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nvăţăturile greşite reprezintă una dintre influenţele satanice care
acţionează în biserică şi care îi aduc în ea pe cei care sunt necon
vertiţi cu inima. Oamenii nu ascultă cuvintele Domnului Isus
Hristos şi astfel nu caută unirea în credinţă, în spirit şi în învăţă
tură... Dacă între copiii lui Dumnezeu ar exista unitatea pentru care S-a
rugat Domnul Hristos, ei ar da o mărturie vie, ar trimite raze strălucitoare
care să lumineze în întunericul moral al lumii. [...]
Dumnezeu nu este autorul confuziei, ci al păcii... Dacă aceia care
susţin că ei cred adevărul ar merge la cei care au experienţă, ar merge la
Cuvântul lui Dumnezeu într-un spirit umil, dorind să primească învăţătură,
şi ar examina teoriile lor în lumina adevărului şi cu ajutorul fraţilor care
au fost cercetători sârguincioşi ai Bibliei şi dacă, în acelaşi timp, s-ar ruga
lui Dumnezeu, întrebând: Este aceasta calea Domnului? Sau este o cale
greşită, pe care Satana ar vrea să mă conducă?, ei ar primi lumină şi ar
scăpa din plasa vânătorului. [...]
îi îndemn pe cei care susţin că ei cred adevărul să acţioneze în unire cu
fraţii lor. Nu căutaţi să-i daţi lumii ocazia să spună că suntem extremişti,
că nu suntem uniţi, că unul învaţă un lucru, iar altul, cu totul altceva.
Evitaţi disensiunile. Fiecare să fie prevăzător şi atent, ca să fie găsit stând
la spărtură ca să repare spărtura, în loc să stea lângă zid căutând să facă o
spărtură...
Dumnezeu are un popor deosebit, o biserică pe pământ, care nu este mai
puţin importantă, ci superioară tuturor în posibilităţile de a-i învăţa pe alţii
adevărul, de a apăra Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu are reprezentanţi nu
miţi de El - oameni pe care El îi conduce, care au suportat zăduful şi greul
zilei, care cooperează cu uneltele cereşti pentru a face ca împărăţia Domnu
lui Hristos să progreseze în lumea noastră. Fie ca toţi să se alăture acestor
reprezentanţi aleşi şi să fie găsiţi în cele din urmă între cei care au răbda
rea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au credinţa lui Isus.
(Ellen White, Testimonies to Ministers, pag. 47, 48, 54, 55, 57,58)
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Să învăţăm unii de la alţii
Aron Moldovan
cât şi noi suntem oameni, nu trebuie să ne încredem în
oate se vor găsi unii care vor contesta acest titlu
noi înşine mai mult decât în alţii. Inima omenească, a
şi nu mă supăr. Printre motivele contestării ar
noastră şi a altora, „este nespus de înşelătoare”; de aceea
putea să fie chiar cuvintele Mântuitorului, care
nu trebuie să ne bizuim pe ea şi să ne abatem de la Dom
spunea: „învăţaţi de la Mine” (Mat. 11,29). S-ar putea
nul (Ier. 17,5). El singur este infailibil şi numai El ştie,
aduce şi alte argumente, fie din Biblie, fie din alte
vrea şi poate să facă tot ce este mai bine pentru oameni.
surse, cum ar fi: „Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii
Şi totuşi, cele spuse aici nu înseamnă în nici un caz
oamenilor, în care nu este ajutor” (Ps. 146,3). „Nu vă
că nu este nevoie să manifestăm o
mai încredeţi dar în om, în ale că
anumită încredere în noi şi în se
rui nări nu este decât suflare: căci
menii noştri. Aşa defectuoşi cum
ce preţ are el?” (Is. 2,22). Urmă
Marea diversitate
suntem, Dumnezeu ne-a înzestrat
toarea declaraţie biblică poate fi
pe
toţi cu raţiune şi ne-a încredin
existentă în Biserica
considerată cea mai convingătoare
ţat
fiecăruia daruri specifice (vezi
pentru a nu învăţa de la alţii,
Adventistă
de
Ziua
a
1
Cor.
12,4-11). Nu toţi au aceleaşi
deoarece nu putem avea încredere
daruri şi nu fiecare are toate daru
în oameni: „Aşa vorbeşte Dom
Şaptea nu este un
rile. Biserica este trupul lui Isus
nul: ’Blestemat să fie omul care se
Hristos şi fiecare membru al bise
încrede în om, care se sprijineşte
dezavantaj pentru
ricii este un mădular în acest trup
pe un muritor şi îşi abate inima de
(vezi 1 Cor. 12, 27-30). Organele
la Domnul’” (Ier. 17,5). Chiar
unitate în înţelegerea
trupului au funcţii specifice, dar
experienţa de milenii a omenirii
Bibliei, ci din contră.
sunt interdependente şi integrate în
pledează în favoarea ideii că nu se
sistem. Ele nu pot să funcţioneze şi
poate pune mare bază pe părerile
nici să supravieţuiască separat de trup.
omeneşti, care sunt determinate în
mod considerabil şi se schimbă în funcţie de atitudinea
Cine crede că în viaţa spirituală se poate descurca sin
gur este un îngâmfat şi va plăti scump îngâmfarea lui.
şi de interesele oamenilor.
Pentru cei superficiali şi unilaterali în gândire, argu
Unitatea care trebuie să existe în biserică include şi
mentele de mai sus s-âr putea să pară convingătoare.
unitatea în înţelegerea Cuvântului revelat. Marea diver
Tocmai din acest motiv trebuie să învăţăm unii de la
sitate existentă în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
nu este un dezavantaj pentru unitate în înţelegerea
alţii. Superficialii uită că, atunci când Biblia spune:
„Vai de omul care se încrede în om”, cuvântul „om” are Bibliei, ci din contră. Mulţimea punctelor de vedere
sensul de „omenire”, iar omenirea ne cuprinde pe toţi:
din care este privit adevărul mântuirii de către un mare
eu, tu, el şi ea, noi, voi, ei, ele. Aşadar, „Vai de omul
număr de cercetători, foarte diferiţi din punct de vedere
care se încrede în om” cuprinde şi ideea: „Vai de omul
al înzestrării, al nivelului de cultură, al experienţei de
care se încrede în sine”. De altfel, gândul acesta este ex viaţă, al preocupărilor şi al specificului emoţional, este
primat şi în mod direct în Biblie: „încrede-te în Dom
foarte benefică pentru o cunoaştere cât mai bună a
nul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta” Cuvântului. Dacă suntem dispuşi să învăţăm unii de la
(Prov. 3,5).„Dacă vezi un om care se crede înţelept, poţi alţii, dacă nu ne idolatrizăm propriile păreri, dacă sun
să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru
tem gata să urmăm adevărul chiar atunci când acesta
el” (Prov. 26,12). Şi poate cel mai puternic text biblic
ne cere sacrificii şi dacă suntem hotărâţi să recunoaş
care combate încrederea în sine este următorul: „Cine se tem ce este bun la alţii, chiar dacă ne-ar umbri pe noi
încrede în inima lui este un nebun” (Prov. 28,26).
înşine, vom înregistra rezultate remarcabile în cunoaş
Din cele două grupe de texte rezultă că nu trebuie să terea aprofundată, echilibrată şi unitară a Sfintelor
Scripturi.
le acordăm oamenilor o încredere absolută. Dar, întru
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O reţetă foarte
scumpă
în apărarea lui
Dumnezeu
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încercăm să
înţelegem o taină
Iată de ce eu cred
Miturile unei „cre
dinţe progresive”
Cearta mea cu
matematica
Pietre vii
în luptă cu Darwin
Pastorul - predica
torul Cuvântul ui

Wm®

Boala vacii nebune
şi vCJD
Sfinţenia mamelor
Primăvara rugăciunii
Ştiri
La odihnă

Semnal de... decepţie
Harul Domnului Hristos să vă
susţină în nobila lucrare de a-i inspira
pe cititorii revistei Curierul Adventist,
prin articole spirituale, informative,
doctrinale şi cât mai româneşti.
Propun ca în fiecare număr al
revistei să fie pagina pastorului, pa
gina evanghelistului, pagina colpor
torului şi pagina membrului laic.
Eu cred că o pagină (ar putea fi chiar
două) pentru aceste departamente
ar fi benefică, din două motive:
1. Cititorii ar cunoaşte mult mai
mult din lucrarea bisericii.
2. Aceste pagini, cuprinzând arti
cole, experienţe, i-ar putea stimula
şi pe alţii să lucreze pentru salvarea
oamenilor.
Sunt decepţionat de faptul că atât
de puţini fraţi (cel puţin în zona în
care sunt eu) se abonează la Curier.
Consider că în fiecare familie ar tre
bui să existe câte un abonament la
revista oficială a bisericii. Dacă
acesta este procentajul în toată ţara,
ar trebui să fie un semnal de alarmă
pentru conducerea bisericii. Perso
nal, când apare Curierul, oricât de
târziu aş veni acasă, nu mă culc până
nu ştiu ce scrie în el.
De ce unii manifestă atât de
puţin interes pentru a face abona
ment la revista oficială a bisericii?
Dacă găsiţi că este binevenită
sugestia aceasta şi o veţi promova în
Curier, îmi place să cred că veţi avea
multe articole şi experienţe din toată
ţara. Aceste pagini cred că vor fi un
tonic pentru fiecare cititor care tră
ieşte într-o lume zbuciumată care,
pe zi ce trece, îşi pierde tot mai mult
orientarea şi în acelaşi timp speranţa.
Pentru a susţine propunerea în
mod practic, trimit alăturat şi un
articol pentru Curier.
Burlacu Gheorghe, Săveni, Botoşani
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Mai mult spaţiu pentru dialog
cu cititorii
Vă propun să măriţi la două
pagini spaţiul de dialog cu cititorii.
Atunci nu va mai trebui să reformulaţi scrisorile din lipsă de spaţiu.
De asemenea, doresc să mă refer
la reducerea preţului de abonament
pentru pensionari. Şi eu sunt pensi
onar. Am împlinit 72 de ani. To
tuşi, ca pensionar, am reducere la
toate abonamentele, şi aceasta este
o lege în toată lumea. De ce tocmai
biserica noastră nu respectă acest
drept? Răspunsul redactorului-şef
la scrisoarea Eugeniei Bubău (Curi
erul din decembrie 2000) este un
răspuns birocratic, nu creştinesc.
Peter Hildebrandt, Berlin

Mulţumim pentru sugestie şi
pentru criticile aduse. Am fi bucu
roşi să primim mai multe scrisori
pentru publicare şi să mărim spa
ţiul de dialog cu cititorii. încura
jăm pe cititorii noştri să ne scrie.
Pentru a şti ce scrisori aşteptăm de
la dv., vă rugăm să revedeţi artico
lul „Către cititori”, de la pagina 2
a fiecărui număr. Scrisorile scurte,
care exprimă o idee concretă, de
exemplu o reacţie la subiectul unui
articol din Curier, sunt cele mai
eficiente şi au prioritate pentru a fi
publicate. Totuşi, reformularea, din
motive de spaţiu şi pentru claritate,
este uneori absolut necesară.
Propunerea privind reducerea
preţului de abonament pentru pen
sionari ne preocupă. La ora actu
ală, nu avem însă o idee clară cu
privire la felul în care am putea
pune în aplicare această propunere,
în afară de sugestiile noastre publi
cate în Curierul din decembrie
2000. Poate că Dumnezeu va des
chide o cale. - Redacţia
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Ioan Cămpian-Tătar
„Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi prinde şi paralizează întreaga fiinţă. De aceea, David este
preocupat de starea sa interioară, pe care nu o poate
mâhnită” (Ps. 51,17).
eşi înalţă profilul şi valoarea unei religii autentice rezolva, mai mult decât de ceea ce cred alţii despre el.
David avea nevoie de un Mântuitor care, mai întâi,
şi a unei închinări plăcute lui Dumnezeu, Psalmul
să-i
şteargă păcatul. Verbul „a şterge”, în mod implicit,
51 s-a născut în inima unui om care, pentru un timp,
vorbeşte
despre cartea din ceruri (vezi Ex. 32,32), în
pierduse bucuria mântuirii, a mărturisirii şi a unei închinări
care
se
înregistrează
totul despre noi. Păcatele constitu
care cuprinde întreaga fiinţă. în această stare, putea David
să se adreseze în fiecare Sabat familiei sale sau celor de la ie o datorie pe care nu o putem achita niciodată. Putem
templu, spunând: „Mă bucur când mi se zice: ’Haidem la doar să ne rugăm pentru ştergerea lor. Dar iertarea nu
Casa Domnului’” (Ps. 122,1)? Cunoaştem din proprie ex este suficientă, de aceea David se roagă stăruitor pentru
perienţă cât de amare sunt fructele unei religii formale, o schimbare interioară. Puterea creatoare a lui Dumne
care se opreşte doar la manifestări exterioare sau chiar as zeu poate zidi o inimă nouă (vezi Ps. 51,10). David tân
cunde sub mantia ei păcate grave. Psalmul 51 ocupă un jeşte după o nouă natură, cu dorinţe şi înclinaţii curate.
5. O inimă zdrobită tânjeşte după restaurarea păr
loc de cinste în Biblie nu pentru că aminteşte despre căde
rea şi păcatul lui David, despre curajul recunoaşterii şi al tăşiei cu Dumnezeu şi semenii. O experienţă plenară a
mărturisirii, ci pentru că, în această rugăciune, strălucesc părtăşiei cu Dumnezeu şi cu semenii are loc în cadrul
iubirea şi mila lui Dumnezeu, care este gata să ierte şi să închinării, care este răspunsul natural al omului în faţa
refacă în om chipul Său. Să ne lăsăm cuprinşi de spiritul prezenţei divine (vezi Ex. 3,6). închinarea nu este doar
acestei rugăciuni, descoperind, împreună cu autorul, paşii răspunsul omului la bunătatea şi harul lui Dumnezeu, prin
în vederea refacerii părtăşiei cu Dumnezeu şi cu semenii. daruri, sacrificii, rugăciuni şi alte acte de închinare, ci este
1. O inimă zdrobită este dispusă să-şi mărturisească şi mijlocul prin care prezenţa divină este menţinută în po
păcatul. Mărturisiri generale, de genul „suntem păcătoşi”, porul Său. Deseori, în mod inconştient, nu dorim menţi
întâlnim la fiecare pas, dar mărturisirile personale sunt tot nerea prezenţei lui Dumnezeu şi rămânem în singurătatea
mai rare. Asistăm la o privatizare nu doar în domeniul eco noastră dureroasă (vezi Ps. 32,3.4). Avem nevoie, ase
nomiei, ci şi în cel al religiei. Misiunea proorocului Natan menea lui David, de o reînviere a închinării în bisericile
devine mai dificilă astăzi, când auzim astfel de replici: „Ni noastre. „Fă-mă să aud veselie şi bucurie...” (vers. 10).
Reînvierea sentimentului prezenţei lui Dumnezeu
meni nu trebuie să se amestece în viaţa mea particulară”.
ne
conduce
la o adevărată închinare. Atunci, bucuria
închinarea plăcută lui Dumnezeu este cea a inimilor
prezenţei
Sale,
puterea Duhului Sfânt, bucuria salvării
zdrobite, care practică recomandarea apostolului Iacov:
şi a mărturisirii fac parte integrantă din experienţa
„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele...” (Iacov 5,16).
2. O inimă zdrobită înţelege natura păcatului. Cău umblării cu Dumnezeu, iar jertfa lui Isus Hristos are
tând iertarea, David foloseşte trei cuvinte sinonime: fără adevărata valoare şi semnificaţie în viaţa noastră.
Multe lecţii practice se desprind din exemplul negativ
delege, nelegiuire şi păcat, nu doar din motive poetice,
ci pentru a exprima seriozitatea păcatului său. în ultimul al căderii în păcat a împăratului David. în primul rând,
timp, cuvântul „păcat” a dispărut din vocabularul multor nimeni nu este prea sfânt ca să nu poată cădea. David era
un om cu totul remarcabil, consecvent, un om „după ini
oameni, fiind înlocuit cu alte cuvinte mai puţin grave.
Ellen White descrie atitudinea lui David în timp ce mus ma lui Dumnezeu”. Cu toate acestea, clipele nevegherii
pot produce adevărate dezastre pe plan spiritual, cu
trarea proorocului a atins inima sa şi conştiinţa i-a fost
consecinţe atât de grave, chiar dacă păcatul este iertat.
trezită. „Cu buzele tremurânde, a spus: ’Am păcătuit
împotriva lui Dumnezeu’. El a văzut grozăvia păcatului Un alt aspect este cel al disponibilităţii de a fi cercetaţi
său împotriva lui Dumnezeu, a văzut cât de murdar îi era şi mustraţi de alţii, prin care Dumnezeu ni Se poate
adresa. Umilinţa, mărturisirea şi pocăinţa lui David
sufletul şi i-a fost scârbă de păcatul său”.
vorbesc
despre calea prin care poate fi găsită iertarea.
3. O inimă zdrobită nu scuză păcatul. Limbajul pe
„Acela
care, în credinţă, primeşte făgăduinţele lui
care îl foloseşte David - „fărădelegile mele”, „nelegiuirea
mea”, „păcatul meu”, „am făcut ce este rău” - arată că el îşi Dumnezeu va afla iertare. Domnul nu va lepăda nici
asumă deplină responsabilitate pentru faptele sale. Scuzele un suflet care se pocăieşte cu adevărat” (Patriarhi şi
nu sunt niciodată suficiente pentru a beneficia de iertarea profeţi, ed. 1996, pag. 750).
Duhul Sfânt este dispus să realizeze acest lucru în viaţa
cerului. Isus a murit pentru păcatele noastre, şi nu pen
noastră, să inspire biserica la rugăciune şi la mărturisire,
tru scuzele pe care uneori încercăm să le prezentăm.
pentru ca inimile zdrobite să-L preamărească pe Dumnezeu.
4. O inimă zdrobită găseşte speranţa iertării şi a
Ioan Cămpian-Tătar este trezorierul Uniunii de Conferinţe.
curăţiei. Păcatul nu acţionează doar superficial, ci cu
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O reţetă foarte scumpă
Adrian Bocăneanu

