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CĂTRE CITITORI:
Pagina pentru scrisori este un spaţiu
de dialog în care să puteţi comunica
sugestii, reacţii la articolele publicate,
preferinţe pentru anumite subiecte
sau abordarea unor probleme pe care
le socotiţi importante. Ne cerem scuze
dacă, din motive de spaţiu, vom
reformula unele scrisori mai lungi.
De asemenea, primim cu plăcere
manuscrise nesolicitate. Sunt bine
venite informaţii şi iniţiative din
viaţa comunităţilor. Apreciem
articole care tratează aspecte legate
de experienţa personală şi puncte
de vedere asupra problemelor
majore care ne confruntă.

orunca divină dată lui Moise l-a găsit pe acesta lipsit
de încredere în sine, greoi la vorbire şi timid. El era
copleşit de simţământul nevredniciei sale de a fi portavocea lui Dumnezeu pentru Israel. Dar, o dată ce a acceptat
această lucrare, el a păşit în ea cu toată inima, punându-şi
toată încrederea în Domnul. Măreţia acestei misiuni a ch e
m at la lucru cele mai bune puteri ale minţii sale. Dumnezeu
a binecuvântat această dispoziţie a sa de a asculta imediat
şi el a devenit elocvent în vorbire, plin de nădejde, stăpân pe
sine şi în totul pregătit pentru a săvârşi cele mai mari lucrări
ce au fost date vreodată omului să le săvârşească. Acesta
este un exem plu despre cee a ce face Dumnezeu pentru
întărirea caracterului acelora care se încred în totul în El şi
se predau fără rezervă poruncii Sale.
Un om care acceptă răspunderile pe care Dum nezeu le
aşază asupra lui şi, cu tot sufletul său, caută să se califice,
pentru a purta cum se cuvine aceste responsabilităţi, va
creşte în putere şi îndem ânare. Oricât de umilă ar fi poziţia
sa şi oricât de mărginită ar fi iscusinţa sa, acel om care,
încrezându-se în puterea divină, va căuta să-şi împlinească
lucrarea cu credincioşie va atinge adevărata mărire. Dacă
Moise s-ar fi sprijinit numai pe puterea şi înţelepciunea sa şi
ar fi acceptat în m od pripit această m are însărcinare, ar fi
dat pe faţă com pleta lui nepregătire pentru o astfel de lu
crare. însă faptul că un om îşi dă seam a de slăbiciunea lui
este cel puţin o oarecare dovadă că este conştient de
m ăreţia lucrării la care a fost chem at, cum şi de faptul că
va face din Dum nezeu sfătuitorul şi tăria lui. [...]
Pe când se afla pe drum, din Madian spre Egipt, Moise a
primit o surprinzătoare şi teribilă avertizare cu privire la o
situaţie neplăcută Domnului. Un înger i s-a înfăţişat într-un
m od ameninţător, ca şi când ar fi vrut să-l nim icească de în
dată. Nu i s-a dat nici o lămurire; dar Moise şi-a adus aminte
că nesocotise una dintre poruncile Domnului. Cedând insis
tenţelor soţiei sale, el neglijase să supună ceremonialului
circumciziunii pe fiul lor mai m ic... în m isiunea sa pe lângă
faraon, Moise avea să se afle într-o situaţie foarte primejdi
oasă; viaţa sa putea fi cruţată num ai datorită protecţiei în
gerilor sfinţi. Dar, atâta vrem e cât trăia într-o vădită neglija
re a unei datorii cunoscute, el nu avea să fie în siguranţă,
căci nu putea fi ocrotit de îngerii lui Dumnezeu.
în timpul strâmtorării ce va fi chiar înainte de venirea lui
Isus Hristos, cei neprihăniţi vor fi apăraţi prin lucrarea înge
rilor cereşti; dar nu va fi nici o siguranţă pentru cei care cal
că Legea lui Dumnezeu. Atunci, îngerii nu îi vor putea ocroti
pe aceia care nesocotesc vreuna dintre poruncile divine.
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Ellen White, P atriarhi şi profeţi, ed. 1999, pag. 250-252
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Renali de interpretare
a sc
*• *acre
O

Aron Moldovan
n editorialul precedent, am lăsat să se înţeleagă că,
să meargă şi în Samaria are legătură cu lipsa lor de pre
în scrierile sacre, naturalul cooperează cu suprana gătire corespunzătoare în momentul acela şi cu perico
turalul şi că, fără o atitudine umilă, fără spirit de
lul de a-şi pierde influenţa faţă de iudeii plini de preju
rugăciune, fără supunere şi fără dorinţa de a cunoaşte şi decăţi împotriva samaritenilor (vezi Hristos, Lumina
urma adevărul, nu avem şanse să cunoaştem şi să inter lumii, ed. 1981, pag. 337).
pretăm corect textele inspirate, mai ales când acestea cer
Când declară „n-am venit să aduc pacea, ci sabia”
schimbări incomode. Vom examina în continuare câteva (Mat. 10,34), Mântuitorul nu Se anunţă ca un răzvrătit
reguli de interpretare a acestor scrieri.
politic. Căci în altă parte El declară: „Să nu vă împo
1. Cunoaşterea limbilor originale. Biblia a fost scrisă triviţi celui ce vă face rău” (Mat. 5,39), „Vă las pacea,
în limbile ebraică, greacă şi, câteva pasaje, în aramaică. vă dau pacea Mea” (Ioan 14,27). Sabia de care vorbeşte
Cunoaşterea acestor limbi este un mare
El este conflictul pe care-1 provoacă
avantaj pentru cercetător. Dar, chiar
Atât limbajul, cât şi împotrivirea faţă de Evanghelia Sa.
dacă nu sunt cunoscute, cercetătorul se
Aşadar, respectarea contextului
poate apropia de înţelegerea corectă
gândirea umană sunt este o regulă foarte importantă pen
prin compararea diferitelor traduceri
tru a înţelege corect scrierile sacre.
imperfecte şi totuşi
existente în limba noastră. întotdeauna
4.
Inspiraţia nu este de natură
este necesar să se urmărească ce a vrut
verbală, ci dinamică. Dumnezeu nu
pot fi mijloace de
scriitorul inspirat să spună, nu ceea ce
a inspirat, decât foarte rar, cuvintele
ne-ar plăcea nouă să înţelegem; să cu
profeţilor, ci pe profeţi înşişi, gândi
comunicare în stare rea, sentimentele şi capacitatea lor de
noaştem semnificaţia pe care au avut-o
cuvintele folosite atunci când au fost
a transmite cu fidelitate mesajul mân
să transmită „înţe
scrise, bine ştiind că sensul cuvintelor
tuirii. De regulă, scriitorii inspiraţi
se poate schimba pe parcurs.
au întrebuinţat propriile lor cuvinte,
lepciunea care
2. Transpunerea în situaţia scrii
descoperindu-şi astfel nivelul de cul
torului inspirat. Cercetătorul serios va
tură, personalitatea şi vocabularul spe
duce la mântuire”.
căuta să înţeleagă timpul, locul, împre
cific. Pentru că nu trebuie să uităm
jurările în care a scris profetul, încercând să se transpună că atât limbajul, cât şi gândirea umană sunt imperfecte
în atmosfera în care a trăit şi activat acesta, ca şi cum ar şi totuşi pot fi mijloace de comunicare în stare să trans
vedea, ar auzi şi ar trece prin situaţiile prin care a trecut el. mită „înţelepciunea care duce la mântuire” (2 Tim. 3,15).
în scopul acesta, cunoaşterea contextului istoric, geografic,
5.
Să se ţină seamă de figurile de stil. Cea mai ma
social şi cultural este pe cât de dificilă, pe atât de folositoare. re parte a Bibliei este exprimată în proză şi trebuie înţe
3. Respectarea contextului literar. Suntem avertizaţi leasă în mod literar. Dar există şi figuri de stil de care
că „nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte
trebuie să se ţină seama. Acolo unde avem de-a face cu
singură” (2 Petru 1,20). Nici un pasaj nu trebuie smuls personificări, metafore, hiperbole sau chiar cu fabule
din contextul său, atât din contextul imediat, cât şi din
(ca în Jud. 9, unde copacii îşi caută un împărat) sau cu
contextul mai larg. Trebuie să punem laolaltă tot ce a
alegorii (ca în Luca 16, unde bogatul aflat în iad vor
spus profetul asupra subiectului respectiv şi, dacă este
beşte cu Avraam aflat în rai), interpretarea se va face
necesar, să cercetăm şi alte scrieri inspirate. Astfel, vom conform tipului literar folosit.
putea descoperi dacă, în pasajul studiat, se menţionează
în Psalmul 19, soarele este personificat într-un mire
sau se stabileşte un principiu sau este vorba de o regulă care „iese din odaia lui de nuntă” (vers. 5) şi aleargă cu
de aplicare a lui în condiţii specifice. Să luăm spre
bucurie de la răsărit la apus. Numărul urm aşilor lui
exemplu două cazuri:
Avraam avea să devină „ca nisipul de pe ţărmul mării”
Când a poruncit ucenicilor Săi „să nu intraţi în vreo
(Gen. 22,17), evident o exagerare stilistică, o hiperbolă,
cetate a samaritenilor” (Mat. 10,5), Domnul Isus Hristos ca şi în Ioan 21,25, unde se spune că, dacă s-ar fi scris
nu stabileşte un principiu, deoarece, în ziua înălţării
toate lucrurile făcute de Isus, „nici chiar în lumea aceas
Sale, El a profetizat că apostolii vor fi martorii Săi, „în ta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris”. Psal
Ierusalim, în toată ludea, în Samaria şi până la margi
mii abundă în figuri de stil. Şi Ellen White recurge de
nile pământului” (Fapte 1,8). Motivul pentru care, la
multe ori la asemenea exprimări. Cine vrea să cunoască
prima lor trimitere în misiune, ucenicilor li s-a interzis adevărul nu va fi împiedicat de aceste procedee literare.
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Un progres

CUPRINS
Editorial

Mulţumesc foarte mult pentru cele
şase numere din Curierul Adventist pe
care le-am primit. Le-am dat şi altor
persoane după ce le-am citit. Mă bucur
să observ că există un progres în aspec
tul tipografic, în conţinut şi în varieta
tea subiectelor abordate. Sper că majo
ritatea familiilor adventiste de români
vor avea acces la preţioasele articole şi
informaţii oferite de Curierul Adventist.
Pietro Copiz, Berna, Elveţia

Trezirea uriaşului

Slujba împăcării
Lege şi Har
Lumea noastră
fracturată
Exodul final
Hristos 2001
Evanghelia

Articolul „Trezirea uriaşului”, din
Curierul Adventist, iulie a.c., oferă so
luţia rezolvării unei ecuaţii cu mai mul
te necunoscute. Acest numeros „uriaş”,
cu potenţialul de daruri neexplorat în
deajuns, pare să fie filonul de aur rămas
în conservare. Cred că pastorul, cu spi
ritul său de investigare, va fi cel mai în
măsură să descopere talanţii care vor fi
puşi la schimbător. Această perspectivă
va îmbogăţi căile de comunicare din
tre pastor şi laic, relaţii care, până acum,
au fost la cote destul de joase. Resurse
sunt, dar există şi pericolul ca slujirea
să se facă din motive subiective, pierzându-se astfel din vedere scopul ur
mărit: El, şi nu eu.
Eugenia Bubău, Târgu-Mureş

Unitatea de esenţă a Sfintelor

predicată cu mâinile
Ţinuta creştinului
Pastorul ca admi
nistrator
Ştiri
Ultima chemare

Scripturi
Cornel Păsăilă, membru al Bisericii
Adventiste Milişăuţi, Suceava, ne-a
trimis o scrisoare, pe care, din motive
de spaţiu, nu o putem publica integral,
dar din care extragem ideile principale.
Autorul scrisorii este „surprins” de
faptul că, în articolul „Unitatea de esen
ţă a Sfintelor Scripturi”, scris de fratele
Aron Moldovan şi publicat în aprilie a.c.
în Curier, „sepromovează lipsa de res
pect pentru sau în locaşul de închinare".
In timp ce pretindem „că păzim toată Scrip
tura. .. căutăm pe orice cale să desfiinţăm
aceste reguli”. Seface referire la 1 Corinteni 11,1-16, imde se cere cafemeile, atunci
CURIERUL ADVENTIST
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când „se roagă sau proorocesc... să se
învelească". Se aduc argumente că regula
este şi pentru noi: 1) Apostolul Pavel afirmă
că el se adresează „către toţi cei ce cheamă
în vreun loc Numele lui Isus Hristos” (cap.
1,2). 2) Dacă nu se ţine seama de această
„regulă”, urmează alte manifestări, cum
ar fi vopsirea, machiajul, împodobirea
etc. 3) Moise şi-a scos încălţămintea în
prezenţa lui Dumnezeu. 4) Apostolul
Pavel cere ca femeile să se roage îm
brăcate în chip cuviincios (1 Tim. 2,9).
5) îngerii îşi acoperă faţa şi picioarele
în prezenţa lui Dumnezeu (Is. 6).
în scrisoare sunt condamnate confuzia
dintre îmbrăcămintea bărbătească şi cea
femeiască (vezi Deut. 22,5), extremele în
îmbrăcăminte, păstrarea telefoanelor
celulare deschise în timpul serviciilor de
închinare, faptul de a face duş în Sabat
sau pericolul de a accepta „cultura”
unor oameni imorali. In încheiere,
fratele Cornel Păsăilă se roagă lui
Dumnezeu să ne ajute să nu încercăm
să desfiinţăm unele texte sau capitole.
Apreciem că unele observaţii din scri
soare suntjuste. Pentru o mai bună înţele
gere a problemei, recomandăm celor inte
resaţi recitirea cu atenţie a articolului
la care se referă scrisoarea prezentată,
precum şi studierea temeinică a artico
lului „Ţinuta creştinului”, din numărul
de faţă al revistei. Sperăm că vom avea
o înţelegere tot mai bună şi că ne vom de
prinde cu analiza obiectivă şi imparţială
a argumentelor. Spre exemplu, autorul
scrisorii sau alţii s-ar mai putea întreba:
Dacă îngerii îşi acoperă faţa în prezenţa
lui Dumnezeu, de ce noi, bărbaţii, nu ne-o
acoperim? Dacă Moise şi-a scos încălţă
mintea, de ce nu ne-o scoatem şi noi? Dacă
evreilor li se cerea să nu poarte haine ţesute
din felurite fire (Deut. 22,11), noi de ce
purtăm? Dacă lor li se cerea să facă ciu
curi la colţurile păturilor cu care se înve
leau, noi de ce nu facem la fel? Nu au
fost cărţile lui Moise scrise pentru toţi,
evrei sau creştini? Atragem atenţia să
nu confundăm principiile care nu se
schimbă cu aplicarea lor în varietatea
situatiilor vieţii! - Redacţia
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Slujba împăcării
Adrian Bocăneanu
u emoţie şi cu speranţă intrăm în luna octom
brie, un timp consacrat reînnoirii legăturii
noastre cu Dumnezeu, umplerii cu Duhul Sfânt
şi pregătirii pentru programele misionare ale iernii şi
primăverii următoare. Amintirea binecuvântărilor pe
care le-am gustat din plin în perioada de la începutul
anului 1999, cunoscută sub numele de Cincizecime
pentru mine, este încă atât de vie şi rezultatele spiritua
le şi misionare sunt prezente în viaţa bisericii. Acum
avem asigurarea că Dumnezeu este-dornic să privească
din nou cu milă asupra copiilor Săi şi să lucreze: „Dom
nul aşteaptă să Se milostivească de voi şi Se va scula să
vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept;
ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El” (Is. 30,18). Cred
că fiecare familie are cel puţin un exemplar al broşurii
Ghid pentru ploaia târzie şi că pastorii şi conducătorii
bisericilor au făcut pregătirile necesare pentru ca pro
gramul lunii octombrie să fie plănuit cu seriozitate, cu
credinţă şi curaj, deschizând Domnului calea să lucreze.
Cred că noi, credincioşii bisericii, am plănuit să punem
deoparte timp pentru studiu şi rugăciune, pentru discuţii
şi părtăşie în familie şi în grupe mici, deschizând Dom
nului calea să lucreze. Avem făgăduinţa că timpul con
sacrat apropierii de Dumnezeu este preţuit de El: „Căci
aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: ’în
linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi
încredere va fi tăria voastră’” (vers. 15). Dacă, citind
aceste rânduri, ne vom da seama că am neglijat pregăti
rea serioasă pentru această lună de consacrare, să răscumpărăm timpul şi să luăm hotărârile necesare, să
facem schimbările cerute chiar acum. Să luăm aminte la
glasul trâmbiţei.
Starea societăţii şi tendinţele care se manifestă de
multă vreme, confirmate în mod tragic de evenimentele
dezastruoase din Statele Unite, arată cât de profunda a
ajuns înstrăinarea dintre oameni, dusă până la ură dis
trugătoare. Ruperea relaţiilor umane este urmarea rupe
rii relaţiilor cu Dumnezeu. Chiar în acest timp, Dumne
zeu ne cheamă să luăm în serios actul unic, iniţiativa Sa
de refacere a unităţii şi armoniei: „Dar acum, în Hristos
Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi
prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care
din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i
despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre
ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei
doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel
pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un sin
gur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. El a
CURIERUL ADVENTIST

venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce
eraţi departe, şi pace celor care erau aproape” (Efes. 2,
13-17). Moartea şi învierea Domnului Isus Hristos con
stituie răspunsul dat de Dumnezeu pentru înstrăinarea
omenirii de Dumnezeu şi pentru ostilitatea profundă
dintre oameni. Când Mântuitorul este primit, este posi
bil, este chiar sigur ca „cei doi să fie în El însuşi un singur
om nou”. Nu recunoaştem nevoia refacerii şi cultivării
armoniei şi păcii în familiile noastre, în bisericile noas
tre şi în comunităţile umane în care locuim? Dacă da,
atunci făgăduinţa lui Dumnezeu este chiar pentru noi!
Dumnezeu a demonstrat că poate să o împlinească
atunci când a îndepărtat ostilitatea dintre Iacov şi Esau,
dintre Iosif şi fraţii săi, dintre creştinii iudei şi cei neiudei. Aveţi propriile experienţe de refacere a păcii şi
unităţii? Ele sunt o făgăduinţă pentru ceea ce Dumne
zeu doreşte să facă iarăşi. Cât suntem dispuşi să inves
tim de dragul păcii? Cât suntem dispuşi să renunţăm la
noi înşine de dragul armoniei? Dumnezeu S-a dat pe
Sine însuşi. îndrăznim noi să dăm mai puţin?
Reînnoirea spirituală ne pregăteşte pentru refacerea
relaţiilor, iar aceasta ne trimite spre lumea care va recu
noaşte şi va primi o chemare autentică la pace. „Căci,
dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi
toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a
împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat sluj
ba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele
lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei îm 
păcări. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui
Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi,
vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă
cu Dumnezeu!” (2 Cor. 5,17-20)
Ce timp mai potrivit ar putea exista pentru a trăi şi a
proclama „slujba împăcării?” Nu este de prea mare fo
los să repetăm iar şi iar veştile îngrozitoare despre ură
şi despre violenţa omenească, atunci când avem un ase
menea mesaj care îi transformă şi împacă pe cei care,
din fire, sunt vrăjmaşi. Şi acest octombrie este un timp
plin de făgăduinţe: „Ca unii care lucrăm împreună cu
Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în
zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: ’La vremea
potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat.
Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este
ziua mântuirii’” (cap. 6,1.2).
Adrian Bocăneanu este preşedintele Uniunii de Conferinţe.
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O privire creştină asupra Exodului
Florin Lăiu
xodul descrie marea eliberare a lui Israel din
Egipt, care va fi invocată ulterior în toate vremu
rile de necaz ale lui Israel şi va deveni prototipul
eliberării finale a Israelului spiritual, din Babilonul
apocaliptic. Această mântuire istorică a fost imortalizată
în toate sărbătorile israelite, de la Paşte la Corturi, şi s-a
adăugat pentru totdeauna la semnificaţia Sabatului,
conform textului deuteronomic al Decalogului.
Pentru o abordare creştină a oricărei scrieri biblice,
pentru a-i înţelege lecţia evanghelică, este necesar să se
observe, mai întâi, care este locul Domnului Hristos în
naraţiunea, profeţia sau tipologia ei - desigur, fără a
forţa aplicaţia! - , ca să putem privi totul din perspectivă
hristocentrică.
Fiul lui Dumnezeu este prezent în Exodul ca Elibe
rator, atât la modul istoric, cât şi în sens tipologic. De
la început (cap. 3), iniţiativa mântuirii din sclavie este
luată de o Fiinţă misterioasă, numită alternativ: Solul
lui Iahwe („îngerul Domnului”, în textul românesc) şi
Dumnezeu. Acest Ambasador personal al Domnului,
identificat cu Domnul însuşi, Se recomandă lui Moise
ca fiind Dumnezeul strămoşilor lui Israel, Dumnezeul
legământului avraamic, iar Numele sacru pe care Şi-l
descoperă pentru prima dată - Eu Sunt (Ahwe), de fapt,
El Este (Iahwe)1 - capătă o accepţiune soteriologică,
adică un sens direct legat de salvare, de mântuire.
Numele acesta se descoperă în vederea eliberării lui
Israel din robie (Ex. 6,2-8).
Dar Hristos este prezent şi în sens figurat, tipologic,
în persoana lui Moise - profetul prin excelenţă, repre
zentantul şi mijlocitorul lui Israel, singurul care se putea
întâlni personal cu Dumnezeu - , în mana venită din cer,
în stânca izvorului de apă, în simbolurile şi ritualurile
specifice, instituite o dată cu primul Paşte şi dezvoltate
sistematic în cultul sanctuarului: jertfa, preotul, lumina,
tămâia, pâinea, perdeaua, chivotul şi sanctuarul însuşi.
Chiar Israel, ca fiu al lui Dumnezeu, ca „întâi născut”,
este o umbră magnifică a Marelui Messfa, care avea să
Se identifice cu poporul până acolo încât să recapituleze
în propria experienţă, chiar în detalii, drumul lui Israel
din Egipt în pustie, la Iordan şi mai departe, biruind
acolo unde Israel, asemenea lui Adam, fusese învins
(Mat. 2,15, Osea 11,1, Is. 49,3-7).
După ce am stabilit baza hermeneuticii creştine a
cărţii Exodului, putem studia ordinea etapelor acestei
mântuiri memorabile, ca să vedem dacă nu cumva este o
ordine de principiu şi tipică pentru felul în care Dumne
zeu mântuieşte pe toţi oamenii. într-adevăr, Hristos nu
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Se descoperă evreilor, în ţara robiei, ca să le dea o lege,
după care să-i salveze, pe temeiul condiţiilor ei. El pro
cedează exact invers. Mai întâi îi mântuieşte din Egipt
pe cei ce cred, şi anume pe cei care-şi dovedesc credinţa
prin împlinirea condiţiilor eliberării. Şi Domnul nu fa
ce distincţie între evrei şi egipteni, fiindcă unii egipteni
cred şi, ca dovadă, se alătură poporului lui Dumnezeu.
Umblând nevăzut alături de omul ales, învăluit în
coloana de foc sau de nor, întruchipat în imaginea lui
Moise şi a miilor de miei (sau iezi) jertfiţi în casa robiei
şi pe fugă mâncaţi în noaptea cinei pascale, Hristos eli
berează pe fiii lui Israel „cu mână tare şi cu braţ puternic”
(vezi Ps. 136,12), înmulţindu-Şi minunile, provocându-le
şi încercându-le credinţa la tot pasul. După ce îi eliberează
şi astfel îi pregăteşte spiritual, Fiul lui Dumnezeu le dă
Legea pe Sinai, la împlinirea a şapte săptămâni de la
Exod, ceea ce se sărbătoreşte până astăzi în calendarul
iudaic, sub numele de Şavuot (Cincizecimea, „Rusaliile”).

