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Profeţiile Bibliei
in mileniul al treilea



Nu pentru a lua locul Bibliei
Mărturiile scrise nu sunt menite să aducă lumină nouă, ci să imprime în 

mod viu în inimă adevărurile inspiraţiei descoperite deja. Datoria omului 
<3e Z iu a  a  Ş a p te a  d in  R o m ân ia  faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi a fost în mod clar arătată în Cu- 
mmmmmmmmrmmtmmmmmmmmmmmmmmm vântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, doar puţini dintre voi sunt ascultă- 
Apare lunar, sub coordonarea tor* faţă ^e lumina dată. Nu este descoperit nici un adevăr suplimentar; 

'•<iy»ltetalui Cinîaaîi ' \ "'•< " ' ^ar, prin Mărturii, Dumnezeu a simplificat marile adevăruri date deja şi,
în modul ales de El, le-a adus înaintea oamenilor, pentru a trezi şi impre- 

Redactor-şef: Aron Moîdovan s'ona mintea cu ele- pentru ca toti să fie lăsaţi fără scuze. Ellen White,
Mărturii, voi. 5, pag. 705

Consultanţi: Adrian Rocăneanu,
Teodor Huţanu, ioan Câinpum-Tăuu; Neglijarea Mărturiilor
YâStîeCiobanu, Pavel Memete, „Volumele Spiritului Profetic (seria Marea luptă) şi de asemenea
Emiltan Nicuîescu, Teofil Petre, Mărturiile trebuie să fie duse în fiecare familie de păzitori ai Sabatului, iar
Vifgj] Peicu* Bmest Szâsz fraţii să le cunoască valoarea şi să fie îndemnaţi stăruitor să le citească. Nu

i .  . • « «  * •***_ + a fost planul cel mai întelent acela de a vinde aceste cărţi cu un pret mic si
Colaboratori $peciah: Ion Buciu- ••• . ' , - • , I , . . „ , . • . £

. t „  de a avea do;ir cate un set intr-o comunitate. Ele trebuie sa se arie in
«  Vîoce!m m * .Im M Fonşţy, biblioteca fiecărei familii si să fie citite iarăşi si iarăşi. Să fie tinute acolo
J  Cdy tonescu,Cristian Modan, unde fi dtite de nu||tj', M d  ?22
Ghatrghe Nfodcam Valeriu Petrescu
Secretar de redacţie: Scrierile mele vor vorbi permanent
••SŞifaai Ghlo&ltlă Mulţumesc lui Dumnezeu pentru asigurarea iubirii Sale şi pentru că am
Ipcaflcă : Dragoş Drumaş conducerea şi călăuzirea Lui în fiecare zi. Sunt foarte ocupată cu scrisul.
Tehnoredactare: George Toncu Devreme şi târziu, eu scriu lucrurile pe care Domnul le deschide în faţa 
C i | | ;  Lori Gfieorghiţâ mea. Povara lucrării mele este să pregătesc un popor care să rămână în

picioare în ziua Domnului. Făgăduinţa lui Hristos este sigură. Timpul nu 
ADRESA RE&ACHEI: este 'ung- Trebuie să lucrăm, să veghem şi să-L aşteptăm pe Domnul Isus.

Curierul Adventist, str. Labirint Suntem chemaţi să fim tari, neclintiţi, să prisosim totdeauna în lucrarea
• 116 74124 Bucureşti Oficiul Domnului. Toate speranţele noastre îşi au temelia în Hristos.

!£poş ||l 2$ ^  de tel 323 48 95 Analizează membrii noştri trecutul, prezentul şi viitorul, pe măsură ce
1 .v e* sc desfăşoară în faţa lumii? Ţin ei seamă de soliile de avertizare date

'. lor? Este preocuparea noastră cea mai mare, astăzi, aceea ca viaţa să ne fie
f 'Ă T W P r- lT lT n u r*  •• cizelată şi curăţită şi să reflectăm asemănarea cu Dumnezeu? Aceasta

_. . , , *„ „ trebuie să fie experienţa tuturor celor care se alătură erupului acelora care
|  « ,  spălaţi  şi a lb iţi  în  s â n g e le  M ie lu lu i .  T re b u ie  c a  ei să  f ie  îm b răca ţ i  cu 
< f e d ia lo g ^ C iu e - s ă p u le ţ i  c o m u m c a  ■  n e p t ;hilllirea | ui H r is to s .  N u m e le  Lui t reb u ie  s ă  fie sc r is  pe  f ru n ţ ile  lor.

i Trebuie ca ei să se bucure în speranţa slavei lui Dumnezeu. Hristos a săpat 
numele copiilor Lui pe palmele Sale. El nu îşi va pierde niciodată 
interesul faţă de orice suflet care se bizuie pe El.

Spuneţi-le membrilor bisericii că este necesară o consacrare deplină 
dâCă, dîn motive de spaţiu, vom faţă de Dumnezeu. Toţi să înţeleagă că ei trebuie să facă legământ cu
reformula unele scrisori mai lungi. Dumnezeu prin jertfă. Avem nevoie de binecuvântările Evangheliei în 

De asemenea, primim cu plăcere fiecare zi şi în fiecare ceas. Pentru fiecare dovadă a puterii Domnului, a 
manuscrise ncsolicitate. Sunt bine prezenţei şi a iubirii Lui trebuie să fie exprimate mulţumiri pline de 
venite informaţii şi iniţiative din recunoştinţă. Fericirea va fi obţinută prin acţiunea corectă a omului faţă de 
viaţa comunităţilor. Apreciem Dumnezeu. Mulţumesc Domnului pentru acest gând preţios. EI să fie

proslăvit prin sentimentele exprimate şi prin faptele săvârşite... Niciodată 
nu au fost aduse înaintea oamenilor mărturii mai clare decât cele pe care 

de vedere aSUp?a prot>ierdeîpr le-am scris în ultimul timp. Domnul îmi porunceşte să atrag atenţia în mod
JMjOîfc Oare ne confruntă* insistent membrilor noştri la importanţa studierii Mărturiilor. Să înceapă

\ ' ' acum această lucrare. Deci, fie că mi se îngăduie să lucrez, fie că sunt
'V ' ' chemată la odihnă până când va veni Isus, aceste solii sunt imortalizate.

A' ' , Le spun acum fraţilor mei: Rostiţi cuvinte care îi vor atrage pe oameni
••• • • '■ . ’ • I I I  la Hristos. Aduceţi roade în fapte bune. „Cine crede în Fiul are viaţa

veşnică” (Ioan 3,36). Tot ce se poate imagina va fi prezentat pentru a-i 
înşela, dacă va fi posibil, chiar şi pe cei aleşi; dar Domnul cu siguranţă Se 

|  va îngriji de lucrarea Sa.Selected Messages, cartea 1, pag. 56, 57
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E D I T O R I A L

Interpretarea scrierilor sacre
Aron Moldovan

Î
nţelegi tu ce citeşti”, l-a întrebat Filip pe demnitarul 
etiopian. Răspunsul a fost: „Cum aş putea să înţeleg, 
dacă nu mă va călăuzi cineva?” (Fapte 8,30.31). După 

ce evanghelistul l-a călăuzit să înţeleagă sensul profeţiei 
mesianice din cartea profetului Isaia (cap. 53) şi trezo
rierul statului etiopian a crezut în Isus Hristos, Filip l-a 
botezat (Fapte 8,38).

Pentru a uşura povara care apăsa pe sufletul descura
jat al celor doi ucenici ai Săi, Isus „a început de la Moise 
şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, 
ce era cu privire la El” . Astfel „le-a deschis mintea, ca 
să înţeleagă Scripturile” (Luca 24,
27.45). L-au cunoscut pe Isus şi 
inima lor s-a umplut de bucurie, 
încredere şi entuziasm.

Limbile omeneşti nu sunt iden
tice în structura lor gramaticală, iar 
cuvintele lor nu au întotdeauna 
aceeaşi sferă semantică. Ele îşi pot 
schimba sensul în cursul timpului şi 
aceleaşi cuvinte pot avea sensuri di
ferite, în funcţie de contextul în care 
sunt plasate. De aceea, orice text, 
chiar cele contemporane, cu atât 
mai mult scrierile vechi, au nevoie 
de interpretare (explicare, tâlcuire).

Biblia şi celelalte scrieri inspirate 
constituie cazuri aparte, care necesită 
o precauţie suplimentară pentru interpretarea lor. în scrie
rile profane, realitatea trebuie explicată în armonie cu legile 
naturii, în timp ce, în scrierile sacre, avem de-a face cu o 
cooperare între natural şi supranatural. De aceea, trebuie 
să păstrăm mereu în minte că aceste scrieri nu trebuie tra
tate ca oricare alte rapoarte istorice. Din punct de vedere 
natural, nu poate fi adevărat că toiagul lui Moise s-a trans
format în şarpe, că Marea Roşie s-a despărţit, pentru a per
mite trecerea israeliţilor spre pustie, că zidurile Ierihonului 
s-au prăbuşit doar la un simplu strigăt şi toate spre interior 
sau că securea împrumutată de fiii proorocilor şi căzută în 
apă a ieşit la suprafaţă singură (2 Imp. 6,5.6). Pentru mate- 
rialişti, asemenea relatări constituie legende, iar raportul 
creaţiunii este de natură mitică. Intre teologii de astăzi, există 
prea mulţi care adoptă un asemenea punct de vedere. Pentru 
ei, Biblia este o carte interesantă, dar care trebuie să fie 
purificată de mituri, de legende referitoare la minuni şi, în 
general, de rapoarte privitoare la manifestări supranaturale.

Dar oricine ia Biblia în serios nu poate să adopte o ase
menea atitudine. Cei care nu cred în minuni ar trebui să-şi 
ia mâna de pe Biblie şi să se ocupe de altceva. Căci, dacă 
excludem din Biblie creaţia, învierea, întruparea, naşte

A

In scrierile profane, 

realitatea trebuie 

explicată în armonie cu 

legile naturii, în timp 

ce, în scrierile sacre, 

avem de-a face cu.o 

cooperare între natural 

şi supranatural.

rea din nou, doctrina despre înnoirea tuturor lucrurilor, 
toate de sorginte supranaturală, nu ne mai rămâne nimic 
esenţial pentru care să milităm, să trăim sau să murim, 
iar ideea de Dumnezeu poate fi abandonată cu uşurinţă.

Aşadar, în scrierile sacre este implicat supranatura
lul. Aici este prezent un Dumnezeu viu, personal, Atot
puternic şi Atotştiutor, care zice şi se face, care vede 
sfârşitul de la început şi cunoaşte în fiecare moment tot 
ce se petrece în univers, care conduce evenimentele is
torice spre un sfârşit fericit şi sigur. în nemărginita Sa 
dragoste, El creează, vindecă, învie, înnoieşte şi re

stabileşte. El spune: „Iată, Eu fac 
toate lucrurile noi” (Apoc. 21,5). 
Aceasta este premisa esenţială de la 
care trebuie să plecăm atunci când 
ne apropiem de Cuvântul lui Dum
nezeu şi de celelalte scrieri inspirate. 
Principiile de cercetare ale Cuvântu
lui trebuie să le extragem din Cu
vânt. Acesta este autoritatea supre
mă, şi nu omul, raţiunea, părerile 
savanţilor teologi sau neteologi sau 
hotărârile consiliilor eclesiastice.

Concluziile la care ajunge cerce
tătorul scrierilor sacre depind în mare 
măsură de atitudinea pe care o are 
acesta atunci când porneşte la studiu. 
Cel care doreşte să înţeleagă bine Cu

vântul inspirat trebuie să ceară sfatul Celui care l-a in
spirat, căci profeţii „au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi 
de Duhul Sfânt” (2 Petra 1,21). Mintea noastră rătăceşte 
cu uşurinţă. Spaţiul şi timpul ne limitează. Avem limite 
intelectuale şi tendinţe morale care bruiază înţelegerea. 
„Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, 
căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, 
pentru că trebuie judecate duhovniceşte” (1 Cor. 2,14). 
Atitudinea smerită, conştientizarea limitelor noastre şi a 
dependenţei de ajutorai Duhului Sfânt, rugăciunea pentru 
a fi călăuzit constituie condiţii ale înţelegerii corecte a Bibliei.

în atitudinea pozitivă sunt implicate, de asemenea, 
dorinţa şi hotărârea de a urma adevărul cunoscut. „Dacă 
vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască...” 
(Ioan 7,17). Aici intră şi dispoziţia de a renunţa la pă
reri preconcepute şi dovedite ca fiind fără temei, pre
cum şi acceptarea adevărurilor necunoscute până acum. 
Cei care vor adopta această atitudine au baza de creştere 
în „harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului 
nostru Isus Hristos” (2 Petru 3,18). Desigur, este nece
sar să aplicăm principii şi reguli hermeneutice corecte, 
dar, despre acestea, altă dată.
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CUPRINS

Profeţiile şi cititorii noi

Unde este făgăduinţa?

O credinţă proaspătă

Temelia profetică a credinţei 
adventiste

Anvergura profeţiei biblice

A fost Biblia abandonată?

Puterea ideii revenirii lui Isus

înţelegerea profeţiei biblice

„Pânăcând, Doamne?”

Valoarea unei moşteniri

Cât de „fericită” este 
nădejdea ta?

Pastorul şi ploaia târzie

Conduşi de un vis 

•>- Pionieri la Rochester

Soţia levitului
Am citit cu mult interes traducerea 

articolului „Soţia levitului”, din Curierul 
Adventist din luna aprilie. în urma lec
turii, am rămas însă cu un gust amar, gus
tul „inovaţiei” în materie de interpretare 
biblică. Nu pot să nu vă aduc la cunoş
tinţă dezamăgirea că tocmai acest arti
col de slabă calitate teologică şi her
meneutică a fost ales spre traducere şi 
publicare în limba română. Vă rog fru
mos să publicaţi această sumară replică, 
pe care aş fi aşteptat-o din partea cole
gilor teologi adventişti din România.

Interpretarea pasajului din Judecă
tori 19-21 este bazată clar pc o perspec
tivă feministă: notele unei jurnaliste care 
scrie un articol... senzaţional. Situaţia 
de confuzie din Israel este folosită ca 
justificare. De ce „vinovăţia şi nevino
văţia” nu sunt clare? Judecători 19,1 
descrie simplu motivul plecării femeii: 
ea i-a fost necredincioasă levitului. Am 
verificat alte traduceri şi textul în ebraică: 
nu există loc de dubiu, ea a comis adul
ter „împotriva” soţului. Autoarea artico
lului vrea însă să acrediteze ideea vino
văţiei lui, presupunând motive care nu 
se regăsesc în text (ea s-ar fi supărat pe 
soţ) şi care pot fi impuse textului doar 
printr-o citire „modernă”. în Vechiul Tes
tament, o soţie sau concubină nu putea 
să-şi părăsească soţul, întrucât acesta o 
cumpărase (vezi cazul lui Iacov) şi era 
„proprietatea” lui. în ciuda nesupunerii 
şi a necredincioşiei femeii, levitul pleacă 
să îi „vorbească inimii”. Cât de mult sea
mănă imaginea aceasta cu descrierea lui 
Dumnezeu pe care o face Osca în car
tea sa (2,14), Dumnezeu care vorbeşte 
inimii celei care l-a înşelat şi părăsit!

Autoarei i se pare că levitul poves
teşte evenimentul denaturat, conside- 
rându-se principalul vizat de atacatori. 
Vă invit să recitiţi pasajul şi să deci
deţi singuri. „Scoate pe omul acela...” 
(Jud. 19,22). Fără comentarii!

Concluziile sunt la fel de relevante: 
vinovat este levitul, care, în opinia au
toarei, are caracter „despotic” şi este 
„îndărătnic”, având „inimă de piatră”. 
Nici o vorbuliţă despre „escapadele” 
femeii, pentru carc aceeaşi lege citată 
de autoare cerea moartea prin lovituri 
cu pietre. Sunt acuzaţi, pe rând, tatăl, 
gazda, oamenii cetăţii şi „ticăloşii” 

_____________ ________________

(bineînţeles bărbaţi). Femeia este 
considerată însă o eroină.

Şi, parcă nefiind de ajuns, experien
ţa femeii este comparată cu cea a Mân
tuitorului. Nu orice seamănă poate fi 
şi comparat. Nici chiar dacă sugestia 
provine de la un profesor de teologie 
la Universitatea Andrews. Autoarea ne 
condamnă pe noi, cititorii, pentru dis
trugerea reputaţiei altora. Perfect vala
bil şi posibil. Dar nu ne oferă în schimb 
decât modelul distrugerii reputaţiei 
levitului, prin bănuieli, presupuneri, 
aluzii şi, în cele din urmă, acuzaţii des
chise. Numai de o asemenea încurajare 
nu aveam nevoie în societatea româ
nească, deja predispusă la bănuieli şi 
presupuneri gratuite.

Indiferent de cât de lăudabil este 
motivul reinterpretării pasajului într-o 
„nouă lumină” (denunţarea violenţei 
fizice sau dreptul la egalitate şi com
portament uman), scopul nu scuză 
mijloacele. Poate că tăcerea lui Ellen 
White în ce priveşte pasajul ne va da 
mai mult de gândit.

Cristian Dumitrescu, Andrews University

Autoarea răspunde: Am scris lucra
rea iniţială, pe care s-a bazat articolul 
pentru Adventist Review, potrivit unei 
metodologii numite uneori analiză re
torică, în care descrierea ebraică origi
nală este analizată pentru a descoperi 
modul în care autorul a scris şi a construit 
istorisirea, în aşa fel încât să subliniezi 
idei importante. Eu am aflat pentru 
prima dată despre această metodă ci
tind cartea lui Robert Alter, The Art of 
Biblical Narrative (Arta naraţiunii bi
blice). Ea oferă o bază pentru înţele
gerea modului în care am ajuns la 
multe dintre concluziile mele.

încă un lucru: astăzi, în America, 
folosim pronumele feminin alternativ 
cu cel masculin, atunci când scriem, 
pentru a evita forma stânjenitoare el/ea. 
Ceea ce am spus în primele rânduri este 
doar o comparaţie de ordin stilistic cu 
jurnalismul din America, pentru cititorii 
de astăzi. Eu nu sunt jurnalistă şi ori
cine ar putea să pretindă că sunt femi
nistă doar pentru că sunt o femeie 
care citeşte textul biblic.
Jean Sheldon, profesor asistent de teologie 

la Pacific Union College
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C U V Â N T U L  P R E Ş E D I N T E L U I

Profeţiile si cititorii noi
Adrian Bocăneanu

S
unt.aproape sigur că acest număr al revistei pe care
o ţineţi în mână, ca cititori vechi sau noi ai Curie
rului Adventist, vă interesează foarte mult. Aparţi

nem unei credinţei profetice -  care s-a născut din studiul 
profeţiilor, are în centru profeţiile despre „fericita 
nădejde” şi îşi găseşte identitatea şi misiunea în profeţie.