ermann Boerhaave, medic şi chimist olandez, a vieţii, asigură înţelepciunea, echilibrul şi orientarea
murit în 1738. El a lăsat o carte sigilată, purtând corectă în împrejurările dificile - pe scurt, capul rece.
un titlu lung şi pompos, aşa cum era obiceiul
Picioare calde
vremii: Cele mai rare şi mai profunde secrete ale artei
în ce mă priveşte, nu cunosc o cale mai bună de a-mi
medicale. Cartea s-a vândut la licitaţie cu o sumă care ar
echivala astăzi cu 20.000 de dolari-aur. Când noul pro păstra picioarele calde decât mersul. Cred că la fel stau
prietar a desfăcut sigiliul, a constatat că 99 dintre cele o lucrurile şi pe plan spiritual. Domnul ne întăreşte picioarele
sută de pagini erau albe. Numai pe prima pagină „auto şi le păstrează pe calea Sa: „El îmi face picioarele ca ale
rul” scrisese de mână: „Ai grijă să-ţi păstrezi capul rece, cerboaicelor” (2 Sam. 22,34) şi „Paşii mei stau neclintiţi
picioarele calde şi lasă-i pe doctori să moară de foame”. pe cărările Tale, şi nu mi se clatină picioarele” (Ps. 17,5).
Domnul ne dă suficient teren pe care să-l străbatem:
Dacă tot a costat atât de scump, cred că merită să
„îmi vei pune picioarele la loc larg” (Ps. 31,8) şi ne asigură
luăm în serios acest sfat şi să-l aplicăm la viaţa noastră
că umblarea va fi cu un folos: „Orice loc pe care-1 va
spirituală - individuală şi de biserică. Un cap rece şi
călca talpa piciorului vostru va fi al vostru” (Deut. 11,24).
picioare calde sunt un moto bun pentru creştini, atât
Câmpul misionar este larg şi poate să devină al nostru.
membri laici, cât şi predicatori.
Dar nu privindu-1 de departe şi nici prin planuri de birou
Un cap rece
sau prin nesfârşite servicii în biserici, în care ne ocupăm
Cum să dobândim o minte înţeleaptă, judecată lucidă, unii de alţii, ci mergând, „având picioarele încălţate cu
echilibrul matur şi discernământul sugerate de expresia râvna Evangheliei păcii” (Efes. 6,15), cucerind „orice
loc pe care-1 va călca talpa piciorului vostru”.
„cap rece”? Prin alimentarea necontenită cu adevărul
Vrăjmaşului nu-i place să ne păstrăm picioarele calde
luminos şi viguros al Sfintelor Scripturi, aşa cum spune
prin marşuri victorioase în teritoriul lui, aşa că s-ar putea
acest frumos psalm mesianic, împrumutând o imagine
din istoria lui Ghedeon: „El bea apa din pârâu în timpul să repete ce a făcut cu apostolii, când „temnicerul... le-a
băgat picioarele în butuci”, şi chiar ce a făcut Mântuitorului:
mersului: de aceea îşi înalţă capul” (Ps. 110,7). Apa
Cuvântului, băută atât dimineaţa, în timpul pus deopar „Mi-au străpuns mâinile şi picioarele” (Fapte 16,24; Ps. 22,16).
Timpul este scurt. Trebuie să mergem „până nu încep...
te pentru devoţiune, cât şi „în timpul mersului”,
să se înconvoaie cele tari (picioarele)” (Ecl. 12,3). Conflic
păstrează capul rece şi gândirea limpede.
Duhul Sfânt, reprezentat în Psalmul 133,2 de „untdelem tele şi rivalităţile vor turna în picioarele noastre „fier şi
nul de preţ... turnat pe capul lui”, ne ocroteşte de frămân lut”. „Nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu
tările neroditoare ale minţii noastre, ne dă acea „înţelepciune se poate uni cu lutul” (Dan. 2,43). Sau am putea să ne
care vine de sus” şi care este „întâi curată, apoi paşnică, asemănăm cu idolii deşerţi:,A u ... picioare, dar nu merg”
blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri (Ps. 115,7). O, să ne ferească Domnul să fim aşa!
Din nou descoperim rolul esenţial al Cuvântului: „Cu
bune, fără părtinire, nefăţamică” (Iacov 3,17). Din contră,
acolo „unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare” vântul Tău este o candelă pentru picioarele mele”, iar exem
plul de umblare al Domnului Hristos ne păzeşte de orice
(vers. 16). O conştiinţă dreaptă, fără ascunzişuri şi îndrep
tăţire de sine, înseamnă fericire: „Ferice de omul... în duhul rătăcire:,.Piciorul meu s-a ţinut de paşii Lui” (Ps. 119, 105;
căruia nu este viclenie” (vers. 2). Din nefericire, uneori dis Iov 23,11). De aceea, îndemnul este justificat: „Croiţi cărări
cuţiile noastre asupra doctrinei sau a administrării bisericii drepte cu picioarele voastre” (Evr. 12,13) Cei care umblă neobo
produc mai multă căldură decât lumină. Cauza nu constă siţi pentru Evanghelie devin chiar frumoşi: „Ce frumoase
în incapacitatea intelectuală, ci mai ales într-o viaţă duplici sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune” (Is. 52,7).
La consacrarea preoţilor, sângele jertfei era pus „pe
tară, o conştiinţă vinovată, refuzarea „suspinelor negrăite”
(Rom. 8,26) ale Duhului. Supunerea faţă de lucrarea Du degetul cel mare al piciorului lor drept” (Ex. 29,20). Astfel
se stabileşte o legătură de sânge cu Preotul care a acoperit
hului aduce iertare, pace şi înţelepciune - un cap rece.
Domnul Hristos vorbeşte despre speranţa adventă ca lumea cu urmele paşilor Săi binecuvântaţi: „Dumnezeu
a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret,
despre o garanţie preţioasă a capului rece în vremea
care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe cei
sfârşitului: „Când vor începe să se întâmple aceste
lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.
Noi suntem martori a tot ce a făcut El” (Fapte 10,38.39).
că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21,28).
Cap rece, picioare calde —iată cum va fi şi astăzi Evan
Pe cruce, împlinind o profeţie mesianică, Mântuitorul
a exclamat: „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul” ghelia proclamată şi Satana izgonit. Cât doriţi să plătiţi pen
tru această reţetă? Valoarea ei depăşeşte calculele omeneşti.
(Luca 23,46; vezi Ps. 31,5). Această declaraţie, rostită
Adrian Bocăneanu este preşedintele Uniunii de Conferinţe.
cu convingere zi de zi, nu doar în momentul final al
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Tot mai multe dovezi îndreaptă atenţia oamenilor de ştiinţă
dincolo de întâmplarea oarbă.
Dan Lazich
um a luat fiinţă universul? Cât va dura el? Se
pare că universul a fost adaptat în mod desă
vârşit pentru scopul special de a menţine viaţa,
aşa cum o avem noi pe pământ. De ce? Cum s-a
întâmplat aceasta?
Progresul revoluţionar în cosmologie şi cele mai
avansate teorii care sunt explorate şi testate în prezent
cer răspunsuri la aceste întrebări; iar experţi de renume
mondial în cosmologie, în fizica cuantică şi în relativi
tatea generală globală sunt angajaţi în momentul de faţă
într-o căutare serioasă şi dinamică a răspunsurilor.
Fără aceste răspunsuri, întregul edificiu al cunoştinţelor
despre realitate şi despre segmentul nostru de univers nu
va reuşi să satisfacă cerinţele riguroase ale logicii.
Căutând răspunsuri, oamenii de ştiinţă au fost con
strânşi de propriile lor teorii să examineze în mod serios
implicaţiile teologice ale cosmologiei cuantice1 şi ale prin
cipiilor cosmologice antropice2 cu privire la un Dumnezeu-Creator. în primele stadii de dezvoltare a cosmolo
giei cuantice, oamenii de ştiinţă au analizat, într-adevăr,
învăţăturile religiilor necreştine (politeiste). Dar, după
multe dezbateri şi studii, ei au ajuns la concluzia şocantă
că susţinerile tradiţionale ale teologiei iudeo-creştine re
feritoare la Dumnezeu şi la originea universului nostru
corespund cel mai bine cu implicaţiile cosmologiei
cuantice şi ale principiilor cosmologice antropice.
în recenta sa carte despre fizica nemuririi, Frank J.
Tipler face următoarea mărturisire: „Când mi-am început
cariera de cosmolog, acum aproximativ douăzeci de ani, eram
ateu convins. Niciodată nu mi-am imaginat, nici în cele
mai excentrice vise, că într-o zi voi scrie o carte ca să
arăt că susţinerile centrale ale teologiei iudeo-creştine
sunt de fapt adevărate, că aceste susţineri sunt consecinţe
directe ale legilor fizicii, aşa cum le înţelegem în prezent.
Logica implacabilă a ramurii speciale a fizicii, de care
mă ocup, m-a constrâns să ajung la aceste concluzii”.3
în iunie 1998, cei mai de seamă experţi din lume în
domeniul cosmologiei şi în cel al astronomiei, între care
savanţi uriaşi, ca Stephen Hawking, au luat parte la o
conferinţă a oamenilor de ştiinţă, a teologilor şi a altor
persoane, la Universitatea din Carolina, la Berkeley.
Subiectul conferinţei l-au constituit conflictul şi armo
nia dintre ştiinţă şi religie. Două întrebări au atras o
atenţie considerabilă în rândul participanţilor: 1. Există
dovezi suficiente care să justifice credinţa în Dumnezeu?
2. Există ceva în favoarea principiilor cosmologiei
antropice care să justifice un studiu aprofundat?
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Răspunsul la ambele întrebări a fost da.
într-un reportaj despre conferinţă, scriitorul W. Wayt
Gibbs a pus această întrebare:,Există dovezi suficiente în
sprijinul unei credinţe într-un Dumnezeu iudeo-creştin?”
Apoi el scrie în felul următor: „Deşi, fără îndoială, mulţi
oameni de ştiinţă care lucrează în Statele Unite ar fi de
acord cu Sandage că 'trebuie să răspunzi pentru tine însuţi
la întrebarea: Ce este suficienţi, sondajele recente sugerează
că cei mai mulţi dintre ei ar răspunde totuşi nu. Dar pro
gramul acestei conferinţe... a inclus cam două duzini de
oameni de ştiinţă, aproape toţi fiind specialişti de vârf
în domeniul lor, care au ajuns la o altă concluzie".4
Folosind logica cea mai riguroasă şi cele mai avansate,
mai sofisticate metode şi experimente, cosmologii şi as
tronomii prezintă acum o imagine uimitor de interesantă
a lui Dumnezeu, o imagine care stă în contrast absolut cu
reprezentarea limitată a Dumnezeului-Creator oferită de
unii teologi creştini, de publicaţii religioase, de preoţi sau
pastori şi de creştini laici. Profesorul Tipler, în prezent
unul dintre cei mai insistenţi vorbitori care susţin teologia
iudeo-creştină (dar el însuşi nu merge la biserică), are
un interes real pentru viitorul teologiei, într-atâta încât
el susţine în mod public includerea ei în fizică. în re
centa sa carte, el afirmă că „este timpul ca oamenii de
ştiinţă să reconsidere ipoteza cu privire la Dumnezeu”.
„Eu sper ca, prin această carte, să îi conving să o facă”,
spune el. „A sosit timpul să înglobăm teologia în fizică,
să facem Cerul la fel de real ca un electron.”5
în întreaga sa carte, profesorul Tipler declară iarăşi
şi iarăşi că religia face parte acum din ştiinţă şi că teo
logie înseamnă fizică. Ce a determinat o schimbare atât
de şocantă a concepţiei despre principalele susţineri ale
teologiei iudeo-creştine?
a

In câutarea limitelor
In ultimii zece ani, Statele Unite au lansat pe orbita
Pământului o mulţime de instrumente astronomice care
au cules mai multe date despre universul nostru decât
au acumulat oamenii în întreaga istorie anterioară a lu
mii. Când cunoştinţele obţinute până acum sunt extra
polate matematic în trecutul îndepărtat şi în viitorul în
depărtat, implicaţiile privitoare la Dumnezeu, Creatorul,
sunt extraordinare.
Deşi rezultatele acestor extrapolări nu pot fi verificate,
nici prin observare, nici prin experiment, ele sunt totuşi
bazate pe o logică şi pe metode ştiinţifice solide - ele
nu reprezintă rezultatul meditaţiei filozofice sau al speM A R T IE - 2 0 0 1

culaţiilor vagi, ci al calculelor mate
matice riguroase, bazate pe legile fi
zicii particulelor, ale mecanicii cu
antice şi ale teoriei generale a relati
vităţii. Rezultatele a două experimen
te foarte avansate efectuate în 1997
oferă multă încredere în faptul că
logica folosită în ajungerea la aceste
concluzii este solidă.
In acest articol, nu am însă intenţia
să promovez o teorie ştiinţifică, ci să
arăt că oamenii de ştiinţă din domeniul
cosmologiei cuantice şi din cel al as
tronomiei sunt constrânşi să ţină sea
mă de susţinerile tradiţionale ale teo
logiei iudeo-creştine cu privire la un
Creator, atunci când studiază despre
originea şi natura universului. Cifrele
şi expresia matematică ce însoţesc ar
ticolul acesta constituie o încercare
de a exemplifica domeniile în care
există un dezacord între implicaţiile
cosmologiei cuantice şi afirmaţiile
unor teologi creştini referitoare la
natura lui Dumnezeu, Creatorul, şi
la acţiunile Sale.
Extrapolarea matematică actuală
a cunoştinţelor despre universul nos
tru, până la concluzia lor logică în vi
itorul îndepărtat, arată că este posibil
să existe un domeniu pe care cosmo

logii îl numesc acum un „Multivers”
(A din figură). Până în prezent, cos
mologia nu este în stare să stabilească
proprietăţile specifice ale Multiversului, cu excepţia faptului că el trebuie
să fie neobişnuit de vast.
Potrivit cu teoria universului în
expansiune, undeva în multivers exis
tă o rază de lumină care nu poate fi
detectată cu mijloacele tehnice actua
le. Atunci când este mărită, ea consti
tuie un Univers (cu U mare), având raza
de aproximativ 1 x IO3000 de ani-lumină (B din figură) (adică numărul „unu”
urmat de 3.000 de zerouri). Această
teorie despre originea şi natura univer
sului este încununată de mult succes.
Un an-lumină reprezintă distanţa pe
care o parcurge lumina într-un an (cu
viteza de 300.000 km/s), adică apro
ximativ 9,6 bilioane de kilometri (9,6
x IO12 km).
Undeva într-un Univers (B din
figură), există o rază de lumină care,
atunci când este mărită, constituie o um
flătură obişnuită de spaţiu-timp, pe care
o numim universul (cu u mic) (C din
figură). în limbaj tehnic, ar fi mai co
rect să o numim „ramura cuantică” a
unui univers. Măsurătorile cele mai
exacte, efectuate cu ajutorul telesco______________ ^ ________ ■
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pului spaţial Hubble, arată că raza ra
murii cuantice este de aproximativ
12 miliarde de ani-lumină.6 Calculele
matematice indică de asemenea fap
tul că fizica din ramura cuantică este
legată în mod complicat şi de neîn
ţeles de existenţa noastră, până aco
lo încât cosmologia cuantică este
constrânsă să admită că Proiectantul
Se gândea la noi atunci când a creat
ramura cuantică - universul.
Dacă stiudiul continuă şi sunt cer
cetate zone de dimensiuni şi mai mici,
observaţia arată că, undeva, în ramu
ra cuantică, există o galaxie obişnu
ită, cu un diametru de 130.000 de
ani-lumină, Calea Lactee (D din fi
gură). Galaxia Calea Lactee conţine
aproximativ 200 de miliarde de stele
şi, potrivit cu teoria generală a rela
tivităţii, ea nu ocupă un loc central
sau privilegiat în ramura cuantică a
universului, ca să nu mai vorbim
despre t/nivers.

Şi iată-ne
La aproximativ 32.000 de ani-lu
mină din centrul Căii Lactee se află
un ansamblu obişnuit de corpuri ce
reşti, pe care îl numim sistemul solar.
Diametrul sistemului solar este de cca

12,8 miliarde de kilometri (12,8 x
IO9 km, E din figură). Cam la 150,4
milioane de kilometri faţă de cen
trul sistemului solar, se află o mică
porţiune verde de teren, Planeta Pă
mânt, care nu are decât aproximativ
12.685 km în diametru (F din figu
ră). Acest corp ceresc minuscul re
prezintă locul unde trăim noi şi o
poziţie avantajoasă din care încer
căm să descriem pe Dumnezeu şi
creaţia Sa.
în câteva domenii există dezacor
duri între cosmologia cuantică şi teo
logia creştină, aşa cum este înţeleasă
în unele cercuri. Eu consider că în spe
cial trei domenii sunt semnificative şi
le voi comenta aici. în primul rând,
există un dezacord în ce priveşte între
barea dacă Dumnezeu continuă încă să
creeze alte lumi. în mod surprinzător,
teoria actuală referitoare la originea şi
natura universului - teoria universului
în expansiune - susţine că este posi
bil ca astfel de ansambluri complexe,
ca acela din figură, să fie create con
tinuu, din nimic. Prin contrast, unele
publicaţii creştine, unii teologi şi unii
predicatori susţin şi învaţă că noi sun
tem ultima creaţie a lui Dumnezeu.
Cei care menţin un astfel de punct de
vedere îşi bazează concluzia pe o ipo
teză falsă, şi anume că, o dată ce a sur
venit păcatul, ar fi absurd ca procesul
creator să continue. Această susţinere
este contrazisă însă chiar de logica pe
care se sprijină, pentru că păcatul a
început în cer, înainte de crearea pă
mântului şi a omului de pe el. Dumnezeu
ne-a creat după revolta lui Lucifer.
Un al doilea domeniu asupra căru
ia cosmologia cuantică şi teologia creş
tină au vederi diferite îl constituie în
trebarea: Unde locuieşte Dumnezeu
din punct de vedere fizic, material?
Unde se află tronul Său? în tratatul lor
foarte erudit despre principiile cosmo
logice antropice, folosind o logică şi o
matematică riguroase, John D. Barrow
şi Frank J. Tipler au fost în stare să re
prezinte matematic condiţia cosmologi
că cuantică necesară pentru o serie de
observatori inteligenţi. Ecuaţia pe care
au creat-o ei reprezintă o succesiune
infinită în toate universurile posibile.
Succesiunea lor de observaţii nu in
clude însă observaţia finală, pe „Obser

vatorul Final... care nu se află în uni
versul (C din figură) la care se aplică
legea cuantică”. Dar creştinii, în gene
ral, scriu, învaţă şi predică faptul că
Dumnezeu este undeva, într-un colţ
îndepărtat al universului - în ramura
cuantică. Cosmologia cuantică apreci
ază că este incorect ca Inteligenţa Su
premă (Observatorul Final, Punctul
Omega, Dumnezeu) să fie aşezat în
universul spaţiului, al timpului şi al
materiei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu
este într-adevăr mai presus de toate.
Al treilea şi cel mai tulburător su
biect de dezacord se referă la cunoaş
terea lui Dumnezeu despre viitor. De
claraţia uimitoare a condiţiei cosmo
logice pentru o serie de observatori,
reprezentată în ecuaţia de mai sus, spu
ne în felul următor: „Această succesi
une de observatori care se unesc con
tinuă - şi chiar include observaţiile fă
cute de diferite categorii de fiinţe inte
ligente, aflate altundeva în Univers
până când toate succesiunile de obser
vaţii, făcute de toţi observatorii din
categoriile de fiinţe inteligente care
au existat şi care vor exista vreoda
tă, despre toate evenimentele care au
avut sau vor avea loc vreodată, sunt
strânse laolaltă, în cele din urmă,
prin observaţia finală, făcută de
Observatorul Suprem”.7
Cu alte cuvinte, pentru Dumnezeu,
tot ceea ce s-a întâmplat şi se va în
tâmpla vreodată, în întreaga Sa împă
răţie, este prezent. Pentru Creator, nu
există o trecere a timpului, nu există
nici trecut, nici viitor şi nici un eve
niment sau nici o cunoaştere care să fie
mai presus sau separată de El. Dum
nezeu, aşa cum este descris de cosmo
logia cuantică, nu trebuie să înveţe ni
mic. El este cunoaşterea şi, deci, sursa
întregii cunoaşteri. Toate gândurile care
au fost gândite vreodată, toate gându
rile care sunt gândite în prezent şi toa
te gândurile care vor fi gândite vreo
dată - de toate ordinele de fiinţe inte
ligente create - au trecut deja prin min
tea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât,
când o posibilitate de viaţă veşnică
este inclusă ca element în calculele
cosmologice, rezultatul este uimitor.
„Dar consecinţa într-adevăr fasci
nantă a ipotezei privind viaţa veşnică”,
susţine Tipler, „o constituie implica-
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ţia ei, în cazul în care viaţa îşi exer
cită în mod real opţiunea de a exista
pentru totdeauna: în viitor (dar, în do
uă sensuri matematice foarte precise,
şi în prezent şi în trecut), trebuie să
existe o Persoană care este ATOTPU
TERNICĂ, ATOTŞTIUTOARE,
OMNIPREZENTĂ. O persoană care
este în acelaşi timp transcendentă şi
totuşi imanentă în universul fizic al
spaţiului, al timpului şi al materiei.”8
în contrast cu afirmaţiile cosmolo
giei cuantice, tot mai mulţi creştini,
atât membri laici, cât şi preoţi sau pas
tori, aflaţi sub influenţa a aceea ce
se numeşte teologia procesuală, cred şi
predică faptul că Dumnezeu nu cunoaş
te viitorul. Aceştia susţin că Dumnezeu
nu este însă complet neştiutor în ce
priveşte viitorul, pentru că El învaţă
continuu. Dar aceasta aşază cunoaş
terea deasupra lui Dumnezeu şi astfel
se califică drept idolatrie. Mulţi care
subscriu la ideea că Dumnezeu nu
cunoaşte viitorul cred, de asemenea,
în şi predică despre viaţa veşnică.
Dar cosmologia cuantică se exprimă
precis cu privire la subiectul acesta.
Dacă Dumnezeu nu cunoaşte viito
rul, atunci nu există viaţă veşnică.
Dumnezeu este Creatorul absolut,
infinit, atotcunoscător. Nu există nici
limită, nici sfârşit al împărăţiei Sale.
Noi, fiinţe omeneşti limitate, nu pu
tem nici măcar să începem să înţele
gem măreţia şi întinderea împărăţiei
lui Dumnezeu şi adevărata natură a
Dumnezeului infinit, absolut. Ele de
păşesc, într-adevăr, imaginaţia noastră.
Desigur, teologia şi cosmologia
nu se pot armoniza întotdeauna; dar
ele pot să înveţe totdeauna şi să-şi îm
bogăţească reciproc înţelegerea. „Te
ologia nu îi va spune ştiinţei cum să
facă ştiinţa. Ştiinţa nu îi va spune
teologiei cum să facă teologie”, spu
ne astronomul Christopher J. Corbally.
„Dar ele se pot ajuta una pe alta să
pună întrebări mai adânci şi să
găsească răspunsuri mai profunde.”9
hiar numai susţinerile cosmolo
giei cuantice cu privire la măre
ţia lui Dumnezeu şi a lucrărilor Sale
trebuie să fie îndeajuns ca să ne con
vingă că trebuie să vorbim despre
Dumnezeu cu cel mai adânc respect.
Continuare la pagina 12
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încercăm să înţelegem o taină
Observaţii actuale în astronomie îi constrâng pe unii oameni de ştiinţă
să se gândească la ceea ce este de neînţeles.
Mickey Kutzner
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi
pământul" (Gen. 1,1).
ceste prime cuvinte ale inspiraţiei constituie o
puternică declaraţie că universul a fost creat de
un constructor inteligent. Când observăm fru
museţea şi complexitatea lumii din jurul nostru, dove
zile în favoarea unui proiectant par irezistibile pentru
mulţi dintre noi. Complexitatea chiar şi a celor mai
simple forme de viaţă, profunzimea relaţiilor umane,
aprecierea pe care o avem pentru artă şi muzică şi con
diţiile „tocmai potrivite” care fac posibil ca pământul să
întreţină viaţa, toate acestea pledează în favoarea exis
tenţei unui Dumnezeu Creator.
Când privim cerul noaptea, cu ochiul liber sau cu
telescoape puternice, este normal să ne întrebăm ce
dovezi care să ateste mâna creatoare a lui Dumnezeu ar
putea să existe în restul cosmosului. Psalmistul a scris:
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor
vesteşte lucrarea mâinilor Lui” (Ps. 19,1). Deci, unde
sunt dovezile că Dumnezeu a creat această imensă
concentrare de galaxii pe care o numim universul?
în ultimele câteva decenii, astronomii au observat
multe „coincidenţe” în imaginea cosmosului, care vin în
sprijinul ideii că universul trebuie să fi fost conceput cu
scopul ca viaţa să fie prezentă. Cosmologii folosesc
expresia „principiul antropic” ca să exprime noţiunea că
universul trebuie să aibă proprietăţi compatibile cu
formele de viaţă conştiente care există în el.
Cea mai bună descriere a originii şi istoriei universu
lui, folosită de cosmologi în prezent, este modelul marea
explozie (big bang). Este „cea mai bună” în sensul că oferă
cel mai simplu cadru teoretic ce se potriveşte cu obser
vaţiile.1 In articolul de faţă, permiteţi-mi să rezum mode
lul acesta în felul următor: el sugerează că, la un moment
dat (între zece şi 20 de miliarde de ani în urmă), universul
era foarte dens, fierbinte şi comprimat. De atunci, universul
a crescut şi s-a răcit. Cu timpul, universul s-a răcit destul
de mult pentru ca să se formeze stelele şi galaxiile, până când
a luat înfăţişarea actuală, în care galaxiile se îndepărtează
una de alta pe măsură ce spaţiul continuă să se extindă.
Un aspect interesant al modelului marea explozie este
acela că existenţa vieţii în univers depinde în mod decisiv
de o adaptare fină foarte atentă a multor proprietăţi ale uni
versului, în primele stadii ale creşterii cosmice. Se desco
peră „întâmplător” că toate aceste proprietăţi au valori da
torită cărora este posibil ca astronomii să existe şi să facă
observaţii. Să luăm un exemplu şi să punem câteva întrebări
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de genul „Ce s-ar întâmpla dacă.. Să ne întrebăm ce
s-ar întâmpla dacă am fi noi în locul lui Dumnezeu, la
crearea universului, şi am modifica unul singur dintre
aceşti parametri, ca să vedem care ar putea fi rezultatul.