Legea, Decalogul, Legământul
Legea (Tora) cuprinde nu numai Decalogul, ci toate
poruncile, preceptele şi instrucţiunile Domnului, cu apli
caţii specifice culturii şi cerinţelor timpului. Poruncile
lui Dumnezeu sunt mult mai multe decât zece şi ele sunt
destul de diverse în Lege: morale, ceremoniale, sanitare,
juridice etc. Din punct de vedere al obligativităţii lor
pentru israelit, toate aveau autoritate morală, ca şi inter
dicţia dată în Rai părinţilor noştri. Distincţia pe care o
facem noi între moral şi ceremonial nu apare în mod
explicit nici în Vechiul, nici în Noul Testament. Dar ea
este implicită în natura fiecărui comandament.
Pentru a înţelege perspectiva biblică, trebuie să mai
adăugăm că, în ambele Testamente, rareori Decalogul
este numit Legea. Cele mai multe referiri biblice la
Lege - de fapt, aproape toate - privesc întregul sistem
religios care a fost dat lui Israel la Sinai.2 în mod obiş
nuit, Decalogul este numit: Legământul,3 Cele Zece
Cuvinte4 (Deka Logoi) sau Mărturia5 (documentul
Legământului).
Decalogul este un cod moral fundamental, un legă
mânt cu zece clauze. Dacă ne uităm puţin la el, vedem
că nu cuprinde în mod explicit toate interdicţiile morale
posibile. Multe alte comandamente morale au fost date
în afară de Cele Zece Porunci.6Fărădelegi ca: vrăjitoria,
beţia, perversiunile, oprimarea săracilor, calomnia, ne
dreptatea la judecată, prostituţia şi multe altele nu apar
în litera Decalogului. Dar ele sunt scrise în alte părţi
din Lege şi sunt interzise în mod implicit de acelaşi cod
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moral. Decalogul este un rezumat
foarte reprezentativ. El a fost făcut
uşor de memorat, chiar pentru vâr
sta la care puiul de om învaţă să-şi
numere degetele.
Decalogul este, de asemenea, un
dar special pentru poporul celor sal
vaţi. Dacă Hristos a turnat asupra
egiptenilor şi asupra zeilor lor 10 ur
gii, israeliţilor le-a descoperit, într-o
manifestare de nemaiîntâlnită gran
doare şi solemnitate, 10 imperative
morale care condamnă păcatul în di
verse forme de manifestare: religi
oasă, socio-culturală şi psihologică.

pele şi să-i facă bine pe orice cale.
Acest principiu este scris în altă
parte a Legii.
Astfel Decalogul, ca imagine „ne
gativă” a chipului divin, a caracteru
lui desăvârşit, reprezintă doar clişeul
prin care privim realitatea morală
într-un mod întunecos, alb-negru şi
inversat. Numai lumina lui Hristos şi
baia de Revelator şi Fixator a Spiri
tului Sfânt pot face să apară în viaţa
noastră chipul moral al lui Dumnezeu.
Dispoziţia firii omeneşti de a se
mulţumi cu umbra, cu religia moti
vată numai de teama pedepsei şi de
speranţa moştenirii ţării promise, este
ilustrată în istoria lui Israel ca o de
monstraţie a neputinţei Legii. Ea,

venit prin Isus Hristos” (Ioan 1,17).
Avantajul celui ce priveşte mai sus
de literă, evreu sau neevreu, contem
poran cu Moise sau cu Pavel, nu este
doar un exerciţiu etic pentru domes
ticirea şi dresarea unui animal social,
ci mântuirea însăşi, izbăvirea deplină
de păcat: „Păcatul nu va mai stăpâni
asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub
Lege, ci sub H a r (Rom. 6,14). Credin
ciosul care este fiu al lui Dumnezeu, iertat
şi mântuit, nu este sclavul unei legi, ori
care ar fi ea, ci sclavul iubirii transfor
matoare care l-a răscumpărat. O aseme
nea dragoste nu se dă înapoi de la li
tera imperativă, dar întotdeauna trece
Făgăduinţe mai bune
dincolo de iotă şi cirtă (vezi Mat. 5,18).
Este important să subliniem însă
Problema noastră este că avem o
că Decalogul nu reprezintă o formă
Lege (cu majusculă), pe care credem
exhaustivă, pancosmică şi eternă a
Problema noastră este că o înţelegem, şi un „har” (scris cu
imperativelor divine. El este un cod
literă mică), în faţa căruia stăm con
cu aplicabilitate universală, dar este
că avem o Lege (cu m a trariaţi şi neîncrezători. Dacă galaformulat, în mod evident, în condi
tenii au primit manifestările puterii
jusculă), pe care cre
ţiile unui legământ pământesc, tre
Duhului prin „auzirea credinţei”, prin
cător şi limitat de propriile sale slo
„zugrăvirea” lui Hristos Cel Răstig
dem că o înţelegem, şi nit în faţa conştiinţei lor (Gal. 3,1ve: este adresat muritorilor, şi nu în
gerilor („ca să trăieşti multe zile...”,
şi nu prin faptele Legii, cum ar
un „har” (scris cu lite 5),
„să-ţi cinsteşti părinţii...”, „să nu
putea crede cineva, astăzi, că ultima
comiţi adulter”), este dat unui popor
ră mică), în faţa căruia revărsare a Duhului întârzie din cau
care a fost eliberat din Egipt, căruia
ză că nu se fac legiferări mai stricte
i s-a făgăduit „ţara pe care ţi-o dă
ori pentru că nu se adoptă un tip de
stăm contrariaţi şi
Domnul Dumnezeul tău” (cf. 20,12),
legalism mai cult, mai parfumat,
şi nu Paradisul sau Cerul.
mai puţin stresant,... şi nu din cauza
neîncrezători.
Când Biblia ne spune că Noul
profundei necunoaşteri de Dumnezeu?
Legământ a fost întemeiat pe făgă
Legea, cu toate poruncile ei, inclusiv
Cântarea lui Moise, aşa-numita
duinţe mai bune, nu se referă la pro „cele zece cuvinte ale Legământului” Cântare a Mării, este cântarea bucu
misiunile omeneşti, ci la ale Dom
de la Sinai, a fost şi rămâne doar o
riei mântuirii, înainte de primirea
nului. Noul Legământ ne făgăduieşte disciplină necesară, un pedagog şi o Legii. înainte de Exodul 20 vin ca
în Hristos viaţa veşnică, Cerul şi
oglindă. Când este scrisă în inimă de pitolele 12-14, cu eliberarea şi tre
Pământul Nou, nu doar zile multe în Spiritul Sfânt, ea nu se mai numără
cerea Mării, capitolul 15 cu cântarea
Ţara Sfântă, cum ne promite slova
pe degete, pentru că nu se limitează
mântuirii, capitolul 16 cu mana din
Decalogului. Acesta este limitat în
la iotă. Acum „slujim Domnului în- cer, capitolul 17 cu stânca dătătoare
literă şi pentru faptul că el se adre
tr-un spirit nou, nu după vechea lite de apă, capitolul 18 cu un sfat pro
sează în ebraică la persoana a doua,
ră” (Rom. 7,6, trad. autorului), pen videnţial venit de la Domnul pe o
masculin, singular: evreului antic şi
tru că, în Hristos, Duhul Domnului
cale neconvenţională. Prin acestea,
universului lui - nedoriţii zei cas
este Stăpân, şi unde este El, acolo
poporul este pregătit pentru marea
nici, soţia/soţiile, copiii, sclavii,
este libertate morală şi o slavă care nu sărbătoare de la Sinai, când va auzi
vitele şi străinul rezident.
poate fi atinsă sub Lege, nici chiar
glasul Celui Preaînalt.
O
altă limită a Decalogului, însă prin cea mai bună slujbă săpată în
Limite şi dincolo de ele
una foarte înţelept potrivită scopului piatră, care este doar aducătoare de
pentru care a fost redactat acest cod, moarte şi de osândă (2 Cor. 3,7-18).
Este interesant că Domnul alege
este aceea că imperativele lui sunt,
Sinaiul (Horeb) ca loc al descoperirii
Domnul însă „ne-a făcut în stare
în majoritatea cazurilor, negative.
Legii, adică exact locul în care Se des
să fim slujitorii unui legământ nou,
Cetăţeanului israelit i se interzice să-şi nu al literei, ci al Spiritului; fiindcă coperise lui Moise ca Dumnezeu al le
ucidă semenul, chiar dacă-i este vrăj litera omoară, dar Spiritul dă viaţă” gământului avraamic şi Mântuitor al
maş, dar iota Decalogului nu-i ordo (ibid. vers. 6). „Legea a fost dată
lui Israel (vezi Ex. 3). Acolo unde chiar
nă să-şi iubească în mod pozitiv aproa prin Moise, dar harul şi adevărul au lui Moise îi fuseseră puse limite, ca să
CURIERUL ADVENTIST
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facă distincţie între ce este profan şi ce
este sacru, Dumnezeu îl cheamă pe
Moise lângă El, în văpaia şi fumul
Sinaiului, printre îngeri, ca mijloci
tor al Legământului, în timp ce po
porului i se pun limite drastice. Aces
te limite simbolizează toate poruncile
şi legile pe care Dumnezeu avea să
le transmită. întâlnirea cu Dumnezeu
nu este o experienţă fizică, exterioară.
Nu deştepţii, nu curioşii, nu îndrăz
neţii şi tupeiştii sunt cei aşteptaţi pe
munte, ci numai cel chemat. Biblia
ne dezvăluie că, înainte de rostirea
Decalogului, poporul se mâniase pe
Dumnezeu, nu putea suporta această
limitare a accesului, sub pedeapsa
cu moartea (chiar şi pentru animale:
Evr. 12,20-21), ceea ce ne arată că,
deşi se spălaseră pe dinafară, inima
lor nu era pregătită pentru primirea
„cuvintelor vii” ale Legământului.
Uneori, îi acuzăm pe bieţii israeliţi că ar fi greşit spunând: „Vom
face tot ce a zis Domnul!” (Ex. 19,
5-8), ca răspuns la condiţiile de Le
gământ rostite de însuşi Dumnezeu.
Dar ce altceva mai bun trebuie să
facă omul, atunci când Dumnezeu
propune sau impune, decât să spună
„da”? Psalmistul spunea: „Jur - şi
mă voi ţine de jurământ - că voi
păzi toate legile Tale cele drepte!”
(Ps. 119,106) şi nimeni nu-1 acuză
de încredere în sine. A lăsa în seama
lui Dumnezeu deciziile pe care noi
înşine trebuie să le luăm nu este o
virtute creştină.
Cât priveşte puterea acelui legă
mânt, în ciuda faptului că era limi
tat în multe privinţe, el era adecvat
situaţiei şi era absolut necesar ca
disciplină pentru întregul popor,
atât în pustie, cât şi în ţara pe care,
cu multă întârziere, avea să o pri
mească. Această exercitare exterioa
ră a moralei era şi este absolut nece
sară într-un stat, într-o instituţie.
Dar ceea ce trebuie înţeles este că,
în ce priveşte religia personală (sin
gura care duce la mântuirea sufletu
lui), esenţiale sunt motivaţiile co
recte: credinţa şi iubirea.
închinarea personală nu a fost
rezervată timpurilor Noului Legă
mânt, ci a fost trăită de toţi adevăra
ţii credincioşi: înainte de Sinai, la

Sinai şi după aceea. Chiar Moise,
memorial al izbăvirii, dar în realita
mijlocitorul legământului care, mai
te un semn al religiei inventate de
târziu, va fi numit „vechi”, a biruit
om, un fals teologic, istoric, politic
păcatul fiindcă trăia sub Har, nu sub şi juridic: ultima minciună în apli
Lege, în timp ce mulţi dintre cei care carea legalistă şi pseudoevanghelică
se puteau lăuda cu [aşa-numita] con a Decalogului.
formarea faţă de Decalog (deoarece
Dar Mielul va birui, pentru că El
cârtirea, de pildă, sau pofta după car este Cel Care Este, Care Era şi Care
ne nu sunt condamnate de litera celor Vine, în timp ce Fiara era, nu mai este
10 porunci!) au fost înghiţiţi de pă
şi are să vină pentru puţină vreme.
mânt sau de alte urgii ale Domnului.
înainte de apropierea eliberării,
robia devenea tot mai aspră. Este o
Semnul salvării şi al libertăţii modalitate a lui Dumnezeu de a Se
Din perspectiva exegezei Apocaapropia de noi cu mântuirea Sa, tot
lipsei, cartea Exodului este o mină
aşa cum, văzându-L pe Hristos, demode diamante. Nu numai paralela cu
nizatul din evanghelii a început să
plăgile este instructivă, ci multe alte
se zvârcolească şi mai urât, înainte
elemente din Apocalipsa: sângele Mie de a fi pentru totdeauna eliberat.
lului, cântarea lui Moise şi a Mielu
„Dar, cu cât îl asupreau mai mult [pe
lui, semnul pe frunte sau pe mână,
Israel], cu atât se înmulţea şi creş
cele 12 seminţii ale lui Israel, cele 12 tea...” (Ex. 1,12). Aceasta sună ca o
pietre scumpe, Cortul lui Dumnezeu
făgăduinţă a împlinirii misiunii, du
care va locui cu oamenii - şi multe
pă binecunoscuta profeţie scrisă de
altele, în special împlinirea făgăduin Ellen White: „Lucrarea care n-a fost
ţelor legământului în Apocalipsa 21. făcută în timp de pace şi de prospe
După cum cruţarea întâilor născuţi
ritate va fi făcută în împrejurările
„în noaptea aceea” a fost condiţiona cele mai grele şi în condiţiile cele
tă de semnul sângelui pascal pe tocul mai descurajatoare”.
uşii, tot astfel eliberarea poporului
în mod interesant, tema libertăţii
de întâi născuţi ai lui Dumnezeu de
de închinare este prezentă atât în
astăzi (cf. Evr. 12,23) este condiţio Exodul, cât şi în Apocalipsa. Marele
nată de prezenţa sigiliului lui Dum
test final şi universal din Apocalipsa
nezeu şi al Mielului pe frunte, în opo vizează închinarea cerută de Dum
ziţie cu ceata celor care au, „pe frun nezeu şi adusă Lui în mod liber. în
te sau pe mână”, stigmatul Fiarei.
cartea Exodului, Moise nu îi cere
întâmplător, probabil, dar în mod faraonului eliberarea social-politică
fericit pentru memoria noastră, ver
a unui popor de sclavi, pentru a-i
setul din Apocalipsa 13,16 este expli instala în Canaan, care era cea mai
cat cel mai bine de Exodul 13,16 (a
bună provincie a Egiptului. Instruit
se observa şi contextul!), unde, pentru de Dumnezeu, el cere pentru evrei
prima dată în istoria mântuirii, expre doar libertatea de închinare, oricât
sia „un semn pe mână şi pe frunte”
de riscantă ar fi fost acordarea aces
este aplicată unei zile de sărbătoare - tui drept natural. Israel cerea să ple
Pastele, care comemora eliberarea
ce nu la o slobozenie deşartă, într-o
din Egipt. Aceasta sugerează că sem fabuloasă Americă a antichităţii, ci
nul Fiarei apocaliptice este un fel de în pustie, cale de trei zile, pentru ca
parodie a Paştelui.
acolo să slujească Domnului, aşa
în justificarea Sabatului, la moti cum a cerut El. Fără altă explicaţie.
vul Creaţiei din Exodul 20, se adau
De ce în pustie, de ce trei zile, de
gă, în Deuteronom 5, motivul elibe ce toţi, de ce şi copiii, de ce chiar şi
rării. Prin urmare, dacă Pastele era
animalele? Nici o explicaţie. Aşa
un semn al lui Iahwe „pe mână şi pe
este închinarea cerută de Dumnezeul
frunte” şi dacă Sabatul săptămânal, lor, care are dreptul să le ceară orice,
prin excelenţă, este semnul Dumne oricum, oricât şi oricând, iar faraonul
zeului Creator şi Mântuitor, atunci
este obligat, prin natura lucrurilor, să
semnul Fiarei trebuie să fie un fel de le recunoască în fa p t acestor sclavi
anti-Paşte şi anti-Sabat, un pretins
Continuare la pagina 11
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Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 au remediul pentru vindecarea ei.
Elijah Mvundura
dventiştii de ziua a şaptea au cea mai mare miză
dventi
în controversa
dintre creaţionism şi evoluţiocor
nism poate mai mult decât au alţi creştini.
Două dintre doctrinele noastre fundamentale - Sabatul
şi soliile celor trei îngeri - sunt legate inseparabil de
relatarea despre crearea lumii. în timp ce Sabatul este
un memorial al creării lumii noastre, solia primului
înger cheamă fiecare neam, seminţie, limbă şi popor să
se închine lui Dumnezeu, care a creat „cerul şi pămân
tul, marea şi izvoarele apelor” (Apoc. 14,7).
Dacă pentru adventişti raportul creării lumii este
îmbinat în mod organic cu Evanghelia veşnică, atunci
este foarte important faptul că nici în Biblie el nu stă
izolat, ci se află în strânsă legătură cu tema răscumpă
rării. Astfel, în Isaia 45, la fel ca în Apocalipsa 14,7,
puterea creatoare a lui Dumnezeu este însoţită de o
chemare la mântuire. „Căci aşa vorbeşte Domnul, Fă
cătorul cerurilor, singurul Dumnezeu... întoarceţi-vă
la Mine şi veţi fi mântuiţi, toţi cei ce sunteţi la margi
nile pământului” (Is. 45,18-22). Aceeaşi legătură între
crearea lumii şi răscumpărare se poate găsi şi în Isaia
42,5; 54,5 şi Psalmii 89, 104 şi 136.
în mod asemănător, în Noul Testament, Ioan 1,116 uneşte în mod implicit rolul Cuvântului în crearea •
lumii cu rolul Său în răscumpărare. Coloseni 1,13-20
face, de asemenea, aceeaşi legătură indirectă. Dar în 2
Corinteni 4,6 întâlnim cea mai explicită legătură dintre
crearea lumii şi răscumpărare: „Căci Dumnezeu, care a
zis: ’Să lumineze lumina din întuneric’, ne-a luminat
inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cu
noştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”.
Aici minunea creaţiei este unită cu minunea converti
rii, a creării din nou în Hristos (2 Cor. 5,17). Dacă la
crearea lumii Dumnezeu a suflat suflarea de viaţă în
forme lipsite de viaţă şi ele au devenit fiinţe vii (Gen.
2,7), la convertire, Dumnezeu îi aduce la viaţă pe
păcătoşi prin Duhul Sfânt.
Este clar că, în Biblie, activitatea creatoare a lui
Dumnezeu nu se limitează la genesa lumii. Din contră,
ea reprezintă o continuitate neîntreruptă, care cuprinde
lucrarea Sa răscumpărătoare în istoria omenirii. Cu alte
cuvinte, crearea lumii şi răscumpărarea sunt activităţi
identice. Aceasta explică motivul pentru care Evrei 11,
3 („Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin
Cuvântul lui Dumnezeu”) constituie un preambul la un
capitol care descrie puterea credinţei în viaţa patriarhi
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lor şi în cea a profeţilor. în Evrei 11 este implicit gân
dul că aceeaşi putere creatoare, manifestată la crearea
lumii, a fost demonstrată în viaţa patriarhilor şi în cea a
profeţilor.
Fără îndoială, evenimentul central din viaţa patriarhi
lor şi din cea a profeţilor - evenimentul care le-a mode
lat credinţa - nu a fost crearea lumii, ci exodul. Pentru
israeliţi, Dumnezeu era, în primul rând şi mai presus de
toate, Dumnezeul Răscumpărător, Dumnezeul lui Avraam,
Isaac şi Iacov, Dumnezeul care i-a eliberat din lanţurile
robiei. Şi nu este nesemnificativ faptul că exodul a con
stituit temelia credinţei lui Israel. în timp ce toate po
poarele au miturile lor despre crearea lumii (şi evoluţia
este unul dintre acestea), exodul este unic; el rămâne ine
galabil în istoria religioasă. „întreabă vremurile stră
vechi, care au fost înaintea ta... A fost vreodată vreun
dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul
altui neam... cu mână tare şi braţ întins şi cu minuni
înfricoşate, cum a făcut cu voi Domnul, Dumnezeul
vostru, în Egipt şi sub ochii voştri?” (Deut. 4,32-34)