Acum doresc să mă adresez în mod special noilor citi
tori ai revistei. în studiile biblice pe care le-aţi parcurs, 
profeţiile din Daniel şi Apocalipsa au avut un loc foarte 
important. Dacă aţi participat la un ciclu evanghelistic, o 
bună parte dintre predici erau bazate pe aceleaşi profeţii. 
Tablourile profetice sunt complexe şi 
variate. Nu lipsesc scene de distruge
re şi dezastru, dar abundă simbolurile 
protecţiei celor credincioşi şi ale tri
umfului final al lui Dumnezeu. Une
ori, se pot întrezări neaşteptate apli
caţii istorice ale străvechilor anunţuri 
profetice. Alteori, limbajul şi scenele 
descrise de profeţi sunt dificile şi 
enigmatice. Iar mintea omenească 
este impresionată în mod diferit. De 
aceea, aş dori să vă întreb: Atunci 
când aţi văzut că această revistă se 
ocupă în principal de profeţii, ce reacţie aţi avut? Aţi 
frunzărit-o repede, avizi să aflaţi cât de aproape este ve
nirea Domnului sau cum se încadrează în profeţie mişcă
rile sociale şi politice ale zilei? Când terminaţi de citit 
revista, aţi dori să ştiţi dacă mai sunt şase luni sau şase 
ani până când vine Domnul? Ce ar trebui să ştiţi ca să

Orice interpretare 

profetică ce trăieşte 

numai din acuzaţii şi
•

ş i

voie să vă descurajeze.

rea de pregătire” (Selected Messages, cartea 1, pag. 189).
2. Nu încercaţi să spuneţi mai mult decât spune 

Biblia cu privire la evenimentele sfârşitului. Curiozita
tea, dacă nu este bine strunită de reguli clare pentru 
interpretarea profeţiilor, ne împinge să citim în Biblie 
ceea ce nu este acolo. Biblia nu a fost scrisă în cadrul 
de timp şi spaţiu care ne preocupă pe noi, aşa că tre
buie să fim prudenţi în aplicaţii locale.

3. Nu vă lăsaţi descurajaţi de cei care-şi bazează 
mesajul pe vinovăţie şi ruşine, pentru că nu acestea ne 
pregătesc pentru venirea Domnului. Pavel aduce lao

laltă cele două laturi ale atitudinii lui 
Dumnezeu faţă de fiinţele omeneşti 
căzute şi spune despre ele că sunt 
„temelia tare a lui Dumnezeu”, care 
„stă nezguduită, având pecetea aceasta: 
'Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai 
Lui’; şi: 'Oricine rosteşte Numele 
Domnului să se depărteze de fărăde
lege’” (2 Tim. 2,19). Orice interpre
tare profetică ce trăieşte numai din 
acuzaţii şi denunţuri este falsă şi nu 
trebuie să-i daţi voie să vă descurajeze.

4. Cultivaţi iubire şi încredere în 
Domnul Isus. La urma urmei, El doreşte atât de mult 
să revină tocmai pentru că ne iubeşte! Citez din nou pe 
Ellen White: „Scurtimea timpului este folosită pentru 
a ne determina să căutăm neprihănirea şi să facem din 
Domnul Hristos prietenul nostru. Dar aceasta nu este 
cea mai înaltă motivaţie şi are un iz de egoism. Chiar

puteţi face deosebire între aplicarea autentică a profeţiilor este nevoie ca groaza zilei Domnului să fie ţinută
şi interpretărilor fanteziste şi alarmiste?

Şase reguli simple
Dr. Jon Paulien recomandă aplicarea următoarelor 

reguli simple şi practice (în capitolul concluziv al cărţii 
sale What the Bible Says About the End-time).

1. Nu vă lăsaţi pradă alarmelor false. Lansarea unor 
strigăte de alarmă lipsite de temei nu constituie o noutate. 
Fără nici o îndoială, este necesar ca biserica şi lumea să 
fie avertizate cu privire la evenimentele extraordinare care 
sunt în faţa noastră, pentru că sunt creştini şi chiar adven
tişti care trăiesc ca şi când Domnul nu ar mai veni vreodată. 
Totuşi, alarmele bazate pe calcule ingenioase nu pot fi ac
ceptate. în istoria trecută a poporului lui Dumnezeu, sunt

înaintea noastră ca să ne constrângă să facem ceea ce 
este bine din frică? Nu trebuie să fie aşa. Isus este atât 
de atrăgător!” (Review and Herald, 2 august 1881)

5. Fiţi atenţi în interpretarea evenimentelor zilei. Mulţi 
dintre noi dau prea multă atenţie dezastrelor naturale şi 
decăderii umane. Desigur, acestea ne aduc aminte de cuvin
tele profetice ale Domnului Hristos (Matei 24 şi 25). Dar 
accentul nu se pune pe nenorociri, ci pe apelul de a fi me
reu gata -  atât în zilele cu inundaţii, cutremure şi prăbuşiri 
de avioane, cât şi în cele lipsite de asemenea nenorociri.

6. Puteţi f i  gata acum. Iubirea lui Dumnezeu este 
acum la dispoziţie şi există belşug de har ca să fim 
primiţi şi sfinţiţi în Domnul Isus. Tot Ellen White ne 
încurajează să ştim că, dacă suntem astăzi într-o relaţie

multe evenimente în mod clar marcate prin calcule profe- justă cu Domnul Hristos, astăzi suntem gata, dacă El
tice, dar revenirea Domnului Hristos nu poate fi calculată. 
Şi nici nu ar fi de folos să o putem calcula. Cu mai bine 
de o sută de ani în urmă, Ellen White scria că rezultatul 
cunoaşterii datei revenirii ar fi „o mare întârziere în lucra-

hotărăşte să vină. Prin harul lui Dumnezeu, fiecare zi 
poate să fie trăită în deplina siguranţă în Mântuitorul 
nostru atotputernic. Şi acum, lectură cu folos!

Adrian Bocăneanu este preşedintele Uniunii Române.
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Unda e^ie fâgâdutnţi!?
într-un mod unic, fiecare articol din prima parte a numărului de faţă  

al revistei se ocupă cu această întrebare.
Roy Adams 
A

I
mi amintesc de primul Sabat al anului 2000, Sabatul 
care a urmat spaimei teribile legate de virusul anului 
2000 (Y2K). în timp ce stăteam în adunare şi vor

beam cu doi dintre colegii mei, după serviciul divin, re
alitatea anului 2000 a început să pătrundă în mintea fie
căruia dintre noi. Şi, având în vedere această dată isto
rică, întrebarea s-a impus de la sine: Cum vorbim despre 
iminenţa celei de-a doua veniri a Domnului Isus acum?

Pentru un popor care anunţă o venire iminentă încă de 
la mijlocul secolului al nouăsprezecelea, anul 2000 a repre
zentat o importantă schimbare de ordin psihologic. Din punct 
de vedere emoţional, a fost ca şi când două secole ar fi tre
cut pe lângă noi peste noapte. Şi, deşi în mod fugitiv, cu
vintele filozofului existenţialist Jean-Paul Sartre îmi reve
neau în minte involuntar. „Dacă privim mii de ani în urmă spie 
trecut”, a spus el undeva, „sau dacă scrutăm milenii aflate în 
viitor, viaţa este la fel.” Nimic nu s-a schimbat şi nimic nu 
se va schimba. La ideea celei de-a doua veniri, Sartre ar fi 
răspuns: „Este o absurditate. Gunoi. Imaginaţie profetică”.

Deci cum vorbim acum despre a doua venire? Este 
ea o speranţă deşartă? Le-am împărtăşit conversaţia din 
adunare colegilor mei de la Review, în timpul întrunirii 
de planificare din septembrie anul trecut, şi rezultatul îl 
constituie numărul revistei pe care îl aveţi în mână acum.

Nu basme
Noi suntem o generaţie nerăbdătoare. Vrem ca totul să 

fie făcut acum! Nu cu mult timp în urmă, mulţi dintre noi 
ar fi trebuit să traverseze oraşul sau comuna mergând pe 
jos ca să transmită un mesaj important. Astăzi, societăţile 
de telecomunicaţii pot să vândă serviciile lor de telefonie 
rapidă la milioane dintre noi care nu mai au timp (a se citi 
răbdare) să formeze un număr de telefon de mai puţin de 
zece cifre. Pentru noi, chiar şi calculatorul este prea lent.

De aceea, găsesc că este instructiv să privim lucrurile în 
perspectivă. Iată doar un exemplu: Dumnezeu a făgăduit 
Canaanul lui Avraam şi urmaşilor lui, dar a trebuit ca ei să 
aştepte 430 de ani pentru ca promisiunea să se împlinească. 
Pentru americani, ar fi ca şi când, cu ocazia naşterii naţiu
nii lor, în 1776, li s-ar fi făcut o promisiune importantă, 
iar astăzi (2001) ei ar şti că trebuie să mai treacă 205 ani 
până la împlinirea ei! [Pentru România, perioada lui Dimitrie 
Cantemir ar putea fi considerată un moment similar.] 
în mod clar, Dumnezeu cronometrează timpul altfel 
decât îl cronometrăm noi. Dar promisiunea Sa faţă de 
Avraam s-a împlinit. Şi făgăduinţa celei de-a doua 
veniri se va împlini. Dar mizele sunt imense şi, oricât

ne-am frânge mâinile, aceasta nu-L va determina să Se 
grăbească. Pentru noi, încrederea este importantă.

Pe măsură ce se apropia de sfârşitul vieţii sale, apos
tolul Petru avea sentimentul că urmau să apară îndoieli 
tulburătoare, în viitorul imediat şi în cel îndepărtat. El 
se temea la gândul că publicul grec sofisticat punea între
barea dacă nu cumva istorisirea creştină despre cruce şi 
despre a doua venire era ţesută din acelaşi material din 
care fuseseră create şi basmele despre zei şi zâne ce locu
iau pe înălţimile acoperite de ceaţă ale muntelui Olimp.

Dar el nu s-a îndreptat spre ştiinţă sau filozofie pentru 
a-şi dovedi susţinerile. în loc de aceasta, mintea lui s-a întors 
cu decenii în urmă, pe un vârf de munte din ludea, unde, 
împreună cu Iacov şi Ioan, avusese privilegiul să fie mar
tor la una dintre cele mai glorioase teofanii (manifestări 
ale Divinităţii) văzute vreodată de ochii muritori: schimba
rea la faţă a Fiului lui Dumnezeu. Petru şi-a adus aminte 
că, în timp ce el încerca să-L pună pe Isus la acelaşi ni
vel cu oaspeţii Lui cereşti (oameni), a intervenit un glas 
de tunet din cer, care l-a făcut să-şi piardă cunoştinţa şi 
să cadă cu faţa la pământ înspăimântat. „Acesta este Fiul 
Meu”, a spus glasul. „De El să ascultaţi” (Mat. 17,5).

Amintirea acestei întâlniri solemne a făcut o impresie 
adâncă, de neuitat, care nu avea să se şteargă niciodată 
din mintea curajosului apostol. Şi realitatea incontestabilă 
a acestui eveniment a fost cea care l-a determinat să afir
me categoric: „V-am făcut cunoscut puterea şi venirea 
Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe nişte 
basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi 
înşine cu ochii noştri mărirea Lui” (2 Petru 1,16). Noi 
am asistat, într-adevăr, la o repetiţie generală a acelui 
moment uimitor. Mai mult decât atât, „avem şi cuvântul 
proorociei făcut şi mai tare” (vers. 19).

Petru ar fi încântat să constate că speranţa celei de-a doua 
veniri continuă să ardă puternic în inima creştinilor de astăzi. 
Cred că el ar tresări dacă ar citi articolele publicate în 
acest număr al revistei. Membrii noştri se ţin tari. Solia 
este acum la fel de vibrantă cum a fost întotdeauna. Şi 
cum trebuie să fie. Fără a doua venire, existenţa umană 
este în cele din urmă o obscenitate sau murdărie cosmică.

Redacţia revistei Adventist Review a intenţionat ca 
numărul acesta să fie caracterizat de optimism, fără urmă 
de trivialitate sau de sentimentalism. Am dorit, pur şi 
simplu, ca el să fie plin de inspiraţie, încredere şi speranţă. 
Scrieţi-ne şi spuneţi-ne dacă aţi constatat că este aşa.

Roy Adams este redactor asociat la Adventist Review.
Adventist Review, 29 martie 2001
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O credinţă proasp&tă
Cuprinsă, modelată într-o atmosferă a harului, 

solia venirii lui Isus este ca o oază în desert.

Peter Bath 
/ V

I
ntr-o seară, în timpul excursiei anuale pe care o 
facem în canoe în nordul statului Ontario, mă aflam 
împreună cu familia la altarul familial, în jurul focu

lui de tabără. „Ce să cântăm?” s-a pus întrebarea. „Har 
uimitor” (Atâta har), a venit răspunsul. Sara, fiica noas
tră cea mai mare, a propus: „Haideţi să cântăm ’Har ui
mitor’ într-o variantă nouă!” Aşa am făcut. A fost învi
orător. Ca să nu rămână mai prejos, Martha şi Gillian, 
celelalte fiice ale noastre, au spus: „Haideţi să cântăm 
’Har uimitor’ iarăşi!” Şi au prezentat încă două versi
uni ale acestui vechi imn favorit. Când am terminat al
tarul familial, imnul fusese cântat cel puţin de şapte ori, 
în tot atâtea variante diferite, fiecare dintre ele aducând 
o înţelegere proaspătă a unui cântec vechi, binecunos
cut! Le-am fredonat de-a lungul întregii noastre ex
cursii. în fiecare versiune a imnului „Har uimitor”, 
istoria harului era modelată şi exprimată iarăşi, într-o 
altă manieră, interesantă şi plină de înţeles. Adevărul 
vechi, binecunoscut, devenise o descoperire nouă.

Isus a transformat adevărurile vechi, binecunoscute, şi 
a făcut din ele descoperiri noi în timpul lucrării Sale pe 
pământ. Remodelând, enunţând iarăşi vechile învăţături 
ale rabinilor, El a făcut din ele reflectări proaspete, rele
vante, vibrante şi mai adevărate ale caracterului Său.

Dovezi despre aceasta se găsesc pretutindeni în 
Evanghelii. Matei a scris aceste cuvinte ale lui Isus: 
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ’Să nu ucizi; 
oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii’. Dar 
Eu vă spun că orişicine se mânie pe fratele său va 
cădea sub pedeapsa judecăţii” .

Iar ca răspuns la legile fariseice apăsătoare şi restric
tive, privitoare la Sabat, „apoi le-a zis: 'Sabatul a fost 
făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; aşa că Fiul 
Omului este Domn chiar şi al Sabatului’” (Marcu 2,27.28).

Isus a răsturnat înţelegerea lor şi a restabilit per
spectiva teologică corectă a acestor învăţături biblice.2 
In loc să fie acea povară pe care o creaseră fariseii, 
Sabatul putea să devină acum ceea ce fusese plănuit, şi 
anume o bucurie, iar mânia nerezolvată putea să fie 
transformată în relaţii sănătoase.

Aşa cum Hristos a transformat şi a distilat învăţătu
rile din timpul Său, făcându-le mai curate şi mai strălu
citoare, tot astfel noi suntem chemaţi să fim ucenici -  să 
păstrăm a doua Sa venire proaspătă şi credibilă în lumea 
noastră. Proaspătă, credibilă -  şi cu orientare spre har. 
Dar cum facem aceasta? Care este punctul de pornire?

Adevăraţi reprezentanţi
Iată câteva întrebări importante la care să reflectăm. 

Cum am reprezentat noi caracterul Său? Ce zei falşi 
escatologici am creat şi trebuie să fie răsturnaţi? Ar 
putea spune Isus cam aşa? „Aţi auzit că s-a zis celor din 
vechime: ’Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu 
ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai 
Tatăl’ [Mat. 24,36.37], Ei bine, aceste cuvinte sunt încă 
adevărate, aşa că nu vă irosiţi timpul cu date şi cu eveni
mente! Eu v-am făcut în stare să fiţi ’slujtori ai unui 
legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova 
omoară, dar Duhul dă viaţa’ [2 Cor. 3,6].

Aţi auzit iarăşi că s-a zis: 'Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
faceţi bine celor ce vă urăsc” [Luca 6,27] şi ’Cum v-am 
iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” [Ioan 13,34], 
De aceea, vă spun iarăşi: ’Feriţi-vă de întrebările nebune 
şi nefolositoare, căci ştiţi că dau naştere la certuri’ [vezi
2 Tim. 2,23]”.

Dv. ce credeţi că ar spune El?

Nu o doctrină searbădă, învechită
Eu şi soţia mea, Cathy, am ales să îmbrăţişăm cre

dinţa adventistă de ziua a şaptea în 1977. Cu ocazia des
făşurării unor acţiuni misionare, L-am întâlnit pe Isus, 
Cel pe care II prezintă Scriptura, şi am observat pentru 
prima dată integritatea temelor biblice ale iertării, accep
tării, refacerii şi vindecării. Am văzut că Sabatul este 
darul pe care El ni-1 oferă sub formă de timp, înnoire şi 
disciplină mântuitoare. Am înţeles legătura dintre prima 
şi a doua venire a Domnului Hristos şi faptul că, într-ade- 
văr, El vine curând.

Desigur, unii dintre noii prieteni adventişti ne-au pre
zentat perioadele de timp ale profeţiei, fiarele şi un mod 
paranoic de înţelegere a timpului strâmtorării. Am fost 
foarte tulburaţi atunci (şi suntem şi astăzi) de vederile 
greşite ale unor credincioşi, care gândesc sau spun astfel:

„Sunt îngrozit de a doua venire, din cauza timpului 
strâmtorării”.

„Pentru mine, a doua venire nu înseamnă speranţă... 
Trebuie să fiu fără păcat ca să trec cu bine”.

„Eu nu înţeleg o biserică în care se spune că genera-
• ţia mea este generaţia care nu trebuia să existe [pentru că 

Domnul Isus ar fi trebuit să vină deja]” .
Din nefericire, există mulţi pentru care a doua venire 

a devenit o doctrină sumbră, o speranţă care îi duce la 
confuzie, şi nu o binecuvântată asigurare.

^ ______________
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Alţi prieteni adventişti îmbrăcau 
evenimentele trecute, prezente şi vii
toare în măreţia şi plinătatea crucii. 
Darul istoriei cuprinse în cruce ne-a 
adus totdeauna speranţă, înţeles şi 
scop în viaţă. Aşa încât am simţit o 
chemare de a ne părăsi familia, cămi
nul şi ţara ca să trăim şi să iubim în 
mod radical, pentru că Domnul nos
tru este un Dumnezeu radical! Bucu
ria noastră pentru adventul crucii -  
prima venire a lui Isus -  a condus la 
un angajament de slujire pentru 
întreaga viaţă.

Dar ce ar spune Isus astăzi 
despre învăţăturile noastre şi 
despre felul în care înţelegem a 
doua Sa venire, dacă ar fi să 
întâlnească lumea noastră în 
persoană, aşa cum a făcut 
acum 2000 de ani?

Aş vrea să vă propun să 
luaţi în considerare o ipoteză, la 
care vă rog să reflectaţi. Poate 
că aprecierea dv. pentru a doua 
venire ar putea fi împrospătată 
şi veţi primi informaţii şi inspi
raţie pentru timpul de faţă.

1. începeţi să puneţi între
bările corecte.

De-a lungul veacurilor, ad
ventiştii s-au concentrat asupra 
modului şi datei celei de-a doua 
veniri. Fiind împinşi de la în
ceput în această poziţie polemică 
defensivă, noi am limitat înţe
lesul evenimentului incredibil 
al revenirii lui Isus la întrebă
rile înaintaşilor noştri spirituali şi la 
aplicaţiile pentru viaţă care decurg 
din răspunsul la întrebările lor. Am 
lăsat ca întrebările presante: „Când?” 
şi „Cum?” ale primilor adventişti să 
devină singurul adevăr definitoriu al 
timpului pe care îl trăim. Rezultatul 
este că am creat noi înşine o criză 
actuală în ce priveşte semnificaţia 
bisericii şi cea a evanghelizării.