Ce s-ar întâmpla daca...
Imaginaţi-vă că forţa gravitaţională ar creşte. Dacă aţi
arunca o minge în sus, ea ar fi atrasă către pământ mult
mai rapid, de o forţă gravitaţională mai puternică, şi nu
s-ar înălţa aşa de mult. Pentru universul care creşte, o
forţă de gravitaţie mai puternică ar face ca expansiunea
să înceteze şi universul să se contracte, să se turtească, să
se prăbuşească asupra lui însuşi relativ repede.2De ase
menea, o forţă gravitaţională sporită ar face ca unele stele,
corpuri cereşti ca soarele, să ardă complet numaidecât.
Ce s-ar întâmpla dacă intensitatea forţei gravitaţionale
ar fi micşorată considerabil? Atunci universul ar creşte re
lativ repede şi, la fel ca mingea aruncată de pe suprafaţa
pământului, diferitele părţi s-ar împrăştia atât de rapid, în
cât stelele şi planetele nu s-ar forma niciodată. De aseme
nea, formarea nucleilor atomici din protoni şi neutroni,
în primele minute ale universului în stadiu incipient, de
pinde în mod decisiv de densitatea acestor particule. O
rată rapidă a creşterii ar sista, efectiv, formarea nuclei
lor, prin scăderea prea mare a densităţii. Astfel, puterea
forţei gravitaţionale trebuie să se încadreze permanent
într-un interval mic de valori, pentru ca noi să existăm.
De asemenea, dacă oricare altă forţă a fizicii ar fi schim
bată semnificativ, efectele ar face imposibilă existenţa
noastră. Dacă forţa electromagnetică ar fi mult mai puter
nică, protonii încărcaţi pozitiv, din interiorul nucleilor,
s-ar respinge unii pe alţii atât de puternic, încât nucleii
ar fi instabili şi ar exista iarăşi doar hidrogenul. O forţă
electromagnetică mai slabă ar fi insuficientă ca să per
mită formarea legăturilor chimice. Moleculele organice
complexe necesare vieţii s-ar dezintegra într-un astfel
de univers. Ar trebui să spunem la revedere chimiei,
aşa cum o cunoaştem (precum şi chimiştilor).
Lista de întrebări şi presupuneri de genul „ce s-ar în
tâmpla dacă...”, referitoare la condiţiile care ar anula po
sibilitatea vieţii în univers, este foarte lungă. Ce s-ar în
tâmpla dacă masele electronilor şi cele ale neutronilor ar
fi modificate puţin, în comparaţie cu masa protonilor? Ce
s-ar fi întâmplat dacă, în universul în stadiu incipient, nu
ar fi existat un echilibru între materie şi antimaterie? Şi
lista continuă.3 Astrofizicianul Hugh Ross4 a compilat o
listă incompletă, de 26 de caracteristici ale universului,
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care sunt adaptate în mod crucial pen întâmplare erau foarte mici, dar, în mod tat cu o mare precizie pentru a satis
tru a face posibilă existenţa fiinţe întâmplător, ea s-a produs. Pentru a
face necesitatea de a conţine viaţa. în
lor vii. Dacă o mână nepricepută ar spori şansele, susţinătorii principiului acest cadru, este posibil să credem că
modifica puţin pe oricare dintre ele, antropic slab afirmă adesea că este
un Dumnezeu Creator a fost implicat
viaţa ar fi imposibilă. Probabilitatea posibil să existe mai multe universuri în conceperea unui mediu corespunză
ca fiecare dintre aceste caracteristici şi că universul nostru este unul dintre tor pentru noi. Ellen White ne-a făcut
să se încadreze în limitele care permit cele foarte puţine în care toţi para
cunoscut cine au fost Inginerii Con
existenţa vieţii este mică, dar aceste metri sunt exact aşa cum trebuie.
structori ai universului nostru: „Orice
Un al doilea răspuns, dat de unii
probabilităţi mici trebuie să fie în
manifestare a puterii creatoare este o
mulţite între ele pentru a stabili pro oameni de ştiinţă, este acela de a crede expresie a iubirii nemărginite”, spune
babilitatea ca toate să rămână între că noi vom continua să progresăm în ea. „Suveranul universului nu a fost
limitele potrivite. Rezultatul la care înţelegerea fizicii, până când, la un
singur în lucrarea de binefacere [cre
se ajunge reprezintă o probabilitate moment dat în viitor, va fi creată o
are], El a avut un tovarăş, un conluincredibil de mică pentru ca o astfel de „teorie a tuturor lucrurilor”. O dată
crător, care putea să aprecieze pla
creată, această teorie a tuturor lucru
situaţie să apară printr-o
nurile Sale şi să fie părtaş bucuriei
simplă întâmplare.
Sale de a da fericire fiin
Desigur, aceasta nu
ţelor create de El... Tatăl
constituie o dovadă ab
a înfăptuit prin Fiul Său
solută a existenţei lui
aducerea la existenţă a
Dumnezeu, în sensul în
tuturor fiinţelor cereşti.”6
care matematicienii pri
Această imagine admi
vesc dovezile. Şi totuşi,
rabilă creează o legătură
ea ne dă ocazia să medi
vitală între Creator şi răs
tăm. Dacă ceea ce este
cumpărător. Mâinile care
incredibil de improbabil
ne-au creat s-au întins de
nu s-ar fi întâmplat, nu
asemenea pe cruce ca să
am fi astăzi aici ca să
primească piroanele ce
punem aceste întrebări
le-au străpuns pentru sal
importante. Binecunos
varea noastră.
cutul astronom britanic
Desigur, răspunsul final
Fred Hoyle, care nu cre
la întrebările ridicate de prin
de în Dumnezeu, a con
cipiul antropic se află în afa
tribuit la descoperirea
ra domeniului ştiinţei. Noi
uneia dintre aceste ca
nu avem decât un singur
racteristici cruciale ale
univers la dispoziţie şi ast
universului, care au o
fel seria obişnuită de testa
probabilitate mică de a
re şi experimentare cerută
apărea din întâmplare.
de metodele ştiinţei nu este
Galaxii îndepărtate, privite prin Telescopul Spaţial Hubble (TSH).
El a scris că „o inteli
In această imagine pot fi văzute aproximativ 1500 de galaxii. posibilă în cazul acesta.
genţă superioară s-a
Prin înmulţirea imaginii pentru a acoperi cerul întreg, se obţine Universurile care nu satis
jucat cu fizica, precum un total de 10 miliarde de galaxii care pot fi observate prin TSH.
fac principiul antropic nu
şi cu chimia şi cu biologia >>.5
rilor va explica motivul pentru care
pot fi observate niciodată.
cele patru forţe fundamentale au pu
Care este răspunsul?
terea pe care o descoperim şi motivul Cum răspund oamenii de ştiinţă?
Se pare că există cel puţin trei
Răspunsul comunităţii ştiinţifice
pentru care există celelalte „coincidenţe”.
răspunsuri filozofice la „coinciden
faţă de aceste fapte a fost diferit. Cu
Desigur, acesta este un scop valoros
ţele” prezentate succint mai sus.
noscutul cosmolog Stephen Hawking,
al fizicii. Dar nu se va răspunde la
Un răspuns, preferat de mulţi oa întrebarea finală, şi anume: în primul profesor de matematică la Universi
meni de ştiinţă, este acela de a sub rând, de ce a fost creat universul ca să tatea din Cambridge, a consacrat o
scrie la aşa-numitul principiu antropic asculte de o lege a tuturor lucrurilor, mulţime de timp ca să analizeze meca
„slab”, care spune că doar datorită
nismele naturaliste care ar fi putut să
care permite existenţa vieţii?
unei întâmplări ne găsim într-un uni
Al treilea răspuns, bazat pe princi cauzeze marea explozie. El respinge
vers în care, în mod întâmplător, toa piul antropic „puternic”, afirmă că sin principiul antropic, folosind urmă
te forţele naturii au exact puterea co gurul univers posibil permis de legile torul raţionament surprinzător: „Nea
respunzătoare pentru a produce viaţa. naturii este unul care admite posibili mul omenesc este aşa de neînsemnat,
Potrivit cu principiul antropic slab, tatea ca viaţa să existe în el. Potrivit
încât îmi este greu să cred că univer
acestui principiu, universul a fost adap sul întreg reprezintă o condiţie preli
şansele de a se produce o astfel de
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minară pentru existenţa noastră. în mod
clar, sistemul solar este necesar, şi pro
babil galaxia noastră, dar nu o sută
de miliarde de alte galaxii”.7 Desigur,
concepţia despre lume a adventiştilor
de ziua a şaptea susţine că există lumi
necăzute în păcat, răspândite pretu
tindeni în univers. în sensul acesta,
crearea a miliarde de alte galaxii nu
este considerată un efort „irosit”.
Alţi astronomi au păreri care se
armonizează mai mult cu punctele de
vedere religioase. George Smoot,
conducătorul echipei care a folosit
satelitul COBE ca să detecteze pentru
prima dată „seminţele” cosmice ale
universului în stadiu incipient, s-a re
ferit la neregularităţile din cer ca fi
ind „amprentele lui Dumnezeu”. Robert Jastrow, fondatorul Institutului
Goddard de la NASA şi directorul
Institutului Mount Wilson, spune că
„elementul esenţial în rapoartele as
tronomice şi biblice ale Genesei este
acelaşi; lanţul evenimentelor care au
condus la existenţa omului a început
brusc şi neaşteptat, la un moment
precis în timp, printr-o explozie de
lumină şi energie”.8
Jastrow a folosit câteva imagini
foarte vii când a descris cât de chinu
itoare pot fi pentru un om de ştiinţă
experimentat implicaţiile adaptării
precise care a avut loc la începutul
universului: „Pentru omul de ştiinţă
care a trăit prin credinţa lui în pute
rea raţiunii, istorisirea se termină ca
un vis urât. El a luat cu asalt munţii
ignoranţei; este pe punctul să cuce
rească cel mai înalt pisc; se prinde de
ultima stâncă şi, în timp ce se ridică
pe ea, este salutat de un grup de
teologi care stau acolo de secole”.9
Câţiva savanţi chiar au descoperit
în aceste rezultate ale cercetărilor des
tule dovezi ca să treacă de la o atitu
dine de necredinţă la una teistă, de
recunoaştere a lui Dumnezeu. Allan
Sandage este unul dintre cei mai de
seamă cosmologi din lume care fac
cercetări bazate pe observaţii. Se spune
că, la o întâlnire a cosmologilor, el a
declarat că observarea, contemplarea
măreţiei marii explozii l-a ajutat să
creadă în Dumnezeu, să fie dispus să
accepte că singura explicaţie pentru

crearea universului este aceea că ea
reprezintă un „miracol”.10 Ultimele
decenii au produs o schimbare certă
în gândirea comunităţii ştiinţifice,
de la respingerea noţiunii de Dum
nezeu Creator la admiterea, cel puţin,
a noţiunii de plan. Chiar cei necre
dincioşi şi ateii sunt convinşi că au
de-a face cu o taină atunci când în
cearcă să înţeleagă motivul pentru
care între forţele fundamentale
există astfel de legături reciproce.
Având în vedere plănuirea atentă
necesară pentru crearea unui univers
complex, care menţine viaţa, rugă
ciunile noastre de mulţumire pentru
fiecare zi de viaţă primesc o nouă
însemnătate. Se pare că, pe măsură
ce învăţăm mai mult despre uni
vers, este cu atât mai uşor să cre
dem că Dumnezeu l-a conceput, l-a
construit. Cu cât contemplăm mai
mult crearea cosmosului, cu atât
mai mult descoperim că Dumnezeul
nostru este nemărginit de puternic
şi suntem pătrunşi de un adânc
respect faţă de El.
1 Pentru o prezentare amănunţită a
teoriei marii explozii şi a unora dintre
implicaţiile sale teologice, vezi Mart de
Groot, „God and the Big Bang”, Adventist
Review, 13 august 1992, pag. 12.
2 Pentru această ilustraţie sunt îndatorat
articolului lui Jo Trefil, „Was the Univeree Designed
for Life?”, Astronomy, iunie 1997, pag. 54.
3 J. D. Barrow şi F. J. Tipler, The
Anthropic Cosmological Principie (New
York: Oxford University Press Inc., 1986).
4 H. Ross, The Creator and the
Cosmos, a doua ed. (Colorado Springs,
Colo.: NavPress, 1995), pag. 118-121.
5 F. Hoyle, „The Universe: Past and Present
Reflection”, în Annual Reviews o f Astronomy
and Astrophysics 20 (1982), pag. 16.
6 Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi,
ed. 1996, pag. 15, 16.
7 Interviu cu F. Hereen, în Show Me
G od, ed. rev. (Wheeling, 111.: Day Star
Publications, 1997), pag! 377.
8 R. Jastrow, „God and the Astronomers”,
a doua ed. (New York and London: W. W.
Norton and Company, 1992), pag. 14.
9 Ibid., pag. 116.
10 G. Easterbrook, „What Came Before
Creation?”, U.S News and World Report,
20 iulie 1998, pag. 52.
Mickey Kutzner este profesor de fizică la Uni
versitatea Andrews, Berrien Springs, Michigan.
Adventist Review, 26 august 1999

CURIERUL ADVENTIST

M A R T I E - 2001

în apărarea... / Urmare de Ia
pagina 9
Dar, dacă ele nu sunt suficiente, atunci
se cuvine să ţinem seamă de faptul că
Dumnezeul inimaginabil de mare a
golit domeniul Său infinit, trimiţându-Şi
Fiul la această particulă de praf mi
nusculă. El Şi-a unit divinitatea cu na
tura noastră umană decăzută, nedem
nă; ne-a răscumpărat şi a făcut din
noi fii şi fiice ale lui Dumnezeu, cu
o istorie nouă şi cu drepturi depline
ca moştenitori în vastul Său domeniu.
Vocabularele tuturor categoriilor
de fiinţe inteligente create puse lao
laltă nu ar putea să ofere destule cu
vinte care să îl descrie pe Dumnezeul
căruia îi servim. Realitatea puterii
creatoare şi răscumpărătoare de nedescris a lui Dumnezeu este sufici
entă ca să ne facă să rămânem fără
cuvinte. Dacă îngerii îşi acoperă faţa
când rostesc Numele lui Dumnezeu,
putem noi să facem mai puţin?
'Cosmologia cuantică este o ramură a ştiinţei
care îmbină mecanica cuantică şi teoria generală
a relativităţii. Mecanica cuantică descrie univer
sul la nivelul subatomic. Pe de altă parte, teoria
generală a relativităţii priveşte universul la scară
mare. In ultimul timp, oamenii de ştiinţă au fost
în stare să unească aceste două domenii, din
punct de vedere matematic. Toată materia şi
energia din universul nostru (ramura cuantică)
sunt formate din „pachete” de energie numite
cuante - de aici expresia „mecanica cuantică”.
2Principiul cosmologic antropic descrie o
noţiune care leagă universul nostru de noi, ca
în cazul unei categorii de fiinţe inteligente. El
se enunţă astfel: Pentru ca universul să existe,
trebuie să existăm noi; iar pentru ca noi să
existăm, trebuie să avem acest fel de univers,
şi nu altul. Cu alte cuvinte, noi suntem făcuţi
pentru universul nostru şi invers. Pentru mai
multe informaţii despre acest subiect, vezi
Dan Lazich, „How Science Discovered God”,
M inistry, mai 1989.
3Frank J. Tipler, The Physics o f Immortality, Anchor Books (Doubleday, 1994), pag. ix.
4W. Wayt Gibbs, „Beyons Physics”,
Scientific American, august 1998, pag. 20,
21 (literele cursive au fost adăugate).
5Tipler, pag. xv.
‘Galaxia noastră, Calea Lactee, este una
dintre miliardele şi miliardele de galaxii care
formează ramura cuantică - universul nostru,
căminul nostru, realitatea în care trăim.
7John D. Barrow şi Frank J. Tipler, The
Anthropic Cosmological Principie (New York:
Oxford University Press, 1986), pag. 470, 471.
8Tipler, pag. 12.
9în Tony Ortega, „High Priests of Astronomy”,
Astronomy (Kalmbach Pub. Co., 1998), pag. 59.
Daniel Lazich este inginer şi consultant tehnic
pentru dezvoltarea tehnologiei avansate, Sisteme
de Apărare prin Rachete Balistice, la Washington.
Adventist Review, 24 februarie 2000