0 temelie şi mai solidă
Trebuie să observăm totuşi paralela care există între
exod şi crearea lumii. Din nimic, din haos, din robia
egipteană, Dumnezeu a creat în mod literal o nouă naţi
une, o împărăţie de preoţi (Ex. 19,6). în felul acesta,
exodul este un act creator. Mai mult decât atât, prin el
Dumnezeu Si-a demonstrat suveranitatea asupra naturii.
Prin experienţa exodului, israeliţii au cunoscut
puterea lui Dumnezeu asupra naturii atât de convingător,
încât acum puteau, prin credinţă, să înţeleagă - aşa cum
spune Evrei 11,3 - că Dumnezeu a creat lumea. Cu alte
cuvinte, experienţa răscumpărării lor a devenit temelia
pe care le-a fost clădită înţelegerea cu privire la crearea
lumii. Şi, în opinia mea, aceasta este o temelie mult mai
solidă decât argumentele care derivă din existenţa unui
plan (aşa-numita „ştiinţă a creării lumii”) pe care creşti
nii de astăzi îşi bazează credinţa în creaţie. într-adevăr,
deşi este imposibil să se ofere dovezi incontestabile în
favoarea creării lumii, dovezile în favoarea unei „creări
noi” în Hristos nu pot fi contrazise. în timp ce crearea
lumii este ceea ce Dumnezeu a făcut în trecutul stră
vechi, răscumpărarea este o realitate prezentă; este ceea
ce Dumnezeu face acum!
Altfel spus, dacă Dumnezeul Creator ar putea fi con
siderat ca fiind îndepărtat şi abstract, Dumnezeul RăsOCTO M BR1E-2001

cumpărător este apropiat şi concret;
El locuieşte în inima noastră. Ioan a
declarat: „Nimeni n-a văzut vreoda
tă pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii
pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi
dragostea Lui a ajuns desăvârşită
în noi” (1 Ioan 4,12). Chiar Dom
nul Isus a spus: „Prin aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii pentru
alţii” (Ioan 13,35). Solia este clară
aici: Dumnezeul invizibil devine
vizibil doar prin iubirea creştinilor
unii pentru alţii.
Iar iubirea creşti
nă - prin faptul că
trece dincolo de ba
rierele rasiale, et
nice, lingvistice şi
naţionale - dă o
mărturie puternică
în favoarea unităţii
omenirii şi a originii
ei comune la picioa
rele Dumnezeului
Creator. Este clar că
doctrina despre cre
area lumii conduce
în mod logic şi im
placabil la concluzia
evidentă la care au
ajuns părinţii înte
meietori ai naţiunii
americane, că „toţi
oamenii sunt creaţi
egali”. Dacă doctri
na creării lumii con
duce în mod impla
cabil la principiul egalităţii umane,
atunci teoria evoluţiei conduce im
placabil la principiul inegalităţii
umane.

mală. Ele reprezintă stadii în care
dezvoltarea în cadrul evoluţiei a fost
oprită, specii care nu au reuşit să
evolueze la stadii superioare.
Darviniştii sociali au atribuit ast
fel dezvoltarea civilizaţiei apusene
superiorităţii rasiale a anglo-saxonilor şi au explicat dominaţia lor asu
pra altor popoare - din Africa şi din
Asia - ca fiind un drept natural. Aşa
cum a arătat Asociaţia Pan-Germană,
„ideologia rasial-biologică ne spune
că există rase care conduc şi rase

pentru a da naştere unor germani
superiori. Atât de respingătoare, atât
de atroce, atât de înspăimântător de
diabolică este moştenirea darvinis
mului social, încât ea nu poate fi
explicată. Şi totuşi este o consecinţă
logică şi inevitabilă a înlocuirii legii
iubirii cu legea junglei. Moştenirea
înfricoşătoare a darvinismului social
trebuie să-i alarmeze pe creştini cu
privire la faptul că influenţa cea
mai vătăm ătoare a teoriei evolu
ţiei a fost aceea de a justifica indi
vidualism ul pră
dător, rasism ul şi
genocidul.

Nu putemsăores■il.r.n.i. dotr
rlnr. pe
Iln una
...r.
pngem

Ca atare, creştinii
trebuie să respingă
complet ideologia
rasială a darvinismu
lui social, în aceeaşi
măsură în care ei res
ping cu înflăcărare
ateismul evoluţiei bi
ologice. în orice caz,
cele două sunt inse
parabile. Cum la baza
rasismului stă darvi
nismul social, a ac
cepta principiile lui
înseamnă a primi cre
zul evoluţiei biologi
ce şi, în egală măsu
ră, a nu crede adevă
rul despre crearea lu
care se conformează”.1 Această divi mii, acela că „Dumnezeu, care a fă
zare a omenirii în rase superioare şi cut lumea... dă tuturor viaţa, sufla
rase inferioare a susţinut sclavia în
rea şi toate lucrurile. El a făcut ca
America şi colonialismul european
toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur,
în Africa şi în Asia. Dar cei care au să locuiască pe toată faţa pământu
Consecinţele minciunii
dus darvinismul social la concluzia
lui... ca ei să caute pe Dumnezeu”
în aceste condiţii, teoria evoluţiei lui logică au fost naziştii germani,
(Fapte 17,24-28).
a dat naştere darvinismului social, o atunci când i-au caracterizat pe evrei
Ca oamenii să-L caute - acesta e
ideologie rasial-biologică ce a inspi ca fiind fiinţe subumane şi au exter scopul Creatorului - un scop zădărni
rat ierarhiile de clasă şi rasiale. Dar- minat 6 milioane dintre ei în camere cit prin căderea în păcat, dar răscum
vinismul social este cel care a inven de gazare, în timpul celui de-al doi părat prin moartea lui Isus. Având în
lea război mondial.
tat termenul supravieţuirea celor
vedere că, prin moartea lui Isus, în
Naziştii au experimentat, de
mai buni şi a descris viaţa socială ca
săşi creaţiunea „va fi izbăvită din ro
asemenea, un program de eutanasie
fiind o luptă pentru existenţă, în
bia stricăciunii, ca să aibă parte de slo
(moarte uşoară), pentru a-i elimina
care doar cei mai buni supravieţu
bozenia slavei copiilor lui Dumne
pe nemţii insuficient dezvoltaţi min zeu” (Rom. 8,21), răscumpărarea este
iesc şi merită să supravieţuiască.
tal şi fizic, şi un program de eugenie tema centrală a Scripturii. Ea afirmă
Potrivit celor spuse de ei, rasele in
(metode de ameliorare a patrimo
ferioare ocupă un loc intermediar
atât originea comună a omenirii în
între rasele superioare şi lumea ani niului genetic al grupurilor umane), Isus, cât şi destinul ei comun în El.
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Uniţi în origine şi în destin
Originea noastră comună şi des
tinul nostru comun: aceste două te
me se unesc puternic în solia primu
lui înger (Apoc. 14,6.7). Dacă în
chinarea la Dumnezeul Creator ne
aduce aminte de originea noastră co
mună, Evanghelia veşnică proclamă
mântuirea noastră comună şi desti

Creştinii trebuie să res
pingă complet ideologia
rasială a darvinismului
social, în aceeaşi măsu
ră în care ei resping cu
înflăcărare ateismul
evoluţiei biologice.
nul nostru comun. Iată un lucru şi
mai semnificativ: în vestirea Evan
gheliei „oricărei seminţii, oricărui
neam, oricărei limbi şi oricărui no
rod” (vers. 6), vedem că Dumnezeu
formează un popor nou, o împărăţie
de preoţi (Apoc. 1,6; 5,9.10). în
felul acesta, soliile celor trei îngeri
prezintă din nou atât crearea lumii,
cât şi exodul.
Aşa cum israeliţii au fost che
maţi să iasă din haosul robiei egip
tene, tot astfel rămăşiţa este chemată
să iasă din haosul robiei babiloniene.
Faptul că, în această lume dezbinată
şi prea plină de animozităţi etnice
şi de ură rasială, Dumnezeu va da
naştere unui popor al cărui singur
semn distinctiv va fi iubirea faţă de
Dumnezeu şi a unora faţă de alţii
constituie un act creator de mare
valoare. El va dovedi lumii întregi
că Dumnezeu există şi că El a
creat lumea.
1
Citat în Horst von Malitz, The
Evolution o f H itler’s Germany (New York:
MacGraw Hill, 1973), pag. 33.
Elijah Mvundara este membru în Biserica
Adventistă Glendale, din Indianapolis,
Indiana. El a predat istoria şi sociologia la
Universitatea Solusi, din Zimbabwe.
Adventist Review, 22 martie 2001

Lege şi H ar / Urmare de la

împărăţia milenială a slavei (Apoc.
15). în forma cea mai plină, imagi
nea
prefigurează descrierea comuni
cel mai elementar şi mai important
unii
perfecte din Ierusalimul Nou,
drept uman. De aceea, ei vor pleca
şi nu vor lăsa în Egipt nici o unghie. care este „cortul lui Dumnezeu cu
oamenii” şi are aceeaşi formă de cub
întoarcerea lor era subînţeleasă şi
ca „sfânta sfintelor” din Exodul
reacţiile verbale ale faraonului nu
trădau nici o suspiciune politică, deşi (Apoc. 21,3.7.22-27). Porţile acelea
care niciodată nu se închid se vor în
el se temea că libertatea religioasă
chide o singură dată: în faţa celor ca
absolută ar crea precedente nedorite
re
doresc doar eliberarea de vinovă
şi ar putea deschide calea altor liber
ţie, şi nu de păcat, în faţa celor care
tăţi. De aceea s-a răzgândit, călcânnu iubesc legământul credinţei şi dra
du-şi cuvântul de zece ori, până
gostei faţă de Creator, ci şi-au întoc
când, în sfârşit, s-a dus „ca plumbul
mit dumnezei, religie, morală şi Evan
în inima mării” .
ghelie după gusturile lor, lucruri pe
Dumnezeul Exodului este prota
care Domnul nu le poruncise şi nici
gonistul libertăţii. El chiar a contat
măcar prin gând nu-I trecuseră.
pe faptul că orgoliosul faraon nu va
Asemenea glorificării cortului
agrea niciodată o asemenea filozofie
mozaic şi a templului lui Solomon,
politică. îl cunoştea prea bine. Şi
cu ocazia inaugurării lor, ultima vi
chiar pentru acest motiv l-a lăsat să
ziune postmilenială a Apocalipsei
ajungă faraon. Dacă Egiptul ar fi
descrie Slava Domnului îmbrăţişând
avut un suveran dispus să împli
în curcubeie întreaga Cetate, străful
nească voia Domnului, Israel nu
gerând prin ziduri de diamant şi las-ar fi ales decât cu libertatea de în
pislazuli, umplând-o cu norul tainei
chinare, pe când
divine. în acest
faraonul cel rău
moment culmi
Porţile
acelea
care
nici
I-a dat Domnu
nant, păcătoşii
lui posibilitatea,
odată nu se închid se fără-de-lege şi
chiar dreptul de
trădătorii pitiţi sub
a face pentru
vor închide o singură Lege nu mai au
Israel mai mult
acces acolo unde
decât ceruse în
dată: în faţa celor care Legea şi Harul fac
mod oficial.
un singur Trup.
doresc doar eliberarea Ele sunt asemenea
Slava
celor două firi ale
de vinovăţie, şi nu de lui Hristos: sepa
Domnului
Imaginea ră
rate, dar insepa
păcat.
masă pe retină la
rabile.
încheierea lectu
' Aceste variante ale Numelui sunt forma
rii Exodului este momentul în care,
veche, de aspect imperfect, a verbului hawah
după executarea şi instalarea sanc
(sau hayah) = a fi, cu sensul: „El Este / Era /
tuarului în pustie, după ce au făcut Va fi” .
2 Ex. 24,12 pare să fie singurul caz în
totul strict după chipul arătat de Dom
care Legea (Tora, nomos) se referă în mod
nul, Slava Fiului lui D um nezeu,
direct la Decalog. în alte locuri, scriitori in
norul şi focul ceresc au umplut
spiraţi se referă la cărţile lui Moise, la Vechiul
Cortul (Ex. 40,34-38), astfel încât Testament în general, la religia iudaică sau la
unele legiuiri specifice.
nimeni nu mai putea să intre acolo.
3 Num. 10,33, Deut 9,9.11.15; Apoc. 11,19 e. a
Imaginea este preluată de Apoca4 Ex. 34,28; Deut. 4,13; 10,4.
5 Ex.25.16.21.22; Apoc. 15,5 e. a.
lipsa, mai întâi în scenele premileni6 Ex. 22,21-31; 23,1-9; Lev 18,5-26;
ale ale încheierii lucrării lui Dumne
19,13-18.26-37 e. a.
zeu, când pământul va fi inundat de
Florin Lăiu predă limbile biblice
lumina cunoaşterii slavei Domnului
la Institutul Teologic Adventist.
(Apoc. 18), când se va încheia Jude
cata de Cercetare şi Isus va inaugura
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EXODUL FU1AL
Oamenii îşi vor deschide gura larg şi unii vor striga: „Aleluia!”

Roy Adams
w
n noiembrie 1983, la Washington, cam 600 de
oameni de ştiinţă şi experţi în probleme de mediu
din lumea întreagă au participat la o conferinţă pe
teme ştiinţifice. Doi savanţi americani remarcabili au
înfăţişat un tablou îngrozitor al consecinţelor unui
conflict nuclear dintre Statele Unite şi Uniunea
Sovietică (aşa cum era atunci).
Potrivit celor spuse de aceşti doi oameni de ştiinţă,
ale căror vederi erau împărtăşite în mod evident de
majoritatea copleşitoare a colegilor lor, unul dintre
rezultatele unei astfel de confruntări, care necesita
chiar mai puţin de jumătate din megatonajul nuclear
masiv al celor două state, urma să fie un nor de praf şi
de fum cântărind 1,2 miliarde de tone. Această masă
fatală avea să acopere întreaga emisferă nordică şi să o
cuprindă rapid, ca un vârtej, şi pe cea sudică. Ea avea
să împiedice 90 la sută sau mai mult din razele soarelui
să ajungă la pământ. Temperaturile de la suprafaţa pă
mântului aveau să scadă vertiginos la o medie de -25°C
şi să rămână timp de trei luni sub temperatura de în
gheţare. Regiuni tropicale calde, cum sunt Insulele
Caraibe, aveau să fie cuprinse de iarna cea mai rece.
Nici o plantă nu avea să crească. Iar aceia care, întâm
plător, ar fi supravieţuit exploziilor şi radiaţiei, aveau
să îngheţe sau să moară de foame.
Nu era un tablou încântător.
Dar s-ar putea invoca argumentul că, în prezent,
războiul rece*este în urma noastră şi că arsenalul nu
clear a fost redus-în mod considerabil. Acest argument
însă îmi aduce în minte o istorisire pe care am citit-o
într-o revistă, acum câtva timp. Doi băieţi stau într-o
încăpere în care se află depozitată benzină; fiecare din
tre ei are în mână o cutie cu chibrituri. Să admitem că
au avut prea multe beţe de chibrituri, că fiecare a arun
cat 20 şi că le-au mai rămas câte 10. Este încăperea
aceea într-o mai mare siguranţă?
Exact în această situaţie ne aflăm astăzi. De fapt, în
prezent, lumea este într-o primejdie mai mare decât cea
din timpul războiului rece, din cauză că persoane, gru
pări aflate în afara legii şi ţări caracterizate de instabi
litate au un acces sporit la arme de distrugere în masă.
Acum există şi posibilitatea ca teroriştii să pună mâna
pe arme chimice, biologice sau chiar nucleare, iar cu
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acestea să ţină ostatice oraşe sau ţări întregi.
Pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu sunt
decât minute până la haos. Dar, pentru cei care îl cu
nosc, acelaşi ceas, aceeaşi oră indică „minute până di
mineaţă”. Pentru că, în Biblie, pe care o avem în mână,
ni s-a pus la dispoziţie o derulare a ultimului capitol din
istoria prezentă a acestei planete. Mulţumim lui Dum
nezeu, ştim cum se va încheia conflictul. Ochii noştri
văd slava venirii Domnului.
în Luca 21,25-28 este o descriere cuprinzătoare:
„Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ
va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să
facă la auzul urletului mării şi al valurilor... Când vor
începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi
să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se
apropie”.

Ceva ce nu s-a mai vâzut
Cuvântul grecesc tradus aici prin „izbăvire” este apolutrosis, folosit în mod obişnuit în Biblie pentru a arăta
o eliberare prin achitarea unui preţ de răscumpărare.
Dar, în pasajul acesta, cuvântul primeşte un sens mai
larg, referindu-se la operaţiunea cosmică escatologică de
salvare a celor mântuiţi de pe acest pământ.
în 1976, un avion al liniilor aeriene franceze a fost
deturnat şi forţat să aterizeze la Entebbe, Uganda. în
timp ce lumea întreagă îşi freca mâinile nervoasă, co
mandouri militare israeliene au coborât fulgerător la
Entebbe în toiul nopţii, zburând sub nivelurile la care
puteau fi detectate prin semnale radar. într-o acţiune
curajoasă, ele au reuşit să elibereze fiecare ostatic israelian.1 înainte ca autorităţile ugandeze să poată să înţelea
gă ce se întâmplă, acţiunea fulgerătoare a fost încheiată
şi aceste comandouri brave, alături de compatrioţii lor
recunoscători, erau în aer, departe de spaţiul aerian
ugandez - mergeau spre casă!
Ca să înţelegem ce înseamnă izbăvirea în pasajul din
faţa noastră, să ne gândim la acţiunea de salvare de la
Entebbe şi apoi să o multiplicăm de sute şi mii de mili
arde de ori la puterea a zecea. Aceasta probabil ar înce
pe să se apropie de evenimentul despre care vorbeşte
Domnul Isus aici. Va fi o intervenţie uluitoare, unică în
istoria universului. Este ceea ce eu numesc „exodul final”.
O C T O M B R IE -2 0 0 1

Să învăţăm din primul exod
Ce putem învăţa din primul exod,
ca să ne pregătim pentru cel care ne
stă în faţă? Acesta este un punct-cheie
al articolului de faţă..
Confruntările majore dintre
Moise şi intransigentul rege egiptean,
care au pregătit calea pentru primul
exod, mi-au trezit interesul de mult
timp. Aceste confruntări cresc în
intensitate; ele ne prezintă câteva
dintre controversele şi capcanele pe
care le vom întâmpina în timp ce ne
pregătim pentru exodul final. Ace
laşi personaj care l-a întărâtat pe fa
raonul de atunci ne confruntă şi pe
noi cu o viclenie egală.
Prima confruntare a lui Moise cu
faraonul este relatată în Exodul 5,
1.2: „Moise şi Aaron s-au dus apoi
la Faraon şi i-au zis: ’Aşa vorbeşte
Domnul, Dumnezeul lui Israel: Lasă
pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cin

stea Mea’. Faraon a răspuns: ’Cine este
Domnul, ca să ascult de glasul Lui şi
să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc
pe Domnul şi nu voi lăsa pe Israel să
plece” ’ (Ex. 5,1.2).
In momentul acesta, Dumnezeu
întâmpina două dificultăţi: (1) aro
ganţa neînduplecată a regelui egiptean
şi (2) faptul că poporul Său nu era dis
pus să plece din Egipt. Şi ambele erau
la fel de neplăcute. Ascultaţi această
declaraţie remarcabilă: „Mulţi [dintre
evrei] erau mulţumiţi să rămână mai
degrabă în sclavie decât să înfrunte
greutăţile inerente mutării într-o ţară
străină; iar obiceiurile unora deve
niseră atât de asemănătoare cu cele ale
egiptenilor, încât preferau să rămână
în Egipt” .
Acesta este motivul pentru acţiunile
divine drastice raportate în cartea Exo
dul. Trebuia ca ele să realizeze două lu
cruri - să facă Egiptul extrem de ne
atrăgător pentru israeliţi şi să-ifacă
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pe israeliţi extrem de neatrăgători
pentru Egipt.
Prin puterea divină, râul Nil,
principala sursă a rezervelor de
apă ale ţării, a fost transformat în
sânge urât mirositor. Peştii au
murit, contribuind şi ei la mirosul
general insuportabil. A fost ex
trem de stânjenitor pentru mân
drul faraon faptul că diplomaţi şi
turişti din lumea întreagă îşi ţi
neau mâna la nas îri timp ce mer
geau prin capitală!
Peştii au murit, dar broaştele
au venit la viaţă, invadând locuin
ţe şi clădiri şi creând o supărare
imensă pretutindeni (vezi Ex. 8).
Apoi au venit milioane de pă
duchi - pe oameni şi pe animale
(Ex. 8,16.17); iar după ei, roiuri
dense de muşte au umplut „casa
lui Faraon şi casele slujitorilor lui
şi toată ţara Egiptului”. „Toată
ţara Egiptului”, spune Biblia, „a

fost pustiită de muşte” (vers. 24).
A urmat a doua confruntare
majoră. „Faraon a chemat pe Moise
şi pe Aaron şi le-a zis: 'Duceţi-vă de
aduceţi jertfe Dumnezeului vostru
aici, în ţară’” (vers. 25).
Câtă inteligenţă! Câtă viclenie!
Diavolul nu vrea să ne lase să ple
căm din Egipt. „Stai acolo unde eşti”,
şopteşte el. „Nu trebuie să părăseşti
lumea ca să-I serveşti lui Dumnezeu
- poţi să-I serveşti la fel de bine
chiar acolo unde eşti.”
Cu un timp în urmă, am citit că
Larry Flynt devenise creştin născut
din nou, dar continua să fie proprie
tarul revistei Hustler. Fără îndoială
că şarpele cel viclean i-a
şoptit la ureche: „Nu tre
buie să pleci din Egipt.
Serveşte-I lui Dumnezeu
aici, în ţară. Fă doar une
le modificări neînsem
nate. Dă-i revistei o nu
anţă creştină. Poţi să pre
zinţi pornografia în mod
responsabil şi creştinesc!”
Diavolul continuă să
ne spună aceeaşi poveste
ţie şi mie. ,Adu-I jertfe lui
Dumnezeu aici, în ţară.
Nu trebuie să-ţi schimbi
purtarea, obiceiurile,
stilul de viaţă. Serveşte-I
lui Dumnezeu acolo unde eşti, aşa
cum eşti. Nu este necesar să te elibe
rezi din robia obiceiurilor vătămă
toare. Serveşte-I lui Dumnezeu în
ţară - cu spatele încovoiat sub aspra
povară şi cu umerii sângerând de
loviturile biciului.”
M oise nu s-a lăsat înşelat de
acest pretext viclean şi nici noi nu
trebuie să ne lăsăm amăgiţi. „Vom
face mai bine un drum de trei zile în
pustie”, a insistat Moise (vers. 27).
Dar faraonul avea o contrapropu
nere: „Vă voi lăsa să plecaţi, ca să
aduceţi jertfe Domnului, Dumnezeu
lui vostru, în pustie; numai să nu vă
depărtaţi prea mult, dacă plecaţi”
(vers. 28).
Când manifestăm semne că sun
tem hotărâţi să plecăm din Egipt,
diavolul schimbă tactica: „în regulă”,
spune el, „pleacă. Fă unele schimbări.