Punând doar întrebările înaintaşi
lor noştri, deşi este important să o 
facem, înţelegerea noastră se limi
tează la date, la succesiunea eveni
mentelor, la împărăţii şi diagrame. 
Noi am definit biserica prin ideea de 
„fortăreaţă”, iar evanghelizarea, ca 
fiind „anunţarea adevărului, câştiga
rea unor grupuri de oameni”. în loc

de aceasta, ar fi trebuit să înţelegem 
că evanghelizarea înseamnă „a face 
ucenici”, în lumina faptului imuabil 
că, în definitiv, „câştigăm oricum”. 
Concentrarea noastră asupra adevă
rului şi asupra prezentării lui pentru a 
fi primit este valoroasă, dar nu sub
liniază relaţia mântuitoare, transfor
matoare pe care cei răscumpăraţi 
trebuie să o aibă cu lumea. O astfel 
de înţelegere ar rezulta dacă am 
folosi mai mult timp ocupându-ne 
de întrebările „cine” şi „de ce” în

legătură cu a doua venire.
Prea adesea, nu reuşim să înţele

gem că imperativele, cerinţele etice 
pentru viaţa creştină sunt radicale şi 
răscumpărătoare, că ele cuprind în
treaga viaţă. Când ne concentrăm 
exclusiv asupra întrebărilor „cum” şi 
„când”, suntem conduşi la falsa con
vingere că avem un „rol” exclusiv în 
a grăbi a doua venire.3 Dar, ccmd pri
vim la Cel care vine pentru a doua 
oară, când ne îndreptăm atenţia asu
pra Persoanei, şi nu asupra evenimen
tului, ne dăm seama foarte repede că 
toate eforturile noastre de a sluji şi de 
a-i salva pe oameni au ca temei real 
Calvarul, şi nu superioritatea religi
oasă şi evlavia spirituală care atât de 
adesea caracterizează felul în care ne 

_______________^ ________________

adresăm lumii. Din nefericire, de 
multe ori lăsăm neexplicat şi neex
primat adevărul central despre reve
nirea Lui '.faptul că El îi va primi la 
Sine pe oamenii din această lume; 
pe cei cu sufletul îndurerat ca al Său; 
pe cei a căror viaţă este inspirată 
de har -  de iubire şi bunătate 
nu de dorinţa de putere; pe cei al 
căror privilegiu este slujirea şi a 
căror onoare este iubirea.

Exprimarea celei de-a doua ve
niri trebuie să conducă dincolo de 

doctrină şi date, care sunt fun
damentale, la o întâlnire cu Per
soana care vine pentru a doua 
oară. A-L cunoaşte pe Isus, a 
cunoaşte puterea Lui, harul Său, 
a fi implicat astăzi, în mod per
sonal, în lucrarea Lui constituie 
motive mult mai captivante ca 
să aşteptăm revenirea Sa cu 
nerăbdare, cu speranţă.

A sta cu ochii pe ceas nu 
scurtează timpul! Dumnezeu, 
care iubeşte şi răscumpără în 
mod radical, cere viaţa noastră, 
ne invită să ne supunem puterii 
Sale transformatoare, care să 
acţioneze în mod radical în noi. 
Acelora care au întâlnit o Per
soană care le-a transformat via
ţa puţin le pasă dacă lumea are
o părere bună despre ei; cei care 
L-au întâlnit pe Isus cel răstig-

- nit îi invită pe semenii lor să li 
se alăture în căutarea dreptăţii şi 
a unui creştinism bine însuşit, 

înţeles şi bine trăit.
2. începeţi să trăiţi în realitatea 

de „acum”, în loc să o aşteptaţi pe 
cea care „încă nu” a venit.

Când excludem Persoana Dom
nului Hristos din a doua venire, ca 
să ne angajăm în lupte privitoare la 
„când” şi „cum” va avea loc ea, pu
tem să părem aşa de preocupaţi de 
cele cereşti, încât nu mai suntem 
buni de nimic pe pământ. Putem să 
pierdem din vedere realitatea prezen
tă -  Hristos a înviat şi împărăţia 
Lui este deja aici. Dacă slujim unui 
Mântuitor înviat, care „ne-a pus să 
şedem împreună” cu El în locurile 
cereşti (Efes. 2,1-7), fără îndoială 
că ar trebui să luăm în serios dorinţa 

Continuare la pagina 11
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Temelia profetică 
a credinţei adventiste

Folosim stâlpii din trecutul nostru ca să ne construim viitorul.

Hyveth Williams 
/ V

I
n vechiul Israel, numele descriau caracterul şi arătau 
esenţa unei persoane, unui loc sau unui lucru. Şi chiar 
în societatea occidentală contemporană, numele con

tinuă să fie mai mult decât semne de identificare.
Decizia delegaţilor, la o întâlnire de organizare din 

toamna lui 1860, de a lua numele de „adventişti de ziua 
a şaptea” a avut scopul să comunice două lucruri: credin
ţa noastră în importanţa şi obligativitatea Sabatului zilei 
a şaptea şi speranţa noastră în revenirea iminentă şi lite
rală a lui Isus Hristos. R. W. Schwarz, 
în cartea sa Light Bearers îo the 
Remnant (Purtători de lumină pentru 
rămăşiţă), a scris: „Ce nume mai bun
li se putea da decât cel de 'adventişti 
de ziua a şaptea’? Acest nume, ca 
multe altele, li se aplicase şi mai îna
inte. Dar, spre deosebire de celelalte, 
el putea să identifice în mod clar 
adevărurile biblice fundamentale pe 
care le vesteau”.1

Ellen White a susţinut din toată inima alegerea acestei 
denumiri pentru numărul tot mai mare de sabatarieni 
care continuau să aştepte cu nerăbdare a doua venire a 
lui Hristos, după marea dezamăgire din 1844. Ea a spus: 
„Nici un nume pe care îl putem lua nu va fi potrivit, 
decât acela care se armonizează cu mărturisirea noastră, 
care exprimă credinţa noastră şi ne arată ca fiind un 
popor deosebit”. „Numele de adventist de ziua a şaptea 
prezintă trăsăturile adevărate ale credinţei noastre şi va 
convinge mintea cercetătoare. Ca o săgeată din tolba de 
săgeţi a Domnului, el îi va răni pe călcătorii Legii lui 
Dumnezeu şi va conduce la pocăinţă faţă de Dumnezeu 
şi la credinţă în Domnul nostru Isus Hristos.”2

Distanţându-se în mod curajos de tradiţiile moştenite 
de la bisericile protestante, adventiştii nu au formulat 
crezuri, ci „principii fundamentale de credinţă” ca regula 
lor de credinţă şi de purtare. Aceste „principii funda
mentale de credinţă”, în prezent 27 la număr, clarifică 
înţelegerea şi exprimarea învăţăturilor bisericii despre 
doctrinele privitoare la Dumnezeu, omenire, mântuire, 
biserică, viaţa creştină şi evenimentele finale.

Problema identifâtii
r

în cea mai mare parte a primilor noştri ani de existenţă,

Secularismul care se 

impune poate să ne 

facă să ne pierdem 

importanţa spirituală 

şi socială.

ca adventişti, ne-am luptat să păstrăm o identitate şi un 
caracter distincte şi deosebite, mai ales prin 
învăţăturile profetice ale lui Ellen White. Isaia 8,20 -  
„’La Lege şi la mărturie!’ Căci, dacă nu vor vorbi aşa, 
nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” -  a 
devenit o provocare adventistă pentru cei care 
neglijează cele zece principii ale voinţei descoperite a 
lui Dumnezeu pentru poporul Său, mai ales pe cel 
de-al patrulea (vezi Ex. 20,3-17).

Dar, în acelaşi timp, unii dintre 
oponenţii noştri au observat că, din 
prezentările noastre, lipseau în mod 
clar referirile la mântuirea numai 
prin Hristos, chiar dacă întemeietorii 
noştri credeau incontestabil în acest 
adevăr de cea mai mare importanţă, 
în trecut, în mod regretabil, s-a pus 
prea mult accent pe respectarea legii, 
în timp ce se vedea că există o negli
jare izbitoare a Evangheliei harului, 

mai ales în legătură cu intrarea într-o relaţie personală 
cu Hristos. Aceasta a făcut ca doctrinele noastre să 
pară a fi un legalism apăsător, ce a produs adesea o 
reacţie otrăvitoare între cei care crescuseră sub regula
mentul său religios strict.

Pentru a supravieţui, unii au abandonat credinţa pă
rinţilor lor de îndată ce au fost destul de independenţi 
ca să se elibereze. De asemenea, biserica a primit critici 
aspre din partea publicului, pentru că îşi concentra aten
ţia în mod exagerat asupra scrierilor şi a darului profetic 
ale lui Ellen White, dând impresia că a exclus Cuvântul 
lui Dumnezeu. Apoi au existat lupte pentru adevăruri 
doctrinale nepopulare, cum sunt starea de inconştienţă 
a morţilor, comparată cu un somn, şi sanctuarul din cer. 
Prin faptul că am neglijat să subliniem în mod public 
imperativul renaşterii personale şi pe cel al îndreptă
ţirii prin credinţă, am rămas de asemenea vulnerabili 
atacurilor şi ne-am atras caracterizarea de „legalişti”.

Aceste evenimente ar fi putut să ne paralizeze. Dar, 
din contră, ele ne-au întărit hotărârea de a trăi pe măsura 
înaltei noastre chemări. Ca adventişti ascultători, păzi
tori ai Sabatului, noi continuăm să căutăm să ne înfăţi
şăm înaintea lui Dumnezeu ca oameni încercaţi; ca bărbaţi 
şi femei care nu au de ce să le fie ruşine (vezi 2 Tim. 2,15).
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Ellen White a orientat o mare 
parte din lucrarea ei pentru a stabili 
o temelie profetică bazată pe Evan
ghelie. Cărţile sale Hristos, Lumina 
lumii şi Calea către Hristos sunt cărţi 
creştine binecunoscute, care prea
măresc harul şi subliniază necesitatea 
unei relaţii personale cu Isus Hristos.

O dată cu publicarea cărţii Ques- 
tions on Doctrine (întrebări despre 
doctrină) în deceniul 1950-1960, 
principiile de credinţă adventiste au 
câştigat, în cele din urmă, respectul
-  şi mai târziu admiraţia -  altor 
creştini, care au recunoscut stăruinţa, 
atenţia noastră în studierea Scripturii 
şi interpretările noastre inspiratoare 
cu privire la profeţiile biblice.

Numele de adventişti de ziua a 
şaptea, ne aduce aminte de moşteni
rea noastră de a vesti Evanghelia, de 
a atrage atenţia la importanţa celor 
zece principii ale lui Dumnezeu şi 
de a anunţa cea de-a doua venire a 
Domnului Hristos. Ca să folosim 
trecutul nostru pentru a construi un 
viitor puternic, ca o biserică ce îl 
slăveşte pe Dumnezeu în timp ce 
face bine oamenilor în acest nou 
secol, nu putem uita misiunea noas
tră, stabilită de Dumnezeu şi cuprin
să în numele pe care îl purtăm.

Datorită temeliei noastre profetice
-  darurile lui Dumnezeu, cel al pro
clamării şi cel al prevestirii - ,  pre
cum şi devotamentului nostru faţă de 
Cuvântul lui Dumnezeu, ca adven
tişti, suntem înzestraţi într-un mod 
inegalabil pentru a da răspunsuri 
coerente, pline de înţeles la întrebă
rile care produc agitaţia excesivă din 
această generaţie, agitaţie din care se 
pare că nu poţi scăpa, dacă nu 
primeşti ajutor.

în faţa necredinţei, a batjocurii
Profeţii necredincioşi au publicat 

sute de cărţi şi articole care descriu 
şi denunţă căderea morală şi cultura
lă iminentă a Americii şi a lumii. Şi, 
dacă alte biserici creştine pot fi îm
piedicate să se ocupe de aceste pro
bleme, pentru că ele împărtăşesc un 
stil de viaţă care contribuie la acest 
declin, istoria noastră de insistare 
asupra practicilor care se potrivesc 
cu o viaţă renăscută în Hristos (adică

studierea consecventă a Bibliei, în
chinarea, slujirea şi vieţuirea sănă
toasă) ne permite să ne ocupăm de 
ele cu toată încrederea.

Secularismul care se impune 
(răspândit prin televiziune, prin 
filme şi prin alte invenţii pervertite 
folosite ca mijloace de informare) 
face ca ideile, instituţiile, interpretă
rile şi purtătorii de cuvânt din do
meniul religiei să-şi piardă impor
tanţa spirituală şi socială în numărul 
tot mai mare de populaţii nerenăs
cute. Rezultatul îl constituie o pier
dere fără precedent a sentimentului 
de ruşine. Aceasta dă naştere la ne
credinţă şi batjocură, la confuzie şi, 
în cele din urmă, la moarte spiritua
lă, atunci când postmoderniştii ne
credincioşi, care nu mai sunt în stare 
să facă deosebire între ce este nece
sar pentru a hrăni mintea şi sufletul 
şi ce este gunoi şi trebuie să fie 
aruncat, resping evlavia în schimbul 
nelegiuirii.

Angajamentul istoric al adven
tiştilor faţă de Legea şi harul lui 
Dumnezeu, prin credinţă, împreună 
cu o abordare holistă/integrală a 
experienţei umane, exemplificată în 
lucrarea noastră medicală, constituie 
chei pentru orice speranţă viitoare 
de vindecare a rănilor morale şi 
culturale ale lumii.

O altă forţă puternică ce creează 
schimbări sociale şi declin moral 
este recunoscută ca fiind privatizarea:

o separare a experienţei actuale în 
acţiuni particulare şi viaţă publică. 
Aceasta face să se cristalizeze sen
suri diferite pentru viaţa trăită în 
particular şi pentru cea trăită în pu
blic, aşa încât felul în care se trăieşte 
în particular poate să nu aibă nici o 
legătură cu sau nici un efect asupra a 
ceea ce se predică sau se practică în 
public. într-o mare măsură, acest 
proces este un rezultat al exploziei 
tehnologice de astăzi. Calculatoarele 
personale şi metodele de comunicare 
cum este Intemetul oferă ocazii 
nelimitate, neîntrerupte, pentru a fi 
influenţat de cei care promovează şi 
practică desfrâul, pornografia şi alte 
vicii ascunse.

Privatizarea creează o separare 
între convingerea personală şi acţiu
nea publică, aşa încât unii conducă
tori religioşi şi politici pot să denun
ţe public imoralitatea, în timp ce, în 
viaţa lor particulară, o practică sub 
diferite forme. Acest munte de întu
neric ne umbreşte viitorul, influen- 
ţându-ne acţiunile, în timp ce lumea 
noastră se aruncă impetuos înainte, 
pentru a se izbi de a doua venire 
iminentă a Domnului nostru. Rezul
tatul este pierderea sentimentului că 
ai un scop, pierderea raporturilor cu 
societatea, a demnităţii şi onoarei 
între cei care se înfruptă din aceste 
provizii dezagreabile în intimitatea 
căminelor şi a birourilor lor, iar 
apoi participă cu îndrăzneală la în-
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Adventiştii de ziua a 

şaptea Ie oferă oame

nilor speranţă şi odih

nă în Hristos.

chinarea publică, fără urmă de 
conştiinţă.

Angajamentul nostru, ca adven
tişti, de a avea, zilnic, o „dietă” echi
librată de lege, har şi vestire cu auto
ritate a Evangheliei ne dă posibilita
tea să lucrăm în lume, în timp ce fugim 
de viciile şi de moravurile ei uşoare.

Moştenirea 
noastră de educa
ţie creştină oferă 
o armă puternică 
împotriva plura
lismului, a multe
lor concepţii de
spre lume, care se 
luptă pentru
supremaţie, dar dintre care nici una 
nu este dominantă. Pluralismul, pro
movat mai ales prin şcoli şi uni
versităţi seculare, produce şi răspân
deşte necredinţa într-o generaţie care 
deja se ridică împotriva existenţei 
valorilor absolute. Religia este trata
tă nu ca un obiect al ostilităţii, ci mai 
mult ca o pasiune, ocupaţie pentru 
timpul liber, care nu are nici o influ
enţă asupra deciziilor morale şi poli
tice. Permisivitatea pluralismului pro
duce o revoluţie promovată de o 
mulţime de apărători ai libertăţii 
cetăţeneşti de gândire şi de purtare, 
care ameninţă cu acţionarea în 
justiţie împotriva oricărui lucru care 
pune accentul pe credinţa creştină. 
Creştinismul este slăbit, în timp ce 
„religiile civile” fac tot mai dificil 
de transmis adevărata Evanghelie a 
lui Isus Hristos, fără batjocura din 
partea acestor „câini de pază”.

Umanismul pluralist, postmo- 
dern, secular, reprezintă una dintre 
religiile cu cea mai rapidă creştere 
din lumea occidentală. El se grăbeşte 
să dea sfaturi morale, în timp ce 
respinge orice preferinţă sau convin
gere religioasă. Pluralizarea şi-a în
tins tentaculele dezbinătoare chiar şi 
în biserica noastră, unde face uneori 
ca vestirea Evangheliei să fie diluată 
sau să-şi piardă caracterul distinctiv.

Dar moştenirea noastră de ascul
tare de adevărurile simple din Cu
vântul lui Dumnezeu, susţinută de 
un angajament ferm faţă de educaţia 
creştină în ocaziile de închinare şi în 
şcoli, constituie un factor major în

contracararea răului pluralizării.
Avem în faţă un viitor în care 

oamenii vor trăi cu un extraordinar 
sentiment de dezamăgire din partea 
guvernelor şi instituţiilor. Adventiştii 
de ziua a şaptea le oferă oamenilor 
speranţă şi odihnă în Hristos, ale 
cărui iubire, iertare şi acceptare ne 

vor ţine pe toţi 
până la revenirea 
Sa triumfătoare. 
Trebuie să ne păs
trăm temelia profe
tică, folosind orice 
prilej de a promova 
Evanghelia în bise- 

■mmmmmmi&a r j c a  noastră CU tot

atâta zel cu cât vestim lumii a doua 
venire a Domnului Hristos.

' R. W. Schwarz, Light Bearers to the 
Remnant, (Mountain View, Calif.: Pacific 
Press Pub. Assn., 2000), pag. 95

2 Ellen White, Mărturii pentru biserică, 

voi. 1, pag. 237, 238

Hyveth Williams este pastor al Bisericii Adventiste 
Campus HUI din Loma Linda, California.
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O credinţă proaspătă / Urmare 
de la pagina 8

Lui de a demonstra, prin urmaşii 
Săi, bogăţiile incomparabile ale 
harului Său. Relevanţa unei realităţi 
viitoare -  ceea ce „încă nu” a venit
-  este asigurată printr-o exprimare 
prezentă a valorilor, principiilor şi 
caracteristicilor Lui prin viaţa şi prin 
acţiunile urmaşilor Săi. Oamenilor 
nu le pasă cât de mult cunoaştem, 
până când ei nu cunosc cât de mult 
ne pasă. Puterea realităţii care „încă 
nu” a venit trebuie să invadeze şi să 
transforme realitatea de „acum”.

Ca să ducem aceasta un pas mai 
departe, trebuie să ne dăm seama că, 
aşa cum Domnul Hristos este Cuvântul 
întrupat al lui Dumnezeu, tot astfel 
şi noi, urmaşii Lui, suntem în prezent 
întruparea vieţii Sale pentru această 
lume. Hristos adresează apelul Său 
către lume prin noi (2 Cor. 5,20). 
Lucrarea pe care o facem în fiecare 
zi este ceea ce dă mărturie despre 
speranţa viitoare, care aduce putere 
pentru prezent. Această lucrare a

___________ As___________

împărăţiei dă mărturie aici şi acum 
celor care ne privesc; dar, mai mult 
decât atât, ea îi transformă pe aceia 
dintre noi care trăim ca urmaşi şi 
ucenici ai lui Hristos. Avem onoarea 
să lucrăm acum, mână în mână cu 
Hristos cel înviat, să ne ocupăm cu 
lucruri reale, într-un timp real, cu 
oameni reali, într-o lume reală -  
oameni care contează pe tine şi pe 
mine ca să fim credincioşi, oameni 
care se bizuie pe noi ca să le dăm 
speranţă.