Iată de ce eu cred
William Johnsson
dar mai mult decât carne şi sânge. Sunt asemenea lui
redinţa nu este domiciliul celor nepricepuţi şi
nici toiagul psihologic pe care să se reazime cei Dumnezeu. Sunt uman; sunt spiritual.
6. Foamea după Dumnezeu: Am fost făcut pentru
nehotărâţi şi cei timizi.
In acest timp al necredinţei, eu cred şi vă prezint opt Dumnezeu, sunt fără odihnă până când îl descopăr pe
El. Descoperindu-L pe Isus, îl descopăr pe Dumnezeu,
motive.
1. Dansul AND-ului: în orice direcţie ne-am îndrepta în viaţa Sa găsesc viaţă. El este mâncarea şi băutura
reflectoarele pentru a cerceta, descoperim o complexitate mea; este pâinea mea cea vie. El este răspunsul divin
uimitoare. Minunea atomului este egalată doar de minunea care dă sens trecutului, prezentului şi viitorului meu.
cerurilor. Naturalismul susţine că totul a apărut dintr-o Fără El, sunt singur, pierdut, înstrăinat - de mine, de
simplă întâmplare. Chiar aşa? Probabilitatea statistică de a lumea mea, de Dumnezeul meu. în El sunt întreg. El
se forma doar o singură enzimă, aceasta fiind cărămida din este Mântuitorul şi Domnul meu.
7. Cuvinte vii: Scrierile acelea vechi vibrează de
structura genei, care la rândul ei este cărămida din care se
viaţă. Ele aduc pace, mângâiere,
construieşte o celulă, este de 1 din
IO40000.! Autorul ateist Richard
Eu refuz să îmi agăţ călăuzire, mustrare, sfat. Dumnezeu
Dawkins, de la Oxford, atribuie totul
a vorbit din vechime prin profeţi şi
AND-ului: „AND-ul nu cunoaşte şi
calitatea de om la uşa vorbeşte astăzi, când ascult Scrip
turile liniştit, într-o atitudine de
nici nu-i pasă. AND-ul pur şi simplu
rugăciune. Aceasta nu este o carte
există. Iar noi dansăm după muzica lui”.2
naturalismului.
obişnuită; acestea nu sunt cuvinte
La care, eu întreb: „în regulă, dar
obişnuite. La fel ca Isus, ele sunt Dumnezeu întrupat,
AND-ul de unde a venit?”
2. Eu gândesc, deci...: Cum putea ceea ce este mate îmbrăcate cu putere.
8. Har: Se întâmplă lucruri rele, dar avantajele cresc
rial să genereze ceea ce nu este material? Cum putea o
simplă întâmplare să producă inteligenţa şi cunoaşterea? ca un noian în favoarea noastră. Oameni cu mintea şi
Cum putea ceea ce este unitar să dea naştere la diferenţi corpul ruinate se fac bine. Oameni care ar trebui să
erea în sexe? Universul incredibil al stelelor şi universul moară, în loc de aceasta, trăiesc. Surprize uimitoare şi
incredibil al atomului nu sunt mai complexe decât mintea minunate ne ies în cale în fiecare zi. în mijlocul răului umană. Şi mintea aceasta îndreaptă atenţia spre un Creator o realitate teribilă Dumnezeu lucrează. El trimite
ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi, binecuvân
care a adus-o la existenţă, alături de atom şi de stea.
3. O cunoaştere a binelui şi a răului: într-un uni
tări peste o lume care nu merită.
Iată de ce eu cred. Eu refuz să îmi agăţ calitatea de
vers pur mecanicist, lipsit de plan sau de scop, nu poate
exista nici bine, nici rău. Dar istoria omenirii arată că
om la uşa naturalismului. Refuz să renunţ la ceea ce, pentru
mine, este cel mai important - o convingere adâncă despre
fiecare societate are un cod moral, într-adevăr, are ne
voie de un cod moral, care să facă posibilă comunitatea. bine şi despre rău, despre frumos şi despre adevăr, despre drepŞi chiar natura noastră umană ne spune că bunătatea este tate şi despre milă, despre speranţă şi despre eternitate, despre
Isus Hristos ca Mântuitor înviat şi ca Domn al vieţii mele.
mai bună decât cruzimea, adevărul, decât minciuna,
„Dumnezeu niciodată nu ne cere să credem fără să ne
dreptatea, decât nedreptatea, viaţa, decât moartea.
dea suficiente dovezi pe care să întemeiem credinţa noas
4. Un Om pentru toate timpurile: Ce explicaţie ar
putea fi dată pentru Isus din Nazaret, pornind de k na tră”, a scris Ellen White (Calea către Hristos, ed. 1996,
turalism? El este o Persoană extraordinară, o anomalie. pag. 97). Dar, când suntem confruntaţi cu dovezi, cum vom
Viaţa aceea de fapte binevoitoare, dezinteresate, învăţă răspunde? „Şi judecata aceasta stă în faptul că, o dată venită
turile acelea rostite aşa de simplu, dar atât de profunde, Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul
decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 3,19).
L-au deosebit pe Isus de profeţi, de orice guru, de toţi
Iată de ce, la venirea Sa, Domnul Isus nu va găsi
înţelepţii şi de fiinţele divine reale sau legendare.
Motivele acestea vin din lumea din afară, dar, când decât puţină credinţă (vezi Luca 18,8).
privesc în mine, văd încă patru.
1 Potrivit celor spuse de profesorul Chandra Wickramasinghe,
5. Omul, visătorul: Eu îmi pot imagina ceea ce este
profesor de matematică aplicată, la Universitatea din Ţara Galilor.
nevăzut şi neîncercat. Pot aspira la desăvârşire şi la
2 Richard Dawkins, Out o f Eden (New York: Basic Books, 1992), pag. 133.
veşnicie. Pot să creez; pot să fac, să confecţionez. Pot să
William Johnsson este redactorul revistei Adventist Review, revista
mă bucur de o masă abundentă şi, de asemenea, de
internaţională a Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
Simfonia a noua de Beethoven. Eu sunt carne şi sânge,
Adventist Review, 2 noiembrie 2000
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Miturile unei „credinţe progresive”
Clifford Goldstein
otrivit unui anunţ mare de pe prima pagină a zia
rului Washington Post, oamenii de ştiinţă tocmai
au stabilit ordinea tuturor celor 34 de milioane de
„litere” chimice care formează codul genetic al „unui
singur cromozom uman”.
Ei bine, probabil căile mele nervoase au fost năpădite
iremediabil de vegetaţie de creaţionism biblic. Dar, legat
de faptul că există 34 de milioane de litere chimice pe
un singur cromozom (ca să nu mai vorbim despre cele
1,6 miliarde de litere de pe toţi cei 46 de cromozomi per celulă!), atenţia mi se îndreaptă nu spre ştiinţă, nici
măcar spre genetică, ci spre mitologie.
Desigur, nimeni nu crede (verbul este la
timpul prezent) în mituri. Egiptenii din
antichitate nu construiau piramide masive
din cauza miturilor despre o viaţă după
moarte; incaşii nu le scoteau inima copiilor
lor pentru mituri despre zei înfuriaţi; şi
milioane de oameni din zilele noastre nu
resping creaţiunea biblică în favoarea unor
mituri despre selecţia naturală, despre
macroevoluţie şi despre supravieţuirea
celor mai apţi. Miturile nu sunt ceea ce '
credem; în loc de aceasta, ele sunt ceea ce
*
C h a rle s
se întâmplă cu adevărurile în care nu mai
credem (adevărul, pe de altă parte, este ceea ce rămâne
chiar şi după ce încetăm să mai credem în el).
Ştirea despre 34 de milioane de unităţi de informaţie
aflate pe un singur cromozom şi altele asemenea ei mă
fac să mă întreb: Cât de aproape este ziua când evoluţia
va fi redusă la categoria de mit - aşa cum s-a întâmplat
cu zeul Quetzalcoatl, al aztecilor şi toltecilor, cu lu
mea sufletelor celor morţi, a egiptenilor, şi cu Zeus?
Fizicianul Roger Penrose, care nici pe departe nu crede în
creaţiunea biblică, a declarat că şansa împotriva apariţiei
întâmplătoare a unui univers ordonat, ca al nostru, este de
10 la puterea a zecea, totul ridicat la puterea a treizecea
(IO10*30 = 10300) - un număr cu mult mai mare decât cel
al particulelor atomice despre care se crede că există în
universul cunoscut (IO80). Atunci este evident că romanii
au avut motive mai logice să creadă în naşterea Minervei
din inteligenţa lui Jupiter decât cele pe care le au con
temporanii noştri să creadă în naşterea omenirii din
mutaţiile şi selecţiile naturale ale lui Darwin.
De exemplu, cum explică evoluţioniştii inima umană,
care pompează sânge dătător de viaţă spre cele 120 de
trilioane de celule din corp? Reţineţi, inima nu poate să
lucreze pentru mai mult de câteva minute, dacă nu este
pompat sânge spre ea. Când se opreşte sângele, se opreşte
şi inima (ceea ce se cunoaşte ca fiind un atac de inimă).
Corect? Deci, cum a supravieţuit inima pe tot parcursul
acelor lungi milioane de ani, în epocile glaciare, înainte
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ca sângele - o substanţă aproape infinit de complexă,
în care se află miliarde de celule, fiecare dintre ele
conţinând (printre alte nenumărate detalii ameţitoare)
1,6 miliarde de litere genetice - să fi evoluat în cele
din urmă în ceva care putea să ţină inima în viaţă, ca
să pompeze sângele spre ea însăşi?
Nu numai că inima nu poate să existe fără sânge, dar
nici sângele nu poate să existe fără inimă, pentru că ini
ma pompează sângele spre oase, care produc celulele
roşii din sânge, iar celulele roşii din sânge alimentează
inima cu oxigenul de care are nevoie pentru a supravieţui.
(Ce mit fantastic explică modul în care mai întâi sângele
a ajuns la oxigenul din plămâni, fără să fie
pompat în primul rând de inimă, care nu pu
tea să pompeze sângele fără să aibă mai întâi
oxigen?) întrebarea este: Cum au existat oa
sele de-a lungul acelor milioane de ani, îna
inte ca, în cele din urmă, să evolueze şi să
devină o fabrică de celule roşii din sânge,
când chiar oasele au nevoie de celulele
roşii din sânge, ca să existe? Oasele nu pot
exista dacă lipseşte tocmai lucrul pe care
ele însele îl produc. Este necesar un mit şi
mai incredibil decât naşterea Minervei
m
Darwin
pentru a explica felul în care un lucru cre
ează tocmai acel lucru de care el însuşi a avut nevoie
mai întâi, ca să existe. Şi îl avem; se numeşte evoluţie.
Referitor la mituri însă, este incredibilă
promptitudinea cu care oamenii le cred (reţineţi fap
tul că ele nu sunt mituri la data când se crede în ele).
Chiar în biserica noastră avem persoane care - aşa cum
spunea un profesor adventist (Spectrum, martie 1996,
pag. 28) - au prezentat o „credinţă progresivă”,
înglobând evoluţia în... adventismul lor.
Dar, în istoria biblică, abundă roadele acestor „credinţe
progresive”. Israelul din vechime a „progresat” dincolo
de Moise şi de profeţi, direct la miturile despre Baal,
despre Moloh, despre dualismul grecesc (nemurirea
sufletului) şi, în cele din urmă, la cel al închinării la
soare a romanilor. Cei care contopesc mitul evoluţiei
cu credinţa lui Isus nu sunt de fapt decât versiuni din
secolul al douăzeci şi unulea ale israeliţilor de demult,
care amestecau sângele copiilor lor cu jertfele pentru
păcat pe care I le aduceau lui Yahweh.
Noi toţi avem nevoie să credem în ceva. Unii aleg evo
luţia ca fiind sursa acelor 34 de milioane de biţi de infor
maţie per cromozom', alţii îl aleg pe Isus, care - potrivit
Cuvântului lui Dumnezeu - i-a creat pe oameni într-o zi.
Cel mai mare mit însă este acela de a crede că le
poţi alege pe ambele.
Clifford Goldstein este redactorul Studiilor biblice ale Şcolii de Sabat
pentru adulţi, la Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
Adventist Review, 24 februarie 2000

M A R T IE - 2 0 0 1

Cearta mea cu matematica
Gary Swanson
tiinţa înaintează în marş! în timp ce noi, ceilalţi, 505.440.883.277.824.000.000.000.000.
am dormit, oamenii de ştiinţă şi matematicienii
încă o taină a universului a fost dezlegată!
au căutat „teoria tuturor lucrurilor”, o ecuaţie
în prezent, în timp ce astfel de numere le dansează
prin minte, matematicienii îşi îndreaptă atenţia aasupra
matematică prin care să fie explicate toate legile după
haosului. Ei încep să sugereze că, în spatele evenimentelor
care este condus universul nostru.
aparent întâmplătoare din cosmos, ar putea să existe un
Dar matematicienii se simt stânjeniţi de ceea ce
fel de ordine. Teoria aceasta spune că, în mod evident,
descoperă. Sharon Begley, care scrie în revista
legile haosului guvernează stările de dezordine, aşa cum
Newsweek, descrie astfel această dificultate: „Cu tot
succesul ei, matematica este fundamental greşită”. (Unii legile gravitaţiei guvernează o piatră care cade.
Pentru a dovedi ideea aceasta, haosologii au creat în
dintre noi am suspectat aceasta cam din clasa a patra.)
ultimul timp un model matematic care să
„în anii 1930”, continuă Begley,
demonstreze
că strănutul unei persoane
„matematicianul ceh Kurt Godel a
Oamenii de ştiinţă
analizat sisteme cu reguli consecvente
aflate la nord de Cercul Arctic ar putea
cu ele însele, de exemplu aritmetica.
consideră că în cu declanşa un lanţ de evenimente climatice
El a descoperit că ele conţin întotdea
care ar duce în cele din urmă la produ
una declaraţii care nu pot fi dovedite
rând vor descoperi cerea de furtuni tropicale la ecuator.
ca fiind adevărate sau false folosind
Modelul respectiv arată felul în care
aceste reguli. Să luăm ca exemplu pe
curenţi mici de aer ar putea să creeze
o teorie a tuturor
cineva care spune: ’Eu mint’. Dacă
curenţi de aer tot mai mari şi vânturi
lucrurilor.
pe o întindere de mii de mile. înainte
minte, atunci nu minte; şi dacă nu
minte, atunci minte. Folosind regulile
m
sa® să ajungă la tropice, strănutul acela ar
logicii, nu există nici o modalitate prin care să stabilim putea să devină uraganul Ethel - sau Egbert, dacă preferaţi.
dacă afirmaţia aceasta este adevărată sau falsă. Afirma
Deşi ei nu susţin că noţiunea aceasta va conduce la
ţii asemănătoare 'imposibil de stabilit’ (dacă sunt con informaţii precise, cercetătorii cred că, într-o zi, ea ar
secvente sau nu cu axiomele unui sistem logic dat)
putea să ajute la prognozarea vremii. Probabil ştirile
există în fiecare ramură a matematicii, de la teoria
despre starea vremii, de la ora 6, vor fi mai sigure. Eu
mulţimilor la algebră şi chiar la logică.”
nu aştept cu respiraţia tăiată.
Nu ştiu despre dv., dar eu înţeleg cam 10% din
Deşi oamenii de ştiinţă ar putea gândi că sunt pe
aceasta. (Mai putem avea încredere în procente?)
punctul de a descoperi o teorie a tuturor lucrurilor, cei
Intelectualii speră că descoperirea (sau inventarea) unei mai mulţi dintre ei continuă să creadă că omenirea a
teorii a tuturor lucrurilor va aduce imaginea existenţei
luat fiinţă ca rezultat al întâmplării: un lucru a condus
noastre în centrul atenţiei. Teoria aceasta „ar explica
la altul, care a condus la altul şi aşa mai departe. Şi
mirosul unui trandafir, căderea unui măr, şuieratul
iată-ne la capătul unei liste de întâmplări care ar face
dezintegrării radioactive şi forţa care ţine atomii
ca numărul de amestecuri posibile ale unui set de cărţi
împreună”, spune Begley.
să pară la fel de simplu ca 1 + 1 = 2.
între timp, matematicianul Perşi Diaconis, de la
Şi totuşi Biblia are o explicaţie cu totul diferită despre
Universitatea Harvard, a studiat de câte ori trebuie ames originile noastre. La sfârşitul unei săptămâni - şapte zile tecat un pachet de 52 de cărţi de joc. „Cei mai mulţi
de efort de creator, cu ambele Sale mâini măreţe, Dumnezeu
oameni bat cărţile de trei sau de patru ori”, spune Diaconis. a modelat corpul primei fiinţe omeneşti şi i-a suflat în nări
„De cinci ori se consideră că este excesiv.” Şi totuşi, el suflarea de viaţă. Astfel a luat fiinţă Adam, primul nostru
a calculat că un set de cărţi de joc trebuie bătute de şap tată. Şi cunoaşterea faptului că Dumnezeu ne iubeşte destul
te ori ca să fie amestecate complet. Dacă sunt amestecate de mult ca să ne creeze după chipul Său este o teorie a tu
de mai puţine ori, nu este destul; dacă sunt bătute de
turor lucrurilor care ne dă mult mai multă satisfacţie decât
mai multe ori, nu se obţine un rezultat mai bun.
ceea ce auzim de la cei mai mulţi matematicieni. Pentru
Folosind un computer, Diaconis a elaborat dovada
mulţi dintre noi, Biblia a stabilit lucrul acesta cu mult
matematică - un proces complicat, ţinând seamă de
timp în urmă. „Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”
numărul de aranjamente posibile ale unui set de cărţi.
Pentru mine, formula aceasta se armonizează perfect.
Oricare dintre cele 52 de cărţi poate fi prima, oricare
Gary Swanson este redactorul Studiilor biblice ale Şcolii de Sabat
dintre celelalte 51 poate fi a doua şi aşa mai departe.
pentru tineri şi al celor pentru companioni, Conexiuni salvatoare. El
locuieşte şi lucrează la Silver Spring, Maryland.
Numărul de amestecuri posibile este (sunteţi pregătiţi?):
Adventist Review, 24 februarie 2000
80.658.175.170.943.878.571.660.636.856.403.766.975.289.
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Un templu pentru israeliţii sinceri, făcut din
dăruire si dragoste pentru Isus. Lumina si
slava au început să îndepărteze întunericul
din satele învecinate, ceea ce va duce la
„multiplicarea" clădirii m acolo.

Rod al colaborăm fără frontiere,
situată la intersecţia a trei judeţe, este
o mare speranţă pentru viitorul
lucrăm si^ pentru salvarea celor care
zăceau în întuneric.

Cu prjcepere si bun.
p.M icicâ din sfântu]
modeIată ca pentru Don
prelucrarea pietrelor vii.

is legate au
reşte şi se zideşte în
i
altar ca un monum ent al împlinirii,
ide Piatra din capul unghiului.
ile noastre au pus iubire, speranţă şi
ii Dumnezeu şi semenilor adevărate
i a făcut să vibreze tot „trupul lui
ii neprihănită, frumoasă ca luna,

p e piatră”, ne bucurăm că slava lui
oate zonele Conferinţei Oltenia şi
e dată când se puneau temeliile unui
are încheiată,
isericii Sale.
re, în ultimii ani şi mai ales în anul
conferinţa noastră.

Z id u rile au crescut îm p r e u n ă cu clădirea, p ân ă c â n d
m a re a îm p lin ire le-a unit în sp e ra n ţa c ă tot c e e a ce
va r ă m â n e în veci va fi b ine în te m e ia t pe Piatra din
ca p u l unghiului.

Vâlcea « 0 5 .2 0 0 0

C ra io v a

meaza

Oltenii, neam de piatră, şi-au împletit durerea şi
bucuria cu speranţa şi împlinirea, făcând un
monument peste care timpul trece fără a şterge
amintirile dragostei dintâi.

Speranţe stinse sau vii s-au văzut împlinite
cu lacrimi de bucurie, dăruind, pe lângă
pietre vii, şi o clădire zidită pe stâncă, unui
oraş ce avea atâta nevoie de vindecare.

Un credincios se opune susţinerilor evoluţionismului
Allen Shepherd
n diferite ocazii din viaţă, m-am luptat cu teoria
evoluţiei.

