este Mireasa lui Hristos, iar
așteptările Lui sunt: fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă
SĂ NU NE FIE FRICĂ
și fără prihană (Efeseni 5:27). Cuvântul
DE A PĂSTRA SUS
sfințește. Am trăit experiența binefăcătoaSTANDARDELE
re pentru suflet a celor 40 de dimineți cu
BISERICII!
Isus. Nu ocoliți această întâlnire specială
prin Cuvânt, cu Mântuitorul. Avem nevoie
de o înțelegere profundă a timpului profetic prin Ștefan Tomoiagă
studierea profețiilor și a Spiritului Profetic. Vino este președintele
alături de mine, fie că ești membru, conducător de Bisericii Adventiste
Ziua a Șaptea
biserică locală sau pastor, și roagă-te asemenea lui de
din România.
Solomon: „Dă-mi, Doamne, înțelepciune”, iar răspunsul este unul glorios: „Mai mult, îți voi da și ce
n-ai cerut...” (1 Împăraţi 3:13).
Da, îmi doresc ca Biserica Adventistă din România să rămână unită, să avem un corp pastoral vădit spiritual, care caută oaia până o găsește,
asemenea bunului Păstor. Da, generația tânără să
experimenteze bucuria implicării în misiunea bisericii. Da, încercări grele vor mai veni, dar să manifestăm o atitudine optimistă, să iubim oamenii,
să ne pese de cei pe lângă care trecem, să experimentăm că este mai ferice să dai decât să primeşti.
Da, să nu ne fie frică de a păstra sus standardele bisericii – pentru că este una din condițiile ca o biserică să crească. Da, biserica să se implice social, să
deschidă noi instituții de educație, sănătate și familie, care să contribuie la ridicarea calității vieții oamenilor, nu doar să întreținem ceea ce am primit
de la înaintași. Da, să folosim toate mijloacele con- 1 E. G. White,
temporane pentru îndeplinirea Marii Trimiteri.
Mărturii, vol. 9,
Ce experiență a trăit Solomon! Să ceri înțe p. 282.
lepciune, să primești şi, în plus, să auzi din par- 2 Francois KerLumea văzutea lui Dumnezeu: „Mai mult, îţi voi da și ce n-ai saudy,
tă de Churchill, Pro
cerut... dacă vei umbla în căile Mele.” Să avem cu Editură şi Tipografie, 2010, p. 48.
toţii parte de acest răspuns. n
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Centrul Medical Premed oferă
servicii primare şi speciﬁce de
diagnostic, tratament şi recuperare
medicală pentru toate vârstele.
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ORL | AUDIOLOGIE
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PEDIATRIE
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