Speranţa noastră pentru viitor nu 
se află în folosirea tot mai extinsă a 
celor mai avansate mijloace tehnice 
de comunicare pentru a prezenta cea 
de-a doua venire. Ea nu constă în 
prezentări Power Point (cu ajutorul 
calculatorului şi videoproiectorului) 
sau în programe animate de pe CD. 
Lumea noastră se satură de realitatea 
virtuală. Speranţa noastră în viitor 
depinde numai de crucea lui Hristos.4 
Toate celelalte curg din braţele Sale 
îndurătoare, întinse. Dacă intrăm în
tr-o relaţie de slujire cu El în fiecare 
zi, întrebarea „cât timp mai este” nu 
va mai fi cea mai importantă. Cea 
mai impresionantă reprezentare a 
celei de-a doua veniri o constituie 
viaţa angajată, consacrată, transfor
matoare a creştinilor care slujesc.5 A 
unui popor care aduce speranţă 
altora, nu doar pentru că El vine, ci, 
mai important decât atât, pentru că 
El este deja aici!

1 Tradiţională, Bermuda, Allelu, Alleluia, 
House of the Rising Sun, Gilligan’s Island, 
Fiii It Up.

2 Fritz Guy, Thinking Theologically 
(Berrien Springs, Mich.: Andrews University 
Press, 1999), pag. 68, 69.

3 Roy Branson, ed., „Responding to the 
Delay”, PUgrimage o f Hope (Takoma Park. 
Md.: Association of Adventist Forums, 1986). 
Vezi şi Branson, „Social Reform as Sacrament 
of the Second Advent”, Spectrum, mai 1991.

4 Ellen White, Hristos, Lumina lumii, ed. 
1999, pag. 638-644. Vezi şi Leon Morris, 
Apocalyptic (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 
Eerdmans Pub. Co., 1972) pag. 82-87.

 5   Parabolele Domnului Hristos,
ed. 1995, pag. 42. Vezi şi Dawson 
McAllister, Saving the Millenial Generation 

(Nashiville: Thomas Nelson Pub., 1999).

Peter Bath este pastorul Bisericii Adventiste 
Sligo, din Takoma Park, Maryland.
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Ajjvtsigura 
profeţiei biblice

Tabloul cuprinzător care i-a captivat pe pionierii adventişti
ne captivează şi pe noi, astăzi.

Mark Finley

D
e-a lungul secolelor, bărbaţi şi femei au fost 
fascinaţi de profeţiile Bibliei. Este absolut 
adevărat că preocuparea pentru profeţie a pro

dus un anumit număr de fanatici cu priviri rătăcite şi 
de amatori de articole senzaţionale; dar este adevărat, de 
asemenea, că preocuparea pentru profeţie i-a condus pe 
mulţi la o experienţă spirituală adâncă, solidă. Profeţia 
biblică împlinită conduce la credinţă autentică într-un 
Mesia adevărat.

Când a venit pentru prima dată, născut ca prunc în 
ieslea din Betleem, Domnul Isus a venit ca împlinire a 
profeţiilor făcute cu secole înainte. Chiar El a declarat:
„S-a împlinit vremea şi împărăţia lui Dumnezeu este 
aproape” (Marcu 1,15). Apostolul Pavel a adăugat: „Dar, 
când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe 
Fiul Său” (Gal. 4,4). Şi „Hristos, la vremea cuvenită, a 
murit pentru cei nelegiuiţi” (Rom. 5,6). Naşterea, viaţa, 
moartea şi învierea Mântuitorului descoperă că a existat 
un program divin al evenimentelor.

0 lume noua
Istoria nu este un ciclu nesfârşit al evenimentelor.

Din contră, ea se îndreaptă spre un eveniment colosal -  
a doua venire a Domnului nostru. Dintre toate cele 66 
de cărţi din Biblie, există două -  Daniel, în Vechiul 
Testament, şi Apocalipsa, în Noul Testament -  care se 
concentrează asupra acestui punct culminant al istoriei.
Ele nu pun accentul asupra unei catastrofe care vine, ci 
asupra lui Hristos care vine. Ele nu vorbesc despre un 
sfârşit tragic, ci despre un început glorios. Adânc, în 
inima oamenilor de pretutindeni, există o năzuinţă după 
pace şi prosperitate, după sănătate şi fericire, după 
iertare şi veşnicie.

în Daniel şi Apocalipsa, profeţii prezintă o lume 
nouă -  o lume mai bună. Ei ne ajută să întindem mâna 
şi să atingem împărăţia lui Dumnezeu. Ne fac să 
întrezărim veşnicia.

Să facem împreună o scurtă incursiune prin cărţile 
profetice Daniel şi Apocalipsa şi să ne lăsăm inspiraţi 
de aceste cărţi pline de speranţă. Ele ne ajută să vedem 
pentru o clipă marele tablou al profeţiei.

Chipul cel mare
Capitolul 2 din cartea lui Daniel începe cu visul lui 

Nebucadneţar, împăratul Babilonului. „în al doilea an al

domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut nişte vi
suri. Duhul îi era tulburat şi i-a pierit somnul” (Dan. 2,1).

împăratul ştia că visul său avea un înţeles neobişnuit, 
dar nu şi-l putea aminti. Cei mai înţelepţi oameni din 
imperiul său, nefiind în stare să-i aducă aminte visul sau 
să-l interpreteze, au fost ameninţaţi cu moartea. în acest 
moment de criză, Daniel a ieşit în faţă şi a cerut în mod 
respectuos timp ca să se roage cu privire la taina nedezlegată.

Profeţii Bibliei nu fac speculaţii despre viitor. Ei ne 
descoperă ceea ce Dumnezeu le-a descoperit. Daniel a 
explicat în mod clar ce visase împăratul Nebucadneţar. 
„Tu, împărate, te uitai şi iată că ai văzut un chip mare!” 
(vers. 31). Profetul i-a descris apoi împăratului chipul 
acesta impresionant. El avea capul de aur, pieptul şi bra
ţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, picioarele 
de fier, iar degetele picioarelor, de fier şi de lut (vers. 
31-33). Punctul culminant al visului împăratului îl 
constituie o piatră masivă care coboară din cer, loveşte 
chipul la picioare şi, în cele din urmă, se face un munte 
care umple tot pământul.

Explicaţia lui Daniel cu privire la înţelesul visului 
este la fel de precisă ca descrierea conţinutului său. „Tu 
eşti capul de aur! După tine, se va ridica o altă împărăţie, 
mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care 
va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul. Va 
fi o a patra împărăţie, tare ca fierul” (Dan. 2,38-40).

0 profeţie exacta
Potrivit interpretării date de Dumnezeu prin profetul 

Daniel, fiecare metal reprezintă un imperiu care a domi
nat lumea. Visul descrie ascensiunea şi declinul popoare
lor. Daniel prezintă imperiul babilonian al lui Nebucad- 
neţar prin aceste cuvinte: „Tu eşti capul de aur” (vers. 
38). Imperiul babilonian a stăpânit peste Orientul Mij
lociu şi şi-a extins dominaţia asupra întregului bazin 
mediteranean, din 605 î.Hr. până în 539 î.Hr. Această 
profeţie incredibilă din Daniel 2 arată, de asemenea, că 
avea să se ridice „o altă împărăţie”, simbolizată prin 
pieptul şi braţele de argint. într-o noapte de beţie şi 
destrăbălare, o mână tainică a scris cuvinte de judecată 
pe peretele sălii palatului din Babilon: „Dumnezeu ţi-a 
numărat zilele domniei şi i-a pus capăt... împărăţia ta va 
fi împărţită şi dată mezilor şi perşilor” (Dan. 5,26-28).

Imperiul care a urmat Babilonului a fost Medo-Persia, 
fapt verificat atât de Biblie, cât şi de istorie. Cunoscutul 
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cilindru al lui Cir, aflat în Muzeul 
Britanic, conţine un raport al atacului 
persan asupra Babilonului.

Pieptul şi braţele de argint 
(Medo-Persia) au fost învinse de un 
al treilea imperiu, de aramă. Mezii şi 
perşii au condus din 539 î.Hr. până 
când au fost înfrânţi de greci, în 331 
î.Hr. Daniel 8 (vers. 21) aminteşte 
pe nume „împărăţia Greciei” şi spune 
că ea avea să-i biruie pe medo-perşi. 
Scripturile şi istoria sunt de acord. 
Grecii au condus din 331 î.Hr. până 
în 168 î.Hr., când au fost învinşi de 
monarhia de fier a Romei.

Isus S-a născut în timpul domina
ţiei romane a cezarilor. Un guvernator 
roman L-a judecat pe Isus, iar soldaţii 
romani L-au răstignit. Romanii au 
condus lumea din 168 î.Hr. până în 
cca 351 d.Hr.

Patru metale: aur, argint, aramă şi 
fier; patru imperii dominante: Babi- 
lonul, Medo-Persia, Grecia şi Roma. 
A fost Roma învinsă de un al cincilea 
imperiu mondial? Nu. După ce a 
decăzut începând din interior, Roma 
a fost biruită de triburile barbare 
germanice din nord. Ascultaţi aceste 
cuvinte remarcabile din profeţie: „Şi 
după cum ai văzut picioarele şi dege
tele picioarelor parte de lut de olar şi 
parte de fier, tot aşa şi împărăţia 
aceasta va fi împărţită” (Dan. 2,41).

Imperiul Roman a fost împărţit şi 
rămâne împărţit până astăzi. Profeţia 
continuă: „Nu vor fi lipiţi unul de 
altul, după cum fierul nu se poate uni 
cu lutul” (vers. 43). Oameni care au 
vrut să stăpânească lumea au încercat 
să readucă la viaţă Imperiul Roman. 
Dar fiecare secol care trece marchează 
împlinirea acestei vechi profeţii. Ea 
ajunge la un apogeu incredibil în 
Daniel 2,44: „Dar, în vremea acestor 
împăraţi, Dumnezeul cerurilor va 
ridica o împărăţie care nu va fi nimi
cită niciodată şi care nu va trece sub 
stăpânirea unui alt popor. Ea va sfă
râma... toate acele împărăţii şi ea 
însăşi va dăinui veşnic”. Potrivit aces
tei profeţii remarcabile, următorul 
eveniment pe agenda cerului este 
instaurarea împărăţiei veşnice a lui 
Isus Hristos, Stânca Veacurilor, acea 
Stâncă desprinsă fără ajutorul vre
unei mâini (vers. 34, 35).

Tema centrală repetata
Fiecare profeţie succesivă de-a 

lungul celor 12 capitole din Daniel 
repetă şi dezvoltă tema centrală a 
capitolelor anterioare. în Daniel 2, 
Dumnezeu foloseşte patru metale ca 
simbol pentru a descrie patru împă
răţii puternice. în Daniel 7, cele pa
tru fiare simbolizează aceleaşi patru 
popoare. în Daniel 2, al patrulea 
metal, fierul, cuprinde zece degete 
de la picioare. în Daniel 7, fiara a 
patra are zece coame.

Potrivit cu Daniel 7,17, „aceste 
patru fiare mari sunt patru împăraţi,

care se vor ridica pe pământ”. Fap
tul că fiecare fiară din Daniel 7 re
prezintă o împărăţie este arătat clar 
în versetul 23: „Fiara a patra este o 
a patra împărăţie, care va fi pe pă
mânt. Ea se va deosebi de toate ce
lelalte”. Dumnezeu a prezentat aces
te fiare ridicându-se din mare noap
tea, în timpul unei furtuni violente, 
în mijlocul unor vânturi puternice, 
în profeţia biblică, marea sau apa 
reprezintă oameni (Apoc. 17,15). 
Vântul reprezintă distrugere, devas
tare şi dezastru (Ier. 49,36.37). Pro
feţia lui Daniel spune că popoarele 
aveau să se ridice în mijlocul con
flictelor -  al războaielor şi certurilor.

Prima fiară, leul cu aripi de vul
tur (Dan. 7,4), este o descriere exactă 

______________ ^ _______________

a babilonienilor. Arheologii au des
coperit acest simbol, „leul cu aripi 
de vultur”, pe zidurile din Babilon 
şi pe monedele scoase la iveală de 
săpături, din ruinele Babilonului.

Cruzimea unui urs cu trei coaste 
însângerate în gură este o descriere 
potrivită a mezilor şi perşilor (vers.
5). Ca să domine Orientul Mijlociu, 
mezii şi perşii au cucerit trei popoa
re -  Babilonul, Lydia şi Egiptul. 
Aşa cum spune profeţia, ei au mân
cat trei coaste.

Repeziciunea cuceririlor lui Ale
xandru cel Mare este arătată într-un 
mod viu prin simbolul unui leopard 
înaripat (vers. 6). Dumnezeu a de
scris acest pardos ca având patru ca
pete. De ce? După moartea lui Ale
xandru, cei patru generali ai săi au 
luat în stăpânire imperiul lui. Ca- 
sandru, Lisimah, Ptolemeu şi Seleuc 
nu s-au luptat unul cu altul pentru 
tronul lui Alexandru, ci au împărţit 
teritoriul Imperiului Grec între ei.

A patra fiară este descrisă ca fi
ind incredibil de crudă şi uimitor de 
puternică, având dinţi mari de fier 
(vers. 7). Chipul din Daniel 2 are 
zece degete la picioare. Fiara „în
spăimântătoare” din Daniel 7 are 
zece coame (vers. 7). Asemenea 
celor zece degete de la picioare, cele 
zece coame simbolizează părţile în 
care a fost divizat Imperiul Roman, 
în momentul acesta, Dumnezeu 
introduce un element complet nou 
(vezi chenarul de la pagina 14).

Viziunile lui loan
Bătrânul apostol loan, deţinut pe 

insula Patmos, o insulă stâncoasă şi 
stearpă, scrie plin de bucurie: „Iată 
că El vine pe nori. Şi orice ochi îl 
va vedea” (Apoc. 1,7). loan tânjea 
după ziua în care putea să cânte îm
preună cu răscumpăraţii din toate 
veacurile: „A Celui ce şade pe scau
nul de domnie şi a Mielului să fie 
lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în 
vecii vecilor!” (Apoc. 5,13)

Profeţiile din Daniel şi Apoca- 
lipsa nu se concentrează doar asupra 
unor simboluri tainice, asupra unor 
fiare sângeroase, asupra unor bala
uri îngrozitori şi asupra semnului lui 
antihrist. Ele vorbesc despre Isus şi
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Puterea reprezentată printr-un corn mic
Până Ia Daniel 7,7, vedem puteri politice care încearcă să uzurpe poziţia 

de drept a lui Dumnezeu, ca fiind Cel care domneşte cu adevărat peste acest 
pământ. Dar, când ajungem la Daniel 7,8, din Roma creşte în mod discret o 
putere, reprezentată printr-un „corn mic” -  o putere mică la început, dar care 
este lansată, ajungând să domine lumea. Potrivit profeţiei, această putere are 
„ochi ca ochii de om” (vers. 8). în Biblie, ochii sunt un simbol al înţelepciu
nii sau ai înţelegerii (Efes. 1,18). Autoritatea acestei puteri este omenească, nu 
divină. în cele din urmă, ea avea să arunce „adevărul la pământ” (Dan. 8.12).

Această putere, reprezentată prin cornul cel mic, avea să rostească „vorbe 
de hulă”, să-i asuprească „pe sfinţii Celui Prea înalt”, să se încumete „să 
schimbe vremile şi legea" (Dan. 7,25) şi să se deosebească (vezi vers. 23) de 
toate celelalte puteri politice menţionate în acest capitol. Profeţia arată că 
această putere este religioasă, şi nu politică (vers. 24, 25). Apoi, din Roma se 
ridică un sistem politico-religios contrafăcut, care încearcă să uzurpe autorita
tea lui Dumnezeu, schimbând Legea Lui. Răspunsul lui Dumnezeu la provo
carea cornului mic este judecata Sa finală (vers. 21, 22).

Cornul cel mic pare să fie religios, dar nu este. Judecata ia orice mască, 
expune întreaga falsitate, dezvăluie toată ipocrizia. Să prindem tonul triumfă
tor al versetelor finale din această profeţie uimitoare: „Apoi va veni judecata 
şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna. Dar 
domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub 
ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Prea înalt. împărăţia Lui este o 
împărăţie veşnică şi toate puterile îi vor sluji şi-L vor asculta” (vers. 26, 27).

despre împărăţia Sa veşnică. în Apo- 
calipsa 7, Ioan priveşte dincolo de 
toate necazurile viitoare ale pămân
tului, la această scenă sublimă: „Pen
tru aceasta stau ei înaintea scaunului 
de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc 
zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce 
şade pe scaunul de domnie îşi va în
tinde peste ei cortul Lui” (Apoc. 7,15).

împreună cu cele din Daniel, 
profeţiile din Apocalipsa descriu în 
mod viu distrugerea tuturor forţelor 
rele la venirea Domnului nostru. în 
Apocalipsa 14,19.20, Ioan prezintă 
„secerea” lui Dumnezeu, care distru
ge orice păcat şi pe toţi păcătoşii. în 
triumful glorios al venirii Domnului 
nostru, descris în Apocalipsa 19, 
Ioan vede cerul deschis. Isus Hristos 
Se întoarce. El este simbolizat ca un 
general biruitor care călăreşte pe un 
cal alb. Fiara, profetul mincinos şi 
toţi cei care se împotrivesc, asupresc 
şi persecută poporul lui Dumnezeu 
sunt „aruncaţi de vii în iazul de foc, 
care arde cu pucioasă” (Apoc. 19,20). 
Isus este înălţat ca „împăratul împă
raţilor şi Domnul domnilor” (Apoc. 
19,16).

în Apocalipsa 20, Ioan descrie un 
pământ pustiu, pe care se află Satana 
legat, şi cei răi nimiciţi pentru o mie

de ani (vers. 1-3). în timpul acestor 
o mie de ani, pe care unii cercetă
tori ai Bibliei îi numesc „mileniul”, 
cei răscumpăraţi (cei mântuiţi), care 
au fot înălţaţi ca sâ-L întâmpine pe 
Domnul în aer la revenirea Sa (Ioan
14,1-3; 1 Tes. 4,16.17), domnesc 
alături de Isus în cer (Apoc. 20,4). 
Când cărţile cerului sunt deschise, 
cei mântuiţi văd în mod clar că 
iubirea lui Dumnezeu a făcut tot ce 
era posibil ca să-i salveze pe toţi.

La încheierea acestor o mie de 
ani, Sfânta Cetate coboară din cer 
pe pământ.
Morţii nele
giuiţi sunt 
înviaţi. Sata
na conduce 
aceste legi
uni ale celor 
pierduţi să 
atace Sfânta 
Cetate (vers.
5, 7, 8). Fo
cul curăţitor 
din prezenţa 
lui Dumne
zeu coboară 
din cer şi 
mistuie păca
tul şi pe cei

păcătoşi pentru totdeauna, iar sfinţe
nia lui Dumnezeu purifică pământul.

Ioan descrie astfel această scenă 
copleşitoare, fermecătoare, magnifi
că: „Apoi am văzut un cer nou şi un 
pământ nou; pentru că cerul dintâi şi 
pământul dintâi pieriseră şi marea nu 
mai era. Şi eu am văzut coborându-se 
din cer, de la Dumnezeu, cetatea 
sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită pentru bărbatul 
ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea 
din scaunul de domnie şi zicea: 'Iată 
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El 
va locui cu ei, şi ei vor fi poporul 
Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei.
El va fi Dumnezeul lor. El va şterge 
orice lacrimă din ochii lor. Şi moar
tea nu va mai fi. Nu va mai fi nici 
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pen
tru că lucrurile dintâi au trecut” 
(Apoc. 21,1-4).

Câtă speranţă! Ce destin! Ce ta
blou strălucitor al zilei de mâine! 
Dincolo de necazurile, întristările şi 
lacrimile noastre, Isus va veni. Din
colo de dezastre şi de necaz, Isus va 
veni -  nu în mod secret sau pe tăcute. 
El va veni ca împărat al împăraţilor. 
El va veni ca Domn al Domnilor. El 
va veni ca un cuceritor puternic. El 
va veni ca să domnească în etern şi 
tot pământul va cunoaşte aceasta!