I

Prima criză s-a desfăşurat în timp ce lucram ca
medic misionar în Africa. Citisem diferite lucrări ştiin
ţifice respectate şi eram tulburat de dovezile pe care le
puteau prezenta evoluţioniştii în sprijinul teoriei lor.
Nu puteam să explic unele dintre aceste dovezi, nici nu
le puteam face să se integreze într-un model creaţionist.
Confruntat cu susţinerile despre adevăr, în mod radical
diferite, ale acestor două sisteme, în cele din urmă
mi-am dat seama că va trebui să aleg între declaraţiile
lui Dumnezeu, din Biblie, şi cele ale ştiinţei modeme.
Cele două sisteme păreau incompatibile, mai ales pentru
cineva care serbează Sabatul ca memorial al creaţiunii.
Unii dintre cei care adoptă teoria evoluţiei consideră
că este ridicol să crezi în Dumnezeu sau chiar în creaţiune. Aceasta făcea şi mai dificilă dilema în care mă gă
seam. Alţii iau o atitudine de superioritate, dând de în
ţeles că, la o examinare ştiinţifică atentă, creaţionismul nu
poate rezista. Mândria mea s-a dat înapoi de la un astfel
de tratament, pentru că doream să fiu respectat, nu ridi
culizat, pentru felul în care gândeam. După rugăciune şi
după o reflectare atentă, am ales să cred în Biblie şi în
Dumnezeul descris acolo ca fiind Creator: aveam dovezi
despre existenţa Sa, dar nu exista o dovadă absolută.
Unele lucruri trebuie să fie acceptate pur şi simplu prin
credinţă - a fost concluzia mea. Evoluţioniştii aduceau
unele argumente la care nu puteam să răspund.
Recent însă, mi-au venit în atenţie două idei ştiinţi
fice care mi-au întărit hotărârea pe care o luasem cu ani
în urmă. Prima este „complexitatea ireductibilă”, ex
plicată de Michael Behe în cartea sa, apărută în 1996,
Darwin ’s Black Box: The Biochemical Challenge to
Evolution (Cutia neagră a lui Darwin: biochimia pune
evoluţia sub semnul întrebării).1A doua este imposibili
tatea ca selecţia naturală, cunoscută în mod obişnuit ca
fiind credinţa lui Darwin în „supravieţuirea celor mai
apţi”, să explice originea speciilor şi, mai ales, a
diversităţii biologice.
Complexitatea ireductibilă este o caracteristică a
sistemelor care conţin un număr de elemente ce trebuie
aranjate corect, ca să funcţioneze bine. în cartea sa,
Behe examinează mecanismul chimic complex al vieţii.
El descrie structura elegantă a cililor bacteriali (perişo
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rii bacteriilor), echilibrul fin al coagulării sângelui, la
mamifere, şi alte câteva sisteme. Apoi el arată în mod
convingător că aceste sisteme nu s-ar fi putut dezvolta
treptat, pe o perioadă de timp, pentru că toate compo
nentele lor trebuie să fie prezente împreună, imediat,
pentru ca ele să funcţioneze.
Behe găseşte în obişnuita cursă de şoareci o ilustraţie
potrivită a complexităţii ireductibile. Acest mic dispozi
tiv este alcătuit din mai multe elemente simple asamblate
pentru a prinde rozătoare. Fiecare piesă este construită
pentru a-şi îndeplini rolul. Dacă piesele nu au dimensi
unea sau forţa corespunzătoare sau dacă nu sunt asam
blate aşa cum trebuie, cursa nu ar folosi la nimic: nici
un şoarece nu ar fi prins vreodată.
Există un suport care dă stabilitate mecanismului, un
arc şi o piedică pentru a prinde şoarecele, momeala care
să atragă animalul să elibereze dispozitivul de închidere
a cursei şi aşa mai departe. Dacă arcul este prea puternic,
prea slab sau fragil, întregul mecanism nu va funcţiona.
Piedica trebuie făcută în aşa fel, încât să poată fi înde
părtată uşor, dar nu prea uşor, altfel cursa nu va prinde
nimic. Toate piesele trebuie să fie lucrate corespunzător
şi asamblate cu precizie, de la început. Dispozitivul nu
admite decât o toleranţă foarte mică: abaterea de la
proiect duce la o proastă funcţionare.
Sistemele biologice seamănă cu o cursă de prins şoa
reci, spune Behe, cu excepţia faptului că ele sunt extra
ordinar mai complexe. Toate componentele chimice tre
buie să fie prezente în forma corectă, la locul potrivit şi
în concentraţia corespunzătoare, altfel reacţiile necesare
vieţii nu pot să aibă loc. Teoria evoluţionistă susţine că
aceste sisteme s-au dezvoltat treptat, în timp, fiecare
component transformându-se progresiv. Dar, la fel ca în
cazul cursei de şoareci, dacă un element lipseşte sau este
construit greşit, întregul sistem îşi va rata scopul. De
aceea, toate componentele trebuie să fi fost create simul
tan. Nu putea să existe o dezvoltare treptată. în definitiv,
un mamifer nu dispune de milioane de ani ca să-şi creeze
mecanismul de coagulare a sângelui, prin modificarea
unui alt sistem, aşa cum spune teoria evoluţionistă. Acest
mecanism îi este necesar în momentul în care pentru
prima dată are o rană mică, altfel animalul pierde sânge
până când moare.
După ce prezintă aceste argumente, Behe analizează
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revistele de specialitate şi
manualele de biologie pentru
colegiu, ca să vadă dacă a fost
în stare cineva să explice cum
f I
ar fi putut aceste sisteme să se
dezvolte în mod treptat.
Nimeni nu a fost în
stare.2 (A se vedea
capitolul 8 al cărţii.)
Nici măcar un
singur cercetător,
profesor sau
teoretician nu a fost
în stare să explice
dezvoltarea acestor
sisteme cu ajutorul evoluţiei. De
aceea, Behe trage concluzia că darwinismul, departe de a constitui o
explicaţie adecvată a originii speci
ilor, nu poate să explice dezvolta
rea sistemelor moleculare, este „o
simplă fanfaronadă” şi trebuie să
fie îndepărtat din arena intelectu
ală. Dovezile îndreaptă atenţia mai
degrabă spre un Constructor care a
proiectat şi a creat aceste lucruri
minunate, atât de uimitor adaptate
pentru viaţă.
De asemenea, am folosit ocazia
să citesc ce au spus analiştii critici
despre cartea lui Behe, Darwin's
Black Box. Nici unul nu a respins
premisa principală. Cea mai obişnu
ită observaţie este următoarea: „în
ştiinţă, avem nevoie doar de mai
mult timp ca să rezolvăm această
problemă” - un fel de ateism pre
sărat cu goluri.
A doua idee care mi-a întărit
credinţa este imposibilitatea dove
dită ca selecţia naturală („supravie
ţuirea celor mai apţi”) să explice di
versitatea vieţii observate în natură.
în importanta sa carte, The Origin
o f Species (Originea speciilor), apă
rută în 1859, Darwin descrie mai
întâi uimitoarea varietate care se ob
servă atunci când crescătorii de ani
male fac o selecţie atentă, pe baza
anumitor caracteristici. El a fost im.presionat mai ales de păsările fasci
nante pe care le obţinuseră astfel
crescătorii de porumbei. După călă
toria sa în jurul lumii, pe vasul Bea-

Diversitatea are loc atunci
când organismele sunt pro
tejate de competiţie, ocu
pând un loc potrivit în eco
sistem. Astfel, ele sunt
libere să se dezvolte după
anumite direcţii, ceea ce nu
ar fi posibil dacă ar tre
bui să intre în competi
ţie. într-un mediu to
tal competitiv, ar suiii
h | pravieţui, într-adeţcJr'jQţ- văr, indivizii cei
mai apţi, iar diver
sitatea s-ar pierde.
Nu trebuie decât să vizităm ori
care dintre insulele mării, inclusiv
Dacă un element lip
insula Galăpagos, cunoscută datori
seşte sau este construit tă vizitei lui Darwin, ca să vedem
astfel de exemple. Toate aceste
greşit, întregul sistem medii izolate au suferit nenumărate
dispariţii de specii după ce au fost
îşi va rata scopul.
introduse specii străine. Pur şi simplu,
speciile „apte” au ajuns să predomine,
gle al coroanei britanice, el a început
iar cele autohtone au dispărut.3 De
să se gândească la ce trăsătură sau ce fapt, din timpul lui Darwin, nimeni
trăsături ar putea folosi natura pen
nu a produs dovezi că vreo specie
tru a-şi selecta diferiţii descendenţi.
nouă a evoluat, dar ştiinţa arată
Lui Darwin i-a venit ideea unei se
clar că sute, poate mii de specii au
lecţii bazate pe avantajul supravie
dispărut. Dacă am urmări acest fe
ţuirii. Cu alte cuvinte, natura este un nomen chiar pe o durată de câteva
crescător tot atât de meticulos şi de
mii de ani, în cele din urmă am
atent ca un om şi ea produce selectiv rămâne cu foarte puţine specii.
acele specii care au cea mai bună
Un exemplu din economia moder
capacitate de a supravieţui. Darwin
nă ne ajută să înţelegem aceasta. Prin
numeşte aceasta „selecţie naturală”,
„supravieţuirea celor mai apţi”, fir
sau supravieţuirea celor mai buni. El ma Microsoft a ajuns să domine in
a spus că, dacă o caracteristică are un dustria programelor de calculatoare.
avantaj de supravieţuire, în cele din
Pentru diferite motive (între care
urmă, vor avea această trăsătură mai susţinerea că firmele rivale practi
mulţi indivizi din specia respectivă,
cau afaceri necinstite!), ea a ajuns să
pentru că vor supravieţui mai mulţi.
predomine. (Aş vrea să fi cumpărat
Caracteristica se va transmite în cele produse Microsoft acum câţiva ani!)
din urmă la întreaga populaţie. Popu Aceasta a dus nu la mai multă, ci la
laţia se va schimba, ceea ce va duce
mai puţină diversitate în industria
la noi specii, iar cu timpul, la noi
programelor de calculatoare. Firme
familii, clase şi ordine etc. Darwin a
le mici sunt obligate să îşi înceteze
formulat teoria că procesul acesta
activitatea sau sunt înghiţite de acest
reprezintă cauza marii diversităţi de
colos, dacă nu sunt protejate de lege
organisme care se observă în lume.
sau printr-un alt mecanism. Firme
Dar o examinare atentă a acestui
noi se formează doar cu mare difi
fenomen arată că „supravieţuirea ce cultate, pentru că nu pot să intre în
lor mai apţi” nu duce la diversitate,
competiţie cu acest monopol.
ci, de fapt, tinde spre uniformitate.
Monopolurile de la sfârşitul se
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colului al nouăsprezecelea - de exem Au supravieţuit cei mai buni? Da,
plu cele din comerţul cu petrol şi cu pentru că, într-adevăr, ideea aceas
ta explică felul în care anumite
oţel - au demonstrat de asemenea
procesul acesta. Legile antitrust din specii pot să ajungă să predomine.
Statele Unite funcţionează asemenea Dar a dus procesul acesta la mai
multă diversificare? Nu, ci la mai
locurilor izolate care tind să prote
puţină.
jeze speciile biologice. Economia
Fără îndoială, selecţia naturală
diversă a Statelor Unite ar ajunge să
acţionează în mod negativ, ca să
fie dominată de anumite companii
limiteze diversitatea. Acum câteva
agresive, dacă legile antitrust nu ar
zile, am ascultat la postul public de
împiedica aceasta.
radio un reportaj despre pierderea
în timpul călătoriei sale în jurul
alarmantă a limbilor autohtone în
lumii, Darwin s-a oprit şi la extre
lumea
întreagă, în zilele noastre.
mitatea sudică a Americii de Sud, în
Gazda
emisiunii a declarat că 95%
Strâmtoarea Magellan, şi a observat
dintre
limbile
existente astăzi vor
populaţia ona, un popor fascinant
dispărea în următorii 100 de ani.
care se obişnuise să suporte vremea
aspră de la aceste latitudini. Popu
laţia ona era îmbrăcată foarte
Supravieţuirea celor
sumar, putea să doarmă pe pă
mântul aproape îngheţat şi vâna
mai buni nu duce la
din bărci deschise, când tempe
diversitate, ci, de fapt,
raturile erau între 1° C şi 4° C.
Unde au plecat aceşti oameni
tinde spre uniformitate.
rezistenţi? Au fost distruşi de bo
lile aduse de exploratori sau au
Limbile chineză, engleză, spaniolă
fost absorbiţi de civilizaţia mai lar
gă care a ajuns să domine acea parte şi franceză au ajuns să domine
datorită comerţului mondial şi a
a lumii. în pofida adaptării lor, ei
prezenţei universale a radioului.
nu au fost destul de puternici să su
De asemenea, guvernele modeme
pravieţuiască şi astfel au dispărut,
încearcă să îşi unifice ţările prin
asemenea multor civilizaţii. De
când europenii au început să călă predarea în şcoli a unei singure
torească pe glob, sute de civilizaţii limbi. Părinţii care vorbesc o lim
bă cu puţini vorbitori îi învaţă pe
au dispărut. Diversitatea nu a cres
copiii lor o limbă cu o recunoaşte
cut, ci s-a diminuat o dată ce a
re largă, aşa încât să le fie deschise
început competiţia.
Am în faţă enciclopedia, deschisă mai multe posibilităţi. Astfel, gru
la articolul „Dogs” (Câini). Recunosc purile de limbă mai mici dispar, pe
în ea câini de tot felul de forme şi de măsură ce vorbitorii în vârstă mor.
mărimi, de la uriaşii Saint Bemard la Acest exemplu arată iarăşi puterea
micii Chihuahua - o mulţime foarte selecţiei naturale necontrolate.
Selecţia naturală nu poate constitui
diversă. Dacă aş lua câte o pereche
din fiecare dintre aceste soiuri, dacă motivul diversităţii, ci ea tinde să
le-aş aşeza într-un mare parc natural îi elimine pe cei mai slabi şi astfel
şi aş lăsa ca selecţia naturală să acţi să limiteze diversitatea, nu să o
oneze liber timp de 50 de ani, reali promoveze.
Teoria evoluţionistă nu poate să
tatea este că, la sfârşitul experimen
explice originea sistemelor com
tului meu, nu voi avea mai multe
plexe ale vieţii, nici selecţia natu
soiuri de câini. Fără îndoială că aş
avea sute de câini de culoare castaniu rală nu poate să explice diversitatea.
Evoluţioniştii i-au acuzat pe
deschis, de la cei mici până la cei de
creaţionişti că „îşi opresc inteligenţa
mărime mijlocie, cu o sănătate şi o
capacitate de supravieţuire excelente. la uşă”, când sunt examinate dove______________ ^ ____________
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zile oferite de ştiinţă. Adeseori, creaţioniştii sunt criticaţi aspru, ca fiind oa
meni naivi şi cu prejudecăţi cauzate de
credinţa lor în Biblie, o carte discredi
tată. A existat un timp când, ca om de
ştiinţă, consideram că sunt valabile criticile lor, pentru că luasem o hotărâre
bazată pe dovezi incomplete. Dar as
tăzi lucrurile stau altfel. Nu este nece
sar să mă simt deloc stânjenit sau ruşi
nat când întâlnesc astfel de oameni de
ştiinţă şi îmi mărturisesc credinţa. Te
oria lor are la fel de multe dificultăţi
ca a mea şi, în realitate, nu explică
absolut nimic.
Eu nu am toate răspunsurile. De
exemplu, nu sunt în stare să explic
cum pot fi integrate într-un model
creaţionist metodele de datare radio
activă. Nu am auzit nici o explicaţie
satisfăcătoare. Trebuie să cred că
Dumnezeu Se află în spatele dovezi
lor pe care le văd şi că pământul este
tânăr, chiar dacă, după aspect, are o
vârstă considerabilă. „Prin credinţă
pricepem că lumea a fost făcută prin
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce
se vede n-a fost făcut din lucruri care
se văd” (Evr. 11,1). Dar eu ştiu că
aceia care m-ar lua în derâdere pentru
această credinţă susţin idei care cer la
fel de multă credinţă ca ideile mele.
Şi mai important este faptul că am
văzut cum Dumnezeu Se îngrijeşte de
nevoile intelectuale ale celor care s-au
predat Lui. El nu ne lasă să fim înjo
siţi permanent de cei necredincioşi sau
să fim chinuiţi de îndoială. El ne cere
să ne încredem şi apoi, la timpul pe
care îl consideră potrivit, ne dă acele
dovezi care pot fi acceptate ca fiind
rezonabile. Bunătăţile şi îndurările
Sale se înnoiesc în fiecare zi. Slavă
Numelui Său.
1 Michael Behe, D arwin's Black Box: The
B iochem ical Challenge to Evolution (New
York: Free Press, 1996).
2 Vezi capitolul 8 din D arwin's Black Box.
3 Vezi Joel L. Swerdlow, „Biodiversitiy”,
National Geographic 195, Nr. 2 (februarie
1999): 2.
Dr. Allen Shepherd este chirurg,
la Portland, Indiana, S.U.A.
Adventist Review, 16 decembrie 1999
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acă ar fi să parafrazăm aceste cuvinte ale
apostolului Pavel, adresate lui Timotei, una
dintre variantele posibile ar fi:
Stimate frate,
întrucât lucrarea noastră se desfăşoară în prezenţa
şi sub privirile pline de interes ale lui Dumnezeu Tatăl
şi Fiul, şi întrucât activitatea noastră este permanent
evaluată de Stăpânul nostru, care Se pregăteşte să încheie
curând această lucrare şi să aşeze din nou împărăţia
Slavei, cea dintâi lucrare a noastră este predicarea
biblică, săvârşită cu cea mai curată şi mai stăruitoare
intenţie şi cu implicarea tuturor cunoştinţelor şi dispo
nibilităţilor noastre intelectuale şi emoţionale.
Rândurile de faţă sunt născute, pe de o parte, din
solemnitatea chemării pastorale, în centrul căreia se
află propovăduirea Cuvântului, şi, pe de altă parte, din
sentimentul că predicarea biblică a suferit o devalori
zare evidentă, în ultima vreme. Căutarea de originali
tate în lucrarea predicării i-a condus pe cei mai mulţi
vorbitori de la amvon spre o predică improvizată, nu
totdeauna foarte reuşită. Apreciez foarte mult căutarea
predicatorilor noştri de. a se înfăţişa proaspeţi şi inspi
raţi în faţa poporului, dar consider că predicarea
Cuvântului are nevoie de o atentă evaluare şi de o
grabnică restaurare.
Din raţionamente de ordin practic, vom enumera
caracteristicile unei predicări de calitate, comparându-ne
cu sfaturile inspirate oferite de Spiritul Profetic în
acest domeniu vital al lucrării noastre de la amvon. Vom
adopta de această dată un chestionar comentat, bazat pe
aşteptările lui Dumnezeu şi ale ascultătorilor noştri.
1.
Este vorbitorul sub influenţa Duhului Sfânt,
atunci când deschide Scripturile în faţa poporului,
pentru a exprima voinţa divină?
Dacă răspunsul la această întrebare este afirmativ,
atunci Duhul Sfânt este Acela care face efectivă acţiunea
Cuvântului. „Când Hristos vorbeşte prin slujitorul Său,
Duhul Sfânt pregăteşte inimile ascultătorilor pentru a
primi Cuvântul. Duhul Sfânt este o putere lucrătoare, şi
nu un simplu slujitor la îndemână. El face adevărul să
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strălucească asupra minţii ascultătorilor, ori de câte ori
vorbitorul se aşază la dispoziţia lucrării divine.”
(Gospel Workers, pag. 155)
2. Este predicarea bazată, de drept şi de fapt, pe
Biblie sau resursele extrabiblice au întâietate?
„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie studiat în mod amă
nunţit. Toate lecturile celelalte sunt inferioare acestuia.
Studierea ordonată a Bibliei nu va exclude în mod ne
cesar toate celelalte lecturi de natură religioasă; dar,
dacă Cuvântul lui Dumnezeu este studiat cu rugăciune,
orice lectură care va avea tendinţa să abată mintea de la
el va fi exclusă. Dacă studiem cu interes Cuvântul lui
Dumnezeu şi ne rugăm să îl înţelegem, în fiecare ver
set vor fi văzute frumuseţi noi. Dumnezeu va descoperi
adevăr preţios, aşa de clar, încât sufletul va primi o
satisfacţie sinceră şi va avea o delectare continuă, pe
măsură ce sunt desfăşurate adevărurile lui mângâie
toare şi sublime.” (Mărturii, voi. 2, pag. 328)
3. Ce loc ocupă Hristos în predicare?
„Hristos răstignit, Hristos înălţat la cer, Hristos care
vine iarăşi trebuie să înduioşeze, să bucure şi să umple
mintea pastorului Evangheliei, aşa încât să prezinte aceste
adevăruri poporului cu iubire şi cu seriozitate profundă.
Atunci pastorul se va pierde din vedere şi Hristos va fi
proslăvit. Ascultătorii vor fi atât de impresionaţi de aceste
subiecte întru totul atrăgătoare, încât vor vorbi despre ele
şi le vor lăuda, în loc să-l laude pe pastor, care nu este
decât o simplă unealtă.” (Mărturii, voi. 4, pag. 419)
4. Este predica o aplicaţie viabilă a credinţei la
viaţa practică?
Atunci când predicarea este îmbinată în mod armonios
cu lucrarea de vizitare a credincioşilor, subiectele prezen
tate de la amvon vor împlini în mod eficient nevoile prac
tice ale ascultătorilor. Astfel, predicatorul ajunge să fie
considerat în perspectiva divină, ca unul care dă hrană
potrivită, la timp potrivit. O biserică astfel hrănită din
Cuvânt va fi încercată de mai puţină apostazie şi îndepăr
tare de la credinţă. Caracterul practic al predicării va aduce
convingere puternică în suflet. Neglijarea lucrării prin
vizitare va face tot mai ineficientă şi mai slabă predicarea
de la amvon. (După Appeal and Suggestions to Conference
Officers, broşura 2, pag. 18)
5. Sunt ilustraţiile potrivite sau diminuează caracte
rul sacru al predicii?
Aşa cum vitraliile dau lumină şi perspectivă unei
construcţii, la fel ilustraţiile dintr-o predică sunt adevă-
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„Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
lui Hristos Isus, Care are să judece viii şi morţii, şi
pentru arătarea şi împărăţia Sa: propovăduieşte
Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp,
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi
învăţătura.” (2 Tim. 4,1.2)
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Ion Buciumau

rate ferestre spre viaţă şi spre activita
te. Folosirea lor este mai mult decât
ornamentală, fiind constructiv nece
sară. Există riscul de a face confuzie
între structura de rezistenţă şi zonele
de lumină. Atunci când ilustraţiile
sunt aşezate în mod impropriu, în
locul ideilor de bază, caracterul sacru
al predicii este afectat în mod serios.
Folosirea ilustraţiilor nepotrivite ca
limbaj şi ca situaţie poate, de aseme
nea, să dăuneze, în loc să ajute. Poa
te că în această privinţă este cea mai
mare nevoie de judecata sănătoasă,
la care James Cress face apel atât de
stăruitor în ultima sa carte, The
Common Sense Ministry.
Modelul desăvârşit în arta de a
ilustra o predică este Predicatorul
tuturor timpurilor. Despre Domnul
Hristos se spune că „El avea tact ca
să întâmpine mintea plină de preju
decăţi şi îi surprindea pe ascultători
cu ilustraţii care le câştigau atenţia.
Prin imaginaţie, El ajungea la ini
mă. Ilustraţiile Sale erau luate din
lucrurile vieţii zilnice şi, deşi erau
simple, aveau în ele un înţeles mi
nunat de adânc. Păsările cerului,
crinii de pe câmp, sămânţa, păstorul
şi oile - cu aceste exemple a ilustrat
Hristos adevăruri nemuritoare; iar
după aceea, ori de câte ori se
întâmpla ca ascultătorii Lui să vadă
aceste lucruri din natură, îşi aduceau
aminte de cuvintele Sale”. {Hristos,
Lumina lumii, ed. 1997, pag. 199)
6.
Sensul şi conţinutul predicii
sunt pozitive sau negative?
„Slujitorii lui Dumnezeu trebuie
să îi încurajeze pe cei ascultători şi
să-i avertizeze pe cei neascultători...
Ca slujitori cu o trimitere divină, pas
torii au de îndeplinit o lucrare înfrico
şată. Ei trebuie să mustre, să certe, să
îndemne cu toată blândeţea şi învăţă
tura. Stând în locul stabilit de Dum
nezeu, ei lucrează ca ispravnici ai tai
nelor Sale, încurajându-i pe cei ascultă
tori şi mustrându-i pe cei îndărătnici.”
{Review and Herald, 11 sept. 1913)
„Slujitorii lui Dumnezeu sunt ade
sea înclinaţi spre critică şi spre contro
versă. Sabat după Sabat se pierde în
veşnicie şi rareori sunt aduse asupra
minţii şi inimii ascultătorilor influenţe
ale harului lui Isus Hristos... în ceruri