De fapt, este bine să ai o ocupaţie.
Dar nu fi prea drastic. Nu o lua prea
în serios. Nu te adânci prea mult în
lucrul acesta, în religie. Nu arde toa
te podurile în urma ta - poate vei dori
să te întorci să mai faci câte o vizită,
din când în când. Nu te depărta prea
mult.
Poţi să intri cu un picior în bise
rică, da, este bine să ai o religie; toţi
oamenii au nevoie de religie. Dar ră
mâi cu un picior în Egipt, pentru ori
ce eventualitate. Nu miza totul pe o
singură carte. Nu te depărta prea mult.
Dacă te vei rupe radical de trecut,
vei fi cu totul altfel decât foştii tăi
prieteni, aşa încât nu vei mai putea

face lucrare misionară pentru ei.
Deci nu înainta prea mult faţă de ei.
Nu te depărta prea mult. îmbrăcă
mintea ta nu trebuie să se deosebeas
că prea mult. Trebuie să păstrezi în
continuare o parte din materialele
muzicale de care ei pot să se bucure
atunci când vin la tine în vizită, iar
în frigider, ceva ce ei sunt obişnuiţi
să bea. Mai du-te şi tu, uneori, cu ei
la clubul de noapte, doar aşa, ca să
păstraţi legătura, şi astfel ei vor şti
că nu eşti excentric sau extremist
pentru că eşti creştin. Nu te depărta
prea mult. Rămâi aproape, ca să ne
auzi când te strigăm din Egipt.”
Câţi dintre noi putem spune că
nu am auzit aceste insinuări subtile
din iad?

Confruntarea finală
Pentru că faraonul a refuzat să
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cedeze, intensitatea plăgilor a cres
cut - de la situaţii neplăcute la dis
trugere efectivă. Mii şi mii de vite
au pierit. Bube purulente au apărut
pretutindeni. Iar forţele naturii tunetul, fulgerul şi grindina de di
mensiuni ucigătoare - au făcut victi
me la rândul lor (vezi Ex. 9,1-26).
Faraonul a observat, şi Moise şi
Aaron, fiind chemaţi încă o dată, au
stat în faţa unui monarh înspăimân
tat, care îi ruga insistent ca mâna
divină să fie oprită. Dar, când a fost
oprită - ca răspuns la rugăciunea lui
Moise -, faraonul a refuzat încă o
dată să lase poporul să plece (vers.
27-34), un simbol potrivit al arhivrăjmaşului nostru cos
mic, hotărât să ţină pe
fiecare dintre noi sub stă
pânirea lui, până când
vom pieri în cele din
urmă împreună cu el.
Ultimele două oferte
ale faraonului sunt rapor
tate în capitolul 10. „Duceţi-vă [numai] voi, băr
baţii”, spune el, încercând
încă o dată să realizeze un
compromis (vers. 11). Lăsaţi-vă aici soţiile, mame
le, surorile, copiii, vitele.
Cu alte cuvinte, duceţi-vă
cu trupul în pustie, dar
lăsaţi-vă inima în Egipt.
Şi astăzi el ne şopteşte la fel.
în ultima sa ofertă - o ofertă ca
re a urmat unei serii de plăgi şi mai
devastatoare - faraonul a spus că
poate să plece întreaga adunare, lăsându-şi în urmă doar vitele (vers.
24). Gândiţi-vă numai ce însemnau
vitele pentru un popor de păstori,
cum erau israeliţii, şi veţi înţelege
imediat impactul acestei propuneri
perfide. în limbajul de astăzi, farao
nul spunea: „Lăsaţi-vă conturile
bancare, averile, bunurile şi obliga
ţiunile în Egipt”. Şi acum, chiar
înaintea celei de-a doua veniri, el
vrea să ne facă să credem că ne pu
tem păstra averea, bogăţia neatinsă
de cerinţele Domnului Hristos.
„Lăsaţi-vă vitele în Egipt”, spune el.
Refuzând încă o dată oferta amă
gitoare a monarhului (vers. 25-29),

Moise şi Aaron au fost izgoniţi din
palat. „în ziua când te vei [mai] ară
ta înaintea mea, vei muri” (vers. 28).
Acesta a fost momentul în care
Dumnezeu a dat la o parte toate pie
dicile. în capitolul 12, descoperim
finalul. La miezul nopţii, un înger a
lovit şi a omorât pe întâii născuţi
din toate locuinţele din Egipt (vers.
29-32).
Faraon a cedat! „în aceeaşi noap
te, Faraon a chemat pe Moise şi pe
Aaron şi le-a zis: ’Sculaţi-vă, ieşiţi
din mijlocul poporului meu, voi şi
copiii lui Israel. Duceţi-vă de slujiţi
Domnului, cum aţi zis. Luaţi-vă şi
oile şi boii, cum aţi zis, duceţi-vă şi
binecuvântaţi-mă’” (vers. 31,32).

strigătul. Chiar acum, în această
perioadă de aparentă întârziere, ră
măşiţa lui Dumnezeu din lumea în
treagă strigă zi şi noapte: „Până
când, Doamne, până când?” Dum
nezeul cel puternic le răspunde pe
regrinilor obosiţi: „Până când? Nu
va mai fi mult! în curând vine
dimineaţa”.
■ în primul exod, când încep
să apară semne - toiagul se trans
formă în şarpe, apa se preface în
sânge, broaştele, păduchii, grindina
- peregrinii ştiu că timpul eliberă
rii lor este aproape. „Când vor în
cepe să se întâmple aceste lucruri”,

mormântul rece, sărmanul copil lăsat
orfan de mâna crudă a unui nebun,
soţi şi soţii pe care moartea i-a lăsat
singuri şi îndureraţi - toţi vor cânta
atunci, toţi vor râde atunci, toţi vor
rosti atunci o provocare universală:
„Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde
îţi este boldul, moarte?” (vers. 55).
■
în primul exod, israeliţii au
ajuns faţă în faţă cu o imposibilitate
din punct de vedere omenesc. Având
într-o parte un munte masiv, în alta,
un deşert întins, în faţă, marea şi
fiind urmăriţi din spate de o armată
egipteană înfuriată şi înarmată până
în dinţi, ei probabil au abandonat
orice speranţă de salvare.
Dar ceea ce strategii militari egip
Acei oameni de nimic teni nici n-au visat că s-ar putea în
Se va întâmpla iarăşi
tâmpla s-a întâmplat. Apele puternice
care L-au scuipat în
Ce biruinţă pentru Domnul!
ale mării s-au retras.
Gândul pe care vreau să-l subliniez
Aşa va fi şi în exodul final. Chiar
faţă, acei Iaşi lipsiţi de atunci când peregrinii credincioşi ai
aici este că aceasta se va întâmpla
iarăşi - la o scară mai mare, mai
caracter şi de voinţă lui Dumnezeu, neînarmaţi, par încon
spectaculoasă - , în legătură cu
juraţi complet şi fără ajutor, când ori
exodul final.
ce sprijin pământesc a fost îndepărtat
care L-au dat să fie
■ în primul exod, Dumnezeu l-a
şi oastea celor răi este gata să-i zdro
trimis pe Moise. Dar, în exodul fi
răstignit - ei vor învia bească în furia lor - un glas tainic va
nal, nu va fi nimeni altul decât în
răsuna prin tot universul: „S-a sfâr
suşi Fiul Dumnezeului Celui viu.
cu ocazia unei învieri şit”. Şi glasuri puternice din cer vor
Isus a spus: „De acum încolo veţi
anunţa că „împărăţia lumii a trecut în
speciale, ca să-L vadă mâinile Domnului nostru şi ale Hrisvedea pe Fiul omului şezând la
dreapta puterii lui Dumnezeu şi ve
tosului Său. Şi El va împărăţi în vecii
în slava Sa.
nind pe norii cerului” (Mat. 26,64).
vecilor” (Apoc. 11,15).
■ Primul exod a avut loc - ca să
Soarele, luna şi stelele vor fi zdrun
spunem aşa - sub lumina
a spus Isus în textul nostru intro
cinate din locul lor natural şi ceea ce
reflectoarelor şi în faţa camerelor de ductiv, referindu-Se la semnele
savanţii admiraţi de mase, intelectua
filmat ale televiziunii Egiptului, cel cosmice, „să vă uitaţi în sus şi să
lii rafinaţi şi materialiştii batjocori
mai puternic stat de pe pământ. Nici vă ridicaţi capetele, căci izbăvirea
tori nu au visat niciodată că s-ar pu
exodul final nu va avea loc în secret. voastră se apropie” (Luca 21,28).
tea întâmpla se va întâmpla. Şi îl vor
Pentru că, spune apostolul, „iată că
■ în primul exod, unii dintre
vedea pe Fiul omului venind cu mii
El vine pe nori. Şi orice ochi îl va
peregrini au rămas îngropaţi în
de miliarde de îngeri, ca să realizeze
vedea; şi cei ce L-au străpuns”
Egipt. Alţii, cu dureri de oase şi cu cea mai uimitoare acţiune de salvare
(Apoc. 1,7). Acei oameni de nimic
usturimi şi arsuri pe spate, au ieşit din istoria veacurilor - exodul final.
care L-au scuipat în faţă, acei laşi
şchiopătând din aspra robie. Dar,
Acest redactor entuziasmat vrea să
lipsiţi de caracter şi de voinţă care
în exodul final, nu va fi aşa. Pen
facă parte din el! Vrei şi tu?
L-au dat să fie răstignit - ei vor
tru că, spune apostolul, „iată, vă
Aleluia!
învia cu ocazia unei învieri speciale, spun o taină: nu vom adormi toţi,
1 Cu excepţia unei femei care fusese dusă
ca să-L vadă în slava Sa. „Şi toate
dar toţi vom fi schimbaţi, într-o
mai devreme la un spital din Uganda, pentru
seminţiile pământului se vor boci
clipă, într-o clipeală din ochi, la
că avea o problemă cu inima.
din pricina Lui” (Apoc. 1,7).
cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa
2 Ellen White, Patriarhi şi profeţi, ed.
■ înainte de primul exod, un
va suna, morţii vor învia nesupuşi
1996, pag. 257.
strigăt de disperare, de suferinţă s-a putrezirii şi noi vom fi schimbaţi”
Roy Adams este redactor asociat
ridicat la tronul lui Dumnezeu de la (1 Cor. 15,51.52).
la Adventist Review.
Atunci, mama care a fost obli
peregrinii obosiţi: „Până când, Doam
Adventist Review, 10 septembrie 1998
ne, până când?” Dumnezeu le-a auzit gată să-şi aşeze copilaşul scump în
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Din cuprins

SERIE DE PREZEJ r A R I E V
ÎN RELUARE SPECIAL I p e n t r i
9 NOI Im b r i e -

Te poţi încrede în Scriptură?
Cum să începi din nou?
Cum să găseşti adevărul într-o lume confuză?
Vindecare cerească
De ce să aparţii unei biserici?
De ce suferă şi oamenii buni?
Ferestrele cerului
Ziua reîntregirii finale
De la Eden la Eden

P a rd o n M w a n sa , p re şe d in te le D iviziunii
A fric a de E st:

„Ne-am decis să punem accentul pe creşterea
spirituală... Puterea unei biserici nu constă în
numărul de persoane care participă, sau în
mulţimea banilor, sau în gradul de instruire
academică a credincioşilor, ci în modul în care
aceştia au biruit lumea... Creştinismul nu este
ceea ce se vede. Creştinismul lui Hristos constă
în omul dinăuntru al inimii.” (Fragment din
predica din Sabat dimineaţa)

G . G . M b w a n a , p re şe d in te le U n iu n ii
T an zan ia :

„Nu am mai avut niciodată aşa ceva... Când
biserica este strâns unită, Domnul îşi revarsă
într-adevăr binecuvântările... Chiar şi când au
fost prezentate adevărurile noastre specifice,
participanţii au continuat să vină.”

U n tâ n ă r tr a d u c ă to r d in B o tsw an a:

„Dumnezeu v-a dat înţelepciune şi agerime de
minte pentru a spune cuvinte pline de putere şi
entuziasm ca niciodată mai înainte.”

M agy arosi B a rn a , tr a d u c ă to r u l în lim b a m a g h iară:

,Africa a fost, în mintea mea, un continent
îndepărtat. Am pornit la drum cu sentimente împărţite,
dar, privind în urmă, sunt recunoscător lui Dumnezeu,
care mi-a oferit experienţe de neuitat. Am fost surprins
de modul direct în care oamenii întâmpină Evanghelia,
într-un Sabat, unui om de afaceri adventist i s-a furat
telefonul mobil. De la un alt telefon, acesta a lăsat un
scurt mesaj pe telefonul furat: 'Prietene, sunt Joshua.
Ştiu că ai fost ispitit de Satana, dar Duhul Sfânt lucrează
la inima ta şi nu ai linişte sufletească. Te rog, caută-mă la
acest număr.. A doua zi dimineaţa, fratele a fost căutat
de către hoţ şi apoi s-au întâlnit pe stadion, la o evan
ghelizare. La apelul fratelui Jere Patzer, această persoană
a luat decizie pentru Hristos.
în urma experienţei mele africane, am convingerea că
fraţii noştri de acolo înţeleg Evanghelia tot aşa de bine
cum o înţelegem noi. Succesul lor în misiune se
datorează modului radical în care aceştia percep
misiunea bisericii.
îi mulţumesc lui Dumnezeu că aparţin unei biserici
mondiale, care, în ciuda diferenţelor de cultură, este
unită şi crede, menţine şi vesteşte acelaşi adevăr,
indiferent în ce parte a lumii s-ar găsi.”

rHELISTICE PRIN SATELIT,
►MÂNIA. ÎN FIECARE SEARĂ LA ORA 19.
1CEMBRIE 2001

R o la n d P a rasc h iv , tr a d u c ă to r u l în lim b a ro m â n ă :

„Am rămas profund impresionat de următoarele lucruri:
- Cuvintele fratelui Jere Patzer: ’Dacă un lucru este în armonie cu Biblia, voi crede; dacă nu
este în armonie cu Biblia, nu este pentru mine’.
- Prezentările au fost profund biblice. Rolul şi autoritatea Scripturii au fost evidente atât în
forma, cât şi în conţinutul prezentărilor, dar mai ales în viaţa şi experienţa ascultătorilor.
- Prezentările au fost directe, deschise, simple şi specifice Bisericii Adventiste.
- Obiectivul principal a fost decizia de a-L asculta pe Dumnezeu şi de a intra în părtăşie cu
biserica Sa.
- Genericul din fiecare seară a prezentat esenţialul: Hristos este totul.”

H ristos 2001
Daniel Ardelean, membru în echipa
tehnică:
„A vizita Africa pentru prima oară
echivalează cu o călătorie în timp. Programul
H ristos 2001 a însemnat o desfăşurare
impresionantă de resurse umane şi tehnice; a
fost, probabil, cel mai mare aflux de
vizitatori pe care l-a cunoscut vreodată
Mwanza. Intre 5.000 şi 12.000 de persoane
au urmărit prelegerile în fiecare seară. A fost
evenimentul cel mai impresionant şi liantul
care a adus împreună toate civilizaţiile de pe
glob pentru un singur scop: Hristos şi
Evanghelia Sa.”

V o rb ito r: Jere Patzer, preşedintele Uniunii

Pacificul de Nord
L oc: Stadionul Naţional, Mwanza, Tanzania
S p o n so ri:

Adventist Layman's Services and Industries (AS1)
Adventist World Television
Adventist Health
Adventist Media Center
Outpost Centers International
Quiet Hour
The Voice o f Prophecy
It is Written
Light Bearers Ministries
Three Angels Broadcasting NetWork
North Pacific Conference Union
Ţ in tă : 15.000 de botezuri
R ealizări:

25.000 de botezuri în Tanzania
3.000 de botezuri în Mozambic
75.000 de participanţi în 43 de localităţi în
Rwanda
1.000 de localităţi de recepţie prin satelit
Traducere simultană în 17 limbi

Evanghelia predicată cu mâinile
Proiect TinSerV la Grindu, Tulcea - 2001
Emil Simionescu
12.03.2001: O primă întâlnire la Bucureşti cu frate încrezându-vă în Domnul”.
26.08.2001: Duminică. Ajungem la Grindu - fiecare
le Cristian Modan, directorul de tineret al uniunii, a con
cum a putut. Acolo avem prima surpriză plăcută. Vom
turat cel puţin teoretic ce înseamnă TinSerV. Având
fi cazaţi pe un ponton plutitor (ETA 2), aparţinând com
experienţa practică a proiectului desfăşurat în toamna
paniei ETANAV Galaţi. A sosit primarul şi cazarea se
anului 2000, prezentarea a fost motivantă, reuşind să
face deja, respectându-se condiţia pusă de noi, ca băieţii
prindă. Cel puţin eu am fost deosebit de atras de noua
modalitate de slujire, şi anume Tineri în Serviciu Volun să fie cazaţi în clădirea cantonului de peste drum. Tine
rii noştri au avut parte de o
tar. Imediat mi-am făcut pla
cazare interesantă, fiind legă
nuri şi am discutat cu pastorul
naţi de fiecare val al Dunării.
posibilitatea ca şi tinerii din
Ne-am organizat şi a ur
Buzău să poată participa. Am
mat prima noapte în cadrul
fixat de asemenea localitatea şi
proiectului TinSerV, o noapte
am aşteptat...
în care toţi am dormit bine,
14.08.2001: Plecăm spre
după o zi stresantă de depla
Grindu, Tulcea, cu încredere,
sare pe căldură.
dar şi cu o variantă de rezervă
La semnalul fluierului şe
(localitatea I. C. Brătianu, Tul
fului de tabără, pastorul Ionel
cea), în cazul în care la Grindu
Calotă, prima zi găseşte tabăra
nu se putea realiza proiectul
TinSerV la înviorare pe plaja
nostru. Ajungem şi stăm de vor
Dunării. Alături, cele două bu
bă cu dl primar Costică SbârP ontonul - locul de ca zare al tin erilo r p a rtic i
cătărese deja amestecau de zor
ciog şi cu dr. Raluca Surianu.
prin oalele de pe pirostrii. Am
Prezentăm Proiectul TinSerV. panţi la proiectul TinSerV de la G rin d u , Tulcea
stat la masă, iar după aceea, în cinci grupe de câte nouă,
Din prima discuţie, primarul ne spune că ne aşteaptă.
20.08.2001: începem pregătirile, dar... se părea că am plecat spre sediul primăriei. în drumul nostru, am
se va întâmpla ceea ce aşteptam mai puţin: lipsa volun început să adunăm deja gunoaiele de pe strada principală.
Oamenii roiau pe lângă noi, neştiind ce se întâmplă. Unii
tarilor! După prezentarea proiectului şi după apelurile
întrebau: „Copiii ăştia sunt de la casa de copii? Ce e cu
făcute în cele trei comunităţi din oraşul nostru şi în
comunităţile din judeţ; s-au înscris doar 14 tineri, dintre ei?” Le-am explicat, însă mai târziu nu a trebuit să o mai
care 80% fete! Era deja o situaţie destul de stresantă şi, fac, pentru că telefonul fără fir a funcţionat din plin.
Ajungem la primărie, având câţiva saci plini cu gunoa
în ultimul moment, am recurs la anunţul prin Buletinul
informativ INTERCER. Rezultatul imediat: tinerii din iele adunate. Cu oarecare neîncredere, ni se repartizează
Călăraşi şi din Al. Odobescu răspund pozitiv şi apar şi
primele sarcini: o grupă va vărui faţada dispensarului
comunal, două grupe vor igieniza malurile Dunării din
alte cereri din Bucureşti şi din Botoşani. Acum aveam
dreptul localităţii, o grupă va amenaja interiorul curţii
prea mulţi şi nu ştiam ce să facem. Am hotărât să îi
de la căminul cultural, iar o altă grupă va lucra la bucă
luăm pe toţi, şi anume 45 de tineri. Destul de greu de
organizat şi de supravegheat 45 de tineri energici şi
tărie. Prima zi trece şi se văd şi primele rezultate. Pri
marul este deja surprins şi, oarecum depăşit de eveni
plini de viaţă, însă, cu mici scăpări, ei s-au comportat
admirabil!
mente, încearcă să ne mai găsească la repezeală câte ceva
de făcut. Şi ne-a găsit.
Facem aprovizionarea cu alimente nealterabile, gă
sim un depozit en-gros şi patronul acceptă să elibereze
Ziua a doua: grupa de la dispensar merge să îşi ter
mine lucrul, văruind „mâna a doua”; grupa de la cămin
alimente în valoare de 2.500.000 lei cu plata după în
va termina în două ore, după care va intra pe o stradă
cheierea proiectului!
Mulţi dintre tineri nu aveau nici bani de drum. Dar insalubră, să adune toate gunoaiele; ceilalţi vor merge în
ne-am rugat şi am plecat! Iar Domnul ne-a purtat în ca continuare la igienizarea plajei de pe malul Dunării.
rul Său de biruinţă. în Mărturii pentru biserică (voi. 1), Munţii de gunoaie îşi conturează deja versanţii, aştep
tând focul care nu întârzie să apară. La dispensar, fetele
Ellen White spune: „Fraţii mei şi surorile mele, faceţi
şi băieţii se luptă cu urmele lăsate de bidinele cu o zi
planuri înţelepte pentru lucrare şi mergeţi înainte,
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înainte, pe care nu reuşesc să le aco
pere... Iată şi primul semnal de simţ
civic. Două femei, văzându-i pe tine
rii noştri plini de var, vin la faţa lo
cului şi îşi exprimă mila faţă de ei,
zicând: „Avem şi noi copii acasă şi
parcă ne este milă să vă vedem văruind. Venim imediat cu o pompă şi
vom vărui doar partea de la stradă,
unde se vede”. Aşa au şi făcut, în
timp ce tinerii încercau să văruiască
partea laterală. Atunci, femeile le-au
spus: „O văruim noi şi pe aceasta”.
Şi, văzându-i pe tineri că se duc să
termine partea din spate, au adăugat:
„Vom face tot!”
Seara, de fiecare dată când ne
întorceam în tabără, sacii se umpleau
cu gunoaie strânse în drumul nostru.
Un bătrânel, surprins de mulţi
mea şepcilor verzi şi de voioşia cu
care fetele şi băieţii adunau gunoa
iele, se opreşte nedumerit şi-i întrea
bă ce este cu ei. Primeşte răspunsul,
ezită puţin, apoi îi întreabă: „Taică,
ori vine Isus Hristos pe pământ?”
A primit confirmarea că va veni în
curând!
Ziua a treia este o zi de relaxare,
primarul neştiind ce să ne mai dea de
lucru. în ziua a patra, grupele pri
mesc din nou de lucru: o groapă de
gunoi cu care ne-am luptat două zile,
un parc care era groaznic, plin de
murdării, movile de pământ şi mără