Mark Finley este speaker/director al postului 
internaţional de televiziune Stă Scris, 

din Simi Valley, California.
Adventist Review, 29 martie 2001
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A fost Biblia abundonati*?
Reflecţii cu privire la un film  recent de la Hollywood 

despre a doua venire.

Jon Paulien

A
vionul zboară liniştit spre Londra. Luminile 
sunt slabe şi cei mai mulţi pasageri dorm. Buck 
Williams citeşte la calculator, ca să fie la zi cu 

ultimele bârfe politice. Tresare când o aude pe o 
doamnă în vârstă, aşezată în partea opusă, la fereastră.

„Unde eşti, scumpule?” întreabă ea, neadresându-se 
cuiva în mod special.

„Doamnă, este totul în regulă?” răspunde Buck, 
ridicându-şi privirea după ce tocmai aţipise.

„Soţul meu; a dispărut!”
Buck se gândeşte un timp, apoi spune: „Ştiţi ce? Sunt 

sigur că s-a dus doar până la toaletă, în timp ce dormeaţi”.
Femeia întreabă: „Vreţi să vedeţi dacă este acolo, vă rog?”
„Da, desigur.”
„Lu- luaţi aceasta”, spune ea şi îi întinde lui Buck, 

care se ridică, haina soţului ei.
„Doamnă?” întreabă el încurcat.
„Cred că a plecat dezbrăcat complet..
Apoi camera de filmat se îndreaptă spre locul gol pe 

care stătuse soţul doamnei. Pe spatele canapelei sunt în
tinse o cămaşă şi o haină uşoară, iar o pereche de oche
lari stă înclinată, în partea de jos a hainei. îmbrăcămin
tea este încheiată şi aranjată, ca şi când cineva tocmai a 
dispărut din ea.

în filmul Left Behind (Părăsit/Abandonat), Buck Wil
liams este prezentator de ştiri la postul de TV prin cablu 
GNN. Zborul de noapte (neterminat) spre Londra este 
întrerupt din cauza dispariţiei unui număr de pasageri, 
inclusiv soţul acestei doamne. Buck soseşte înapoi în 
Statele Unite într-o lume foarte diferită de cea pe care o 
lăsase la plecare. Se constată că evenimentele din acest 
avion caracterizează sute de zboruri din acea noapte. în 
unele cazuri, piloţii dispar şi avioanele se prăbuşesc. în 
toată lumea au loc accidente rutiere, ca urmare a dis
pariţiei şoferilor din maşini aflate în mers. Familiile sunt 
zdrobite de dispariţia din casă a celor dragi. Lumea are în 
faţă spectrul unei foamete larg răspândite, pentru că rezer
vele de hrană sunt ţinute sub cheie de capitalişti lacomi.

în acest film, Buck analizează situaţia şi descoperă că 
toţi creştinii născuţi din nou au fost răpiţi la cer în 
secret. Cei care rămân ajung sub călcâiul unui personaj 
atractiv, dar care este un antihrist amăgitor. Antihristul 
ia în stăpânire frâiele politice şi economice ale lumii, în 
slujba intereselor sale antireligioase. Nu Statele Unite 
sau Europa constituie centrul evenimentelor din filmul 
Left Behind, ci Muntele Templului, din Ierusalim, unde 
antihristul îşi propune să reconstruiască templul iudaic.

Dispensaţionalismul
Cercetătorii Bibliei vor recunoaşte imediat influenţa 

dispensaţionalismului -  o mişcare iniţiată, în anii 1800, 
de John Nelson Darby. Această perspectivă asupra Bi
bliei are un număr de particularităţi, între care împărţi
rea istoriei omeneşti în „dispensaţiuni”, o interpretare 
literală a profeţiilor biblice şi credinţa că aproape în
treaga carte Apocalipsa se ocupă de ultimii şapte ani 
din istoria pământului. Ideea unei răpiri secrete consti
tuie principala trăsătură a dispensaţionalismului pe care
o prezintă filmul Left Behind. Potrivit lui Darby, la 
sfârşit, vor exista două reveniri ale lui Isus: o venire 
secretă, pentru a-i răpi la cer pe toţi credincioşii creş
tini, şi una vizibilă, şapte ani mai târziu.

Acest punct de vedere a venit pentru prima dată în 
atenţia publicului larg din America prin scrierile lui 
Hal Lindsey, în deceniul 1970-1980. Mai recent, Tim 
LaHaye şi Jerry Jenkins, autorii cărţii care a stat la 
baza filmului, au folosit ficţiunea ca gen literar pentru 
a populariza acest punct de vedere, dar fără aberaţiile 
lui Lindsey de a fixa date.

Unele reacţii pozitive
Cum trebuie să se raporteze creştinii în general şi 

mai ales adventiştii la apariţia filmului Left Behindl 
Probabil unii adventişti sunt înclinaţi doar să dea cu 
pietre, dar filmul exprimă credinţa a milioane de creş
tini sinceri, care cred în Biblie. în pofida multelor sale 
neajunsuri, există aspecte ale filmului pe care Dumnezeu 
le-ar putea folosi spre slava Sa.

Un aspect pozitiv al filmului este faptul că el înalţă 
Biblia ca fiind remediul pentru o realitate distorsionată 
de mass-media. în ultimele zile ale istoriei pământului, 
lucrurile nu vor fi aşa cum par. Dovezile date de ochi 
şi de urechi îi vor conduce pe oameni să creadă o min
ciună. într-un astfel de timp, singura cale sigură pentru 
urmaşii lui Isus este să îşi pună toată încrederea în Cu
vântul lui Dumnezeu, mai presus de dovezile date de 
cele cinci simţuri. în mod repetat şi accentuat, filmul 
înalţă Biblia ca fiind adevărul suprem. Eu sunt de acord.

Succesul filmului ar putea, de asemenea, să încura
jeze o tendinţă spre descrieri mai pline de sensibilitate 
ale credinţei creştine, la Hollywood. De ani de zile, 
creştinii şi credinţa creştină au fost ignoraţi în filmele 
din Hollywood, care au prezentat doar câte un bigot 
plin de sine, din când în când.

Adventiştii ar putea fi ispitiţi să spună: „Şi ce dacă?”
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Dar realitatea este că viziunea necre
dincioasă a celor de la Hollywood 
are un impact enorm asupra societăţii 
în ansamblu şi o influenţă tot mai 
mare asupra copiilor şi nepoţilor 
noştri. Ca să existe o şansă de câştig 
pentru credinţa creştină în lumea de 
astăzi, nu strică dacă publicul larg 
are la dispoziţie câteva descrieri po
zitive, pline de sensibilitate, ale unei 
credinţe autentice.

Dar poate şi mai important este 
faptul că un film ca acesta îi va face 
pe mulţi să se gândească la Dumne
zeu şi să studieze Biblia, probabil 
pentru prima dată. Eu aş vrea să-i 
încurajez pe adventişti ca, atunci 
când discută cu alţii, să nu respingă 
prea repede filmul. Pentru unii ne
credincioşi, vederea acestui film poa
te să fie unica lor şansă de a se 
deschide cu adevărat unei expe
rienţe creştine. Când creştinii 
fac afirmaţii dispreţuitoare de
spre alţi creştini în faţa unui ne
credincios, aceasta doar va întă
ri ideea că toate versiunile cre
dinţei creştine sunt fără legătu
ră cu viaţa reală. Deşi teza lui 
este discutabilă, filmul ar putea 
să aibă un efect preevanghelis- 
tic extraordinar în viaţa multora.

Realitatea dureroasa
Aş vrea să pot termina pe această 

notă pozitivă, dar nu pot. Există pro
bleme serioase cu mesajul filmului şi 
cu teologia care stă la baza lui.

Eu cred că lucrurile cele mai im
portante care au fost „părăsite” sunt 
mesajul şi intenţia scriitorilor Bibliei. 
Ar putea fi scrise şi au fost scrise 
cărţi întregi, care prezintă în mod 
amănunţit felul în care teologia fil
mului Left Behind se îndepărtează de 
perspectiva biblică. Va trebui să mă 
limitez aici la câteva observaţii fun
damentale despre ideile principale 
prezentate în film.

1. Gimnastica textuală
Feriţi-vă întotdeauna când oame

nii sar de la un text biblic la altul. 
Tot ceea ce se menţionează în film 
din conţinutul Bibliei este sub forma 
unor frânturi de texte, fără vreo legă
tură inerentă. Problema este că poţi 
să aduni texte biblice ca să dovedeşti

orice vrei să dovedeşti. Mormonii, 
martorii lui Iehova şi chiar unii ad
ventişti de ziua a şaptea au construit 
teologii captivante pe frânturi de texte, 
care aveau legătură în primul rând cu 
un sistem din mintea interpretului, nu 
cu ideile exprimate de scriitorii Bibliei. 
Când imboldul care te atrage să stu
diezi Biblia este acela de a-ţi susţine 
convingerile existente, nu este greu 
să vezi în Biblie ceea ce vrei să vezi.

Cea mai sigură abordare a Bibliei 
este aceea de a ne întemeia înţelegerea 
pe texte clare şi pe citirea în întregime 
a fiecărei cărţi din Biblie. Textele cla
re ale Scripturii ne arată marile teme 
centrale ale soliei biblice. Acestea ne 
protejează de ideile străine, la care toţi 
putem să ajungem atunci când anali
zăm texte care sunt mai puţin clare.

în mod asemănător, când citim cărţile 
biblice de la început până la sfârşit, 
autorul biblic are controlul asupra or
ganizării şi desfăşurării materialului. 
Când îi permitem autorului biblic să 
ne conducă în mod natural de la o idee 
la următoarea, este mult mai puţin 
probabil că expunerea noastră la Bi
blie va fi controlată de idei pe care 
le îndrăgim şi care vin din experien
ţa noastră. Să aplicăm metoda citirii 
în întregime, sau a textelor clare, la 
învăţăturile „biblice” ale filmului.

2. Răpirea secretă
Eu invit pe oricine să citească în

treaga Biblie, de la un capăt la altul, şi 
să găsească un singur text care învaţă 
în mod clar că vor exista două veniri 
distincte ale lui Isus -  una secretă, ca 
aceea prezentată în film, urmată de alta 
publică, vizibilă, care va fi văzută de 
toţi. Citiţi cu o minte deschisă şi cu 
atenţie, ca să observaţi scopul fiecă

rei cărţi din Biblie. Dacă faceţi aşa, 
veţi descoperi că în Biblie există un 
singur text, cel din 2 Tesaloniceni 2, 
8.9, care învaţă în mod vag despre 
două veniri distincte ale lui Hristos. 
Permiteţi-mi, vă rog, să folosesc 
traducerea mea, ca să prezint forţa 
limbii originale.

„Şi atunci se va arăta acel Nele
giuit, pe care Domnul Isus îl va ni
mici [junghia, după traducerea auto
rului] cu suflarea gurii Sale şi-l va 
prăpădi cu arătarea venirii Sale. Ară
tarea [venirea, idem] lui se va face 
prin puterea [lucrarea, idem] Satanei...” 

Opriţi-vă chiar aici! A cui venire 
se face prin puterea/lucrarea lui Sa
tana? în original, cele două folosiri 
ale cuvântului venire sunt aproape 
alături una de cealaltă; în mod clar, 

între ele există o legătură.
„Arătarea lui se va face prin 

puterea Satanei, cu tot felul de 
minuni, de semne şi puteri min
cinoase.” Deci „[venirea] lui”, 
din versetul 9, trebuie să se re
fere la arătarea celui nelegiuit, 
din versetul 8. Ceea ce avem 
aici este o contrafacere a ade
văratei veniri a lui Isus! Care 
va avea loc mai întâi? Venirea 
celui nelegiuit sau venirea lui 
Isus? Cel nelegiuit va fi nimi
cit prin arătarea sau strălucirea 

venirii lui Isus (vers. 8). Prin urmare, 
contrafacerea are loc înaintea adevă
ratei veniri. Vă rog, nu pierdeţi din 
vedere gândul acesta! în Biblie exis
tă un singur text care vorbeşte de
spre două veniri separate ale lui Isus, 
iar, în acest singur text, prima dintre 
aceste veniri este o contrafacere! 
Pentru că ideea de contrafacere la 
sfârşitul timpului constituie una din
tre principalele trăsături ale filmu
lui, să privim mai îndeaproape felul 
în care mesajul acestuia se opune 
învăţăturii clare a Bibliei.

3. Natura amăgirii din timpul 
sfârşitului

Citind Noul Testament cu atenţie, 
de la un capăt la altul, veţi descoperi 
că există patru pasaje care se ocupă 
de amăgirea din timpul sfârşitului. Pe 
unul dintre ele l-am examinat deja 
pe scurt. Ele sunt: Apocalipsa 13, 
12-14, Apocalipsa 16,13-16, 2 Tesa-
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loniceni 2,8-12 şi Matei 24,23-27. în 
fiecare dintre aceste patru texte, veţi 
descoperi, în esenţă, acelaşi limbaj şi 
acelaşi scenariu: sunt folosite semne 
şi minuni, pentru a-i amăgi pe cei din 
lume, şi există o reprezentare a unui 
antihrist. Destul de interesant, nici 
unul dintre aceste texte nu este men
ţionat în film, deşi filmul susţine că 
descrie tocmai această amăgire de la 
sfârşitul timpului.

în film, antihristul amăgitor este 
un personaj politic ostil credinţei 
creştine şi care caută să-şi atingă sco
purile prin mijloace economice şi po
litice. Amăgirea produsă de acest anti
hrist este o hipnoză, în care oamenii 
nu văd ce se întâmplă de fapt. Numai 
adevăraţii creştini înţeleg ce se întâm
plă în realitate. Această prezentare este 
foarte diferită de felul în care Biblia 
înfăţişează pe antihrist şi amăgirea pe 
care o descoperim în cele patru pasaje 
enumerate, care sunt cele mai clare. 
Spre deosebire de calculele politice 
lipsite de milă ale lui Nicolae Carpathia 
(antihristul din film), antihristul Bibliei 
va fi mai mult un conducător spiritual 
decât un personaj politic sau economic.

Primul portret
Antihristul din Apocalipsa 13 este 

reprezentat printr-o fiară care se ridică 
din mare (Apoc. 13,1-5). în multe fe
luri, această fiară este o contrafacere 
clară a vieţii, morţii şi lucrării Domnu
lui Isus Hristos.1 Falsificarea persoanei 
Domnului Hristos este foarte evidentă 
în versetul 3: „Unul-dintre capetele 
ei părea rănit [junghiat, după trad. 
autorului] de moarte”. Există multe 
cuvinte greceşti pentru „moarte”, „a 
muri” şi „a ucide”. Aici nu este folo
sit unul dintre cele mai obişnuite. Şi 
este interesant faptul că acelaşi cu
vânt grecesc se găseşte în versetul 8: 
„... de la întemeierea lumii, în cartea 
vieţii Mielului, care a fost junghiat”.

Există o paralelă clară între des
crierea fiarei care se ridică din mare, 
din versetul 3, şi descrierea lui Isus 
(Mielul), din versetul 8: „Dar rana 
de moarte fusese vindecată” (vers. 3). 
în criza finală a pământului, există o 
entitate al cărei caracter se bazează 
pe o slabă imitare a morţii şi învierii 
lui Isus. Amăgirea din timpul sfârşi

tului are fa ţă  creştină!2
Paralela dintre descrierea fiarei şi 

cea a lui Isus atinge apogeul în Apo
calipsa 13,13.14, unde o fiară care 
se ridică din pământ face să se co
boare foc din cer -  şi alte semne -  ca 
să amăgească lumea să urmeze prima 
fiară, antihristul din acest text.

Al doilea portret
Al doilea text care vorbeşte despre 

amăgirea din timpul sfârşitului este 
Apocalipsa 16,13.14. Balaurul, fiara 
şi profetul mincinos de aici sunt ace
leaşi personaje ca balaurul, fiara care 
se ridică din mare şi fiara care se ri
dică din pământ, din Apocalipsa 13. 
Ei trimit trei broaşte ca să înşele lu
mea prin semnele pe care le fac. Ast
fel, textul acesta se ocupă de acelaşi

în amăgirea din timpul 

sfârşitului, ochii şi ure

chile vor înşela. Cele 

cinci simţuri ne vor 

spune că adevărul este 

minciună si că minciu- 

na este adevăr.

subiect şi foloseşte acelaşi limbaj ca 
acelea din Apocalipsa 13. Pentru sco
purile noastre, este interesant faptul 
că aceste trei broaşte sunt „duhuri 
de draci” (Apoc. 16,14). Ele îi repre
zintă pe îngerii cei răi, care sunt o re
plică falsă a celor trei îngeri din Apo
calipsa 14,6-12 care transmit solia 
lui Dumnezeu. Deci, în timpul sfâr
şitului, există două solii mondiale; 
una reprezintă adevărata Evanghe
lie, iar cealaltă, o contrafacere a 
acestei Evanghelii. Amăgirea din 
timpul sfârşitului are fa ţă  creştină!

Apogeul acestei amăgiri este pus 
în legătură cu un loc numit în ebraică 
„Har-magedon”. într-un alt articol, 
am arătat că această expresie se referă 
la confruntarea dintre Ilie şi profeţii 
lui Baal pe muntele Cârmei.3 Acolo 
Ilie a făcut să se coboare foc din cer 
ca să le dovedească celor prezenţi că

adevăratul Dumnezeu este Yahweh, 
şi nu Baal. Apocalipsa 16 ne spune că 
experienţa de la muntele Cârmei se 
va repeta la sfârşit. încă o dată va 
exista o confruntare între Dumnezeul 
adevărat şi cel fals. încă o dată se va 
coborî foc din cer pentru a clarifica 
lucrurile. Dar, de data aceasta, va 
exista o schimbare. Focul se va co
borî pe altarul zeului fals (Apoc. 13, 
13.14)! în amăgirea din timpul sfâr
şitului, ochii şi urechile vor înşela. 
Cele cinci simţuri ne vor spune că 
adevărul este minciună şi că minciu
na este adevăr.

Singura noastră speranţă va fi în
crederea că, indiferent de ceea ce văd 
ochii noştri sau aud urechile noastre, 
Cuvântul lui Dumnezeu este adevă
rat. Lucrul acesta va fi şi mai clar în 
Matei 24,23-27, ultimul text despre 
amăgirea din timpul sfârşitului.

Portretele trei şi patru
Chiar la o citire superficială a 

textului, este clar faptul că Matei 24, 
23-27 foloseşte acelaşi limbaj şi se 
referă la aceeaşi temă despre care vor
besc şi celelalte trei texte privitoare 
la amăgirea din timpul sfârşitului. în 
Matei 24, la fel ca în 2 Tesaloniceni
2, amăgirea din timpul sfârşitului o 
constituie o întoarcere tainică a lui 
„Isus” ! Cheia pentru descifrarea aces
tei amăgiri este cunoaşterea faptului 
că ea nu va putea fi văzută la scară 
universală, aşa cum va fi adevărata 
venire a lui Isus. „Deci, dacă vă vor 
zice: ’lată-L în pustie’, să nu vă du
ceţi acolo! ’lată-L în odăiţe ascunse’, 
să nu credeţi. Căci, cum iese fulgerul 
de la răsărit şi se vede până la apus, 
aşa va fi şi venirea Fiului omului” 
(Mat. 24,26.27). Amăgirea din tim
pul sfârşitului este o contrafacere a 
lui Isus. Amăgirea din timpul sfârşi
tului are fa ţă  creştină!