este prietenie şi căldură sufletească şi „Vocea are o mare importanţă şi mulţi
foarte multă dragoste. Fie ca predica nu-şi dezvoltă această capacitate până
torii să vină înaintea lui Dumnezeu în la limita superioară. Isus este exem
rugăciune, să-şi mărturisească păca plul nostru şi în această privinţă. Vocea
Sa era melodioasă, niciodată prea stri
tele şi, în simplitatea unui copil, să
ceară şi să primească toate binecuvân dentă, atunci când Se adresa oamenilor.
El vorbea cu un ritm în care mulţimile
tările de care au nevoie. în fiecare
cuvântare, vorbiţi în favoarea iubirii să-L poată urmări uşor şi să-L înţelea
gă repede. Cuvintele Sale făceau o im
pline de căldură a lui Hristos şi nu
presie atât de puternică asupra celor
lăsaţi să treacă nici o ocazie fără să
vă exprimaţi împreuna simţire cu cei prezenţi, încât, uimiţi, aceştia puteau să
spună: 'Niciodată n-a vorbit vreun
în suferinţă, pentru că noi avem o
religie plină de dragoste.” (Testimo- om ca omul acesta’ (Ioan 7,46).”
{Review and Herald, 5 martie 1895)
nies to Ministers, pag. 153, 154)
7.
Este convingătoare şi conduce 9.
Este predica prea scurtă sau
la hotărâre predica rostită?
prea lungă?
în practica vorbirii de la amvon,
între comentariile inspirate, privi
rutina îşi poate spune cuvântul şi în
toare la calitatea actului predicării,
există o mulţime de referinţe cu privire privinţa lungimii prezentărilor. Există
la nevoia de convingere şi de atingere tendinţa ca, o dată cu trecerea timpului,
a minţii şi a sufletului ascultătorilor, lungimea predicii să crească treptat.
astfel încât aceştia să fie conduşi la o Impresia asupra ascultătorilor nu va fi
îmbunătăţită prin adăugarea cuvintelor,
ci, din contră, prin dezvoltarea conţi
Predicarea Cuvântului nutului. Lungimea vorbirii trebuie să
fie adaptată la ocazia, la ascultătorii şi
are nevoie de o atentă
la condiţiile adunării. Simţul măsurii
nu poate fi exprimat printr-un număr
evaluare şi de o
standard de minute, ci printr-o relaţie
dinamică
dintre amvon şi sală. Gradul
grabnică restaurare.
de atenţie al ascultătorilor poate fi un
indiciu preţios pentru vorbitor, iar dis
decizie salvatoare. Prezentările clare ciplina personală şi dorinţa de a contro
şi pline de căldură şi de compasiune la timpul expunerii vor fi de mult fo
riscă să-şi piardă puterea transforma los. Efectul unor solii minunate şi la
toare de suflete, dacă apelul de înche timp poate fi diminuat prin insistenţe
şi prin repetiţii inutile şi obositoare.
iere este slab şi nerelevant. Povara,
interesul şi dragostea faţă de ascultă
„Cei care vorbesc din partea Dom
tori se dau pe faţă atunci când vorbito nului ar trebui să ştie că au nevoie ca
buzele lor să fie atinse de cărbunele
rul adresează cuvinte directe, încăr
cate cu iubire sinceră, chemându-i la de pe altar, pentru ca să vorbească
hotărâri şi la schimbări necesare vieţii în puterea Duhului Sfânt.” {Testicelei noi.„în fiecare adunare există un monies to Ministers, pag. 256)
Probabil că nimănui nu i se aplică
număr de suflete nehotărâte, care ar
putea face paşi importanţi spre Dum mai bine afirmaţia Mântuitorului: „Din
nezeu, dacă ar fi făcute apeluri cores cuvintele tale vei fi scos fără vină şi
punzătoare.” (Gospel Workers, pag. 151) din cuvintele tale vei fi osândit” (Mat.
8.
Sunt adecvate gesturile, cu 13,37), decât vorbitorului aflat în faţa
vintele şi vocabularul?
mulţimii, cu răspunderea de a transmite
Limbajul verbal este doar o parte a oamenilor voinţa divină descoperită,
expunerii publice. Mişcările corpului şi întreaga sa viaţă şi experienţa sa au
ale membrelor, expresia feţei şi tonul nevoie de efectul purificator al pre
vocii completează sau diminuează con zenţei divine, pentru a face cuvintele
ţinutul mesajului. Formulele verbale predicii sale vii şi lucrătoare.
alese, intonaţia şi tăria vocii sunt mai
Ion Buciumaţi este secretarul Asociaţiei
mult decât simple accesorii, ele sunt
Pastorale a Uniunii de Conferinţe.
chiar instrumente de comunicare.
______________^ _______________
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aceste boli, evoluţia lor conducând întotdeauna la deces.
vCJD diferă de formele tradiţionale de boală
Creutzfeldt-Jakob prin faptul că afectează pacienţi mai
tineri (vârsta medie este de 29 ani, spre deosebire de 65
ani), are o incubaţie mai lungă (ani sau zeci de ani) şi o
durată mai lungă (în medie 14 luni). Natura agentului
cauzator nu a fost elucidată complet, dar teoria cea mai
credibilă este că ar fi vorba de un agent patogen nou,
numit prion, o proteină cu aceeaşi compoziţie ca şi una
din proteinele din creier, dar cu o structură tridimensi
onală anormală.
Prionii se pot transmite de la animalele bolnave la om
prin consumul de came sau prin pătrunderea lor în orga
nismul uman prin intermediul unor instrumente neuro-chirurgicale, proceduri sau produse medicale (transplant de
comee şi de dura mater, extract de hormon pituitar, hormon
de creştere etc.). De asemenea, există posibilitatea transmi
terii prin muşcătura animalelor de companie sau sălbatice
purtătoare de prioni. Spre deosebire de alţi agenţi microbieni, prionii se pare că nu au material genetic şi sunt
foarte rezistenţi la temperaturi înalte, agenţi antiseptici
obişnuiţi sau alte procedee de inactivare sau sterilizare.
Durata perioadei de incubaţie este cu atât mai scurtă
cu cât cantitatea de prioni introdusă în organism şi frec
venţa contaminării sunt mai mari.
Iniţial, vCJD se manifestă la om prin simptome psihice
discrete, cel mai adesea sub formă de depresie. Mai rar
ea mimează o psihoză asemănătoare schizofreniei. Apar
apoi o serie de simptome neobişnuite, cum ar fi senzaţia
de piele lipicioasă, precum şi semne neurologice, cele
mai comune fiind instabilitatea motorie, dificultatea la
mers şi la efectuarea mişcărilor voluntare, lipsa de
coordonare. Starea bolnavului se înrăutăţeşte progresiv,
astfel că, în cele din urmă, acesta devine complet imobil
şi mut, după care moare.
vGD - varianta umană a bolii
într-un comunicat din decembrie 2000 al Organizaţiei
Deşi rapoartele oficiale iniţiale negau faptul că ESB Mondiale a Sănătăţii (OMS) se afirmă că, din octombrie
1996 şi până în decembrie 2000, s-au raportat 87 de
se poate transmite la om, în 1996 guvernul britanic a
cazuri de vCJD în Marea Britanie, trei în Franţa şi unul
recunoscut oficial că existau deja victime umane ale
în Irlanda. Specialiştii se tem însă că acesta este numai
unei boli cerebrale noi, legate de boala vacii nebune.
Această boală - numită de specialişti varianta nouă de vârful aisbergului, dată fiind perioada lungă de incubaţie
a bolii, şi că în viitor vor apărea mult mai multe cazuri.
boală Creutzfeldt-Jakob (vCJD) - a fost încadrată în
Există încă foarte multe necunoscute în legătură cu
clasa encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST),
alături de boala Creutzfeldt-Jakob şi de boala Kuru. Ele această boală, astfel că viitorul rezervă destul de multe
alcătuiesc o familie de boli degenerative ale creierului, surprize.
care afectează omul şi unele animale domestice şi
ată câteva întrebări pe care este firesc să ni le punem:
sălbatice. Perioada de incubaţie este foarte lungă, de
Pot f i depistate animalele purtătoare de prioni, care
luni sau ani. Nu există nici un tratament care să vindece încă nu manifestă semne de boală?

n mai 1990, John Gummer, ministrul agriculturii
din Anglia, a apărut la televiziune împreuna cu
fiica sa de patru ani, Cordelia, pe care a încurajat-o
să consume, în faţa camerelor de luat vederi, un beefburger (sandviş din came de vită). încerca astfel să dea
greutate afirmaţiilor sale, potrivit cărora consumul de
came de vită era lipsit de orice riscuri.
Trecuseră deja câţiva ani de când în Anglia fusese
diagnosticat primul caz de boală neurologică necunos
cută anterior la bovine: „vaca 133” murise în 1985,
după ce prezentase tremurături ale capului, pierdere în
greutate şi tulburări de coordonare. Specialiştii
atribuiseră simptomele unei „encefalopatii progresive
spongiforme a vitelor”, o boală nouă, care ulterior a
fost supranumită „boala vacii nebune” (ESB), datorită
modului ciudat de manifestare al animalelor bolnave.
Ulterior a devenit limpede că era vorba de o izbucnire
epidemică a acestei noi boli. Vârful epidemiei a fost
atins în anii 1992-1993, cu peste 100.000 de cazuri
confirmate de boală la vite.
în ciuda măsurilor de protecţie pe care majoritatea
ţărilor europene şi le-au luat, interzicând importul de
vite şi de produse din came de vită provenite din
Anglia, boala a depăşit graniţele Marii Britanii. Până
în prezent, s-au raportat peste 180.000 de cazuri de
encefalopatie spongiformă bovină (ESB) în Marea
Britanie şi peste 1.500 de cazuri în mai multe ţări din
Europa de Vest.
Maladia a apărut la vaci datorită practicii nefericite
de a li se suplimenta hrana cu resturi de came provenite
de la oi ce sufereau de scrapie („căpială”), în scopul
creşterii producţiei de lapte şi came. Acest mod de hrănire a început să fie folosit încă din anii 1930 şi a deve
nit o regulă în fermele zootehnice din întreaga lume.
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Până relativ recent, singura me
todă sigură (aşa-numitul „standard
de aur”) pentru diagnosticul ESB a
fost inocularea la cobai a unui ex
tract din carnea animalului testat.
Cobaii erau supravegheaţi timp de
cca doi ani, urmărindu-se eventuala
apariţie a simptomelor de boală, iar
apoi erau sacrificaţi şi ţesutul cere
bral era studiat la microscop. Dato
rită acestei perioade lungi de aştep
tare, singura măsură sigură la depis
tarea unui animal bolnav era sacrifi
carea şi incinerarea tuturor vitelor
din cireada din care acesta făcuse
parte. Deja au fost sacrificate
milioane de vite, cu costuri uriaşe.
Foarte recent s-a reuşit punerea
la punct a unei metode de diagnostic
rapid, în numai cinci ore, care per
mite diferenţierea animalelor conta
minate de cele sănătoase. Precizia
metodei urmează să fie evaluată în
lunile ce vor urma.
Este posibil ca boala să existe şi
la noi în (ară?
Deşi până la data scrierii acestui
articol România nu a comunicat nici
un caz de ESB, nu există nici o sigu
ranţă că boala nu există şi la noi.
Dr. Maura Ricketts, o specialistă din
cadrul OMS, declara recent că „teama
noastră este că s-a efectuat suficient
comerţ internaţional cu came, supli
mente de hrană pentru vite din came
şi vite vii pentru ca expunerea să ca
pete proporţii mondiale. Ne mai îngri
jorează faptul că unele ţări, care au
primit astfel de produse, nu au sisteme
de supraveghere şi testare necesare
pentru depistarea bolii la animale
sau la populaţia umană”. România
face parte din rândul acestor ţări.
Autorităţile din Germania se mân
dreau până recent că grija deosebită
pentru siguranţa cetăţenilor va împie
dica pătrunderea bolii în interiorul
graniţelor acestei ţări. în 24 noiembrie
2000 s-au confirmat primele două
cazuri de ESB la vaci născute pe te
ritoriul Germaniei. La mai puţin de
două luni, ministrul sănătăţii şi cel
al agriculturii din această ţară îşi dă
deau demisia în urma criticilor aspre
despre felul cum au tratat această
problemă gravă.
Nu ar fi de mirare - deşi toţi

dorim contrariul - să aflăm că şi în
ţara noastră există „vaci nebune”. în
Elveţia, una din 200 de vaci este infec
tată, în Franţa, cel puţin una din 500...
Se poate transmite boala prin
transfuzii de sânge?
Deşi nu există indicii certe, această
cale de transmitere pare foarte proba
bilă. Recent, Crucea Roşie şi alte or
ganizaţii medicale au recomandat ex
cluderea locuitorilor din ţările Europei
occidentale de la donarea de sânge!
Cât de sigur este laptele de vacă?
Deşi încă de la începutul epidemiei
au existat temeri (se constataseră, de
pildă, cazuri de transmitere a bolii de
la vaca bolnavă la viţel, dar ulterior
s-a stabilit că agentul patogen trecuse
la viţel transplacentar, încă din viaţa

„Obiceiurile şi practicile
oamenilor au adus pă
mântul într-o asemenea
stare, încât pentru fami
lia omenească trebuie
să se găsească o altă
hrană, în locul celei de
provenienţă animală.”
intrauterină, şi nu ulterior naşterii,
prin lapte), datele acumulate până
recent par să nu incrimineze lactatele
ca vehicul de transmitere a bolii.
Pe de altă parte, persistă încă mul
te necunoscute în legătură cu această
boală. Siguranţa iniţială a experţilor
lasă loc pe zi ce trece unei atitudini
tot mai îngrijorate. în data de 15
ianuarie 2001, Agenţia de standarde
alimentare din Marea Britanie a
anunţat iniţierea unor investigaţii
speciale, pentru a se vedea dacă boa
la se poate transmite şi prin lapte.

Concluzii si
* recomandări
Trăim timpuri profetice. Este mai
mult de un veac de când Ellen White
scria: „Lumina care mi-a fost dată
este aceea că nu va trece prea mult
înainte de a fi necesar să renunţăm la
toate produsele alimentare de origine
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animală. Chiar şi laptele va trebui să
fie lăsat la o parte. Boala se înmulţeşte
cu repeziciune. Blestemul lui Dumnezeu
se află asupra pământului, pentru că
omul l-a blestemat. Obiceiurile şi prac
ticile oamenilor au adus pământul în
tr-o asemenea stare, încât pentru fami
lia omenească trebuie să se găsească o
altă hrană în locul celei de provenienţă
animală... Dumnezeu ne poate da alt
ceva” {Dietă şi hrană, ed 1999, pag. 478).
Oare sunt boala vacii nebune şi
vCJD semnalul că trebuie să renun
ţăm la consumul de lapte?
Credem că sfatul inspirat de mai
jos oferă cel mai bun răspuns:
„Va veni timpul când ar putea
fi necesar să renunţăm la unele ali
mente pe care acum le folosim, cum
ar fi laptele, smântână şi ouăle; dar
nu trebuie să ne îngreunăm situaţia
prin restricţii premature şi extreme.
Aşteptaţi până când împrejurările o
vor cere şi Domnul va pregăti calea
pentru aceasta” (Sfaturi pentru sănă
tate, pag. 128).
Deşi „împrejurările” actuale sunt
încă incerte, devine tot mai limpede
faptul că timpul despre care vorbea
Ellen White este foarte aproape.
Iată câteva recomandări pentru ca
timpul acela să ne găsească pregătiţi:
• Dacă nu aţi renunţat la consumul
de carne (de orice fel), credem că
acum este momentul să o faceţi.
Trecerea la o dietă vegetariană se
face treptat şi aveţi nevoie de timp
pentru a învăţa să gătiţi altfel. Nu
uitaţi că, deşi Dumnezeu i-a îngăduit
la un moment dat omului să con
sume anumite tipuri de carne, „la
început n-a fost aşa” (Mat. 19,8).
• Chiar dacă mai folosiţi produse
lactate, străduiţi-vă să învăţaţi să
gătiţi şi să consumaţi o hrană total
vegetariană măcar o zi pe săptămână.
• Fiţi foarte selectivi în alegerea
surselor de lapte şi alimente de origi
ne animală pe care le mai consumaţi.
ă întreb ce ar face dl John
Gummer, dacă ar putea da
timpul înapoi şi s-ar putea afla din
nou în faţa camerei de luat vederi.
Cât de favorizaţi suntem că avem
sfaturile inspirate ale lui Ellen White!
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Dr. Gily lonescu este directorul
Departamentului Sănătate al Uniunii de Conferinţe.

Sharon Dalton Williams
deauna, chiar atunci când nu înţelegea.
e sentimente are Dumnezeu faţă de mame? Eu
Inima mamei şi cea a copilului sunt împletite pentru
cred că Biblia ne arată că, în faţa lui Dumnezeu,
totdeauna. îmi imaginez că lui Isus îi este dor de mama
toate mamele sunt sfinte.
Sa, chiar acum. Domnul Isus este împăratul împăraţi
Dumnezeu doreşte să ne privim mamele cu aceeaşi
lor şi Domnul domnilor. El Se află în Locul Prea Sfânt
apreciere înaltă cu care El le priveşte. Când a salutat-o
din sanctuar, unde mijloceşte pentru poporul Său. El
pe Maria ca să îi spună că ea urma să fie mama Mântu
este
comandantul suprem al oştirii cereşti. Cu toate
itorului, îngerul Gabriel a numit-o cea „căreia ţi s-a
acestea,
eu cred că, uneori, El Se plimbă pe străzile
făcut mare har” (Luca 1,28). Dumnezeu ne sfătuieşte să
goale ale cerului, dorind ca mama Lui să fie acolo.
nu neglijăm învăţătura mamelor noastre (Prov. 1,8) şi
îmi imaginez că El are atâtea lucruri pe care doreşte
ne îndeamnă să le onorăm când au îmbătrânit (Prov.
să i le poată împărtăşi! Parcă îl văd cât este de nerăb
23,22). El ne porunceşte să manifestăm cinstire,
dător să îi arate Măriei rezultatele eterne ale iubirii şi
ascultare cuvenită şi politeţe faţă de mamele noastre
sacrificiului ei. Să îi arate cum a
(Ex. 20,12). De când ne naştem până
cooperat
ea cu planul de mântuire,
când ele sunt aşezate la odihnă, tre
Dumnezeu compară pentru că a fost dispusă să fie mama
buie să ne privim mamele totdeauna
pe care a dorit-o Dumnezeu. în felul
ca fiind sfinte.
iubirea Sa pentru noi acesta, ea I-a oferit lui Isus iubirea şi
Când doreşte să exprime cu câtă
educaţia de care a avut nevoie în
bunătate Se îngrijeşte de noi şi cât de
cu
devotiunea
unei
primii Săi ani şi care L-au pregătit
mult ne iubeşte El, Dumnezeu com
pentru
a-Şi aduce la îndeplinire
pară iubirea Sa pentru noi cu devoţimame.
chemarea de a fi Mântuitor.
unea unei mame. El ne spune că ne
Sunt sigură că El doreşte să-i
mângâie, că nu ne uită niciodată şi că
ne apără, aşa cum ar face o mamă (vezi Is. 66,13; 59,15 prezinte prieteni de-ai Săi, ca Enoh, Moise şi Ilie. Şi
şi Mat. 23,37). Dumnezeu nu ar fi putut să folosească o parcă îl văd aşteptând aproape nerăbdător să-i arate
descriere în cuvinte mai frumoasă decât cea pe care ne-a locuinţa pe care a pregătit-o în mod special pentru ea,
chiar lângă sala tronului.
dat-o, în care vedem că El are iubirea duioasă a unei
Ellen White descrie scena emoţionantă a reunirii
mame, că ne ţine cu bunătate în braţele Sale când sun
dintre Domnul Isus şi Adam, după a doua venire a
tem îndureraţi, că ne păstrează permanent în gândurile
Domnului Isus.2 Dar aş dori să vă imaginaţi împreună
Sale şi că ne protejează, suferind pedeapsa în locul
cu mine o altă reunire emoţionantă care va avea loc la
nostru, ca să putem trăi veşnic.
revenirea Domnului Isus - o reunire a mamei cu Fiul.
în timpul vieţii Sale pe pământ, Domnul Isus a
O puteţi vedea pe Maria stând la o oarecare depăr
manifestat faţă de Maria, mama Lui, aceeaşi cinste,
tare şi privind cum Fiul său îi primeşte în cer pe toţi
politeţe şi ascultare pe care le-a poruncit pe Sinai (vezi
cei răscumpăraţi? Este aşa de mândră! Şi apoi privirile
Ex. 20,12). Ellen White a scris că „viaţa Domnului
lor se întâlnesc. Nenumărate emoţii le trec pe faţă înHristos s-a deosebit prin respectul şi iubirea arătate faţă
de mama Sa... în tot cursul vieţii Lui, ea a luat parte la tr-o clipă. Maria şi Isus aleargă unul spre altul şi Isus
simte din nou îmbrăţişarea mamei Sale după atâţia ani.
suferinţele Sale”.1 Chiar în timp ce Se afla pironit pe
cruce, având moartea în faţă, Isus S-a asigurat că mamei El priveşte cu iubire în faţa femeii care L-a învăţat în
timp ce creştea şi care I-a susţinut lucrarea în timpul
Sale i se va purta de grijă în lipsa Lui (Ioan 19,27).
vieţii Sale ca om.
Isus a depins de Maria aşa cum fiecare dintre noi
Şi abia acum cerul este perceput într-adevăr ca acasă.
depindem de mama noastră pentru sprijin emoţional şi
spiritual. Dintre toţi oamenii, Maria a fost aceea care a
1 Hristos, Lumina lumii, ed. 1997, pag. 63
simţit durerea când El era îndurerat, care s-a bucurat
2 Tragedia veacurilor, ed. 1997, pag. 665-667
când El Se bucura, care a fost tristă când El era întris
tat, care a trăit suferinţa respingerii aşa cum a trăit-o El.
Sharon Dalton Williams locuieşte la Laurel, Maryland Ea scrie şi publică
Spre ea Se îndrepta El când avea nevoie să Se rezeme
un buletin informativ lunar, Word in Due Season (Cuvânt la timpul potrivit).
pe umărul cuiva. La ea alerga El ca să-i împărtăşească
Adventist Review, 4 mai 2000
bucuria şi veştile Lui. Ea era aceea care îl asculta întot
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„V-am scris, tinerilor...” - „V-am scris, tinerilor...” - „V-am scris, tinerilor...”