cini, pozând „maiestuos” chiar la
intrarea în sat. Din partea primăriei,
ne-au fost puse la dispoziţie şi utila
je, printre care un buldozer. Simţul

civic s-a manifestat iarăşi. Doi cetă
ţeni ne-au pus la dispoziţie tractoare
le lor cu remorcă şi, în 4 ore, prive
liştea aceea urâtă ţinea deja de tre
cut, în locul ei apărând, ca din senin,
un parc fru
mos... Vine
şi primarul
şi este sur
prins de tot
ce se întâm
plă. Voioşia
şi cântecele
inundă satul
oriunde sun
tem pre
zenţi. în
fiecare sea
ră, cam 100
de tineri şi
copii ne
asaltau din
toate părţi
le. locurile, cântecele şi buna dispo
ziţie făceau ca stingerea să fie destul
de târzie.
în seara zilei a patra, la şedinţa
Consiliului local, preotul comunei,
consilier şi el, îl atacă pe primar
pentru că a primit grupul nostru,
aparţinând Bisericii Adventiste. Pri
marul răspunde că alţii nu făceau
într-o lună lucrurile făcute de aceşti
tineri în câteva zile.
Privirile erau îndreptate acum
spre noi şi
orice mişca
re era urmă
rită cu multă
atenţie. Eram
asaltat cu
cereri de a
merge să-i
vizitez pe
localnici. La
întoarcere,
nu veneam
cu mâinile
goale. Un
cetăţean
chiar a plâns
atunci când
i-am poves
tit că aceşti tineri au renunţat la va
canţă şi şi-au pus bănuţii deoparte,
ca să-şi plătească transportul şi hra
na. Şi nu a mai stat pe gânduri, ci i-a
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spus soţiei să ne pună câteva bucăţi
de brânză, iar el a adunat o sacoşă
mare de roşii. Şi mi-a mai spus:
„Mâine dimineaţă la prima oră voi
veni cu două oi tăiate, să faceţi de

mâncare la copii. Ce înseamnă asta,
doar vegetale?!” Cu greu am reuşit
să-l conving că noi nu mâncăm
carne.
în ziua a cincea, ne-am continuat
treburile prin localitate. Am mers la
o bătrânică, i-am dereticat prin casă
şi im spălat. Era aşa de fericită! Am
şi invitat-o la masă de fiecare dată
când mâneam. Nu ştiu cum înmulţea
Domnul hrana, dar am avut destulă,
gustoasă şi variată. Cetăţenii ne
opreau pe drum şi ne mai dădeau
câte ceva, doctoriţa satului, o femeie
foarte cumsecade, s-a gândit şi la
gogoşi. Şi, uite-aşa, zilele curgeau
pline de satisfacţii.
în ziua a şasea, ziua pregătirii,
noi am trebăluit prin comună, la
pirostrii rămânând două grupe. Am
făcut un gard la o bătrână, am adu
nat gunoaie de pe stradă şi am vizi
tat cimitirul unde, acum zece ani, în
urma catastrofei navale de pe Dună
re, în care vasul de pasageri Mogoşoaia a fost scufundat de un convoi
de barje bulgăresc, în doar câteva
zile fuseseră înmormântate 227 de
persoane.
în timp ce adunam gunoaiele, un
cetăţean cu o căruţă mergea înaintea
noastră, strigând peste gard la săteni
să iasă fiecare şi să-şi adune gunoa
iele, pentru că este ruşinos să vină

nişte copii de la marginea ţării să le
adune.
Iarăşi eram oprit de localnici şi,
la un moment dat, cineva m-a între
bat dacă aceşti copii au părinţi. Le-am
spus că au două feluri de părinţi, pe
cei naturali şi un Tată ceresc. Au ri
dicat sprâncenele a nedumerire, dar
apoi au înţeles despre ce era vorba.
A sosit şi ziua de Sabat. îmbăiaţi
în Dunăre, purtând hainele cele mai
bune, am venit toţi înaintea Mântui
torului, mulţumindu-I pentru ajuto
rul dat şi pentru binecuvântările pri
mite. Cântecele şi istorisirea experi
enţelor n-au contenit, în timp ce
foarte mulţi tineri localnici ne-au în
conjurat, de data aceasta cântând cu
noi.
Greu s-a mai dat
stingerea. în Sabat
dimineaţă, ne-am
pregătit pentru masa
festivă la care urma
să primim oaspeţi
deosebiţi: primarul,
viceprimarul, direc
torul şcolii, medici
din comună, repre
zentantul unei socie
tăţi piscicole (care
ne-a asigurat „fri
gul”, pentru ca ali
mentele să nu ni se
strice), dar şi o vizită-surpriză, şi anu
me a reprezentanţilor unei fundaţii
franceze, care, trecând prin localitate,
au fost surprinşi de prezenţa noastră
peste tot şi mai ales de faptul că aşa
ceva se mai întâmplă şi în România.
Dorind amănunte, au primit invitaţia
noastră la masă.
A fost culmea binecuvântărilor
cereşti ca, pe lângă masa foarte gus
toasă, să avem un program de cânte
ce şi poezie care au umezit ochii ce
lor prezenţi. La un moment dat, pri
marul m-a întrebat ce pregătire are
dirijorul - i-am spus că este ţăran şi
munceşte pământul. Nu a vrut să
creadă. Apoi m-a întrebat unde şi-au
format aceşti tineri cultura muzicală
şi i-am spus că la biserică. Nici
aceasta nu i-a venit să creadă. Ochii
se umezeau parcă tot mai mult, iar
în atmosferă se simţea prezenţa Du

hului Sfânt. în momentul în care
îndeplinească rolul... S-a strâns exact
le-am făcut tuturor celor prezenţi o suma necesară pentru plata buteliei
de aragaz, a două mături rupte, a
surpriză, dăruindu-le o diplomă şi
unei clanţe deteriorate şi a alimente
câte o carte, primarul a cerut să se
lor facturate şi neplătite, în valoare
facă linişte şi nu a putut să spună
decât foarte puţine cuvinte: „Nu am de 2.500.000 de lei. Ce Dumnezeu
ştiut că aceşti tineri deosebiţi pot fi mare avem!
Când să ne facem bagajele, stu
un munte de forţă şi de talent! Vă
poare, roţile de la maşina şefului de
iubesc şi vă aştept la vară!”
tabără erau tăiate cu cuţitul... Impo
Reprezentantul francez s-a ofe
sibil de plecat... O tristeţe s-a abătut
rit, de asemenea, să vorbească de
asupra primarului şi asupra doctori
spre noi şi peste graniţă. Primarul
ţei. în câteva ore, s-a aflat şi autorul.
s-a dus în mod special la Galaţi, să
spună presei ce se întâmplă în co- . Cel care nu a venit la masa noastră.
muna lui, unde 45 de tineri au dat o Cine? Ghiciţi voi...
„Toate lucrurile lucrează împreu
lecţie extraordinară. La întoarcere,
a fost oprit de primarul unei comu nă spre binele celor ce iubesc pe
ne apropiate, care, auzind ce se întâm Dumnezeu” (Rom. 8,28).
Acum înţeleg de ce ti
nerii reprezintă una dintre
alternativele omeneşti pen
tru crearea unei atmosfere
de bucurie în biserică.
Cineva a spuns că Aso
ciaţia Bărbaţilor Adven
tişti (despre care scrie în
Manualul bisericii) ar pu
tea face lucrări asemănă
toare chiar în localitatea
lor. Nu doar tinerii pot să
facă acţiuni de tip
TinSerV.
red că nu poate fi o
binecuvântare mai
mare decât ca Evanghelia
să fie predicată cu mâini
plă la Grindu, l-a întrebat dacă aceas
le. România de astăzi ne oferă ocazia
tă echipă TinSerV nu vine şi la el.
pentru astfel de acţiuni. Doctoriţa
Primarul nostru i-a spus că echipa
ne-a invitat, pentru anul viitor, să
este doar a lui pentru şapte zile...
organizăm seminarii de familie sau
A urmat o seară plină de bucu
de sănătate. Avem deja prieteni şi,
rie, când peste 150 de tineri din co poate peste trei ani, îl vom prezenta
mună şi-au făcut prieteni şi s-au
pe Mântuitorul şi cu gura... Doar să
bucurat împreună cu noi, lăudându-L mai fim pe acest pământ...
pe Domnul prin cântări.
înţeleg acum de ce Mântuitorul
A venit şi despărţirea. Tare grea.
îşi începea lucrarea pentru oameni
Ne-am făcut bagajele şi am verifi
slujind efectiv nevoilor lor. Dacă
cat ca totul să rămână în ordine. La
vrei să te odihneşti, să studiezi, să
magazia de alimente, mare uimire,
slujeşti, te rog să-ţi faci încă de pe
erau alimente pentru încă un proiect
acum planuri pentru un proiect
TinSerV cu 45 de tineri, timp de
TinSerV. „Tot ce găseşte mâna ta să
încă o săptămână!
facă, fă cu toată puterea ta!” (Ecl.
O,
Doamne, cum ai înmulţit
9,10)
pâinea şi de data aceasta!
Emil Simionescu, misionar în Conferinţa
La plecare, n-am putut să nu fa
Muntenia, a fo st organizatorul proiectului
cem şi o colectă. Şi acolo Domnul
TinSerV prezentat în acest articol.
S-a îngrijit ca paraua văduvei să-şi
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Există vreun ghid în acest domeniu controversat? Da.
Aron Moldovan
le împliniţi şi să nu urmaţi după poftele inimilor voas
tre şi după poftele ochilor voştri, ca să vă lăsaţi târâţi la
curvie. Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să
le împliniţi şi să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru”.
Cu privire la distincţia între îmbrăcămintea femeiască
şi cea bărbătească, Ellen White dă următoarea explicaţie:
„Dumnezeu a rânduit să existe o distincţie clară între
felul de a se îmbrăca al bărbaţilor şi cel al femeilor şi a
socotit această problemă suficient de importantă pentru
a da îndrumări explicite în această privinţă, pentru că
acelaşi fe l de îmbrăcăminte purtată de ambele sexe va
Poziţia Sfintelor Scripturi
crea confuzie şi va cauza creşterea nelegiuirilor” (M ăr
Biblia nu acordă un spaţiu prea mare subiectului
turii, voi. 1, pag. 474).
privitor la îmbrăcăminte, iar sfaturile date sunt orientate
Ca motiv de aplicare a acestei reguli şi la timpul său,
cu precădere spre femei, poate datorită înclinaţiei lor,
Ellen White mai scrie: „Spiritiştii sunt cei care au adop
mai puternice decât a bărbaţilor, de a-şi etala frumuse
tat într-o anumită măsură acest mod de îmbrăcăminte
ţea. Dar nici bărbaţii nu sunt scutiţi de vanitate în îm
[în care nu se face distincţia cerută - n.r.]. Adventiştii
brăcăminte. Apostolul Pavel sfătuieşte:
de ziua a şaptea, care cred în restabilirea darurilor, sunt
„Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbră adesea luaţi drept spiritişti. Dacă vor adopta acest sis
cate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împle tem, influenţa lor va fi distrusă. Oamenii îi vor situa la
tituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu
acelaşi nivel cu spiritiştii şi vor refuza să-i asculte”
haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor (ibid., voi. 1, pag. 471, 472).
care spun că sunt evlavioase” (1 Tim. 2,9-10).
Curăţenia în îmbrăcăminte este de asemenea sublini
Apostolul Petru îl urmează de aproape când scrie:
ată în Biblie: „Şi Domnul a zis lui Moise: ’Du-te la po
„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în por, sfinţeşte-i azi şi mâine şi pune-i să-şi spele hainele.
împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în
Să fie gata pentru a treia zi; căci a treia zi Domnul Se
îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în
va coborî în faţa întregului popor, pe muntele Sinai’”
curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este (Ex. 19,10.11).
de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodo
Prin profetul Isaia, Dumnezeu a mustrat cu asprime
beau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dum
mândria femeilor din ludea, încărcate cu podoabe, dar
nezeu şi erau supuse bărbaţilor lor” (1 Petru 3,3-5).
fără să posede în suflet adevăratele valori. „Domnul
Mântuitorul a mustrat vanitatea fariseilor şi cărtura zice: ’Pentru că fiicele Sionului sunt mândre şi umblă
rilor iudei când a spus că ei „îşi fac filacteriile late., îşi
cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc
fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi, umblă după
mărunţel şi zomăiesc cu verigile de la picior, Domnul
locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sina
va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul le
gogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe”
va descoperi ruşinea’” (Is. 3,16.17).
(Mat. 23,5-7).
încă de pe vremea lui Moise, a fost stabilită o regulă Poziţia exprimată de Ellen White
după care „femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească
în prima parte a activităţii ei, Ellen White a scris
şi bărbatul să nu se îmbrace în haine femeieşti; căci ori mult despre îmbrăcăminte şi a dat sfaturi tip „reţetă”.
cine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Dom Mai târziu, preocupările sale pentru acest domeniu au
nului, Dumnezeului tău... Să nu porţi o haină ţesută din fost restrânse, ea concentrându-şi atenţia asupra altora:
felurite fire, din lână şi in unite împreună. Să faci ciu
sănătate, educaţie, misiune, spiritualitate etc.
Pe măsură ce biserica se răspândea în tot mai multe
curi la cele patru colţuri al hainei cu care te vei înveli”
ţări, Ellen White nu a mai dat „reţete” de îmbrăcăminte,
(Deut. 22,5.11-12).
Motivul acestui ultim sfat este dat în Numeri 15,39- ci s-a concentrat asupra principiilor de urmat. La înce
40: „Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el şi put, ea s-a ocupat mult cu „rochia-reformă”, care nu tre
să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să buia nici să se târască pe pământ, nici să fie scurtă până

eşi se discută mult despre îmbrăcămintea cea
mai potrivită pentru creştini şi despre ţinuta
acestora în general, subiectul nu s-a reflectat pe
paginile acestei reviste decât în mică măsură. Este, într-adevăr, un subiect delicat şi susceptibil de înţelegere
greşită şi nu este considerat ca fiind foarte important.
Consider totuşi că abordarea lui echilibrată ar putea să
limpezească unele neclarităţi şi să înlăture unele confu
zii, reducând astfel timpul prea lung pe care unii îl
consumă cu discutarea acestui subiect.
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la genunchi, ci „să fie până undeva
pe la partea de sus a cizmei... sufi
cient de scurtă ca să nu cureţe mur
dăria de pe trotuare şi străzi, fără să
fie ţinută cu m âna...” (M ărturii,
voi. 1, pag. 475). S-a ajuns chiar să
se precizeze că lungimea rochiei ar
trebui să fie cu cca 22 cm mai sus
de pământ. Motivele invocate de ea
erau sănătatea şi „influenţa asupra
altora”.
„Copiii credincioşi ai lui Dum
nezeu... trebuie să-şi aducă aminte
întotdeauna că influenţa lor are va
loare. Dacă s-ar schimba rochia
foarte lungă cu una foarte scurtă, ei
[credincioşii - n. r.] şi-ar distruge
într-o mare măsură influenţa pe care
o au” (ibid., pag. 474, 475).
Dar, deşi trebuie să ne deosebim
de lume, trebuie să procedăm raţio
nal şi echilibrat.
„Noi, ca popor”, scria Ellen
White, „nu credem că datoria noas
tră este să ieşim din lume şi să fim
demodaţi. Dacă avem un fel de îm
brăcăminte curată, simplă, decentă
şi confortabilă... nu trebuie să fim
ciudaţi sau unici în felul de a ne îm 
brăca, doar de dragul de a fi diferiţi
de lume... Creştinii sunt lumina lu
mii şi sarea pământului. îmbrăcă
mintea lor trebuie să fie curată şi
m odestă...” (ibid., pag. 437, 438).
„Dacă lumea introduce un mod
de îmbrăcăminte modest, decent şi
sănătos, care este în acord cu Biblia,
adoptarea unui asemenea mod de
îmbrăcăminte nu ar afecta relaţia
noastră cu Dumnezeu sau cu lu
m ea...” (ibid., pag. 473).
Calea de mijloc este considerată
cea mai bună: „în toate aceste lu
cruri, există o cale de mijloc. O, ce
bine ar fi ca noi toţi să găsim aceas
tă cale de mijloc!... Să ne cercetăm
inima şi să ne pocăim... Lucrarea
este între Dumnezeu şi sufletul nos
tru. Este o lucrare individuală şi fi
ecare are suficient de făcut, fără a fi
necesar să critice îmbrăcămintea,
faptele şi motivele fraţilor şi surori
lor sale” (ibid., pag. 439).
Mesagerul Domnului pentru bi
serică pune problema îmbrăcămintei
în perspectivă corectă, când spune:
„Eu nu consider problema rochiei ca

fiind de o importanţă atât de vitală
precum este cea a Sabatului. Eu nu
silesc pe nimeni, nici nu condamn pe
nimeni. Nu aceasta este lucrarea care
mi-a fost încredinţată” (ibid., pag. 536).
Ellen White considera că „nu
trebuie să inventăm ceva care să fie o
cruce; însă, dacă Dumnezeu ne dă o
cruce, trebuie să o purtăm cu bucu
rie... Domnul Hristos a fost urât de
lume pentru că nu a fost ca lumea.
Se pot oare aştepta urmaşii Lui să o
ducă mai bine decât Maestrul lor?”
(ibid., pag. 539).
în anul 1900, Ellen White a scris:
„Unul dintre punctele asupra cărora
cei nou-veniţi la credinţă vor avea
nevoie de instruire este subiectul
îmbrăcămintei... Idolatria îmbrăcă
mintei este o boală morală. Ea nu
trebuie să fie adusă în viaţa cea
nouă...
[Ca şi în cazul veşmintelor lui
Aaron], îmbrăcămintea urmaşilor lui
Hristos trebuie să fie simbolică. în
făţişarea noastră, în toate privinţele,
ar trebui să fie caracterizată prin
simplitate, modestie şi curăţenie. Dar
Cuvântul lui Dumnezeu nu aprobă
schimbările în îmbrăcăminte numai
de dragul modei, ca să arătăm la fel
ca lumea. Creştinii nu trebuie să se
împodobească cu podoabe scumpe şi
cu lucruri costisitoare... Chiar şi sti
lul de îmbrăcăminte va exprima ade
vărul Evangheliei” (Mărturii, voi. 6,
pag. 100).
După trei ani de la publicarea ce
lor scrise mai sus, Ellen White nota
următoarele: „Nici o educaţie nu poa
te fi completă, dacă nu învaţă princi
piile adevărate în privinţa îmbrăcă
mintei... Iubirea hainelor şi devota
mentul faţă de modă se numără prin
tre cei mai teribili rivali ai educato
rului şi printre cele mai eficiente
piedici.
Moda este o stăpână care conduce
cu o mână de fier. în foarte multe că
mine, tăria, timpul şi atenţia părinţi
lor şi copiilor sunt absorbite de satis
facerea pretenţiilor ei... Povara devi
ne aproape insuportabilă... Nu există
timp pentru adunarea copiilor pentru
rugăciune sau pentru studiu biblic...
Nu există bani sau timp pentru lu
crări de binefacere. Şi adesea masa

CURiERUL ADVENTIST

OCTOMBRIE-2001

familiei este sărăcăcioasă. Hrana este
aleasă prost şi pregătită în grabă...
Dragostea de etalare produce extra
vaganţă şi distruge, în mulţi tineri,
aspiraţia către o viaţă nobilă”
(Educaţie, ed. 2001, pag. 195).
„Caracterul unei persoane se ju 
decă după stilul în care ea se îmbra
că. Un gust rafinat, o minte cultivată
se vor descoperi prin alegerea unei
vestimentaţii simple şi adecvate...
Este drept să iubeşti frumuseţea
şi să o doreşti; însă Dumnezeu vrea
să iubim şi să căutăm mai întâi cea
mai înaltă frumuseţe - cea care este
nepieritoare” (ibid., pag. 197).
Citatele de până aici sunt doar
mostre din scrierile inspirate, menite
să creeze un tablou echilibrat pentru
o înţelegere corectă a subiectului
îmbrăcămintei. După trecerea în
revistă a acestor pasaje din scrierile
inspirate, ne întrebăm: Există vreo
reţetă de îmbrăcăminte valabilă
pentru toţi copiii lui Dumnezeu, de
oricând şi de oriunde, care, dacă nu
este respectată, conduce la pierderea
vieţii veşnice? De ce nu ţinem seama
de dispoziţia dată în Deuteronomul
22,11: „Să nu porţi o haină ţesută
din felurite fire”? De ce Ellen White
nu a respectat şi se pare că nici nu a
tratat despre recomandarea apostolu
lui Pavel din 1 Corinteni 11, privi
toare la învelirea capului? A spus
Dumnezeu undeva care este îmbră
cămintea bărbătească şi cea femeiască cerute de El? De unde trebuie
să pornim pentru a face ordine în în
ţelegerea noastră cu privire la îmbră
cămintea adecvată pentru creştini?
ste evident că nu există reţete de
îmbrăcăminte cu valoare absolu
tă, că dispoziţia „să nu porţi o haină
ţesută din felurite fire” nu se mai
aplică pentru timpul nostru, că Ellen
White nu a considerat recomandarea
din 1 Corinteni 11 ca având o apli
caţie generală, că nicăieri în scrierile
inspirate nu s-a stabilit care este îm 
brăcămintea specific bărbătească şi
cea femeiască, valabile pentru orice
loc şi în orice timp. în acest caz, ce
rost au sfaturile date de inspiraţie cu
privire la îmbrăcăminte? Să o luăm
metodic.