Este tragic faptul că, pentru cei 
care cred în noţiunea de răpire sau 
luare la cer, aşa cum este prezentată 
în filmul Left Behind, evenimentele 
foarte înşelătoare descrise în Matei 
24,23-26 vor părea ca fiind dovezi 
că modul în care ei interpretează Bi
blia este corect (aşa cum s-a întâmplat 
în film). Evenimentele îi vor convin
ge pe mulţi oameni sinceri că Isus a
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revenit deja pe pământ, într-un fel 
oarecare. Dar această revenire va fi o 
amăgire. Cum vom cunoaşte? Matei 
24,25: „Iată, că v-am spus mai dina
inte”. Amăgirea din timpul sfârşitului 
va face ca toată încrederea noastră în 
cele cinci simţuri să fie trădată. Sin
gura siguranţă pentru copiii lui Dum
nezeu va fi să se încreadă în întreaga 
solie a Scripturii, pe care au cunos
cut-o şi au studiat-o dinainte. Echiva
lentul muntelui Cârmei în timpul 
sfârşitului va demonstra opusul ade
vărului. Adevărul şi realitatea vor fi 
în contradicţie.

De aceea, eu mă tem că filmul 
acesta ar putea face parte din cea mai

mare pregătire din istoria omenirii 
(cu totul contrar intenţiei conştiente 
şi sincere a producătorilor lui). Dacă 
Satana ar reuşi să realizeze o răpire 
de vreun fel, scenariul filmului i-ar 
pregăti sau determina pe oameni să 
creadă că reacţia creştină la eveni
mentele din lume constituie singurul 
refugiu; pentru că, în realitate, ade
văratul antihrist nu va fi un Hitler din 
timpul sfârşitului, ci va părea să fie 
însuşi Hristos în persoană! Antihristul 
va părea ca fiind mântuitorul lumii 
şi singura speranţă a creştinului. 
Amăgirea finală va avea faţă creştină.

Principala problemă cu filmul 
Left Behind o reprezintă faptul că

lucrul cel mai important care a fost 
abandonat este Biblia.

Din fericire, în mijlocul descrie
rii biblice privind amăgirea din 

timpul sfârşitului, există o veste bună.
2 Tesaloniceni 2,10 explică motivul 
pentru care oamenii sunt înşelaţi în 
timpul sfârşitului. Motivul nu constă 
în faptul că antihristul i-a hipnotizat. 
Ei „sunt pe calea pierzării, pentru că 
n-au primit dragostea adevărului [pen
tru adevăr]” . Textul explică faptul 
că aceia care sunt înşelaţi la sfârşit re
fuză să primească iubirea de adevăr. 
Aceasta este o veste bună. Când pri
meşti darul lui Dumnezeu, care este 
iubirea pentru adevăr, când doreşti din 
toată inima să-L cunoşti pe Dumnezeu 
şi să împlineşti voinţa Lui, poţi să 
ştii că amăgirea de la sfârşit nu va 
avea nici o putere asupra ta.

' Pentru o privire mai amănunţită asupra 
felului în care fiara care se ridică din mare II 
va contraface pe Domnul Hristos, citiţi cartea 
mea What the Bible Says about the End-Time 
-  Ce spune Biblia despre timpul sfârşitului -  
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. 
Assn., 1994), pag. 109-119. Vezi şi William 
Johnsson, „The Saints’ End-Time Victory 
Over the Forces of Evil” , Symposium on 
Revelation-Book II, Daniel and Revelation 
Committee Series, ed. Frank B. Holbrook 
(Silver Spring, Md.: Biblical Research 
Institute, 1992), voi. 7, pag. 21, 22.

2 în această expunere scurtă, nu am spaţiu 
ca să dezvolt întreaga istorie şi activitate a orga
nizaţiei reprezentate de această fiară care se 
ridică din mare. Vă rog să vedeţi prezentarea 
mai amănunţită scrisă de mine, în Jon Paulien, 
„Eschatology and Adventist Self-Understand- 
ing”, în Lutherans and Adventists in Conversa- 
tion: Report and Papers Presented, 1994-1998, 
editată de Sven G. Oppegaard şi B. B. Beach 
(Silver Spring, Md.: General Conference of 
SDAs, şi Geneva: The Lutheran World 
Federation, 2000), pag. 237-253. în gândirea 
adventistă, antihristul din Apocalipsa 13 este 
mai mult o entitate colectivă, în timp ce antihris
tul din 2 Tesaloniceni 2 şi din Matei 24 pare 
mai personal, o personificare satanică a Dom
nului Hristos în timpul sfârşitului. Eu sunt de 
acord cu această distincţie, dar nu pot să o 
dezvolt în limitele acestui articol. Scopul meu în 
acest articol este să arăt felul în care descrierile 
clare ale raportului biblic resping unele dintre 
susţinerile filmului Left Behind.

3 Jon Paulien, „Armageddon”, The Anchor 
Bible Dictionary, ed. David Noel Freedman (New 
York: Doubleday, 1992), voi. 1, pag. 394, 395; 
cf. de asemenea cu Paulien. What the Bible 
Says About the End-Time, pag. 114, 115.

c e  În s e a m n ă ?

Jon Paulien
„Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul 

va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi 
alta va fi lăsată” (Mat. 24,40.41; cf. cu Luca 17,34.35).

în legătură cu pasajul de mai sus, The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary (Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea) face urmă
toarea declaraţie: „Va fi luat. Gr. paralamband, ceea ce înseamnă lite
ral ’a lua la sine’, folosit în papirusuri cu sensul că un destinatar pri
meşte articole care îi aparţin. Paralambano este folosit în capitolul 17,1, 
unde se spune că Isus i-a luat cu Sine pe Petru, Iacov şi loan şi a urcat 
împreună cu ei pe muntele schimbării la faţă. în Coloseni 4,17, acelaşi 
cuvânt se referă la primirea mandatului Evangheliei de către un pastor 
creştin. în loan 14,3, paralambano îl descrie pe Isus primindu-i la Sine 
pe ucenicii care îl aşteaptă. Prin contrast, în Matei 24,39, verbul tradus 
’a luat’ este airo, ’a îndepărta’. în versetul 40, când îi adună pe ’aleşii 
Lui’, îngerii îl iau pe ’unul’ (vezi comentariul la versetul 31)...

Contextul clarifică ce a vrut sâ spună Isus prin a fi ’luat’ şi a fi 
’lăsat’. Cei lăsaţi sunt robii răi, care, în loc să-şi continue ocupaţiile 
obişnuite după o pretinsă răpire secretă, sunt tăiaţi în două şi li se dă 
aceeaşi soartă ca a celor făţarnici (vers. 48-51)” (voi. 5, pag. 504).

Eu sunt de acord cu aceste concluzii şi aş adăuga următoarele: 
în Matei 24,40.41, „lăsat” [aphiemi] trebuie să aibă unul dintre 

următoarele două sensuri: cei „lăsaţi” sunt fie abandonaţi ca să-şi pri
mească soarta, fie cruţaţi pentru a fi mântuiţi. Primul este un sens obiş
nuit în Noul Testament şi în greaca veche, ori de câte ori se foloseşte 
acest cuvânt. Cel care a fost jefuit şi bătut, din pilda samariteanului 
milos, este lăsat/abandonat pe jumătate mort, în pustie (Luca 10,30 -  
aphentes). Isus refuză să-i abandoneze/lase pe copiii Săi ca orfani (loan 
14,18 -apheso). Iar în contextul apropiat din Matei 23, Isus părăseşte 
templul, urmând ca acesta să fie distrus ulterior (Mat. 23,36-38 -  aphietai).

Deşi există multe aspecte care pot fi dezbătute în aceste versete, 
două lucruri sunt absolut clare: (a) textele despre grupuri care sunt 
luate şi grupuri care sunt lăsate se referă la două destine opuse pentru 
oameni, unul pozitiv şi altul negativ; (b) grupul negativ nu rămâne în 
viaţă pe pământ, ci este distrus. în aceste două aspecte, textele sunt 
clare. Teoria răpirii secrete nu este biblică.

__________ ^ __________

Jon Paulien este profesor de Interpretarea 
Noului Testament la Seminarul Teologic 

Adventist, Universitatea Andrews. 
Adventist Review, 29 martie 2001
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Put i na Ideii 
revenirii lui Isus

Am scris „a doua venire a lui Isus” şi au fost descoperite 
2000 de adrese pe internet. Preocuparea pentru subiectul acesta 

este mult mai mare decât o cunoaştem.
Ciro Sepulveda 
/ V

I
n 1920, un tânăr adventist din Europa, H. Monnier, 
din Elveţia, a mers în Ruanda de astăzi, o ţară din 
Africa Centrală, cu intenţia să vestească a doua 

venire a lui Isus. Sentimentul de urgenţă care ardea în 
mintea lui a dat naştere unei puternice creativităţi, care 
nu s-a dat înapoi nici chiar atunci când el s-a lovit de 
trei ziduri de piatră. Prima barieră a fost cea a limbii. 
El nu putea să vorbească limba locală, ceea ce făcea 
imposibilă comunicarea cu băştinaşii. Al doilea obsta
col a fost acela că nu exista o limbă scrisă, ceea ce 
făcea imposibilă obţinerea unei gramatici sau a unui 
dicţionar. Iar al treilea, faptul că absenţa unei limbi 
scrise condamna la inexistenţă Biblia, un element de 
construcţie esenţial pentru ca el să-şi atingă scopul.

Aceste ziduri de piatră i-ar fi constrâns pe cei mai 
mulţi să renunţe, să întoarcă spatele şi să plece acasă. 
Dar energia şi creativitatea care clocoteau în Monnier 
nu cunoşteau înfrângerea. în câteva luni, el a vorbit 
limba la fel ca un băştinaş. Până la data aceea, deja 
scrisese o bună parte dintr-o gramatică a limbii, care se 
foloseşte şi astăzi. De îndată ce a stăpânit limba, a în
ceput să traducă Biblia. Mari porţiuni din Biblia ruan- 
deză, pe care milioane de oameni o citesc astăzi şi care 
este aprobată de British and Foreign Bible Society 
(Societatea Biblică pentru Marea Britanie şi pentru 
Străinătate), sunt păstrate din traducerea lui Monnier. 
în prezent, sute de mii de ruandezi aşteaptă a doua 
venire a lui Hristos. Aceasta a început cu un tânăr şi 
cu un gând puternic care ardea în el.

A doua venire oferâ un sens
Una dintre cele mai creative forţe din istoria lumii 

este gândul că Isus vine pentru a doua oară. El a înde
plinit şi îndeplineşte în continuare un rol central în is
toria bisericii creştine din orice colţ al planetei. El cre
ează şi modelează civilizaţia şi gândirea oriunde creşti
nii au un impact asupra societăţii şi a culturii. Şi, fără 
îndoială, acest gând a fost şi este o forţă dominantă în 
istoria Bisericii Adventiste.

Oamenii au o dorinţă nepotolită să înţeleagă lumea 
din jurul lor. Ei au nevoie de un început şi de un sfârşit. 
Ei tânjesc să vadă un plan general. Ideea că Isus va 
veni pentru a doua oară a devenit un element central,

împodobind viaţa a sute de mii de creştini care încearcă 
să înţeleagă tainele vieţii. Gândul acesta a dat răspunsuri 
la o mulţime de întrebări arzătoare care frământă mintea 
oamenilor. El satisface multe dintre nevoile umane 
fundamentale, aşa cum nu o poate face nici o altă idee. 
Şi doar puţine noţiuni le dau oamenilor capacitatea să 
înţeleagă lumea şi tainele ei mai bine decât o face forţa 
extraordinară a ideii că Isus va veni iarăşi.

Istorisirile populare vor să ne facă să credem că, în 
trecut, predicatorii şi fanaticii au avut monopolul asupra 
ideii celei de-a doua veniri a lui Isus; că ei au fost singu
rele două grupări care propagau această credinţă. Iar pen
tru că noi punem un accent aşa de mare asupra revenirii 
lui Isus, unii adventişti de ziua a şaptea consideră că ideea 
aceasta se limitează doar la Biserica Adventistă. Dar rea
litatea este că, din ziua în care Isus le-a promis ucenicilor 
Săi că El va reveni, gândul acesta i-a pus în mişcare şi 
le-a dat energie creştinilor. în fiecare generaţie şi în toate 
comunităţile creştine, începând din primul secol, noţiu
nea celei de-a doua veniri a modelat valori şi scopuri.

Imbold pentru reforma
în Statele Unite, această credinţă s-a răspândit ca fo

cul în mirişte în secolul al nouăsprezecelea, în parte dato
rită noilor mijloace de comunicare. Revoluţia industrială 
a generat noi forme de transport, înlesnind propagarea 
ideilor. O dată cu apariţia unor metode noi şi mai ieftine 
de a fabrica hârtie, ziarele, revistele şi cărţile populare au 
inundat civilizaţia. O privire atentă asupra multelor miş
cări de reformă care au transformat Statele Unite în seco
lul al nouăsprezecelea (de exemplu: desfiinţarea sclaviei, 
interzicerea băuturilor alcoolice, dreptul la vot, educaţia) 
arată că principiile reformatorilor au fost adânc influen
ţate în mod subtil şi uneori chiar în mod notoriu de 
gândul celei de-a doua veniri.

William Miller şi predicatorii care l-au urmat au răs
pândit solia lor la un mare număr de oameni, datorită a 
două evenimente care aveau aceeaşi direcţie. Aşa cum 
tocmai s-a arătat, unul dintre ele a fost tehnologia necos
tisitoare care a făcut tipărirea şi hârtia disponibile pentru 
clasa muncitoare; iar al doilea a fost faptul că Miller fi
xase o dată precisă pentru a doua venire. Fixarea datei a 
ajutat ca evenimentul să devină senzaţional, făcându-1 o 
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„ştire bună”. Prin mijloacele rapide 
de transport şi prin folosirea ziarelor 
şi a presei de scandal, zeci de oameni 
au aflat vestea despre evenimentul 
iminent şi s-au strâns la adunări de 
tabără şi la întâlniri publice ca să-i 
asculte pe predicatorii celei de-a 
doua veniri.

Deşi mişcarea millerită a avut o 
moarte lentă, predicatorii ambulanţi 
adventişti de ziua a şaptea, care în 
general erau foşti milleriţi, au conti
nuat să îmbrăţişeze ideea celei de-a 
doua veniri, dându-i locul central în 
convingerile lor. în primii ani ai bi
sericii noastre, haosul din America 
de Nord, Războiul Civil, sărăcia de 
la oraşe, grevele muncitoreşti, criza 
economică, imigrarea în 
masă şi alte evenimente 
similare i-au ajutat pe mulţi 
adventişti să păstreze ideea 
celei de-a doua veniri proas
pătă în mintea lor.

O dată cu apariţia radio
ului, a televiziunii, a televi
ziunii prin cablu, a confe
rinţelor video, a calculato
rului şi a internetului în se
colul al douăzecilea, ideea 
că Isus vine curând s-a răs
pândit şi mai rapid. De cu
rând, am scris expresia „a 
doua venire” la calculator, 
în dreptul motorului de căutare al por
talului Northern Lights, şi au fost gă
site 3288 de locuri pe pagina mondi
ală de web (World Wide Web) care 
propagau ideea celei de:a doua veniri. 
Un alt portal (site, pagină de web), Alta 
Vista, a descoperit mai mult de 2 mili
oane de locuri în care apărea ideea de 
mileniu sau de a doua venire. în porta
lul Yahoo, rezultatul a fost acelaşi. Cu 
alte cuvinte, astăzi există în mod literal 
mii de oameni inspiraţi de a doua ve
nire a lui Isus şi care scriu despre ea.

Importanţa ideii creşte cel mai 
mult In momente de calamitate

Ideea celei de-a doua veniri pare 
să dobândească o existenţă proprie în 
momentele de tulburare şi de haos. în 
timpul celor două războaie mondiale 
şi al altor războaie, oamenii -  mai ales 
cei afectaţi de acest haos -  aveau ten
dinţa să treacă în mare număr de par

tea ideii revenirii lui Isus. în mijlocul 
violenţei şi al dezbinării, mii de oa
meni îmbrăţişează gândul acesta şi 
ţin foarte mult la el. Dar atunci când 
lucrurile se liniştesc şi prosperitatea 
înfloreşte, el tinde să-şi piardă stră
lucirea şi atractivitatea.

Cele mai multe organizaţii pro
testante au doctrina celei de-a doua 
veniri ascunsă în pachetul lor de prin
cipii de credinţă, unde rămâne latentă 
atâta timp cât totul este bine. Dar, 
când izbucneşte o criză, predicatorii şi 
scriitorii sunt atraşi rapid către aceas
tă doctrină, punând-o pe un piedestal. 
De exemplu, Asociaţia Evanghelistică 
Billy Graham, care ajunge la sute de 
mii (dacă nu la milioane) de oameni

din lumea întreagă, are următoarea 
frază în declaraţia sa de principii de 
credinţă: „Hristos a înviat din morţi 
şi va veni în curând”. Dar cele mai 
multe dintre revistele, cărţile, bule
tinele de ştiri şi materialele pentru 
conferinţele de instruire ale asocia
ţiei au foarte puţin de spus despre 
această doctrină. însă, ori de câte ori 
se declanşează o criză sau intră pe 
scenă un eveniment spectaculos -  aşa 
cum a fost sfârşitul de mileniu 
predicile şi articolele despre a doua 
venire vin degrabă în prim-plan.

Uneori au loc acţiuni excentrice
Puterea acestui gând nu poate fi 

negată. Dar el nu conduce întotdea
una la o purtare sănătoasă. Nici nu 
descarcă întotdeauna sevele creative 
ale spiritului omenesc. David Koresh 
şi ramura davidienilor au arătat în 
mod clar efectul nesănătos pe care îl 
poate declanşa această idee în experi- 

______________ ^

enţa umană. De multe ori, ea a fost 
folosită pentru a promova interese 
personale şi egoiste; şi nu puţini pre
dicatori au folosit a doua venire ca 
să inspire frică şi să aducă bisericile 
lor într-o stare emoţională vecină cu 
nebunia.

Istoricii şi jurnaliştii în general 
s-au oprit doar asupra celor mai spec
taculare aspecte şi rezultate, care con
stituiau „ştiri bune” . Ei au tendinţa 
să se concentreze asupra acelor smin
tiţi şi fanatici care folosesc revenirea 
ca să atragă atenţia la ei înşişi (de 
exemplu grupurile care au invadat 
Ierusalimul cu puţin înainte de sfâr
şitul anului 1999, prezicând că Isus 
va coborî deasupra acestui oraş pe 1 

ianuarie). Aceste activităţi 
excentrice fac reclamă la o 
mulţime de cărţi şi de revis
te; ele acaparează titlurile 
de pe prima pagină.

Astăzi, o mare parte a 
societăţii, nu doar segmen
tul religios al acesteia, pare 
să fie influenţată de ideea 
sfârşitului lumii. Chiar oa
menii de ştiinţă par să ajute 
procesul acesta, făcând pre
ziceri înfricoşătoare despre 
cosmos. Un exemplu îl con
stituie cele referitoare la 

gaura din stratul de ozon, care devine 
tot mai mare şi duce la o posibilă ca
tastrofă mondială, despre care mulţi 
cred că va marca sfârşitul lumii. Pro
fesori erudiţi acordă credit acestei 
preziceri, avertizând despre încălzi
rea globală. Experţi în probleme de 
mediu şi economişti se alătură şi ei, 
arătând spre poluarea apei noastre, 
spre contaminarea aerului nostru şi, 
spre explozia populaţiei lumii.