Corina Tuzla
inereţea este simbolizată uneori şi prin anotimpul
primăverii. In acest an, martie este luna care aduce
timpul special de părtăşie şi de (re)consacrare al
săptămânii de rugăciune pentru tinerii din biserica noastră.
Considerată în mod tradiţional drept prima lună a primăve
rii, va aduce ea şi în inima noastră înviorare şi descătuşarea
izvoarelor „vieţii din belşug”? Dacă ne punem încrede
rea în Dumnezeu şi îl rugăm să împlinească miracolul
renaşterii şi în noi, Tatăl ceresc, care ne iubeşte atât de
mult, Se va bucura să ne asculte.
O nouă săptămână de rugăciune pen
tru tineri, prima a noului mileniu - şi
parcă nici nu se putea găsi o temă mai
potrivită pentru acest început decât viaţa
unor tineri remarcabili, care şi-au pus
întreaga energie în slujba lui Dumnezeu
şi a semenilor şi care, mai ales, au fost
dispuşi să se supună voinţei Sale şi
să-şi lase la o parte temerile ca să împli
nească voinţa Sa. Aceste studii deschid o
fereastră asupra unor aspecte prea puţin
cunoscute şi rar abordate ale vieţii lor,
iar ceea ce aflăm astfel poate însemna
o mare încurajare pentru noi, tinerii de
astăzi. Şi noi, la fel ca ei, avem de luptat cu propria
slăbiciune, cu visurile noastre de viitor nu întotdeauna
în armonie cu planul lui Dumnezeu (chiar dacă ţinta
visată nu este rea în sine!), cu dispreţul celor din jur necredincioşi, dar şi cărturari experţi în ştiinţa despre
Dumnezeu, şi care de fapt nu-L mai cunosc...
Domnul are nevoie şi astăzi de noi, copii,
adolescenţi şi tineri, pentru a atinge inimile altor tineri,
sau ale părinţilor noştri, sau ale altora care n-au trăit
încă bucuria de a fi copiii Săi...
ot pentru a ne încuraja, precum şi pentru a ne
adânci perspectiva, să revedem câteva dintre
evenimentele importante ale anului care a trecut.
• Programul pentru Exploratori continuă să crească anul 2000 a marcat publicarea manualului, iar acum au
fost date la tipar şi cele patru caiete, finalizate în luna
ianuarie.
• Programul pentru Companioni este pe cale să cape
te o structură mai clară, oferind câteva direcţii mai con
turate - am început lucrul la materialele pentru instruc
tori şi pentru Companioni şi sperăm că, în curând, vor
putea fi tipărite şi ele.
1Tabere, convenţii, festivaluri de creaţie - acestea

T

T

CURIERUL ADVENTIST

au intrat de mult în „obişnuitul” programelor de tineret
ale fiecărei conferinţe. Cu toate acestea, nu au devenit o
rutină, ci de fiecare dată aduc ceva nou, un suflu proas
păt - aşa cum este şi inima participanţilor!
• La câteva tabere şi convenţii, ne-am bucurat de
prezenţa unor invitaţi speciali: fraţii Robert Holbrook,
de la Conferinţa Generală, Gary Johnson, din Consiliul
Exploratorilor al Conferinţei Georgia-Cumberland,
Corrado Cozzi, de la Diviziunea Euro-Africa, şi Norm
Middag, consilier al Departamentului
Tineret al Conferinţei Generale. Pre
zentările lor au fost foarte apreciate de
tineri, aceasta reieşind „negru pe alb”
din sondaje făcute cu aceste prilejuri.
Participanţii cereau să invităm mai des
oameni care ne pot împărtăşi atât de
multe din experienţa lor şi din perspec
tiva diferită pe care o aduc.
•
în toate conferinţele, s-a lucrat la
construirea sau finisarea centrelor de
tineret. Nadăş în Banat, Podiş în Moldova,
Moeciu de Sus în Muntenia, Sătic în
Oltenia, Vadu Moţilor în Transilvania
de Nord şi Lăpuşna în Transilvania de
Sud - toate acestea sunt nume deja cunoscute de tineri, fie
că unele dintre aceste centre sunt aproape de inaugurare,
fie că au primit deja oaspeţi, fie că sunt încă în faza de
proiect. în mijlocul naturii, departe de artificialul, de zgo
motul, de agitaţia şi de timpul prea măsurat ale oraşelor,
cei care vor veni chiar numai pentru o săptămână se vor
putea apropia mai mult de Domnul şi unii de alţii.
• TINSERV. Este suficient să menţionăm acest
nume, care deja a trezit entuziasmul multora. Curierul
din ianuarie a dat mai multe detalii despre desfăşurarea
şi succesul proiectului pilot. Acum... urmează ca „pui”
de TinSerV să răsară în multe locuri, poate chiar din
vacanţa de primăvară! E timpul potrivit pentru a face
planuri, dacă nu le-aţi făcut deja.
• Cine n-a auzit şi de „Ocolul pământului în 200 de
minute”? O altă acţiune a tinerilor din biserica noastră,
care a captat interesul publicului şi al mass-mediei, cu
ocazia Zilei Internaţionale Antifumat. Şi care, mai mult
decât atât, pentru mulţi dintre cei care au primit invitaţii la
seminarele antifumat, broşuri sau autocolante, a constituit o
ocazie de a afla mai multe despre efectele acestui drog, mo
dalităţi de a se vindeca de dependenţă sau cel puţin ocazia
de a medita puţin la preţul „plăcerii” sau al obişnuinţei lor.
M A R T IE - 2 0 0 1

De la „ocolul pământului”, gândul
se îndreaptă spre cei care cu adevărat
au plecat pe alte meleaguri, nu ca să
ducă o viaţă mai normală decât este de
regulă posibil aici, nu ca să vadă lumea,
nici măcar pentru ca să studieze, cu o
bursă... Probabil că mulţi au auzit de
Geo Vrabie, fratele nostru acum ador
mit în Domnul. El a auzit chemarea
lui Dumnezeu şi a ales să-I răspundă.
A plecat să lucreze în Turcia, prin ADRA,
pentru a face cunoscut dragostea lui
Dumnezeu şi Evanghelia Sa într-o ţară
musulmană, care - oricât de deschisă
pare la prima vedere faţă de Occident
şi faţă de valorile acestuia - este încă
destul de reticentă şi chiar ostilă fa
ţă de Cel care este Calea, Adevă
rul şi Viaţa. Geo a umblat pe Cale, a
cunoscut Adevărul şi are Viaţa veş
nică în Domnul Isus Hristos. Poate
şi alţi tineri, inspiraţi de exemplul
lui, vor accepta provocarea de a lăsa
confortul şi siguranţa, atât cât sunt,
pentru a se consacra slujirii unor oa
meni care n-au auzit solia mântuirii
şi care nu-L caută pe singurul Dum
nezeu adevărat.

La odihnă / Urmare din pagina 31
de Ziua a Şaptea din Vatra Dornei.
Fratele Magopăţ a răspuns totdeauna
apelurilor comunităţii, fiind un ade
vărat exemplu de credinţă şi dăruire.
In urma sa rămân patru copii şi opt
nepoţi, pe care i-a iubit din tot sufle
tul şi cărora le-a dat cele. mai bune
sfaturi.
Stana Ciupitu, din comunitatea
Chirnogeni, s-a stins din viaţă după o
îndelungată şi grea suferinţă. Până în
ultima clipă, a ramas credincioasă le
gământului încheiat cu Dumnezeu la
frageda vârstă de 15 ani, cunoscând
din experienţă puterea rugăciunii şi
oferind celor ce au cunoscut-o un
exemplu de modestie, simplitate şi
sinceritate. Cuvintele şi faptele sale
de înţelepciune şi bunătate au scos la
iveală un caracter curat şi au arătat
întotdeauna încrederea dânsei în îm
plinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu
pentru cei care II iubesc.
Zamfira Hărşan (15 sept. 1907,
Larga, Mureş - 2 dec. 2000) a încetat
din viaţă la vârsta de 93 de ani. Bote

Raliul vieţii
»
una viitoare, în 15 aprilie, va demara Raliul Vieţii, seria de
seminarii organizate de tineri, pentru tineri, în comunităţi din toată
ţara. Invitaţi-i pe prietenii, pe colegii voştri - şi nu uitaţi că puteţi obţine
materialele necesare (studiile biblice) de la conferinţa de care aparţineţi,
în funcţie de câţi participanţi estimaţi că veţi avea.
Dacă nu a fost posibil să realizaţi proiectul „Vino acasă!”, pentru săptă
mâna de rugăciune, Raliul Vieţii este o nouă ocazie în care îi puteţi invita
pe tinerii care de un timp s-au retras din viaţa bisericii să revină în mijlocul
ei. Nu-i ocoliţi nici pe cei pe care nu i-aţi mai văzut de mai mult timp;
uneori, chiar după ani de zile, oamenii nu aşteaptă decât să-i cheme cineva.
Propuneţi-vă obiective îndrăzneţe cu acest prilej şi, prin rugăciune, să
primiţi mulţumirea împlinirii lor!

L

ând citiţi acest articol, proba
bil săptămâna de rugăciune a
început deja, poate s-a şi încheiat.
10 martie, ultima zi din această
săptămână destinată reînnoirii şi
întăririi noastre spirituale, mar
chează şi Ziua Tineretului. Să nu
uităm că aniversările pot fi şi o
foarte bună ocazie de analiză, de
bilanţ şi de generare a unor noi
idei şi proiecte. Lucru adevărat
atât pentru Departamentul de

Tineret, pentru tinerii bisericii luaţi
ca parte a trupului Domnului Hristos,
cât şi pentru fiecare dintre noi, perso
nal. Fiecare, în rugăciunea din „odă
iţa” lui, să-I cerem Domnului să ne
descopere planul Său pentru viaţa
noastră - şi pentru anul acesta, pentru
luna aceasta, pentru astăzi. Şi, mai ales,
să facă să strălucească şi pe chipul
nostru lumina slavei caracterului Său.

zată în 1933 în biserica adventistă
din Idicel de Pădure, a avut experi
enţe deosebite cu Dumnezeu. A de
monstrat, prin multe necazuri, în
care nu şi-a pierdut optimismul şi
vigoarea încrederii în fericita spe
ranţă, că o persoană simplă poate fi
un stâlp în biserică şi un martor
pentru Dumnezeu.
Lidia Stan (20 mai 1954 - 31 dec.
2000), din comunitatea SperanţaConstanţa, alege din copilărie să-L
slujească pe Dumnezeu, asemenea
mamei sale. De-a lungul întregii
vieţi, a folosit ocazia să-L cunoască
pe Dumnezeu prin studiu. La vârsta
de 16 ani, este botezată în Biserica
Adventistă, dorind să-L urmeze pe
Mântuitorul. Şase ani mai târziu, se
căsătoreşte cu fratele Ioan Stan şi
continuă să slujească în diferitele
departamente ale comunităţii locale;
a fost instructoare la Şcoala de Sa
bat, diaconeasă, diriginte de tineret
şi primă diaconeasă. A trecut la
odihnă prematur, având încrederea
vie că „Domnul vine curând”.
Viorica Fara (decedată 11 feb.

2000), membră a comunităţii BetaniaTimişoara, a decedat fulgerător, la doar
56 de ani. Mama, soţul, copiii şi nepoţii
nu pot uita zâmbetul şi buna dispoziţie
care au caracterizat-o, iar cei care au
vizitat comunitatea Timişoara îşi vor
aduce mereu aminte de ospitalitatea sa.
Iuliana Tuteanu (n. 1931, Tg. Secu
iesc, Covasna - dec. 2000, Ocna Mureş,
Alba) s-a născut într-o familie cu încă
şase copii. Mama lor, credincioasă, se
roagă pentru copiii săi, iar la vârsta de
14 ani, Iuliana împreună cu trei surori
de-ale ei coboară în apa botezului. La 24
de ani, se căsătoreşte cu fratele Dan Tu
teanu şi au împreună cinci fiice, care în
temeiază cămine creştine. în anul 1978
se stabileşte la Ocna Mureş şi participă
activ şi cu sacrificii la construirea noii
case de rugăciune. O fire liniştită, cu
vorbire domoală, îşi împleteşte bucuriile
căminului cu Cântările speranţei. Este
lovită de boală şi, după al doilea atac
cerebral, se stinge încet, lăsând în urmă
alte cinci lumini. „Doamne, câtă fericire”
şi „Eşti pacea mea” sunt cântările pe ca
re le cânta pe patul de suferinţă. închide
ochii aşteptând învierea celor drepţi.
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Corina Ana Tuzla este asistent al directorului
Departamentului Tineret al Uniunii de Conferinţe.
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„S-a părut nimerit...”

Adunarea Generală a Conferinţei Banat, Timişoara, 6 februarie 2001
Emil Dulgheru
„Să fii ancorat prin credinţă acolo unde Domnul Hris
ub razele surprinzător de calde ale unui soare
tos realizează în prezent mijlocirea pentru noi este o sursă
deosebit de generos pentru această perioadă a
de speranţă pe care se poate conta într-o vreme ca aceasta
anului, care aparţine de drept iernii, din cele cinci
judeţe (Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara)pealecare o traversăm”.
După intonarea cântării „Ca un cerb setos de ape, după
Conferinţei Banat, delegaţii s-au îndreptat marţi, 6
Tine eu suspin”, ne-am deschis în mod natural inimile în
februarie, spre sediul conferinţei, unde, începând cu ora
faţa Mijlocitorului nostru, im
8,00, aveau să participe la
plorând susţinerea Sa şi pe par
Adunarea Generală. Aceas
cursul
lucrărilor care ne stăteau
ta a început prin intonarea
în faţă.
imnului „Te-adorăm în
Confirmându-se prezenţa
fericire, Domn al gloriei
majorităţii delegaţilor, lu
cereşti”, după care au fost
crările Adunării Generale au
înălţate două rugăciuni:
fost declarate deschise, după
una în limba maghiară şi
care s-a trecut la prezentarea
una în limba română.
raportului de către preşedin
Fratele Ion Buciuman,
tele Conferinţei Banat. Tocmai
preşedintele în exerciţiu al
în timp ce se adopta prin vot
Conferinţei Banat, a adre
acest raport, şi-a făcut apariţia
sat un cuvânt de bun venit
prima echipă de la Hope Media
tuturor delegaţilor pre
Center, împreună cu fratele
zenţi, salutând şi prezenţa
Daniel Amarghioalei. Au fost
fraţilor: Ulrich Frikart,
salutaţi cordial de preşedintele
preşedintele Diviziunii
conferinţei, după care şi-au
Euro-Africa, Adrian Bocăintrat imediat în rol, imor
neanu şi Ioan CâmpianDe la stânga: Marius Morar, Beniamin Zeiler, Pavel talizând câteva imagini. A
Tătar, din partea Uniunii
Memete, Gabriel Dragoş, Ionel Soponariu, Ioan Stinghe
avut loc apoi desemnarea unui
de Conferinţe. Pe parcursul
comitet de organizare. în timp
serviciului devoţional care
ce acest comitet şi-a desfăşurat activitatea, în sala mare a
a urmat, fratele Frikart a subliniat viziunea apostolului
continuat prezentarea seriei de rapoarte. După avansarea
Pavel exprimată în Evrei 6,19, unde speranţa noastră este
propunerilor pentru comitetul de numiri, alcătuit din 14
comparată cu o ancoră a sufletului care nu este aruncată
de la înălţimea clipei prezente în jos, spre trecut, ci în cer, persoane de pe întregul cuprins al conferinţei, şi după
confirmarea acestuia prin vot, acest comitet, alături de
spre viitor, unde Domnul şi Mântuitorul nostru Isus
Hristos mijloceşte pentru noi în sanctuar. S-a accentuat de fraţii Frikart şi Bocăneanu, s-a retras pentru a-şi începe
activitatea.
asemenea ideea că acest adevăr biblic constituie un
Prima propunere a Comitetului de numiri a căzut la
mandat specific bisericii noastre şi pe care Dumnezeu ni
vot. Noua propunere a fost confirmată printr-un vot con
l-a încredinţat tocmai pentru ca, la rândul nostru, să-l
fortabil - 93 de voturi pentru. Astfel, în jurul orei 16,30,
împărtăşim tuturor celor care au astăzi atâta nevoie de el:
Conferinţa Banat avea un nou preşedinte în persoana fra
Comitetul Executiv al Conferinţei Banat telui Memete Pavel. Treptat au fost completate şi celelalte
funcţii.
Preşedinte: Pavel Memete, secretar: Marius Morar,
Experienţa de marţi, 6 februarie, de la Timişoara este
membri: Ionel Soponariu (trezorier), Ioan Stinghe
una în urma căreia putem spune că „s-a părut nimerit Du
(Asociaţia Pastorală), Beniamin Zeiler (Tineret),
hului Sfânt şi nouă” (Fapte 15,28) ca aceasta să fie echipa
Gabriel Dragoş (Şcoala de Sabat şi Activităţi Laice),
care să mijlocească transmiterea speranţei, de aici, din
Mihai Maur (Educaţie), Doina Engelhardt (Misiunea
Banat, pentru ca să contribuim şi noi prin aportul nostru
Femeii), Ion Pop (Isprăvnicie), Felician Fara (Sănă
umil la grăbirea revenirii Mântuitorului.

S

tate), Valentin Rusu (Spiritul Profeţiei), Teofil Brânzan (Familie), Emil Banga (pastor), Mihai Ghişoiu
(pastor), Josef Mesazaros (membru laic).