E

Fundamentul este dragostea
creştină
a) Aspectul economic. Creştinul
II va iubi pe Dumnezeu şi va căuta
să-L onoreze prin tot ce face. Toto
dată, el îl va iubi pe semenul său ca
pe sine însuşi. întrucât sunt atâtea
nevoi şi suferinţe în lume, el nu va
risipi banii pentru satisfacerea unor
plăceri dăunătoare şi pentru mulţu
mirea mândriei. Vanitatea trebuie să
fie înghiţită de iubirea de oameni şi
de dorinţa de înaintare a cauzei lui
Dumnezeu.
b) A spectul sanitar. îmbrăcămin
tea trebuie să asigure protecţia orga
nismului împotriva frigului şi a in
temperiilor naturii. De aceea, Ellen
White a recomandat ca, în anotimpul
friguros, femeile să poarte, pe sub
fustă, pantaloni care să le protejeze
picioarele până la glezne. în acelaşi
timp, îmbrăcămintea să nu împiedice
buna funcţionare a organelor corpu
lui şi confortul fizic.
c) Modestia. Creştinul nu va face
nimic pentru a atrage atenţia oame
nilor asupra sa. El este preocupat să
înalţe mai degrabă pe Dumnezeu şi
iubirea Lui mântuitoare, pentru a-i
încuraja pe oameni să răspundă la
apelul Său. Mândria este o dimensi
une esenţială a firii omeneşti şi tre
buie să fie combătută prin harul lui
Dumnezeu şi prin alegerea noastră.
Moda schimbătoare în îmbrăcăminte
este în mare parte expresia dorinţei
de etalare a eului, a lipsei de modes
tie, a vanităţii şi, poate, chiar a dis
preţului faţă de cei nevoiaşi, care cu
greu îşi pot permite să-şi cumpere o
haină nouă.
în timp ce mândria se idolatri
zează pe sine, modestia caută să nu
şocheze, de aceea, un om modest
alege calea de mijloc a locului în
care trăieşte, refuzând să-şi etaleze
propria persoană.
d) A spectul estetic. Dar iubirea
de oameni îţi interzice să te îmbraci
şi să te comporţi astfel, încât să devii
respingător. îmbrăcămintea trebuie
să fie confecţionată cu gust, să fie
curată şi să se caracterizeze printr-o
eleganţă simplă, asemenea florilor
din natură. Frumuseţea şi simplitatea

caracterizează tot ce a făcut Dum
nezeu şi copiii Lui voi iubi frumu
seţea; dar vor promova mai întâi
frumuseţea morală.

Ţinuta vestimentară este şi
un limbaj
Calitatea îmbrăcămintei nu tre
buie să fie evaluată doar din punc
tele de vedere menţionate mai sus:
economic, sanitar, estetic şi al mo
destiei. Felul în care arătăm spune
ceva oamenilor. O haină „ţesută din
felurite fire”, purtată de un evreu în
antichitate, transmitea păgânilor un
mesaj care submina, se pare, ideea
de unicitate a acestui popor, „deose
bit de toate celelalte popoare”. Ciu-

Dumnezeu nu a stabilit
cum să fie îm brăcă
mintea bărbătească
sau cea femeiască, dar
pretinde încă să nu se
confunde îm brăcăm in
tea celor două sexe,
pentru a nu favoriza
desfrâul.
curii albaştri de la colţurile păturii
cu care se învelea evreul (vezi Num.
15,39-40) îi aminteau acestuia de
poruncile Domnului şi de caracterul
sfânt pe care trebuie să-l dezvolte
prin ascultarea de aceste porunci,
învelitoarea pe care creştinele din
Corint trebuiau s-o poarte în timp
ce se rugau sau prooroceau era sem
nul respectului lor faţă de bărbaţi şi
faţă de serviciul de închinare, la care
îngerii erau prezenţi. Vălul respec
tiv trebuia să acopere mai întâi faţa
femeii, şi nu părul, căci acesta „i-a
fost dat ca învelitoare”. în cultura
respectivă, absenţa vălului se pare
că transmitea mesajul că respectiva
femeie era lipsită de modestie, fără
respect faţă de soţ şi, în consecinţă,
înclinată spre moravuri uşoare. De
sigur că acest lucru era inacceptabil
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din partea unei creştine. De altfel,
cititorii îşi pot aduce aminte cu uşu
rinţă de desfrânarea care a existat în
Corint şi pe care apostolul căuta să o
combată (vezi 1 Cor. 5).
Ca orice limbaj, şi limbajul îm
brăcămintei suferă transformări pe
parcurs. Semnificaţiile se schimbă şi
aceleaşi forme nu mai transmit ace
laşi mesaj. Vălul din Corint nu mai
există astăzi aproape nicăieri în lume
şi deci nici semnificaţia pe care aces
ta o avea atunci. De aceea, după
ştiinţa mea, Ellen White nu a purtat
niciodată pe cap vreun văl, batic,
mahramă sau altceva de acest fel,
pentru a se conforma unei cerinţe
biblice. Atunci şi acolo unde a trăit
ea, aşa ceva n-ar fi spus nimic. Dacă
uneori a purtat o bască sau o căciu
lită, a făcut-o pentru a se apăra de
frig, nu pentru a respecta o presu
pusă regulă biblică.
„Apa trece, pietrele rămân.” For
mele sunt temporare, dar principiile
sunt permanente. Pătura cu ciucuri
nu se mai foloseşte, dar poruncile De
calogului şi nevoia de sfinţenie ră
mân. Hainele „din diferite fire” nu
mai sunt interzise, dar datoria de a fi
separaţi de lume este valabilă şi as
tăzi. Vălul din Corint nu mai este obli
gatoriu, dar respectul, modestia şi lo
ialitatea în căsătorie nu au fost des
fiinţate. Dumnezeu nu a stabilit cum
să fie îmbrăcămintea bărbătească sau
cea femeiască, dar pretinde încă să nu
se confunde îmbrăcămintea celor do
uă sexe, pentru a nu favoriza desfrâul.
De asemenea, este bine să amin
tim că, după cum un cuvânt sau o ex
presie poate însemna lucruri diferite
în locuri diferite, la fel şi o formă de
comportament poate semnifica lu
cruri diferite. Cuvintele „cald” din
limba română şi „calt” din limba ger
mană, deşi sunt foarte asemănătoare ca
formă, au sensuri opuse. Pălăria pe
cap în biserică nu spune acelaşi lucru
pe care îl spune pălăria pe cap în si
nagogă. Semnificaţia lor este opusă,
datorită culturilor diferite dintre evrei
şi creştini. Un creştin bine crescut va
folosi pălăria în sinagogă şi îşi va
descoperi capul în biserică, pentru că
aici este vorba de forme, şi nu de
Continuare la pagina 31
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Pastorul ca administrator
Ion Buciumaţi
„Noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând,
am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi...
Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi n o u ă . F a p t e 15,25.28
nul dintre rolurile inevitabile care se atribuie
pastorului este şi acela de administrator. întrucât
cuvântul „administrator” ar putea stârni o anumită
confuzie, facem aici precizarea că, în contextul acestui
articol, „administrator” înseamnă conducătorul care con
voacă şi conduce întrunirile diverselor comitete, în vede
rea luării deciziilor necesare bunului mers al bisericii.

Duhul Sfânt şi comitetul
Este foarte interesant că, în plină epocă a Cincizecimii şi ploii timpurii, apare pentru prima dată în istoria
biblică ceva care pare să fie o adunare administrativă a
bisericii. Un studiu atent al capitolului 15 din Faptele
Apostolilor lasă să se vadă întregul proces de luare a
deciziilor, precum şi strategia de aplicare a acestora,
după cea mai democratică uzanţă. în acest context,
apostolii aveau curajul să afirme că deciziile oficiale pe
care tocmai le luaseră erau conforme planului divin şi
beneficiau de asistenţa reală a Duhului Sfânt.
în cartea sa, Making Committees to Work (Să faci co
mitetele să funcţioneze), Mack Tennyson se întreabă: „Ar
putea oamenii din secolul al XXI-lea, aşezaţi în jurul mesei
din sala de consiliu, să devină instrumente reale ale lui
Dumnezeu, atunci când îşi exprimă votul? Se pare că, în
trecut, Dumnezeu a folosit alte căi. De ce n-ar folosi şi acum
o scriere misterioasă pe zid sau o măgăriţă care vorbeşte?”
în continuare, autorul încearcă să dezvolte o adevărată
teologie a luării deciziilor în comitet. în câteva cuvinte,
concluziile sale pot fi rezumate astfel: Duhul Sfânt conduce
o biserică la fel cum ar conduce o persoană. Sunt momente
în care ne confruntăm personal cu luarea unei hotărâri.
Momentele de mare inspiraţie sunt rare, aşa că noi evaluăm
alternativele, apoi adoptăm una care ni se pare mai logică.
Acum direcţia devine clară şi suntem mulţumiţi cu decizia
luată. Un observator din afară n-ar putea face o deosebire
prea mare între modul în care lin creştin şi un necreştiri
îşi iau deciziile. Şi unii, şi alţii urmează acelaşi proces
logic pentru a stabili varianta optimă. Spre deosebire
însă de necredincioşi, creştinii caută înţelepciunea şi că
lăuzirea divină. Pentru ei, luarea deciziei este o experi
enţă de cunoaştere mai profundă a lui Dumnezeu. Im
plicarea Duhului Sfânt în acest proces creează o dife
renţă reală între decizia creştină şi cea necreştină.
Ca persoana numărul unu a diverselor comitete, pastorul
este primul care trebuie să-şi pună în mod serios întrebarea
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în ce măsură procesul luării deciziilor este un act de călă
uzire divină sau o simplă experienţă de rutină. Folosesc aici
ocazia pentru a-mi exprima convingerea şi îngrijorarea că
deciziile luate în diversele comitete ale bisericii sunt legate
de planul divin mult mai serios decât ne dăm seama. Cu
siguranţă că, de fiecare dată, Dumnezeu are deja un plan
stabilit în înţelepciunea şi atotştiinţa Lui şi este foarte pro
babil ca decizia comitetului să fie diferită de acest plan
divin. Prezenţa divină în asemenea momente, mai ales când
este vorba de decizii deosebit de importante, nu poate fi
asigurată doar îndeplinind forma unui moment de rugă
ciune la începutul şi sfârşitul lucrărilor de comitet. Este
nevoie de ceva mai mult. Motivele profunde, spiritul dez
baterilor, viziunea participanţilor, disponibilitatea şi dis
poziţia lor de a fi instrumente în mâna lui Dumnezeu,
precum şi umilinţa necesară de a se lăsa conduşi, toate
acestea creează un cadru prielnic deciziilor inspirate.
Experienţa personală a pastorului care stă în fruntea unui
comitet de lucru se va difuza în mod discret şi continuu
asupra participanţilor la întrunire. Faptul că Dumnezeu i-a
acordat această poziţie de autoritate îi conferă acum posibi
litatea de a induce o atmosferă spirituală. Aceasta este un
minimum necesar pentru deciziile inspirate. Deşi sentimen
tele nu ar trebui să aibă un rol important în luarea deciziilor,
sentimentul de linişte profundă în legătură cu deciziile luate
poate fi dovada că a fost urmată calea aprobată de cer.
Viaţa pastorului şi experienţa lui administrativă pot
să constituie uneori o latură extrem de incomodă a
activităţii sale, dar, în măsura în care Duhul Sfânt are
acces la deciziile pe care le ia biserica Sa, timpul va
dovedi justeţea şi importanţa acestora, iar pastorul se va
putea bucura de „rodul muncii sufletului său”.

Detalii tehnice necesare
Preocuparea pastorului în conducerea întrunirilor de
comitet nu se poate rezuma şi nici restrânge doar la as
pectele de natură spirituală. în decursul timpului, con
ducătorii au acumulat o anumită experienţă şi şi-au dat
seama că anumite detalii tehnice sunt importante pentru
reuşită. Cum unul dintre cele mai mari impedimente în
domeniu este risipa de timp, observaţiile care urmează
vor conduce tocmai la o manieră eficientă de folosire a
timpului de lucru în comitet.
1.
Asiguraţi-vă că agenda acoperă atât urgenţele, cât şi
subiectele importante care trebuie discutate. O axare
doar pe urgenţe va transforma obiectivele importante
în urgenţe insuportabile, iar nerezolvarea urgenţelor
s-ar putea să blocheze sistem ul. E chilibrul agendei
este un detaliu tehnic important.
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2. Apreciaţi în mod corespunzător
capacitatea comitetului de a găsi
soluţii la punctele de pe agendă. O
agendă prea încărcată va duce la pre
lungirea timpului de lucru. Oboseala
îşi va spune cuvântul şi ineficienta
va crea nelinişte şi nemulţumire.
3. Fiţi siguri că subiectele prezente
vă sunt foarte bine cunoscute şi pu
teţi oferi comitetului detalii suficien
te pentru a conduce la o decizie rapidă
şi corectă. Acest lucru nu înseamnă
că membrii comitetului vor accepta şi
soluţia propusă, dar faptul că puteţi
clarifica toate laturile cazului prezen
tat face să se câştige timp preţios.
4. Oferiţi timp suficient pentru dez
bateri, evitând dezvoltările care se abat
de la subiect. Acordaţi încredere fie
cărui participant şi apreciaţi punctul lui
de vedere, oricât de diferit sau neobiş
nuit ar fi. Incurajaţi-i pe vorbitori să
se refere la cazul în speţă, fără să ata
ce oamenii şi fără să le adreseze inter
pelări care ar putea stârni tensiuni şi
ar degenera în ofense personale.
5. Luaţi decizia exact când este mo
mentul oportun. O decizie prematură
este tot aşa de improprie ca şi una
tardivă. Momentul optim este atunci
când subiectul este suficient dezvoltat
şi când toţi cei doritori şi-au putut
exprima punctul de vedere. A conti
nua dezbaterile conduce la pierdere
de timp şi oboseală zadarnică.
6. Formulaţi decizia clar, specific
şi legal. Acest aspect este deosebit de
important, atunci când' se pune pro
blema alcătuirii procesului verbal sau
a revizuirii deciziei luate. Limbajul
specific acestui domeniu nu poate fi
stăpânit deplin de la început, dar in
teresul pentru claritate şi corectitudine
va fi curând răsplătit, iar comitetul
va oferi o imagine publică de com
petenţă, seriozitate şi autoritate.
7. Promovaţi spiritul de deschi
dere, respect şi responsabilitate. Une
ori, poate fi incomod să se lucreze cu
persoane care exprimă păreri diferite,
dar acest disconfort minim este nece
sar pentru a obţine deciziile de cea
mai bună calitate, precum şi creşterea
spirituală a membrilor comitetului.

Sfaturi profetice
Vom oferi acum o serie de

sugestii inspirate şi observaţii perti
nente din partea autorităţii spirituale
care este Ellen White.
„Un slujitor al lui Dumnezeu nu-şi
poate păstra mintea în cea mai bună
stare spirituală, dacă el este supraîmpovărat cu rezolvarea micilor neînţe
legeri din biserică... El n-ar trebui să
fie extenuat cu întruniri de comitet
prelungite până noaptea târziu, pentru
că Dumnezeu doreşte ca puterea prin
cipală a creierului să fie întrebuinţată
în vestirea Evangheliei lui Isus Hristos” (Evangelism, pag. 662).
„Cei care nu au nici o preocupare
pentru şedinţele de comitet nu au nici
o preocupare adevărată pentru cauza
lui Dumnezeu. Ei sunt ispitiţi să creadă
că administrarea diverselor probleme ale
bisericii nu este ceea ce trebuie să fie făcuf ’
CReview and Herald, 29 aprilie 1884).
„Evlavia este o calitate necesară.
Ar trebui să se vadă mai puţină încre
dere în sine şi mai multă umilinţă,
altfel lucrarea lui Dumnezeu ajunge
să fie privită ca un lucru de rând. In
acest sens, schimbarea este un lucru
necesar. Nu ar trebui să ajungem în
situaţia în care cineva să presupună că
punctul său de vedere trebuie să fie
adoptat fără nici un fel de discuţie,
datorită " ’ptului că mulţi ani de zile
persoana respectivă a fost privită cu
respect, în calitatea sa de membru în
comitet” (Mărturii speciale pentru
predicatorii Evangheliei, pag. 417).
„Vreau să vă spun că subiectele
discutate la această întâlnire fac parte
din lucrarea lui Dumnezeu, ca şi rugă
ciunea. Duhul lui Dumnezeu conduce
această întâlnire la fel cum conduce
o oră de rugăciune. Există riscul să
dăm curs unei religii sentimentale şi
impulsive. Să facem ca hotărârile
luate la această întâlnire să se poată
bucura de aprobarea din locurile ce
reşti. Fiecare decizie luată aici trebuie
să corespundă cu principiile divine”
(,Selected Messages, cartea 3, pag. 336).
„Faceţi ca Dumnezeu să fie recu
noscut ca guvernator suprem peste moş
tenirea Sa. Fiecare om să accepte aceas
tă stăpânire. Pe El să-L înălţăm în toate
întrunirile noastre, în toate adunările
noastre administrative, în toate lucrările
noastre de comitet. El vede şi aude tot
ce se întâmplă şi cunoaşte tot ce se face
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cu aceste ocazii. ’Tu eşti Dumnezeu
care mă vede’ (Gen. 16,13). Acestea
sunt cuvintele lui Agar. Atunci când
aceste cuvinte sunt înaintea fiecăruia
dintre noi, vom fi păziţi de vorbiri
pătimaşe, imprudente şi de orice do
rinţă de stăpânire asupra altora. Ast
fel vor fi evitate toate cuvintele ca
re n-ar trebui să fie spuse niciodată
şi toate hotărârile pe care oamenii
nu au dreptul să le ia” (Manuscript
Releases, voi. 18, pag. 225).
„Satana participă la fiecare şedinţă
de comitet şi, dacă poate influenţa min
tea cuiva să facă obiecţiuni sau să dea
sugestii care să întârzie lucrarea, el o va
face de îndată. El are modul său speci
fic de a lucra. El foloseşte o manieră
inteligentă de a prezenta sugestii în
aşa fel, încât trăsăturile de caracter
nesfinte ale celor aşezaţi în funcţie
de răspundere să fie folosite pentru a
conduce la decizii lamentabile. Aceştia
nu au însă înţelepciunea de a şti când
să vorbească şi când să tacă” (M anu
script Releases, voi. 12, pag. 23).
„Hristos este Marele Păstor. El a
încredinţat grija turmei Sale pasto
rilor. El le cere acestora să aibă ace
la interes pe care l-a avut El faţă de
oi El Şi-a dat viaţa pentru oi şi
ni iiai dacă păstorii urmează exempi Său de sacrificiu de sine turma
va prospera sub îngrijirea lor” (Spiri
tual Gifts, voi. 3, pag. 123).