Astăzi, a doua venire a devenit, 
de asemenea, o industrie profitabilă, 
în fiecare săptămână, presa de scandal 
din marile magazine universale din 
Statele Unite şi din alte ţări anunţă 
că Isus vine sau că a venit deja, iar 
oricine cumpără publicaţia respectivă 
poate să afle data şi locul exacte. în 
librării, printre primele cărţi care se 
vând cel mai bine, se găseşte de obi
cei una care se ocupă cu a doua veni
re. Cartea lui Hal Lindsey despre a 

Continuare la pagina 26
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înţelegerea 
profeţie! biblice

O privire generală asupra noţiunilor şi chestiunilor legate de profeţie

William Shea

C
are este sursa profeţiilor biblice? Care este 
scopul lor? Şi cum trebuie să le înţelegem şi să 
ne raportăm la ele?

Profeţiile sunt răspândite în tot Vechiul Testament, 
de la un capăt la altul. De îndată ce Adam şi Eva au căl
cat porunca lui Dumnezeu şi au fost izgoniţi din grădina 
Eden, Dumnezeu le-a dat făgăduinţa unui Mântuitor 
(Gen. 3,15). Mai târziu. Dumnezeu l-a avertizat pe Noe 
despre un potop care avea să acopere lumea întreagă 
(Gen. 6). Câteva profeţii importante au fost date lui 
Avraam, părintele spiritual şi fizic al lui Israel -  de 
exemplu, cea privitoare la şederea în Egipt a urmaşilor 
lui. Celălalt capăt al Vechiului Testament conţine 
cuvintele unor profeţi ca Hagai, Zaharia şi Maleahi.

O scurtă privire asupra Noului Testament arată că 
profeţia este obişnuită şi aici. Această secţiune a Bibliei 
începe cu profeţiile despre naşterea lui Ioan Botezătorul 
şi cea a lui Isus. Iar pe Ioan, cel care a anunţat venirea 
lui Mesia, Domnul Isus l-a considerat cel mai mare din
tre profeţi. Chiar Isus Şi-a încheiat lucrarea cu marea 
predică profetică de pe Muntele Măslinilor (Mat. 24). 
Pavel şi-a scris experienţele profetice în prima sa Epis
tolă către Corinteni şi în a doua sa Epistolă către Tesa- 
loniceni. Cel mai evident exemplu de profeţie în Noul 
Testament este, desigur, cartea Apocalipsa.

Cum au apărut aceste profeţii? S-au hotărât aceşti 
oameni, pur şi simplu, să fie profeţi?

Răspunsul este „nu”. Profeţii nu s-au străduit să 
ajungă într-o stare de extaz şi apoi să înceapă să profeti
zeze. Din contră, ei au slujit potrivit voinţei lui Dumne
zeu, şi nu invers, aşa cum arată experienţa lui Balaam 
(Num. 22-24). Astfel, primul gând care poate fi amintit 
despre originea profeţiei, aşa cum îl exprimă 2 Petru 
1,21, este că „oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi 
de Duhul Sfânt”.

Ce legătura au profeţiile vechi cu noi?
Cuvintele profeţilor acoperă o perioadă continuă de-a 

lungul timpului. Primul cadru de referinţă pentru soliile 
lor este timpul în care au fost date. în această categorie 
intră mai ales condamnarea păcatelor oamenilor. Un exem
plu bun se găseşte în Amos 2,6-16, unde profetul critică 
aspru poporul pentru relele curente. O astfel de profeţie 
nu era dată pentru viitor, decât poate ca o avertizare 
generală cu privire la rezultatele acestui fel de purtare.
A vorbi pentru Dumnezeu referitor la o situaţie curentă

reprezintă unul dintre aspectele lucrării profetice.
Cu toate acestea, profetul putea să se ocupe şi de unele 

probleme din viitorul îndepărtat sau mai puţin îndepărtat, 
o activitate numită uneori prevestire. Lungimea timpului 
în care iudeii aveau să fie captivi în Babilon -  70 de ani, 
potrivit celor spuse de Ieremia (Ier. 25,12) -  este un exem
plu de profeţie care se ocupă de viitorul nu prea îndepăr
tat. Când Dumnezeu le-a transmis profeţilor Săi vederi 
sau cuvinte inspirate cu privire la viitor, El a desfăşurat 
în faţa lor evenimente de la cele din viitorul imediat până 
la cele foarte îndepărtate, şi anume până în veşnicie.

Dacă profeţii Bibliei ar anunţa dinainte doar eveni
mente care ar trebui să aibă loc în viitorul imediat, s-ar 
putea crede că ei au făcut doar presupuneri mai bune 
decât cele ale contemporanilor lor, aşa cum cred unii în
văţaţi umanişti. Dar Dumnezeu le-a dat o vedere întinsă, 
care să cuprindă evenimente aflate cu mult dincolo de 
orizontul speculaţiilor. Profeţiile cu privire la popoare, 
pe care le găsim în Daniel 2 şi 7, prezintă un exemplu 
fascinant de prevestiri care acoperă multe secole. Din 
punct de vedere omenesc, Daniel pare să fi ales alterna
tiva cea mai puţin probabilă pentru destinul Imperiului 
Persan, în care trăia; dar, din punctul de vedere al lui 
Dumnezeu, el transmitea exact ceea ce Dumnezeu a 
cunoscut mai dinainte.

A suferit profeţia biblica un eşec?
Când citim Vechiul Testament, întâlnim anumite 

prevestiri profetice care, mai ales în trecutul recent, au 
condus la întrebări. Ele au forma profeţiilor escatologice
-  profeţii referitoare la „lucrurile finale”. S-au împlinit 
ele? Sau au greşit profeţii?

Elementul comun în aceste profeţii este faptul că ele 
încep cu împrejurările în care s-a aflat profetul (de obicei, 
exilul babilonian), apoi privesc dincolo de evenimentele 
imediate în viitor. în acel viitor, profeţilor li s-a arătat 
ce ar fi putut să ajungă Israelul din vechime. Ei i-au 
văzut pe copiii lui Dumnezeu întorcându-se în ţara lor 
acoperită de glorie. Au văzut Ierusalimul ca pe o cetate 
slăvită -  de fapt, capitala lumii, în care aveau să vină 
mulţimi de oameni din toate popoarele, căutând să-L 
cunoască pe adevăratul Dumnezeu. înălţarea acestei ţări 
şi a lumii întregi trebuia să continue până când aveau să 
devină, efectiv, un pământ nou.

Dar aceste profeţii despre vechiul Israel nu s-au împli
nit niciodată în mod literal. De ce? Răspunsul umanist
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este că, în realitate, profeţii nu au 
primit informaţii mai dinainte de la 
Dumnezeu, ci doar au făcut presu
puneri greşite. Un răspuns cu totul 
opus, caracteristic unor interpreţi 
evanghelici (cunoscuţi ca dispensa- 
ţionalişti), este că, deoarece aceste 
profeţii au fost inspirate de Dumne
zeu, ele trebuie să se împlinească, şi 
anume în ţara lui Israel literală, din 
timpul nostru.

Adventiştii de ziua a şaptea adoptă 
o a treia interpretare, aflată între pri
mele două. La fel ca evanghelicii, 
noi credem că aceste profeţii „eşuate”, 
neîmplinite, au fost date de Dumnezeu 
şi sunt adevărate. Dar sun
tem de acord cu umaniştii 
că ele nu se vor împlini în 
mod literal în Israel.

Cum împăcăm aceste 
două puncte de vedere?
Considerând că aceste pro
feţii au fost condiţionate.
Ellen White a spus: „Atât 
făgăduinţele, cât şi amenin- ^  
ţările lui Dumnezeu sunt 
condiţionate”. Urmând 
exemplul ei, noi am aşe
zat aceste profeţii în cate
goria făgăduinţelor -  pro
misiuni despre ceea ce ar 
f i  putut să fie, dacă popo
rul ales al lui Dumnezeu ar 
f i  cooperat în mod deplin cu planul 
Său pentru el. Din nefericire, evreii 
nu au făcut-o. în Noul Testament, 
vedem zădărnicirea finală a planului 
lui Dumnezeu. Chiar poporul lui Dum
nezeu îl respinge pe Mesia. „A venit 
la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” 
(loan 1,11). Deşi aceste profeţii ur
mează încă să fie împlinite în legătură 
cu Israelul spiritual, biserica creştină 
(Gal. 3,15-29), ele nu se mai aplică la 
un Israel literal din Orientul Mijlociu.

Două feluri de profeţie
Cercetătorii Bibliei vorbesc despre 

două feluri de profeţie -  clasică şi 
apocaliptică. Profeţia clasică (sau 
obişnuită) se ocupă de obicei cu eve
nimente sau chestiuni imediate. Pro
feţia apocaliptică (dintr-un cuvânt 
grecesc care înseamnă „a revela” sau 
„a descoperi”) se concentrează asupra 
sfârşitului istoriei omeneşti aşa cum

o cunoaştem. Ea se ocupă cu eveni
mente din viitorul îndepărtat, mai 
ales legate de a doua venire. Un 
exemplu important al acestui fel de 
profeţie îl constituie cartea Apoca- 
lipsa. Un alt exemplu este cartea lui 
Daniel. Pasaje ca Isaia 24-27, Zaha- 
ria 9-14 şi Matei 24 sunt considera
te de asemenea profeţii apocaliptice.

Profeţia apocaliptică poate fi re
cunoscută după un număr de carac
teristici. 1. Se face referire la viziuni 
mai frecvent decât în profeţia clasică.
2. Simbolurile sunt folosite mai in
tens. 3. De multe ori, ea se ocupă 
cu viitorul îndepărtat. 4. Adesea,

există un contrast intens între bine 
şi rău, simbolizate uneori prin lumi
nă şi întuneric. (Vedem aceasta, de 
exemplu, în Apocalipsa, în descri
erea marii lupte dintre Hristos şi 
Satana.) 5. Nu rareori, profeţii apo
caliptici vorbesc despre un înger 
care interpretează şi îi ajută să în
ţeleagă solia primită.

Informaţiile de până acum vă 
ajută să înţelegeţi destul de bine 
subiectul acesta. Dar, în ceea ce 
urmează, vrem să spunem câteva 
cuvinte despre patru metode impor
tante de interpretare a profeţiei, 
care vă pot fi de folos.

Patru metode de interpretare 
a profeţiei

în general, cercetătorii profeţiei 
intră în patru şcoli de gândire: istori- 
cişti, preterişti, futurişti şi dualişti.

1. Interpretarea istoricistă consi-

___________ As__________

deră că profeţiile apocaliptice descoperă 
istoria lumii într-o manieră continuă. 
De exemplu, ei cred că profeţiile din 
Daniel şi Apocalipsa prezintă marea 
întindere a viitorului, din timpul pro
fetului până la venirea împărăţiei Dom
nului Hristos. Dovezi puternice pentru 
aceasta pot fi descoperite în marile serii 
de simboluri ce se întind de-a lungul 
secolelor, atât în Daniel, cât şi în Apo
calipsa. De exemplu, Daniel 2 şi 7 pre
zintă o serie de simboluri, fie metale, 
fie animale; ele reprezintă împărăţiile 
care se vor succeda una după alta până 
la instaurarea împărăţiei veşnice a Lui 
Dumnezeu (piatra din Daniel 2) sau 

până când sfinţii Celui 
Prea înalt intră în împă
răţia veşnică a lui Dum
nezeu (în Daniel 7). 
Daniel 11 şi 12 repetă 
acelaşi model, descriind 
acţiunile unor conducă
tori care s-au succedat 
în acest interval.

Astfel, există puter
nice dovezi interne din 
cartea lui Daniel (şi de 
asemenea din Apoca
lipsa) că aceste profeţii 
au avut scopul să le 
ofere ascultătorilor şi 
cititorilor lor o privire 
asupra întinderii istoriei 

din perspectiva largă a lui Dumnezeu.
Există totuşi persoane care au 

respins acest punct de vedere istoric, 
aplicând împlinirea evenimentelor 
mai ales în trecut (preteriştii) sau mai 
ales în viitor (futuriştii).

2. Preteriştii, aplicând, de exemplu, 
cartea lui Daniel în trecut, consideră 
că profeţiile ei se termină în secolul al 
doilea î.Hr. -  în timpul lui Antioh IV 
Epifanes, un rege grec care a domnit 
în Siria. Pentru că a fost un rege crud, 
care a făcut lucruri nelegiuite faţă de 
iudei, preteriştii consideră că el repre
zintă împlinirea acelor rele care aveau 
să i se întâmple poporului lui Dumnezeu. 
Din acest punct de vedere, cartea lui 
Daniel nu ar fi fost scrisă în secolul al 
şaselea î.Hr., ca profeţie despre viitor. 
Ei cred că a fost scrisă în secolul al doi
lea î.Hr., în timp ce aveau loc aceste 
evenimente. Astfel, concluzia este că 
Daniel nu reprezintă profeţie, ci mai
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degrabă istorie -  că un autor necunos
cut a scris această carte ca profeţie.

3. Pentru futurişti, profeţiile au 
început, într-adevăr, în timpul profetu
lui. Dar, după aceea, marele ceas pro
fetic s-a oprit. A existat un gol şi pro
feţia pur şi simplu nu s-a ocupat de 
segmente majore din istoria omenirii, 
cum sunt lucrarea de pe pământ a 
Domnului Hristos şi biserica creştină 
primară. Futuriştii subscriu poziţiei 
dispensaţionaliste şi aşteaptă ca orolo
giul profetic să pornească iarăşi. Când 
va pomi, se va face numărătoarea in
versă a ultimilor şapte ani din istoria 
pământului (a şaptezecea săptămână 
din Daniel 9), în timpul cărora ei cred 
că va exista un antihrist final (literal 
şi personal), care va apărea în Israel 
şi îi va persecuta pe iudei timp de trei 
ani şi jumătate. între timp, biserica, 
după ce a fost răpită la cer din lume, 
îi va fi abandonat pe iudei ca să fie 
persecutaţi de acest antihrist şi de 
urmaşii lui. Aceşti ultimi şapte ani se 
vor termina cu a doua venire a lui 
Hristos -  de fapt, a treia venire, pen
tru ei. Astfel, pentru futurişti, marea 
întindere a erei creştine este repre
zentată doar de un gol. Profeţia nu 
s-a ocupat deloc cu ea.

4. Dualiştii doresc să folosească o 
metodă „şi... şi”. Iar ceea ce s-a în
tâmplat în catolicism în secolul al 
şaisprezecelea şi în protestantism în 
secolul al nouăsprezecelea se repetă 
acum printre unii adventişti.

La începutul anilor 1980, în Bise
rica Adventistă a apărut o controversă 
cu privire la interpretarea profetică. 
La data aceea, preterismul a fost ofe
rit ca alternativă pentru istoricism. Sub 
numele de „interpretare duală/dublă 
a profeţiei”, oamenilor li s-a spus că 
pot să-şi păstreze punctul de vedere 
istoricist, „adăugând” la el preterismul.

Dar, în aceste condiţii, adevăratul 
istoricism dispare. După ce s-a ţinut 
o importantă conferinţă de studiu în 
1980, Biserica Adventistă a respins 
preterismul. Delegaţii din lumea în
treagă, adunaţi pentru studiu la Glacier 
View, Colorado, şi-au afirmat adeziu
nea, credinţa faţă de vederile biblice 
şi istorice susţinute de întemeietorii 
adventismului, care s-au considerat o 
mişcare profetică, adusă la existenţă

---------------------4 6

la o dată stabilită, ca să anunţe ade
văruri profetice specifice pentru 
acest timp special.

încotro ne îndreptam?
Care dintre aceste interpretări este 

corectă? Poziţia preteristă lasă impre
sia că, din secolul al doilea î.Hr. (când 
se susţine că a fost scrisă cartea lui 
Daniel) sau din secolul I d.Hr. (când 
a fost scrisă Apocalipsa), Dumnezeu 
nu Se preocupă deloc de noi. Pentru 
că, de atunci, spun preteriştii, Dum
nezeu nu vorbeşte. Aceasta este o 
vedere trunchiată asupra activităţii 
lui Dumnezeu în istorie. Poziţia fu
turistă se confruntă cu aceeaşi difi
cultate, dar susţine că toate aceste 
profeţii au legătură doar cu timpul

Intr-un sens, biserica 

noastră a rămas aproa

pe singură ca moşteni

toare a interpretării 

profeţiei biblice a 

reformatorilor.

nostru. Metoda duală se pare că vrea 
să profite de ambele lumi.

Pentru istoricist, glasul profetic 
al lui Dumnezeu a continuat să se 
adreseze tuturor veacurilor. Aşa cum 
Vechiul Testament ne oferă o istorie 
de la crearea pământului până la 
sfârşitul erei Vechiului Testament, 
tot astfel, aceste cărţi apocaliptice 
ne oferă, dinainte, o vedere panora
mică a erei creştine, în care trăim.

Reformatorii protestanţi au fost 
în mod clar istoricişti. Unul dintre 
evenimentele pe care le-au observat 
a fost activitatea „cornului mic” din 
Daniel 7,7-26, pe care l-au identi
ficat cu papalitatea de la Roma.

în mod foarte normal, învăţaţii 
papali vedeau altfel lucrurile şi, în 
timpul Contrareformei, în a doua 
jumătate a secolului al şaisprezecelea, 
au încercat să pareze atacul reforma
torilor. în 1590, Francesco Ribera, 
din Spania, a publicat un lung comen
tariu despre Apocalipsa, în care el

^  _________
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respingea interpretarea protestantă şi 
aplica profeţiile în viitor. între 
timp, un interpret spaniol pe nume 
Luis de Alcazar a introdus interpre
tarea preteristă în cercurile catolice.

în protestantism, nu au avut loc 
întâmplări asemănătoare până mult 
mai târziu. Prima abordare preteristă 
a cărţii lui Daniel în cercurile protes
tante a fost cea a lui Anthony Collins, 
care a publicat un comentariu în 1726. 
Până la acea dată, aproape toţi inter
preţii protestanţi de seamă fuseseră 
istoricişti. Dar, în secolul al nouăspre
zecelea, când raţionalismul, umanis
mul şi gândirea liberală au luat am
ploare, multe biserici protestante im
portante au alunecat spre preterism.

Interpretarea futuristă a profeţiei 
apocaliptice a fost introdusă de un 
englez pe nume John Darby, în anii 
1820, în perioada în care Miller pre
dica profeţiile despre venirea Dom
nului Isus, dintr-un punct de vedere 
solid istoricist.

în prezent, concepţiile preteriste 
sunt susţinute mai ales de bisericile 
protestante liberale, iar vederile 
futuriste se găsesc în special printre 
evanghelicii conservatori. Dar inter
pretarea istoricistă a profeţiei conti
nuă să existe, prin învăţătura şi pre- 
dicarea adventiştilor de ziua a şaptea. 
Intr-un sens, biserica noastră a rămas 
aproape singură ca moştenitoare a 
interpretării profeţiei biblice a 
reformatorilor. Amănunte despre 
aceste relaţii au fost expuse de LeRoy 
Edwin Froom, în monumentala sa 
lucrare în patru volume, The 
Prophetic Faith o f  Our Fathers.2

A trecut mult timp de când au fost 
date aceste profeţii din Biblie. Aceasta 
înseamnă că aproape am ajuns la ca
pătul timpului aşa cum îl cunoaştem. 
Maranatha! Să fim gata pentru apro
piata venire a Domnului Hristos.

1 Ellen White, Selected Messages, cartea 
1, pag. 67

2 LeRoy Edwin Froom, The Prophetic 
Faith o f Our Fathers (Washington, D.C.: 

Review and Herald Pub. Assn., 1950-1954)

William Shea, în prezent pensionar, a scris 
acest articol când era director asociat 

al Institutului de Cercetări Biblice 
al Conferinţei Generale, la Silver Spring, Maryland 
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„Până c£ind, Doamne?"
încercări de înţelegere a timpului celei de-a doua veniri

Jerry Moon

L
a sfârşitul unei discuţii cu privire la pionierii 
adventişti şi apropiata venire a lui Hristos, la 
cursul de istoria adventistă de ziua a şaptea, un 

student străin îşi agita mâna nerăbdător. „Fără îndoială 
că n-aţi vrut să spuneţi în curând”, a rostit el grăbit.
„In curând înseamnă iminent, îndată. Desigur, nu 
acesta este cuvântul corect.”