Emil Dulgheru este directorul postului de radio
Vocea Speranţei din Timişoara.
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Sub semnul prieteniei
Adunarea Generală a Conferinţei Moldova, Bacău, 8 februarie 2001
Ştefan Ropotică
entru întreaga lume, ziua de 8 februarie, aşa cum
numărului de membri în ultimii trei ani, dar şi îngrijorarea
pentru numărul în creştere al excluderilor şi pentru scăde
este înscrisă în calendarul zilelor speciale ale anu
lui 2001, s-a numit „Ziua Prieteniei”. Pentru Confe rea vigorii şi capacităţii misionare a bisericii prin plecarea
rinţa Moldova, pentru cei care trăiesc „într-o plăcută prie la muncă în străinătate a unui însemnat număr de membri
activi. Corpul pastoral al Conferinţei Moldova are un atu:
tenie” şi se duc „împreună cu mulţimea în Casa lui Dum
nezeu” (Ps. 55,14), a însemnat ceva mai mult: desfăşurarea tinereţea. 36 dintre pastori au vârsta sub 40 de ani. Acest
lucru poate fi o speranţă şi o garanţie că dinamismul, spiritul
lucrărilor Adunării Generale.
de echipă, creativitatea şi viziunea, puse în mâna lui Dum
încă din primele ore ale dimineţii, aleea din strada
Energiei nr. 25, Bacău, a
nezeu, vor oferi stabilitate şi
devenit animată. Sosiţi din
succes bisericii în viitor. In me
cele opt judeţe ale Moldovei,
moria celor 609 membri dece
cei aproximativ 300 de dele
daţi, cu emoţie în glas, partici
panţii au intonat imnul „Ne
gaţi şi invitaţi - pastori activi,
pastori pensionari, laici aşteaptă-un cămin strălucit”.
păşeau grăbiţi către locul ales
Raportul trezorierului, fra
pentru desfăşurarea lucrărilor.
tele Vasile Ciobanu, a păstrat
Cu puţin peste ora 8,00,
aceeaşi linie clară: dăruirea
ora oficială de începere a lu
inimii noastre Domnului este
crărilor, fratele Teodor Huţaobligatorie pentru înaintarea
lucrării. Dăruirea este un privi
nu, preşedintele în exerciţiu
al conferinţei şi secretar al
legiu mult mai înalt decât prediUniunii de Conferinţe, adre
carea sau învăţarea, pentru că
sează un cald cuvânt de bun
Mântuitorul nostru, înainte de a
De la stânga: Gabriel Ban, Daniel Chirileanu, Costel predica sau învăţa, S-a dăruit pe
venit participanţilor. Au fost
prezenţi delegaţi speciali: fraţii Iosub, Viorel Ciobanu, Pavel Burlacu, Ştefan Ropotică Sine însuşi pentru salvarea noas
Ulrich Frikart, preşedintele Diviziunii Euro-Africa, Adrian tră. în perioada mandatului încheiat, conferinţa a finalizat 28
de noi biserici, a început construcţia altor 62 şi are în plan,
Bocăneanu şi Ioan Câmpian-Tătar, din partea Uniunii.
Adunarea Generală a fost deschisă prin intonarea imnu- pentru anul 2001, să înceapă construcţia altor 25 de biserici,
lui „Speranţa mea e doar Hristos”. Au urmat momentele deîn aşteptarea propunerilor comitetului de organizare,
voţionale, conduse de fratele Ulrich Frikart. Puterea Cuvân- prezentarea rapoartelor departamentelor a întregit tabloul
tului a atins inimile tuturor. Textul-cheie, Ioan 10,9: „Eu sunt unei munci susţinute în ultimii trei ani, în care biserica a cresUşa”, a fost o invitaţie la apropierea de Singurul care ne poate cut numeric, s-a maturizat şi a câştigat respectul şi demnitaoferi perspectiva împărăţiei Cerului, de cercetare şi de preda- tea pe care le merită în peisajul religios şi social al vremii.
re a inimii, minţii şi voinţei personale Celui care ne oferă
Lucrările Adunării Generale a Conferinţei Moldova
adevărata viziune cu privire la lucrarea Sa. Rugăciunile
s-au încheiat după ora 20, cu o rugăciune rostită de fratele
Ulrich Frikart, preşedintele Diviziunii Euro-Africa.
care au fost rostite au dovedit că inimile au fost atinse de
puterea Duhului Sfânt, că fiecare era dispus să fie o uşă des
Ştefan Ropotică este trezorierul Conferinţei Moldova.
chisă pentru influenţa Lui şi pentru predarea în puterea Sa.
După prezentarea regulamentului de desfăşurare a
Comitetul Executiv al Conferinţei Moldova
lucrărilor, preşedintele în exerciţiu, fratele Teodor Huţanu,
Preşedinte: Vasile Ciobanu, secretar: Gabriel Ban
şi-a prezentat raportul. Pentru a fi gata la ultima chemare,
(conduce
şi Departamentul Educaţie), membri: Ştefan
imperativul lucrării în teritoriu a fost cuprins în acrostihul
Ropotică
(trezorier,
Comunicaţii), Pavel Burlacu (Aso
„MOLDOVA” , fiecare literă cu o semnificaţie aparte: „Cu
ciaţia
Pastorală,
Libertatea
Religioasă), Daniel Chiri
Mărturia Duhului în inimi, ne Orientăm spre viitor, Lăsându-ne cu Dăruire spre Ordinea lumii noi, şi Vestim mântuirea leanu (Tineret), Constantin Iosub (Şcoala de Sabat şi
în Armonie spirituală”. După votarea raportului, a fost ales Activităţi Laice, Publicaţii), Stelian Iacob (Familie),
Dumitru Morhan (Isprăvnicie), Constantin Dinu (Să
comitetul de organizare care şi-a început imediat lucrările
nătate), Marius Munteanu (Spiritul Profeţiei), Daniel
sub preşedinţia fratelui Adrian Bocăneanu.
Ţiplea, Lenuţa Istrate, Oswald Prisăcaru, Adrian
în raportul său, secretarul conferinţei, fratele Gabriel
Ban, a exprimat recunoştinţa pentru creşterea constantă a
Golea (pastor), Eduard Sergiu Gavril (pastor asistent)
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Alegeri Naţionale ale AMiCUS

Asociaţia Foştilor Deţinuţi pe Mo
tive de Conştiinţă (AFDMC) din Ro
mânia solicită materiale pentru publi
carea unei cărţi, File de istorie adventă. Conducerea asociaţiei noastre do
reşte să alcătuim şi să publicăm o carte
care să cuprindă un istoric al acestei or
ganizaţii, precum şi pagini şi file din tre
cutul de luptă şi de biruinţă în apărarea
cauzei Legii şi Numelui lui Dumnezeu.
Pentru lucrarea propusă cerem, pe
această cale, membrilor asociaţiei din
ţară şi chiar celor care sunt plecaţi pes
te hotare să îşi formuleze în mod amă
nunţit experienţele pe care le-au avut
în acei ani de persecuţie în armată, în
perioada anilor 1950, şi să le trimită la
adresa sediului, urmând să fie pregăti
te şi publicate.
Pentru ca aceste materiale să poată
fi luate în considerare, este necesar ca
autorii să-şi scrie adresa exactă, precum
şi date exacte privind experienţele,
condamnarea şi detenţia, locul şi du
rata executării pedepsei. Materialul
trebuie să fie însoţit şi de o fotografie.
Adresa asociaţiei este: Vasile Lupu,
Tg. Neamţ, Bd. Ştefan cel Mare, Bloc B2,
parter, secţia optică, cod 5675, judeţul
Neamţ. Informaţii pot fi cerute la numă
rul de telefon 033-790007, orele 9-13.
Vasile Lupu, preşedinte

începe Concursul de A rtă Darul
Profeţiei. Ellen G. White Estate şi Uni
versitatea Adventistă Southwestern fi
nanţează un concurs de artă Darul Profe
ţiei, pentru a spori înţelegerea cu privi
re la valoarea darului profeţiei în rân
durile tinerilor din lumea întreagă.
Vor fi distribuite premii în valoare
de peste 8.000 dolari, în trei categorii
de vârstă: tineri (18-30 ani), adolescenţi
(13-17 ani) şi copii (4-12 ani).
Toate contribuţiile trebuie să fie
trimise până la 1 august 2001. Pentru
instrucţiuni şi pentru criterii de apre
ciere, scrieţi la: Gift of Prophecy Art
Contest, Southwestern Adventist
University, 300 N. College Drive,
Keene, TX 76079, U.S.A.
Adventist Review, 18 ianuarie 2000

A zecea întâlnire a Agenţiei Matri
moniale REBECA. între 22 şi 24 decem
brie 2000 a avut loc, la Institutul Teologic
Adventist de la Cemica, cea de-a zecea
întâlnire a Agenţiei matrimoniale REBECA,
cu aproape 120 de participanţi.
Biserica Adventistă este constant

sociaţia Studenţească AMiCUS (Adventist Ministry to College and
University Students - în traducere - Slujire adventistă pentru studenţii
din colegii şi universităţi) cunoaşte o răspândire internaţională. Din 1993, ea
a fost organizată şi în România, fiind cuprinsă în programul Departamentului
Tineret. AMiCUS reprezintă un grup suport care urmăreşte împlinirea nevoilor
spirituale, intelectuale şi fizice ale membrilor săi, în contextul Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea. Activitatea asociaţiei este direcţionată şi spre
studenţii neadventişti.
în perioada 23-26 noiembrie 2000, s-a desfăşurat, la Mediaş, Convenţia
Naţională AMiCUS, în cadrul căreia a avut loc alegerea unui nou Consiliu
Director Naţional. Principalul scop al alegerilor a fost redimensionarea acestui
consiliu, în sensul lărgirii sale. în condiţiile în care AMiCUS a cunoscut o
dezvoltare deosebită, prima formulă: preşedinte, secretar, director economic
nu mai este viabilă. în prezent, există 14 filiale AMiCUS, în centrele universi
tare în care există prezenţă adventistă. S-a simţit nevoia înfiinţării unor noi
departamente. După ultimele reglementări produse în statutul asociaţiei,
membrii Consiliului Director Naţional sunt aleşi pe o perioadă de doi ani.
Noul Consiliu Director Naţional este format din: Emanuel Ungureanu (pre
şedinte, Răzvan Babeş (vicepreşedinte), Amelia Coricovac (secretar), Selena
Boghiu (director economic), Taina Răduţ (director relaţii interne), Roland
Hermann (director relaţii internaţionale), Mugurel Iacob (director departament
cultural), Aurelian Horja (director departament marketing). în perioada 16-24
decembrie 2000, Corul Sanctus al Asociaţiei Studenţeşti AMiCUS şi grupul
vocal Enthousiasmos au întreprins un turneu în care au susţinut concerte de
colinde în şase oraşe mari: Arad, Timişoara, Cluj-Napoca, Bacău, Tg. Mureş,
Bucureşti. Sub bagheta lui Jozseph Horvath, dirijorul Operei Maghiare de Stat
din Cluj-Napoca, studenţii au reprezentat şi pe această cale Biserica Adventistă.
Contribuţia Consiliului Director Naţional a fost aceea de organizare efectivă a
concertelor, existând o colaborare foarte bună între conducerea AMiCUS şi
Enthousiasmos Ministries International.
De la dirijor până la fiecare membru din Corul Sanctus, din
Enthousiasmos sau din orchestră, au scris toţi, o dată cu Johann Sebastian
Bach: „Soli Deo Gloria”.
Iar dacă ar fi să mergem mai adânc în definiţie, AMiCUS înseamnă
„prieten”; şi nu orice fel de prieten, ci prieten pentru o viaţă.
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Am elia Coricovac, secretar naţional

preocupată şi dezvoltă iniţiative pentru
membrii ei tineri care vor să-şi înteme
ieze un cămin creştin. REBECA încearcă
să răspundă acestei nevoi. De-a lungul
unei activităţi de aproape patru ani, a
realizat zece întâlniri cu colaboratorii
săi, în diferite locuri din ţară, şi 31 de
căsătorii. REBECA nu promite căsătorii,
dar asigură oportunităţi şi oferă un climat
favorabil pentru cunoaştere şi părtăşie.
Dacă eşti tânăr, necăsătorit, botezat,
ai între 20 şi 40 de ani şi te interesează
acest proiect, scrie la adresa: REBECA,
O. P. 1, C. P. 37, Craiova, 1100; vei primi
un chestionar pe care, după ce îl comple
tezi, îl înapoiezi şi devii membru în
banca de date a agenţiei. în funcţie de
compatibilităţi, poţi să primeşti adre
se de tineri şi tinere care au aceleaşi
nevoi şi preocupări ca ale tale şi poţi
să participi la întâlnirile agenţiei.
Rugăm pastorii din comunităţile
locale să sprijine activ realizarea
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CURIERUL ADVENTIST

MARTIE-2001

publicităţii acestui anunţ.
Gabriela şi Nicu Tutunaru

Institutul Naţional de Studii Biblice
prin Corespondenţă „Sola Scriptura”
şi-a deschis oficial cursurile pentru
anul 2001. Duminică, 4 februarie, ora
10, la Sala ARCUB din Bucureşti, 400
de studenţi veniţi din toate colţurile
ţării, alături de profesorii institutului,
s-au putut bucura de un program care a
reuşit să îmbine în mod fericit studiul
Bibliei, momentele devoţionale, experi
enţele studenţilor, aşteptările profesori
lor şi interpretările muzicale speciale.
Institutul are peste 1500 de cursanţi
în anii I şi II, la programul academic de
studiere a Bibliei în doi ani, şi alţi 2000
de cursanţi la celelalte programe: ,Pentru
succesul vieţii tale de familie”, „Secretele
biblice ale sănătăţii”, „Studiu tematic
al Noului Testament”, „Fericirile” şi
„Parabolele Domnului Isus Hristos”.
Beatrice Lospa, director, Institutul „Sola Scriptura"
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Ion Buciuman (2 iun. 1921, Pâclişa,
Alba - 7 ian. 2001, Câmpia Turzii, Cluj),
un neobosit misionar al speranţei advente, s-a născut într-o familie baptis
tă. La anii majoratului, s-a reîntâlnit cu
Biblia deschisă la cărţile profetice,
Daniel şi Apocalipsa, aşa cum o înţe
legeau adventiştii de lângă Turda,
lucru care i-a marcat viaţa definitiv. Mii de pagini scrise
de mână, majoritatea dintre ele redactate pe timp de noap
te, mărturisesc despre convingerile sale ferme în acurate
ţea şi forţa darului prorociei. Dorind să împărtăşească bu
curia Mântuitorului, intră în lucrarea de colportaj. Distri
buirea cărţilor interzise devine un delict şi aduce con
damnare la închisoare, chiar în momentul în care, ostaş
fiind, regimentul său avea să plece pe drumul fără de în
toarcere spre cotul Donului. Ceea ce părea a fi o suferinţă
nedreaptă a devenit un mijloc de salvare de la pieire.
După şase ani de detenţie în lagărele de muncă
sovietice, fratele Ion Buciuman se întoarce acasă şi înfi
inţează Biserica Adventistă din Alba Iulia, gest pentru
care a avut de îndurat multe ameninţări, peregrinări şi
strămutări.
Se căsătoreşte cu colportoarea şi liderul de tineret
Elisabeta, continuând peregrinajul în doi, în trei, în opt,
la Lupeni, Orăştie şi iarăşi în judeţul Alba. Lucrează ca
un neobosit evanghelist pe cont propriu. După 1984,
când soţia, Elisabeta, se stinge prematur, fratele
Buciuman se dedică total pentru misiune şi activează
pentru înfiinţarea grupelor de adventişti din Abrud,
Câmpeni şi Vadu Moţilor, lucrând şi în teritoriul dintre
Cornelia Pârliţeanu - moartea sa
fulgerătoare i-a surprins pe membrii
comunităţii Chirnogeni, Constanţa.
Prezenţa sa la întâlnirile de închinare,
ataşamentul său faţă de corul comuni
tăţii au arătat stabilitatea ei în credinţă
şi sensibilitatea sa pentru lucruri înălţă
toare. Dragostea de mamă, răbdarea şi
stăruinţa în bine i-au conturat un ca
racter echilibrat, determinându-i pe cei
rămaşi în urma ei să dorească mai mult
întâlnirea celor drepţi în Hristos.
George Dumitrescu (28 aug. 1916,
Cioroiaşi, Dolj - 21 iun. 2000, Bucu
reşti) a fost al patrulea dintre cei opt
copii ai familiei. La vârsta de 14 ani,
pleacă la Bucureşti. Urmează cursurile
şcolii profesionale de croitorie, unde
rămâne apoi să predea altor tineri
cursuri de croit. Până la sfârşitul vieţii
părinţilor, a fost un sprijin moral şi
material pentru ei.
Din fragedă tinereţe încheie legă
mânt cu Dumnezeu prin botez, în Bi
serica Adventistă. După satisfacerea

Sebeş şi Sibiu. Doi dintre fiii fratelui Buciuman sunt
pastori, iar ceilalţi copii sunt de asemenea activi în lucrarea
pe care tatăl lor a iubit-o atât de mult.
Gheorghiţă (Geo) Vrabie (21 mai
1978, Văleni, Dâmboviţa - 12 ian. 2001,
Istanbul, Turcia) a fost cel din urmă dintre
cei trei copii ai lui Victor şi ai Elenei,
dar cel dintâi care face un pas hotărât spre
Dumnezeu, la vârsta de numai 15 ani,
după ce îşi pierduse tatăl, când avea
doar 11 ani. în anul 1997, după absolvirea
Liceului Pedagogic, intră la Institutul Teologic Adventist.
Convertirea mamei i-a adus o mare bucurie sufletească. în
urma unei invitaţii, alege ca, pentru anul III, cel de practică,
să lucreze în Turcia, prin ADRA, alături de bunul său pri
eten, Sorin Balint.
După un an, în care au asistat multe persoane din punct
de vedere umanitar şi sufletesc, Geo s-a hotărât să-şi
continue activitatea în Turcia, împreună cu prietenul lui.
între timp, trecuse la cursuri fără frecvenţă. Ultima zi a vieţii
lui l-a găsit mişcat de viaţa apostolului Pavel, pe care o
studia din Biblie şi din cursul de Epistole, urmând să dea
examenul la Cemica. L-a dat, într-un fel, a doua zi în zori,
în ziua pregătirii (vineri), pe faleza Mării Marmara, în timp
ce îşi făcea alergarea de dimineaţă. O hemoragie internă
necruţătoare i-a inundat trupul şi, în câteva clipe, alergarea
lui s-a sfârşit. Ultimul său mesaj transmis prin internet în
ţară a fost următorul: „Mă simt împăcat cu Dumnezeu”, iar
ultimele cuvinte din jurnalul său s-au unit într-o întrebare
răscolitoare: „Şi dacă Domnul vine mâine, cum te va găsi?”

serviciului militar, în anul 1951, se
căsătoreşte cu tânăra Sila Grigorescu,
alături de care are parte de un cămin
fericit timp de 49 de ani.
A avut o conduită responsabilă, iar
în biserică a slujit ca prezbiter şi ca
diacon. Mulţi oameni au găsit la el un
sfat bun, o încurajare, un îndemn pozi
tiv şi constructiv. A împărtăşit Cuvân
tul lui Dumnezeu ori de câte ori a avut
ocazia, tuturor celor pe care i-a cunos
cut. A trecut la odihnă după o scurtă
suferinţă, cu speranţa în apropiata re
venire a Domnului Hristos.
Traian Mercea (3 aug. 1921, Macea, Arad - 4 oct. 2000, Curtici, Arad).
Născut într-o familie de vechi creştini
adventişti, botezat în anul 1946, după
ce petrecuse patru ani pe frontul din
Austria şi Ungaria, blândul frate Tra
ian Mercea s-a mutat în acelaşi an în
localitatea Curtici, Arad, unde şi-a
petrecut tot restul vieţii. A slujit cu
credincioşie Biserica Adventistă din
Curtici timp de 40 de ani ca prezbiter.
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Moartea l-a găsit în slujba de prim
diacon, după ce muncise cu dăruire
pentru renovarea casei de rugăciune,
de care viaţa lui era atât de strâns
legată, şi pentru pregătirea locuinţei
pastorale.
Dispariţia acestui slujitor credin
cios al lui Dumnezeu a lăsat în urmă
inimi îndurerate, printre care, în special,
a soţiei sale, Floarea, care a purtat îm
preună cu soţul ei povara vieţii timp
de 54 de ani. Speranţa revederii la
marea zi a învierii linişteşte inima
celor îndureraţi.
Ioan Magopăţ (7 iun. 1921, Suceviţa, Suceava - 27 oct. 2000) s-a adă
postit sub aripa Domnului (vezi Rut
2,12) după 54 de ani de credinţă. Un
accident vascular i-a curmat viaţa în
plină putere. Pe 7 iunie 1946 se căsă
toreşte cu Viorica Milici şi cunosc
credinţa adventistă prin pastorul Ioan
Petrescu. Pe 29 iunie 1947 devin mem
bri prin botez în Biserica Adventistă
Continuare la pagina 27

✓ Există argumente
ştiinţifice în favoarea
creâinţei în
_
Dumnefeu? Eu cred
că da! în. numărul dg
faţă al Curierului,
este oferit un
material bogat
pentru^usţinerea
acestei afirmaţii.
•#
’*
Articolele
• «
„în apărarea lui
•
Dumnezeu”,
„încercăm să
•
. înţelegem o taină”, jg
„Iată
de ce-eu cred”
/v *
• • şi „In luptă cu
Darwin”*acreditează
ideea că universul şi
funcţionarea lui,
apariţia vieţii şi »
complexitatea
structurilor vii nu
pot fi explicate decât
• * recurgând la
supranatural.
Articolul „Boala
^acii nebune şi *
a vCJD” merită să fie
citit cu atenţie, este
foarte aetual.
în numărul viitor al
*Curierului, vom
înderca să dovedim
•
că-Sfintele Scripturi,
deşi se prezintă * *
într-o mare
diversitate, sunt,
. în esenţă,
4; *
unitare.