în loc de concluzie
1. Comitetele creştine au rostul
de a împlini voinţa lui Dumnezeu.
2. Oamenii sunt mai importanţi
decât întâlnirile.
3. Adaptaţi tipul de întrunire la
scopul pentru care vă adunaţi.
4. Cu ocazia organizării comitetului,
aşezaţi oamenii potriviţi la locul potrivit.
5. Orientaţi stilul de conducere
spre slujire.
6. Susţineţi hotărârile comitetului
şi în afara lui.
7. Evaluaţi calitatea întrunirilor
de comitet.
8. Evitaţi fenomenul de plafonare.
9. Stabiliţi reguli simple şi clare.
10. Urmăriţi diversitatea şi unitatea
grupului de conducere.
Ion Buciumau este secretarul Asociaţiei
Pastorale a Uniunii.
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Au avut loc primele cursuri ale Institutului Internaţional de Slujire Creştină (IISC)
A

4 şi 7 septembrie, la Cluj-Napoca
Ide[ntre
(pentru Conferinţele Transilvania
Nord, Transilvania de Sud şi Banat),
şi între 10 şi 14 septembrie, la Cernica
(pentru Conferinţele Muntenia, Mol
dova şi Oltenia), s-au desfăşurat pri
mele cursuri ale Institutului Internaţi
onal de Slujire Creştină (USC).
USC oferă specializări în şase do
menii: Educaţia religioasă a adulţilor,
Educaţia religioasă a tinerilor, Educa
ţia religioasă a copiilor, Evangheliza
rea publică, Evanghelizarea persona
lă şi Conducerea în biserica locală.
Anul acesta s-a început cu Educaţia
religioasă pentru adulţi.
Cursurile USC sunt destinate in
struirii organizate, într-o manieră
profesionistă, a membrilor bisericii,
în funcţie de aptitudinile şi disponi
bilitatea lor de a sluji într-unul dintre
cele şase domenii amintite.
Având în vedere programul ex
trem de aglomerat al acestei toamne,
cursurile Institutului Internaţional de
Slujire Creştină au fost organizate con
comitent cu întrunirea anuală a pas
torilor, aşa-numitul cantonament pas
toral. A fost o experienţă interesantă.
Pregătirea cursurilor a necesitat un
efort conjugat şi foarte intens, având
în vedere perioada extrem de scurtă
de pregătire. Departamentul Şcoala
de Sabat/Activităţi Laice al Uniunii
s-a străduit să procure materialele ne
cesare şi să asigure coordonarea şi pro-

gramarea apariţiei lor. CARD-ul a reuşit
să traducă şi să editeze cele nouă cursuri
în timp util. Casa de Editură „Viaţă şi Sănă
tate” a tipărit materialele intr-un termen
rezonabil şi de o calitate corespunzătoare.
Organizarea, atât la Cluj, cât şi la
Cernica, a fost bună, datorită eforturilor
depuse de colegii de la Departamentele
Şcoala de Sabat/Activităţi Laice şi Aso
ciaţia Pastorală de la conferinţe, precum
şi de fraţii Szasz Erno şi Ion Buciuman.
Diviziunea s-a implicat corespunzător
prin participarea celor doi directori: Daniel
Belvedere (Şcoala de Sabat/Activităţi
Laice) şi Gabriel Maurer (Asociaţia Pas
torală), care au predat câte trei cursuri.
Uniunea a fost reprezentată de fraţii Adrian
Bocăneanu, Teodor Huţanu, Ioan Câmpian,
Ion Buciuman şi Valeriu Petrescu, fiecare
predând câte un curs. Faptul acesta a dat
greutatea necesară începutului activităţii
USC. Dacă se va menţine aceeaşi atitudine
şi la nivelul conferinţelor, există toate
premisele ca USC să devină realmente
un ajutor eficient pentru reînviorarea
vieţii bisericilor şi pentru reactivarea
implicării în slujire a fiecărui membru.
Programul zilnic a fost extrem de în
cărcat: 8 ore de cursuri ale USC şi 2 ore
dedicate Asociaţiei Pastorale. Pentru anul
următor, programul va trebui conceput
astfel, încât să fie mai relaxat. Probabil 6
până la 8 ore ar fi o durată mai adecvată.
Pe lângă pastori, au participat şi un
număr de 37 membri, cei mai mulţi (20)
din Moldova. Din Conferinţele Transil-

vania de Sud, Oltenia şi Muntenia au
participat doar pastori. S-a putut observa
o deosebire între participarea activă a
cursanţilor de la Cernica şi a celor de la
Cluj-Napoca.
Impresiile participanţilor au fost
apreciative, considerându-se că mate
rialele prezentate sunt adecvate sco
pului urmărit.
Această primă etapă a IISC va fi ur
mată de alte două, una la nivel de dis
tricte misionare, în care profesorii vor
fi pastorii participanţi la prima etapă,
şi a doua etapă, la nivelul fiecărei co
munităţi cu potenţial, în care profeso
rii vor fi pastorul local şi membrii par
ticipanţi la etapa pe districte misiona
re. Directorii Departamentului Şcoala
de Sabat/Activităţi Laice de la confe
rinţe, în colaborare cu administraţia fi
ecărei conferinţe şi cu pastorii, vor or
ganiza aceste etape, care se vor desfă
şura între octombrie 2001 şi mai 2002.
Pentru ca aceste două etape să fie
eficiente, este necesară implicarea ac
tivă şi consecventă a Departamentului
Şcoala de Sabat/Activităţi Laice şi a
administraţiei conferinţei, în aşa fel
încât pastorii să aibă tot sprijinul şi
toate imboldurile necesare. Sper ca
IISC să se dovedească un instrument
util şi binecuvântat în efortul general
de reînviorare a vieţii comunităţilor
noastre prin instruirea, motivarea şi mo
bilizarea tuturor membrilor bisericii
care doresc să lucreze pentru Dumnezeu.

Congresele Şcolii de Sabat - p e n tr u o inimă m ai sănătoasa’’’
1-16 septembrie 2001,
ISabatns-auperioada
desfăşurat Congresele Şcolii de
în patru locuri din ţară (Timişoara,
1 sept., Cluj-Napoca, 8 sept., Cernica,
15 sept., Bacău, 16 sept.). Motoul a
fost: „Pentru o inimă mai sănătoasă”.
Este pentru prima dată în cei 12 ani
de după 1989 când se organizează un
astfel de eveniment în Uniunea Română
şi era necesar. S-a putut constata, în ul
timii ani, o deteriorare a calităţii Şcolii
de Sabat. Cauzele sunt, ca de obicei,
multiple: formalismul, lipsa de instruc
tori calificaţi, lipsa de părtăşie în gru
pele Şcolii de Sabat etc. Dar se obser
vă că o cauză importantă este lipsa de
implicare şi chiar de participare a
unor pastori şi comitete ale comuni
tăţilor în activitatea Şcolii de Sabat.
Programul congreselor a fost echi
librat, existând un raport adecvat între
partea formativă şi cea de părtăşie.
Au fost prezentate ideile de bază ale
unei bune activităţi în Şcoala de
Sabat şi au fost accentuate mijloa

cele prin care Şcoala de Sabat poate fi
reînviorată. Un element emoţional şi
motivator l-a constituit imnul congre
sului, „Ce mare binecuvântare”,
compus de fratele Benoni Catană.
Congresele s-au bucurat de partici
parea fraţilor Daniel Belvedere şi Gabriel
Maurer de la Diviziunea Euro-Africa, a
fraţilor Adrian Bocăneanu, Teodor Huţanu şi Ion Buciuman de la uniune şi a
membrilor comitetelor conferinţelor.
Participarea a fost remarcabilă. Au fost
reprezentate aproape toate comunităţile
din ţară. Au fost prezenţi aproape toţi pas
torii din fiecare conferinţă, cu excepţia ce
lor din Transilvania de Sud. Organizarea a
fost bună peste tot, fiecare organizator în
cercând să imprime şi o notă specifică zonei.
Apreciez dăruirea pe care au dovedit-o
în organizarea acestor congrese directo
rii Departamentului Şcoala de Sabat/
Activităţi Laice de la fiecare conferin
ţă. Fraţii Gabriel Dragoş, Ioan Orban,
Barna Magyarosi, George Uba, Nicolae
Buică şi Costel Iosub au lucrat cu ini
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mă, pentru ca totul să se desfăşoare cât
mai bine. Preşedinţii şi comitetele con
ferinţelor organizatoare au sprijinit
din plin organizarea congreselor.
Impactul evenimentului asupra parti
cipanţilor a fost deosebit de viu. Atât la
întâlnirile în plen, cât şi în cadrul seminariilor s-au putut observa interes, preocupare
şi dorinţa de a face tot ce se poate pen
tru ca Şcoala de Sabat din comunităţi
să fie ceea ce Dumnezeu doreşte să fie.
Cu siguranţă, efectul acestor congrese
se va pierde foarte repede, dacă pastorii
nu se vor preocupa constant de înviora
rea activităţii Şcolii de Sabat, dacă nu
vor participa activ la ea şi dacă nu-şi
vor instrui conştiincios diriginţii şi
instructorii în cadrul Institutului
Internaţional de Slujire Creştină.
Consider că evenimentul Congreselor
Şcolii de Sabat a fost pozitiv şi că trebuie
repetat în mod constant în anii următori.
Valeriu Petrescu, directorul
Departamentului Şcoala de Sabat/Activităţi
Laice al Uniunii de Conferinţe

m
Un num ăr record de zece pastori au
p rim it consacrarea p rin punerea m âi
nilor. Evenimentul a stabilit un fel de
record nu numai pentru Conferinţa Banat,
ci pentru toată ţara. In Sabatul din 30 iu
nie 2001, dimineaţă, comunitatea Salem
din Arad, gazda multor evenimente din
viaţa bisericii, a făcut cu greu faţă nume
roşilor vizitatori care au dorit să-şi înso
ţească sau să-şi susţină pastorii. Cei zece
au fost: Narcis Ardelean, Marcel Asanache,
Emil Banga, Teofil Brânzan, Petru Hărdălău, Abel Iştoc, Dragoş Muşat, Gyula
Nagy-Kasza, Ioan Sturz şi Teodor Trif. în
Conferinţa Banat, aceştia zece reprezintă
o treime din personalul pastoral. Astfel,
Conferinţa Banat îşi consolidează foarte
mult corpul pastoral. Domnul să ajute
ca rezultatele să poată fi recunoscute
cât mai curând, atât în misiune, cât şi
în viaţa bisericilor locale. După-amiază,
aceşti pastori au avut ocazia să-şi pre
zinte mărturia credinţei şi consacrării
lor într-un program care a fost atât
solemn, cât şi plin de bucurie.
Buletinul preşedintelui uniunii, 5 iulie 2001

Israel - Pe m untele Cârm ei. în Sa
batul din 30 iunie 2001, a avut loc, în
natură, pe muntele Cârmei, întâlnirea
membrilor vorbitori de limba română
din Câmpul Israel. întâlnirea a fost des
chisă cu o rugăciune rostită de pasto
rul Otinel Iancu. La program au contri
buit membrii bisericilor adventiste din
Tel-Aviv, Petah-Tikva, Ierusalim şi ai
grupei din Haifa. Au fost interpretate
cântări de cor, recitate poezii, au cântat un
grup vocal şi o orchestră. Au existat mo
mente de părtăşie plăcută şi o atmosferă
atrăgătoare. Programul a inclus un con
curs biblic condus de pastorul local.

A

M isiunea G lobală în R om ânia 2001-2002

n anul acesta, luna octombrie a fost desemnată de Biserica Adventistă din
România ca perioadă de timp optimă pentru deschiderea unui sezon de învi
orare spirituală. în acest scop, a fost elaborat un Ghid personal pentru ploaia
târzie, cu intenţia de a pune la dispoziţia tuturor credincioşilor preocupaţi de
această experienţă un material simplu, practic şi eficient în vederea prom ovă
rii unei vieţi spirituale noi şi puternice. Programul propriu-zis cuprinde patru
capitole importante ale trăirii credinţei, fiecare fiind însoţit de câte un legă
m ânt personal. Studierea C uvântului, rugăciunea, m ărturisirea şi viaţa prac
tică de aşteptare a celei de-a doua veniri formează un proces de pregătire
pentru program ul M isiunii G lobale din R om ânia 2001-2002.
Ploaia târzie este o expresie folosită cu seriozitate de către adventişti, iar ex
perienţa spirituală pe care o desemnează va aduce biserica în stare să acţioneze
cu trup şi suflet în campania evanghelistică de toamnă, iarnă, primăvară 2001 2002, numită sem nificativ M isiune G lobală. Această perioadă cuprinde pro
gramul HRISTOS 2001, care este prezentat de Jere Patzer, în reluare specială pe
satelit pentru România, în perioada 9 noiembrie - 1 decembrie 2001. Programul
ISUS va valorifica zilele sărbătorilor de iarnă pentru a organiza întruniri publice
de sezon, în vederea câştigării interesului public pentru programul GALILEANUL.
Acest program este prezentat de Lucian Cristescu, va fi transmis prin satelit în
perioada 15 februarie - 3 martie 2002 din campusul de la Cemica şi tradus în
toate limbile vorbite în Europa.
Programul NET din Portugalia, din perioada 12-27 octombrie 2001, va fi tra
dus şi în limba română. Acest program va fi înregistrat de studioul CENTRULUI
ADVENTIST MEDIA HOPE şi va sta la dispoziţia celor interesaţi. Cei care îl cu
nosc pe fratele Jose Carlos da Costa şi cei care doresc să folosească o prezentare
scurtă, dinamică şi mişcătoare pot apela la această ofertă. Ploaia târzie antrenează
după sine o avalanşă de propuneri de programe. Alegeţi cu discernământ şi fo
losiţi cu credinţă programele pe care le-aţi ales. Duhul Sfânt aşteaptă cu nerăb
dare să lucreze acolo unde este apreciat, cerut şi lăsat să Se manifeste.

I

_________

Ion Buciuman, secretarul Asociaţiei Pastorale a Uniunii de Conferinţe

adventişti sau vizitatori, pe data de 30
iunie 2001 au fost botezate în râul Iordan
11 perse ie care aparţin acum biserici
lor adventiste din Ierusalim, din Haifa şi
din Petah-Tikva. Botezul a constituit un
evenim ent im presionant, cu sunete din
corn, cu bărbaţi înveşmântaţi în alb în
şiraţi de-a curmezişul râului Iordan, cu
misiunea de a-i conduce pe candidaţi
Un botez im presionant. în prezenţa
spre celălalt mal al râului, unde aceştia
preşedintelui Câmpului Israel, pastorul urmau să fie scufundaţi.
Richard Elofer, cu participarea pastorului
După botez, a avut loc ceremonia spă
Otinel Iancu şi a peste 400 de persoane,
lării picioarelor şi a Cinei
Domnului, oficiată pe un
spaţiu verde din apropierea
Iordanului. Cam 300 de
persoane s-au împărtăşit
cu simbolurile sfinte.
Ne rugăm lui Dumnezeu
ca cei 11 noi membri ai Bi
sericii Adventiste din Israel
să aibă o viaţă creştină la
fel de frumoasă ca ziua în
care şi-au pecetluit anga
jam entul de credincioşie
faţă de Cel care schimbă
inim a oamenilor.
De la stânga: Stemate Ion, Roşea Iosef, Irina Băcănuţ,
Aliona Şeremet, Ana Brustur, Victor Stănculescu, Natalia lacov Gavrilă, Ion Stemate,
Moisiuc, Vitali Rebenciuc, Iacob Gavrilă. La mijloc se află prezbiteri comunitatea „Speranţa ”,
Petah-Tikva, Israel
cei 6 candidaţi din comunitatea „Speranţa”, Petah-Tikva.
CURIERUL ADVENTIST
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Al V l-lea C ongres al C ad relo r
IV dicale A dventiste din R om ânia. în
perioada 6-9 septembrie a.c., în campusul
Institutului Teologic Adventist de la
Cernica, s-au desfăşurat lucrările Celui
de-al Vl-lea Congres al Cadrelor Medicale
Adventiste din România. Organizat de
Departamentul de Sănătate al uniunii şi
conferinţelor, în colaborare cu Asociaţia
Sănătate şi Temperanţă, congresul s-a
bucurat de participarea a peste 200 de
cadre medicale, dintre care majoritatea
sunt medici, cărora în Sabat li s-a ală
turat un număr dublu de bucureşteni
interesaţi de un „stil de viaţă pentru
mileniul al III-lea” (tema congresului).
Din numeroasele expuneri şi discuţii
care au avut loc pe parcursul celor trei
zile ale întâlnirii, sunt demne de remarcat
intervenţiile dr. W inston Craig, profe
sor de nutriţie la Universitatea Andrews
din SUA, care i-a provocat pe participanţi
să aprofundeze studiul plantelor medici
nale, să recunoască şi să ştie să îi ajute şi
pe alţii să identifice şarlatanismul medi
cal, să aprecieze valoarea sanogenă extra
ordinară a exerciţiului fizic şi, nu în ul
timul rând, să admire puterea şi iubirea
Creatorului, care a „îngrămădit” în ali
mentele vegetale mii şi mii de compuşi
fitochimici, cu importante roluri protec-

st

BBS

toare faţă de o sumedenie de boli grave,
în predica sa din Sabat, dr. Jochen Hawlitschek, directorul de sănătate al Divizi
unii Euro-Africa, a arătat cât de impor
tant este rolul sănătăţii în planul de
mântuire. Dr. Sorin Săndulache a pro
pus o reevaluare a atitudinii noastre
referitoare la vindecarea prin credinţă
şi a oferit o perspectivă creştină asupra
psihologiei. La rândul său, dr. Lorant
Szentagotai a prezentat concluziile eva
luării statusului hem atologic al unui
grup de vegetarieni români, concluzii
care au constituit încă un argument
în favoarea unui stil de viaţă pentru
mileniul al treilea. Carnea nu este
nicidecum un alim ent de neînlocuit...
Participanţii şi-au putut procura
CD-ul „Sănătate 2001”, care cuprinde
expunerile principale prezentate la
congres, traduse în limba română, pre
cum şi numeroase alte seminarii de
sănătate şi materiale specifice lucrării
medicale. De asemenea, cei prezenţi au
fost informaţi despre activitatea insti
tuţiilor medicale adventiste din România:
Centrul de Sănătate şi M edicină Pre
ventivă Herghelia - Tg. Mureş, Şcoala
de Misionari Medicali Herghelia - Tg.
Mureş şi Şcoala de Nursing de la Brăila.
Congresul s-a încheiat duminică,
9 septembrie, cu o discuţie liberă şi
cu un schimb de idei şi de propuneri
de activităţi pentru viitor, până la
congresul al VU-lea, programat pen
tru vara anului 2002.

D eclaraţie a Bisericii A dventiste de Ziua a Şaptea - D iviziunea
E uro-A frica (Berna, Elveţia), referitoare la atacurile teroriste
din SU A , din ziua de 11 septem brie 2001
n timp ce serviciile de urgenţă şi de salvare încă mai caută supravieţuitori ai
atacurilor teroriste din zilele anterioare, creştinii adventişti de ziua a şaptea din
SUA şi din întreaga lume sunt alături de cei aflaţi în această tragedie, ale cărei con
secinţe vor fi dezvăluite treptat. In faţa acestei catastrofe pentru civilizaţia mondi
ală, Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea face următoarea declaraţie:
1. Un apel la rugăciune: Adventiştii de ziua a şaptea se consideră un popor
al rugăciunii. în deplină armonie cu liderii bisericii mondiale, dorim să-i invi
tăm pe toţi să ne rugăm împreună, ca semn al solidarităţii cu cei loviţi direct de
această tragedie.
Facem un apel bisericilor adventiste, oriunde este posibil, să-şi deschidă
locurile de închinare ca locuri de rugăciune pentru populaţie. Dorim să oferim
ajutorul spiritual necesar celor care vor veni şi vor participa la aceste întâlniri
de rugăciune. Acesta este momentul când trebuie să fim împreună şi să ne unim
în rugăciune cu toţi oam enii credincioşi.
Dorim să ne rugăm pentru conducătorii lumii. Ei au nevoie de călăuzire di
vină. De asemenea, dorim să ne rugăm pentru miile de persoane implicate direct
în această tragedie. Slujbele religioase organizate în mod spontan de către per
soane din SUA, dar şi din Germania şi din multe alte ţări ale lumii, lanţurile de
lumini şi marşurile tăcerii arată că, în faţa unor astfel de catastrofe, mulţi oameni
şi-au luat timp pentru reflecţie şi au căutat răspunsuri apelând la Dumnezeu.
2. Un apel pentru donaţii financiare şi de sânge: ADRA (Agenţia Adventistă
de Dezvoltare, Refacere şi Ajutor) acordă ajutor pentru dezvoltare, pentru refugiaţi
şi primeşte donaţii pentru a oferi un răspuns adventist bine coordonat la nivel
mondial la această catastrofă. Cei care doresc să facă donaţii financiare pot lua
legătura cu diferitele centre ADRA, în scris ori prin telefon.
Membrii Bisericii Adventiste, nu doar din SUA, sunt invitaţi să răspundă
urgent cererii de donaţii de sânge.
3. Un apel de a trăi în arm onie cu mărturisirea creştină de credinţă: Deseori,
cauza unor astfel de atacuri îngrozitoare trebuie căutată în fanatismul religios, în
extremism şi în intoleranţa faţă de credinţa şi convingerile altor oameni. Invităm
oamenii din toate confesiunile şi religiile, din toate convingerile politice şi de
orice naţionalitate, în special pe creştini, să respecte diferitele concepţii şi tra
diţii, în loc să lupte împotriva lor. Isus Hristos ne invită să ducem o viaţă în
care să nu ne luptăm unii cu alţii, nici prin oprimarea libertăţii religioase şi a
libertăţii de conştiinţă, nici prin violenţă.
4. încredere în fa ţa acestui evenim ent şocant: Evenimentele dramatice care
s-au desfăşurat în SUA ne fac conştienţi de faptul că temeliile civilizaţiei pot fi
zguduite într-un timp foarte scurt. A ceasta ne reaminteşte de făgăduinţele din
Biblie, că Isus Hristos va reveni şi că lumea aceasta se va sfârşi.
în faţa turnurilor care au ars şi s-au prăbuşit la World Trade Center, adventiştii
de ziua a şaptea îşi reafirmă încrederea şi credinţa în aceste cuvinte ale apostolului
Petru: „Dar noi. după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou. în
care va locui neprihănirea” (2 Petru 3,13).

I

Dr. Gily Ionescu, directorul Departa
mentului Sănătate al Uniunii de Conferinţe

Cea de-a X lII-a Reuniune a Aso
ciaţiei F oştilor D eţinuţi pe M otiv de
C onştiinţă din R om ânia. De pe toată
întinderea ţării, cu o accentuată formă
de oboseală, dar cu inimile pline de bu
curie, un număr mare de veterani, tineri
ai anilor 1950, martori ai acelor ani în
sângeraţi, s-au întrunit în Sabatul din 27
august în seculara comunitate LabirintBucureşti, care a găzduit Cea de-a XHI-a
Reuniune a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
pe Motiv de Conştiinţă. De vineri seara
şi până sâmbătă seara târziu, pe toată
durata programului, participanţii s-au
simţit foarte aproape unii de alţii şi
împreună, foarte aproape de Ceruri.
Dorim să aducem un cuvânt de recu
noştinţă tuturor celor care au rămas ală
turi de noi: fraţilor Adrian Bocăneanu, pre
şedintele uniunii, şi Teofil Petre, preşe
dintele Conferinţei Muntenia, comitetului
şi membrilor comunităţii Labirint, Institutului
Teologic Adventist de la Cemica, unde am
fost găzduiţi, precum şi redacţiilor revis
telor Curierul Adventist şi Experienţe pe
calea îngustă. Mai presus de toate, adu-

A consemnat Roland Paraschiv, director de comunicaţii în Conferinţa Muntenia.
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Participanţii la Cea de-a XlII-a Reuniune a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
V. Lupu, preşedinte pe Motiv de Conştiinţă din România, Labirint-Bucureşti, 25 august 2001
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Atacurile nu constituie „pedeapsa lui D um nezeu”
venimentele tragice care au însoţit atacurile teroriste de marţi, 11 septem
brie, din Statele Unite, nu trebuie să fie interpretate ca fiind o expresie a
mâniei lui Dumnezeu împotriva Americii, spune dr. Angel Rodriguez, un rem ar
cabil cercetător al Bibliei, din Biserica Adventistă. „Este ispititor să facem spe
culaţii cu privire la rolul lui Dumnezeu în aceste evenimente, dar trebuie să re
cunoaştem pur şi simplu că ele sunt rezultatul prezenţei răului în această lume”,
afirmă dr. Rodriguez.
Dr. Rodriguez a făcut aceste comentarii la doar câteva zile după ce binecunos
cuţii evanghelişti creştini prin televiziune Jerry Falwell şi Pat Robertson au lan
sat, în cadrul unei emisiuni, speculaţia că „Dumnezeu continuă să ridice cortina
şi să le permită duşmanilor Americii să ne dea probabil ceea ce merităm”.
M enţionând pe păgâni, pe adepţii avortului, pe feminişti, pe homosexuali,
precum şi organizaţiile American Civil Liberties Union şi People for the Ameri
can Way, Falwell a afirmat: „Toţi aceştia au încercat să secularizeze America.
Eu îmi îndrept degetul direct către ei şi spun: 'Voi aţi ajutat să se întâmple aceas
ta” ’. Mai târziu, Falwell şi Robertson au încetat să-şi susţină aceste declaraţii
controversate, spunând că observaţiile lor „teologice” au fost într-o mare măsu
ră înţelese sau interpretate greşit.
Dar această controversă arată că unii oameni II percep pe Dumnezeu ca fiind
răzbunător şi consideră că El a intervenit direct în distrugerea provocată de
tragedia teroristă din 11 septembrie.
„Noi deplângem atacurile perm anente asupra valorilor creştine în societatea
americană, din partea filozofiilor seculare şi a grupurilor de acţiune, dar nu cre
dem că atacurile teroriste au fost un rezultat direct al declinului spiritual din
America”, spune dr. Rodriguez, care este director asociat' al Institutului de Cer
cetări Biblice, la Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea,
cu sediul la Silver Spring, Maryland.
„De asemenea, considerăm că Dumnezeu poate să aducă ceva bun din haosul
creat de atacurile iraţionale asupra clădirilor şi asupra vieţii oamenilor”, adaugă
dr. Rodriguez. „El poate să ne facă mai sensibili la nevoia de a întări relaţia noas
tră cu El, dându-ne seama de faptul că refugiul nostru suprem se găseşte în grija
Sa iubitoare. El poate să folosească rezultatul răului ca să ne invite să uităm de
noi înşine, să ne rugăm şi să lucrăm pentru alţii şi ca să unească naţiunea.”
„O tragedie ca aceasta prin care a trecut poporul nostru trebuie să-i determi
ne pe conducătorii noştri să se gândească serios şi să încerce să înţeleagă mai
bine de ce am ajuns obiectul unei asemenea uri, care a dus la crima aceasta îm 
potriva umanităţii”, adaugă el. „Dumnezeu poate să aducă bine dintr-un rău in
calificabil, fără să fie cauza acestuia şi fără să ia parte la procesul justificării lui.”
Pastorul Ian Paulsen, preşedintele Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste
de Ziua a Şaptea, a răspuns de asemenea la întrebări de natură spirituală, ridicate
de evenimentele din 11 septembrie. El s-a adresat membrilor bisericii din lumea
întreagă, în Sabatul din 15 septembrie, într-o emisiune transm isă prin satelit.
„Este im portant să ne aducem aminte că numai D um nezeu cunoaşte în
mod precis cum va arăta viitorul şi cum se vor desfăşura evenimentele”, a spus
dr. Paulsen. „A ne lansa în speculaţii despre ceea ce trebuie să se mai întâmple
nu ajută pe nimeni şi nici misiunea pe care Dumnezeu a încredinţat-o bisericii
Sale să o îndeplinească. Suntem chemaţi să fim prevăzători, să fim treji şi să
continuăm să aducem la îndeplinire misiunea Lui, până când El va veni.”
Dr. Paulsen a subliniat de asemenea contribuţia pozitivă pe care o pot aduce
membrii bisericii în urma acestei tragedii - îngrijire umanitară, sprijin pastoral
şi rugăciune, precum şi o putere care vine din asigurarea că, în cele din urmă,
binele va învinge răul.
„In calitate de credincioşi, suntem un popor al speranţei şi folosim limbajul
speranţei, al credinţei şi al încrederii în viitor, chiar în faţa unui moment atât de
trist ca acesta”, a spus dr. Paulsen.
El i-a asigurat pe ascultători că „Dumnezeu nu a părăsit omenirea; departe
de aşa ceva! El are un angajament nemărginit faţă de oameni, manifestat în
parte în darul Fiului Său, şi este pregătit să ne ajute”.
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Şcoală Biblică de Vacanţă la Giurgiu.
între 2 şi 8 septembrie 2001, la Biserica
„Laodicea” din Giurgiu, s-a desfăşurat
Şcoala Biblică de Vacanţă (SBV), având
ca subiect „Creaţiunea”, pentru copiii din
acest oraş. Participarea a depăşit cu mult
aşteptările organizatorilor. Din prima zi,
o sută de copii au răspuns invitaţiei.
Optzeci la sută dintre ei erau din fami
lii neadventiste. Au fost împărţiţi în trei
grupe, după vârstă. A doua zi, au venit
o sută şaptezeci de copii - se apreciază
că peste o sută cincizeci dintre ei nu
făceau parte din familiile bisericii.
Povestirea zilnică, nelipsita ei m o
rală, cântecele vesele şi entuziasmul parti
cipării din cele trei grupe, unde practic,
cu mânuţele lor, copiii desenau sau mode
lau evenimentele creaţiunii, au făcut din
zilele acestei şcoli o sărbătoare de suflet.
SBV s-a încheiat în Sabatul din 8
septembrie, cu o serbare. Treizeci de pă
rinţi şi bunici au venit să-şi privească
odraslele cum recită şi cântă, cum vorbesc
despre Isus şi despre creaţia din inima
lor. Ca şi când acea biserică era casa
lor, ei şi-au descoperit o familie care îi
primea cu toată dragostea şi bucuria
Cuvântului care câştigă prieteni.
Instructoarele Alina Badea, Alina
Dorcea, Luminiţa Ioniţâ, Manuela loniţă,
Camelia Dumitrescu şi Emilia Dobre, so
ţia pastorului care a dat speranţă acestui
program, au transmis cu toată dăruirea o
parte din viaţa lor, socotindu-se câştigate
în experienţa mărturiei Cuvântului creator.
După terminarea şcolii, şaizeci de
copii au rămas să continue, la comuni
tăţile din Giurgiu, activităţile care i-au
câştigat în Şcoala Biblică de Vacanţă.
O nouă ocazie de creştere a bisericii, nu?
George Uba, directorul Departamentului
Şcoala de Sabat/Activităţi Laice
al Conferinţei Muntenia

Site pe internet al Casd de Editură „Viaţă
şi Sănătate”. începând din luna octombrie,
funcţionează pagina de Internet a Casei de
Editură „Viaţă şi Sănătate”, la adresa
http://w w w .viatasisanatate.ro. Pagina
conţine informaţii generale despre edi
tură, despre modalităţi de comandă şi de
plată, lista cărţilor şi a periodicelor dis
ponibile, cu amănunte referitoare la fie
care publicaţie, precum şi unele publicaţii
online. Pot fi comandate prin e-mail cărţi
sau reviste. Pot fi făcute abonamente
pentru a citi online Curierul Adventist,
Semnele timpului, Studiile Şcolii de Sa
bat pentru companioni, pentru tineret şi
pentru adulţi. în curând, vor fi disponibile
şi cărţile Spiritului Profetic în limba româ
nă. Sugestiile cu privire la conţinutul acestui
site sunt aşteptate de Dan Dobre, realizato
rul paginii, la adresa dandobre@xnet.ro.

ULTIMA
CHEMARE

Cornel Dărvăşan

„ Unul din tâlharii răstigniţi II batjocorea şi zicea:
’Nu eşti Tu Hristosul? M ântuieşte-Te pe Tine însuţi şi
mântuieşte-ne şi pe noi! ’ Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a
zis: ’Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub ace
eaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răspla
ta cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul aces
ta n-a fă cu t nici un rău ’. Şi a zis lui Isus: ’Doamne,
adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia T a!’
Isus a răspuns: ’Adevărat îţi spun că astăzi vei f i cu
M ine în rai!”’ (Luca 23,39-43)
a postul de televiziune Tele Europa Nova Timi
şoara, am văzut un reportaj interesant, în care
erau întrebaţi oamenii pe stradă: „Ce soluţie exis
tă pentru păcat?” Unii dintre ei răspundeau : „Nici una!”
Vreau să vă pun şi dumneavoastră aceeaşi întrebare. La
ritmul în care merg lucrurile, atât în societate, cât şi în
viaţa noastră, mai credeţi că există vreo soluţie pentru
păcat? Da! Există o soluţie reală. Cineva a adus această
soluţie în lumea noastră. Păcatul acţionează ca un virus.
Pentru ca acest virus să fie distrus, cineva din afara lumii
noastre a trebuit să devină „păcat pentru noi, ca noi să
fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”. Este cel mai pu
ternic personaj din toată literatura, istoria, filozofia şi
chiar muzica universală: Isus Hristos. Veniţi cu mine
undeva, pe o înălţime care semăna cu un craniu, numită
Golgota. Isus din Nazaret este ţintuit pe stâlpul de tor
tură al batjocurii, pentru că poporul Lui L-a respins ca
Mesia. Câţi nu îi condamnăm pe iudei pentru că L-au
dat la moarte pe Isus, dar şi printre noi sunt oameni pe
aceeaşi treaptă, care nu îl recunosc şi nu îl primesc în
viaţa lor ca Domn şi Mântuitor! Dacă Isus cel nevino
vat a fost pedepsit atât de crunt pentru păcatele noastre,
nu vom fi pedepsiţi noi înşine pentru ele, dacă nu ne
vom întoarce la Dumnezeu?
Aici, Isus este răstignit între doi tâlhari, doi răufăcă
tori, unul la dreapta, altul la stânga, ca să se ştie şi să
vadă toată lumea că Isus este cel mai mare tâlhar! Nici
un cuvânt de mângâiere, ci numai de ocară către Fiul
lui Dumnezeu. Nici măcar cei care ar fi trebuit să tacă
nu tăceau acum. Tâlharii s-au unit cu gloata batjocori
toare, ca să-L vorbească de rău pe Fiul lui Dumnezeu
(vezi Matei 27,44). Aşa se întâmplă şi astăzi. Cei care
ar trebui să tacă mai tare îndrăznesc să-i condamne, să-i
vorbească de rău pe alţii. Pentru ziua aceea de primăvară,
cu soare cald, dar plină de întuneric, o rază de mângâ
iere avea să unduiască peste sufletul lui Isus. Cine să
aibă curajul să-I spună un cuvânt de iubire acum, când
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toţi îl batjocoresc? Să fie preoţii care, pătrunşi de Du
hul lui Dumnezeu, în sfârşit îşi dau seama de ceea ce
fac? Să fie cărturarii norodului, cultivaţii vremii, care
cunoşteau Tora şi prescripţiile rabinice cu lux de amă
nunte? Să-şi fî adus ei aminte despre pasajul din profe
ţia lui Isaia, care vorbeşte despre suferinţa lui Mesia?
Un glas însă încetează să mai batjocorească şi, ca o
străfulgerare, într-o clipă i se pare că îl cunoaşte pe Cel
care moare pentru păcatul lui (vezi Luca 23,39-43).

Răstignitul pierdut (vers. 39)
Pentru răstignitul pierdut, aceasta a fost ultima lui
ocazie de a se întoarce, dar el a respins-o. Unii neglijează
până şi ultima ocazie de întoarcere la Dumnezeu. Proba
bil acesta credea că, de vreme ce Mesia este lângă el,
chinuit asemenea lui, nu va mai da socoteală nimănui de
păcatele săvârşite, de vorbele grele pe care le rosteşte.
Aşa sunt şi azi unii oameni. Ei cred că nu trebuie să dea
socoteală nimănui, dar va veni o zi în care orice cuvânt
batjocoritor va fi adus la judecată. „Din cuvintele tale
vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit”
(Mat. 13,37).
Acest răstignit avea să fie, peste veacuri, ca un sim
bol pentru toţi aceia care au Adevărul lângă ei, dar îl
neglijează şi chiar îl batjocoresc, crezând că nimeni nu
le va spune nimic niciodată. Tâlharul acesta era atât de
aproape de Isus Hristos, şi totuşi pierdut. Poţi să fii atât
de aproape de Hristos, prin cuvinte, chiar cu trupul, să
mergi acolo unde merge şi Hristos, la biserică, poţi să
înalţi rugăciuni adevărate, ca tâlharul acesta, dar inima
ta să fie batjocoritoare, plină de ură sau de ocară şi vei
fi pierdut. Poţi chiar să suferi lângă Hristos şi inima ta
să nu se teamă de Dumnezeu!
Tragedia este că mulţi oameni, chiar în ultimul ceas,
nu mai au puterea să se întoarcă, au neglijat ceasurile
harului, iar acum, împietrirea lor a mers prea departe.
Dacă cineva vă va spune că în Biblie există lecţia tâlha
rului pocăit, să-i amintiţi că există şi lecţia tâlharului
pierdut!

Recunoaşterea vinei (vers. 40-41)
„Nu te temi tu de Dumnezeu?” Ciudate vorbe pe
buzele unui tâlhar. Şi totuşi acesta se ridică peste toţi
batjocoritorii şi îl apără pe Isus. Dacă ai fi fost acolo, ai
fi făcut-o? El nu se teme de o chinuire în plus, nenoro
ciţii aceştia nu au ce să-I ia decât viaţa aceasta, dar în
inima lui există dorul după o altă viaţă, în împărăţia
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care va fi adusă de Mesia. „Noi sufe
rim pe drept.” Aceasta înseamnă re
cunoaşterea vinei.
Un împărat a vizitat o închisoare...
Toţi spuneau că au ajuns acolo pe
nedrept. Primul pas spre iertare este
recunoaşterea păcatului. „Dacă ne
mărturisim păcatele, El este credin
cios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi
să ne curăţească de orice nelegiuire”
(1 Ioan 1,9).
„Doamne”, spune tâlharul. El II
recunoaşte pe Isus ca Mesia, o palmă
pentru preoţi... „Adu-Ţi aminte de
mine, când vei veni în împărăţia Ta.”

Răsplata veşnică (vers. 43)
Tâlharul apucă viaţa veşnică la care
a fost chemat. Isus îi spune: „Ade
vărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine
în rai!” în limba greacă, nu exista
punctuaţie. Cuvintele apar în această
ordine: „Adevăr spun ţie astăzi vei fi
cu Mine în rai!” A fost Isus în rai în
acea zi de vineri? în duminica învi
erii, El a spus: „încă nu M-am suit la
Tatăl Meu” (Ioan 20,17).
Copernic, marele astronom, a
lăsat să i se scrie pe mormânt, sub
formă de versuri, aceste cuvinte: „Nu
har ca al lui Pavel, nu iertare ca a lui
Petru, ci, aşa cum l-ai mântuit pe
tâlharul de pe cruce, aşa mântuieşte-mă pe mine, Doamne!”
De ce a lăsat Dumnezeu această
lecţie a tâlharului de pe cruce? Tâl
harul răstignit a fost mângâiere pen
tru mulţi. Dar nimeni nu trebuie să
se amăgească. Al doilea tâlhar ne
învaţă că nu trebuie să amâni până în
ultima clipă hotărârea întoarcerii la
Dumnezeu. Să cunoşti vremea când
eşti cercetat. Dumnezeu te cheamă.
Acum. Despre întoarcerea la Dumne
zeu în clipa morţii, cineva a spus ast
fel: „Aceasta înseamnă să-I dai lui
Dumnezeu ce a mai rămas de la dia
volul!” Cuvinte tari, dar ştiţi, dragi
cititori, de ce a lăsat Dumnezeu isto
risirea despre tâlharul de pe cruce în
Biblie? în toată Biblia, nu ni se vor
beşte decât despre o singură întoarce
re la Dumnezeu în ceasul morţii, o
întoarcere în privinţa căreia nu este
nici o îndoială; dar numai de una, ca
nu cumva cineva să amâne întoarce
rea până în ceasul morţii.

O întoarcere adevărată nu este
niciodată prea târzie, dar o întoarcere
târzie rareori este adevărată. Ascultă
chemarea iubirii de azi.
„Prea iubitul meu vorbeşte şi-mi
zice: ’Scoală-te, iubito, şi vino, fru
moaso! Căci iată că a trecut iarna; a
încetat ploaia şi s-a dus. Se arată flo
rile pe câmp, a venit vremea cântării
şi se aude glasul turturicii în câmpiile
noastre. Se pârguiesc roadele în smo
chin şi viile înflorite îşi răspândesc
mirosul. Scoală-te, iubito, şi vino,
frumoaso!” (Cânt. Cânt. 2,10-13).
Ascultă şi ia aminte! Poate este ulti
ma chemare! Amin!
Comei Dărvăşan este pastor stagiar la Timişoara.

Ţ inuta creştinului / Urmare de Ia
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fond, de funcţia de limbaj al gestului
respectiv, în contexte diferite.

Ţinuta vestimentară şi
moralitatea
Se pare că am ajuns la punctul cel
mai dureros al problemei. Există vreo
relaţie între îmbrăcăminte şi morali
tatea sexuală? Poate îmbrăcămintea
că constituie o provocare spre păcat
sau o expresie a dorinţei de desfrânare? Cred că răspunsul este la îndemâ
na tuturor. Unul dintre cele mai efi
ciente mijloace de provocare sexuală
este vestimentaţia. Dacă toţi oamenii
ar fi sfinţi şi dacă am fi rămas ino
cenţi ca Adam în Eden, poate nici n-ar
trebui să ne îmbrăcăm! Din moment
ce omenirea s-a degradat, este absolut
necesar să ţinem seamă de efectele pe
care le are o anumită ţinută asupra ce
lor din jur. Căci noi suntem vinovaţi
de păcatele pe care alţii le-au comis
sau le comit prin influenţa noastră şi
de păcatele pe care le-am fi putut
împiedica şi nu le-am împiedicat. Şi
nu trebuie să uităm că nu doar păca
tele comise sunt înregistrate ca atare
înaintea lui Dumnezeu, ci şi cele
existente în proiect, dar care nu s-au
materializat din lipsa ocaziilor.
Starea lumii noastre se apropie de
cea a Sodomei din ziua în care s-a
produs catastrofa care a transformat-o
într-o depresiune fără viaţă. Absenţa
totală a educaţiei morale din viaţa

marii majorităţi a populaţiei, lipsa
temerii de Dumnezeu şi desfrânarea
fără ruşine sunt realităţi palpabile!
Ce loc ocupă copiii lui Dumnezeu
în acest peisaj? Cum se raportează
ei la lumea care se apropie în grabă
de catastrofa finală? Ce poziţie iau
ei faţă de diferite mode de îmbrăcă
minte destinate în mod programatic
să incite la imoralitate? Opriţi-vă şi
cugetaţi: Cine este regizorul din spa
tele scenei, care a inventat pantalo
nii ce se mulează perfect pe fiecare
cută a corpului, şi cu ce scop a fă
cut-o? îţi trebuie multă înţelepciune
pentru a răspunde?
Desigur că majoritatea „creştini
lor” care adoptă stiluri de îmbrăcă
minte „sexy” nu o fac cu scopul de
a stârni dorinţe păcătoase, ci doar
pentru a nu fi socotiţi demodaţi,
pentru a nu ieşi din rând, pentru a
nu deveni ridicoli. Dar trebuie cum
va să punem aprobarea oamenilor
mai presus de cea a lui Dumnezeu?
Nu ne pasă de efectele pe care le are
nesăbuinţa noastră asupra sclavilor
poftelor carnale? Nu ne pasă de
faptul că înmulţim crimele de care
deja este plin pământul?
Dragi cititori, tineri sau mai în
vârstă, nu vreau să vă dau reţete ves
timentare. Vreau doar să vă atrag
atenţia asupra principiilor eterne.
Mântuitorul a spus: „Dacă vrei să
intri în viaţă, păzeşte poruncile”
(Mat. 19,17). Călcarea poruncilor nu
se face doar prin fapte direct imora
le, ci şi prin cultivarea dorinţelor, a
înclinaţiilor care conduc la imorali
tate, atât la propria imoralitate, cât
şi la imoralitatea altora. Psalmistul
spunea: „îmi ţin piciorul departe de
orice drum rău, ca să păzesc Cuvân
tul Tău” (Ps. 119,101). N-ar trebui
oare ca, prin ţinuta noastră, să-i aju
tăm pe alţii să-şi ţină picioarele „de
parte de orice drum rău” şi să nu de
venim complici la imoralitatea lu
mii de astăzi? N-ar fi bine să luăm
seama la avertismentul următor? „Nu
vă înşelaţi: tovărăşiile rele strică obi
ceiurile bune” (1 Cor. 15,33). Dum
nezeu să mişte inima copiilor Săi şi
să-i conducă la decizii salvatoare!
Aron Moldovan este redactor-şef
al revistei Curierul Adventist.

Ieşirea poporului Israel din Egipt
şi implicaţiile acestui eveniment constituie
o temă majoră a scrierilor sacre. Cititorii vor întâlni această
temă în articolele „Lege şi Har”, „Lumea noastră fracturată” şi „Exodul
final”. Vă recomandăm cu căldură articolul „Evanghelia predicată cu
mâinile” de către unii dintre valoroşii noştri tineri adventişti. Considerăm
că şi „Ţinuta creştinului” poate să limpezească, cel puţin parţial, anumite
confuzii şi să tempereze năzuinţa unora spre excentricitate. Pastorii vor
găsi în numărul de faţă sugestii privind calitatea lor de administratori,
în numărul următor, ne vom concentra atenţia asupra
misiunii bisericii în perioada
pe care o parcurgem.