Cât de curând este în curândl Ce justificare au adven
tiştii să continue să vorbească despre a doua venire ca 
având loc în curândl

Desigur, această problemă nu a început cu adventiştii. 
Isus i-a avertizat în mod explicit pe urmaşii Săi că veni
rea Lui va fi întârziată (Mat. 25,5), că întârzierea va is
piti la necredincioşie (Luca 12,45) şi că încercările de a 
preciza timpul venirii Sale vor fi zadarnice (Mat. 24,36).

Adventiştii de ziua a şaptea întotdeauna au susţinut 
că adventiştii milleriţi au avut o bază solidă în calcularea 
perioadei profetice de 2300 de zile, începând în anul 
457 î.Hr. şi încheindu-se în 1844.1 Greşeala milleriţilor 
a constituit-o presupunerea că cele 2300 de zile se întin
deau până la a doua venire a Domnului Isus. După deza
măgire, unii adventişti au fixat noi date pentru a doua 
venire. Dar, în 1850, lui Ellen White i s-a arătat că toate 
aceste calcule/preziceri vor eşua şi că solia adventistă nu 
se va mai baza „niciodată” pe un timp precis.2

Ca organizaţie, biserica a acceptat sfatul acesta şi 
aderă la el, deşi, din când în când, unele persoane au 
prezentat speculaţii neoficiale despre data celei de-a 
doua veniri.3 Există un motiv teologic solid pentru care 
nici o perioadă exactă de timp nu se întinde până la a 
doua venire. O temă fundamentală a teologiei adventiste 
de ziua a şaptea o constituie marea luptă -  ideea că, între 
Hristos şi Satana, există o luptă cosmică referitoare la 
caracterul şi Legea lui Dumnezeu, luptă care se desfă
şoară pe arena istoriei omenirii.4

Această învăţătură biblică garantează faptul că, în cele 
din urmă, răul va fi eradicat complet, dar numai după ce 
toate fiinţele inteligente din univers vor fi convinse că 
Dumnezeu este într-adevăr iubire, că voinţa- şi Legea Lui 
sunt desăvârşite şi că revolta împotriva Lui constituie 
o respingere a adevărului şi realităţii supreme. Astfel, 
când păcatul şi păcătoşii vor fi distruşi, toţi vor cunoaşte 
că, în îndepărtarea acestui cancer din univers, Dumnezeu 
a acţionat cu iubire şi spre binele cel mai înalt al tuturor
-  atât al celor neprihăniţi, cât şi al celor păcătoşi.

în unele sporturi, pentru un joc este prevăzută o dura
tă precisă de timp. Dar, dacă timpul regulamentar expiră 
la egalitate de puncte, jocul intră în prelungiri, care

continuă până când o echipă învinge. Adventiştii susţin 
că, într-un moment necunoscut oamenilor, , jocul” a 
intrat în prelungiri, urmând să fie încheiat nu de ceas, 
ci de Biruitorul divin, care lucrează prin oameni care îi 
sunt credincioşi. Acest schelet al credinţei a dat naştere 
la cel puţin cinci metode prin care adventiştii încearcă 
să înţeleagă întârzierea aparentă.

1. Probabil prima dintre acestea, în ordine cronolo
gică, o constituie studierea împlinirii istorice a profeţii
lor biblice. Adventiştii au convingerea că Scriptura nu 
susţine aşteptarea celei de-a doua veniri în orice moment. 
După ce a enumerat câteva semne ale venirii Sale, Isus a 
declarat în mod clar: „Dar sfârşitul tot nu va fi atunci” 
(Mat. 24,6). Pavel i-a avertizat pe cititorii lui că a doua 
venire a Domnului va avea loc numai după ce activitatea 
omului „fărădelegii” (2 Tes. 2,3) îşi va atinge apogeul.

Daniel şi Apocalipsa menţionează câteva profeţii 
importante, a căror împlinire se află încă în viitor şi va 
avea loc înainte de a doua venire. Unele dintre acestea 
sunt descoperite cu destulă claritate ca să formeze baza 
unui consens de interpretare. Dintre exemple, fac parte 
impunerea semnului fiarei (Apoc. 13,16.17; 14,9-12), 
strigarea cea mare, din Apocalipsa 18,1-4, şi ultimele 
şapte plăgi, din Apocalipsa 15 şi 16. Alte profeţii, cum 
sunt cele despre împăratul de la miazănoapte din Daniel
11, despre cei 144.000 din Apocalipsa 7 şi despre Arma- 
ghedon din Apocalipsa 16, au fost mai controversate. 
Cu privire la acestea, biserica nu a luat o poziţie ofici
ală, deşi, de-a lungul timpului, s-a dezvoltat un consens 
general -  uneori prin încercări şi greşeli repetate.

De exemplu, în timpul primului război mondial, când 
o armată britanică din Palestina ameninţa o armată turcă 
aflată la Meghido, adventiştii de ziua a şaptea (alături 
de mulţi alţi creştini) s-au întrebat dacă aceasta putea să 
declanşeze războiul de la Armaghedon. F. M. Wilcox, pe 
atunci redactor al revistei [Adventist] Review, „i-a aver
tizat pe evangheliştii adventişti să fie prudenţi” în legătu
ră cu astfel de speculaţii. Dar unii, în zelul de a face apli
caţii la evenimentele contemporane, au dat impresia că nu 
pot rezista înclinaţiei de a citi Biblia prin lentilele princi
palelor ştiri ale zilei. însă cei care au prezis războiul de 
la Armaghedon şi înfrângerea turcilor otomani (care erau 
consideraţi „împăratul de la miazănoapte”) au constatat 
că vederile lor au fost discreditate când războiul s-a ter
minat fără să se întâmple nici una, nici alta.5 în timpul 
celui de-al doilea război mondial, spectrul Armaghedonului 
a fost evocat iarăşi, iar unii i-au identificat pe japonezi 
cu „împăraţii... din Răsărit”, din Apocalipsa 16,12.6
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noaşterea desăvârşită a lui Dumnezeu 
cu privire la viitor şi experienţa/per- : 
ceperea umană a întârzierii, punând 
aproape tot accentul pe cea dintâi. 
Un citat preferat este acesta: „Ca şi 
stelele, în vastul circuit al drumului 
rânduit lor, planurile lui Dumnezeu 
nu cunosc nici grabă, nici întârziere”.7 
Dar contextul se concentrează asupra 
profeţiilor referitoare la un timp exact, 
mai ales la cele 70 de săptămâni din 
Daniel 9, care au avut o împlinire da
tată în mod precis. Alte profeţii sunt 
adesea condiţionate. Mai departe, în 
aceeaşi carte, Ellen White afirmă: „Stă 
în puterea noastră să grăbim venirea 
zilei Domnului, vestind lumii Evanghe

Secretul pentru a fi 

pregătiţi pentru reve

nirea lui Hristos nu se 

află în intenţia de a fi 

credincioşi în viitor, ci 

în hotărârea de a fi 

credincioşi în această 

clipă prezentă.

minantă în pasaje biblice ca Marcu 
14,26-29 şi Apocalipsa 14,14-20. 
Aceste pasaje arată că a doua venire 
nu va avea loc până când recolta nu 

______________ ^ _______________
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Aceste experienţe au avut tendinţa să 
dea temeiuri sporite pentru înţelegerea 
că Armaghedonul reprezintă un con
flict spiritual, şi nu unul militar.

Nu există nimic rău în sine în a 
corela profeţia cu istoria. Profeţia îm
plinită întăreşte credinţa că Dumnezeu 
este Suveranul istoriei, că scopurile 
Sale sunt aduse la îndeplinire şi că El 
va învinge în cele din urmă. Dar 
Scriptura este cea care trebuie să 
interpreteze ştirile sau evenimentele 
principale, şi nu invers.

2. Intr-o altă metodă, unii au în
cercat să rezolve tensiunea dintre cu-

lia. Noi nu trebuie doar să aşteptăm, 
ci să şi grăbim venirea zilei lui Dum
nezeu (2 Pet. 3,12)”.8 Dumnezeu 
este mai nerăbdător decât suntem 
noi ca să sfârşească războiul dintre 
bine şi rău şi să oprească mutilarea 
produsă de păcat -  dar numai după 
ce războiul va fi câştigat. A pune 
capăt războiului prin stabilirea arbi
trară a unui termen limită cosmic, 
înainte de câştigarea conflictului, 
i-ar da vrăjmaşului biruinţa.

3. O a treia modalitate de înţele
gere a timpului celei de-a doua ve
niri este legată de tema recoltei, do-

va fi coaptă pe deplin. Coacerea recol
tei se referă la formarea caracterului. 
Ellen White comentează astfel textul 
din Marcu 4,29: „Domnul Hristos 
aşteaptă cu o dorinţă intensă ca El să 
Se manifeste în biserica Sa. Când 
caracterul Lui va fi reprodus în mod 
desăvârşit în copiii Săi, Domnul Hris
tos va veni să-i ia ca fiind ai Săi”.9 
Aceste afirmaţii, de asemenea, se ra
portează la subiectul marii lupte. Bi
ruinţa lui Hristos asupra lui Satana 
necesită nu doar o mărturisire de cre
dinţă din partea poporului Său, ci o 
adevărată unire zilnică de iubire cu 
Isus, unire care îi transformă, făcân- 
du-i asemenea Lui. Această abordare, 
deşi este supusă la multă înţelegere 
greşită, aduce aminte de faptul că pre- 
dicarea Evangheliei nu poate înlocui 
niciodată trăirea Evangheliei. Astfel, 
cea de-a treia metodă este importantă; 
ea o completează pe cea de-a patra.

4. A patra modalitate de înţele
gere a întârzierii celei de-a doua ve
niri a Domnului Isus se bazează pe  
Matei 24,14: „Evanghelia aceasta a 
împărăţiei va f i  propovăduită în toa
tă lumea, ca să slujească de mărtu
rie tuturor neamurilor. Atunci va 
veni sfârşitul”. Ellen White arată în 
mod clar că venirea Domnului „nu va 
întârzia peste timpul când solia va fi 
dusă la toate ţările, limbile şi popoa
rele”.10 Pentru că răspândirea Evan
gheliei este un lucru care poate fi fă
cut cu o mare viziune şi cu o dedicare 
totală, sau, din contră, cu inima îm
părţită, sau poate să nu fie făcut de
loc, alegerile pe care le fac oamenii 
influenţează cât timp va fi necesar.

Astfel, Matei 24,14 pare să fie 
singurul semn de cea mai mare im
portanţă al apropierii/iminenţei reve
nirii lui Hristos. Partea încurajatoare 
este că solia adventistă se vesteşte în 
prezent în 205 ţări şi în 725 de limbi. 
Din 1990, pionierii adventişti ai Mi
siunii Globale au început lucrarea 
misionară în 2000 de grupuri de 
populaţie în care nu se pătrunsese 
până atunci. Provocarea o constituie 
faptul că există încă 900 de grupuri 
de populaţie, fiecare având mai 
mult de un milion de membri, în 
care solia mai trebuie să fie auzită.9

5. Ultima abordare a subiectului
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întârzierii o constituie înţelegerea fap
tului că, pentru fiecare persoană care 
este în viaţă, Isus va veni în timpul 
vieţii sale -  sau imediat după aceasta. 
învăţătura biblică potrivit căreia moar
tea este o stare de inconştienţă compa
rată cu somnul înseamnă că, şi pentru 
cei care mor, experienţa venirii Dom
nului Isus va fi primul lor moment 
de conştienţă după moarte. Indiferent 
la ce dată din istoria lumii va reveni 
Hristos, fiecare om are doar o singură 
viaţă în care să se pregătească pentru 
veşnicie. Acesta este motivul pentru 
care, chiar în Noul Testament, Dum
nezeu a reprezentat întotdeauna tim
pul ca fiind „în curând”. Tot pentru 
acest motiv fixarea de date este aşa 
de primejdioasă, pentru că nimeni 
nu îşi cunoaşte lungimea vieţii.

Singura viaţă de care putem fi 
siguri este momentul de faţă. Chiar 
dacă ar trebui să aşteptăm ca Domnul 
să vină pentru a doua oară în urmă
toarele şase luni, nimeni nu are garan
ţia că va trăi până atunci. Secretul 
pentru a fi pregătiţi pentru revenirea 
lui Hristos nu se află în intenţia de a 
fi credincioşi în viitor, ci în hotărâ
rea de a fi credincioşi în această 
clipă prezentă.

Vine Isus în curând? Da! Indiferent 
când va avea loc venirea Sa din punct 
de vedere cronologic, pentru mine 
va fi „în curând”. Perioada cea mai 
lungă de timp în care orice persoană 
poate să aştepte venirea Domnului 
Hristos este o întreagă viaţă de om. 
Probabil, pentru cei mai mulţi dintre 
noi, El va veni şi mai curând.

Dederen (Hagerstown, Md.: Review and 
Herald Pub. Assn., 2000), pag. 969-1009.

5 Maxwell, pag. 481, 482. Pentru 
aproape 400 de ani (1453-1840), Imperiul 
Otoman islamic a constituit o ameninţare 
militară majoră pentru Europa „creştină”, 
îndeplinind un rol în trâmbiţele a cincea şi a 
şasea din Apocalipsa 9. De vreme ce Apoca
lipsa 16,12 vorbeşte despre Eufrat, un fluviu 
care trece prin Turcia, celor din timpul acela
li s-a părut la fel de logic să-i vadă pe turci 
în războiul de la Armaghedon cum li s-a 
părut unor creştini ai anilor 1950-1990 să 
vadă un rol similar pentru U.R.S.S.

6 Despre Armaghedon, vezi Donald 
Mansell, Adventists and Armageddon:
Have We Misinterpreted Prophecy? (Boise, 
Idho: Pacific Press Pub. Assn., 1999).

7 Ellen White, Hristos, Lumina lumii, 
ed. 1999, pag. 20.

8 lbid., pag. 529, 530; vezi ş i ______ ,
Evangelism, pag. 694-697.

 9  , Parabolele Domnului Hristos,
ed. 1995, pag. 43.

10______ , Evangelism, pag. 697.
" Statistica mondială a Bisericii 

Adventiste de Ziua a Şaptea, http:// 
www.adventist.org/factsandfigures/; Internet; 
accesată pe 5 feb. 2001; Mike Ryan, „Global 

Mission”, Adventist Review, 13 iulie 2000.

Jerry Moon predă istoria fi teologia adventista 
la Seminarul Teologic Adventist al Universităţii 

Andrews, din Berrien Springs, Michigan. 
Adventist Review, 29 martie 2001

Puterea ideii revenirii lui Isus /
Urmare de la pagina 20

doua venire, apărută în 1970 (The 
Late Great Planet Earth/Marea pla
netă Pământ care a existat cândva), 
a devenit cartea cea mai căutată din 
literatura tutu- .............................

' Ellen White, Tragedia veacurilor, ed. 
1996, pag. 465; J. N. Andrews, The Sanctuary 
and the 2300 Days (Battle Creek, Mich.: SDA 
Pub. Assn., [1853] 1872; retipărire Brushton, 
N.Y.; TEACH Services, 1997), pag. 94-96.

2 ______ , Early Writings, pag. 75.
s C. Mervyn Maxwell, „Unofficial Time 

Setting”, în Source Book fo r  the Development 
o f SDA Theology, ed. C. M. Maxwell şi P. 
Gerard Damsteegt (Berrien Springs, Mich.: 
SDA Teological Seminary, 1989), pag. 478- 
484; Jon Paulien, The Millenium Bug (Nampa, 
Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1999), pag. 
53-55; Jon Paulien, What the Bible Says About 
the End-Time (Hagerstown, Md.: Review and 
Herald Pub. Assn., 1994), pag. 20-24.

‘ Vezi Herbert E. Douglass, Messenger 
o f the Lord (Nampa, Idaho: Pacific Press 
Pub. Assn., 1998), pag. 256-266; sau Frank 
B. Holbrook, „The Great Controversy”, în 
Handbook o f  SDA Theology, ed. Raoul

Ideea celei de-a doua 

veniri pare să dobân

dească o existenţă pro 

prie în momentele de 

tulburare şi de haos.

ror timpurilor, 
cu excepţia 
romanelor, pe 
toată durata 
acelui deceniu.
In prezent, Tim 
LaHaye şi Jerry 
Jenkins scriu 
romane despre 
acelaşi subiect 
şi se vând milioane de exemplare.

Pe de alta parte
O scurtă analiză a istoriei biseri

cii creştine nu lasă nici o îndoială 
asupra faptului că credinţa în a do
ua venire a lui Isus a devenit un pu
ternic imbold pentru acţiuni extra
ordinare. în Biserica Adventistă, 
dovezile sunt copleşitoare. Ce altă 
explicaţie se poate da pentru înfiin- 

______________ ^ ______________

ţarea celui mai amplu sistem de educa
ţie condus de o biserică protestantă, cu 
mii de şcoli elementare şi licee, cole
gii şi universităţi, începută de un grup 
de oameni care nu urmaseră cursurile 
unui colegiu? Sau cum se poate înţelege 
faptul că un grup de emigranţi şi imi
granţi aparţinând clasei muncitoare, 
fără studii medicale universitare, a în
fiinţat şi dezvoltat un sistem mondial 
de sănătate, cu spitale şi clinici în toa
te colţurile planetei? Sau cum se înţe
lege faptul că un grup de persoane care 
nu aveau bani, nici o pregătire acade
mică sau profesională în ce priveşte 
gramatica, redactarea de texte pentru 
publicare, jurnalismul, desenul sau 
folosirea utilajelor de tipărire a putut 
crea zeci de case de editură, în tot atâ
tea limbi, în toate colţurile globului?

Există sute de istorisiri ca aceea de
spre Monnier în Ruanda. La numai câţi
va ani după înfiinţarea Bisericii Adven
tiste de Ziua a Şaptea în 1863, au exis
tat zeci de tineri adventişti, bărbaţi şi 
femei, care vesteau a doua venire în 
zeci de limbi pe toate continentele -  
în Africa, Asia, Australia, Europa, 
America de Nord şi America de Sud.

Gândul celei de a doua veniri a lui 
Isus poate să reprezinte multe lucruri. 
El poate fi un izvor de teamă profun
dă. Poate să fie o sursă de venit. Poate 
fi doar o doctrină a bisericii. Poate să 
fie doar o prezicere fascinantă. Poate 

.......... fi o teorie care ex
plică lumea din ju 
rul nostru. Poate fi
o idee bizară sus
ţinută de oameni 
superstiţioşi. Poate 
să fie un sistem de 
gândire cu o rată a 
eşecului de 100 la 
sută. Poate fi doar 
un mit interesant. 

Sau poate să fie una dintre cele 
mai puternice forţe care transformă 
viaţa, aflate la dispoziţia oamenilor. 
Tu, şi numai tu, poţi să hotărăşti ce 
rol îndeplineşte el în viaţa ta.

Cir o  Sepulveda, profesor de istorie, a lucrat la 
Universitatea Montemorelos, în Mexic, şi la 

Atlantic Union College. In prezent, conduce 
Departamentul de Istorie la Colegiul Oakwood, 

în Huntsville, Alabama.
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CM de „fericită*" 
este nădejdea ta?

Cunoaşterea semnelor celei de-a doua veniri şi a avea o relaţie cu Cel 
care vine nu sunt unul si acelaşi lucru.

Reinder Bruinsma 
/ V

I
mi amintesc de o vizită pe care am făcut-o unui mem
bru al bisericii în Amsterdam, la sfârşitul deceniului 
1960. Eram tânăr şi lucram ca pastor în oraşul acesta. 

El mi-a spus că îşi cumpărase o maşină mare, cu locuri 
pentru cel puţin şase persoane şi, în plus, pentru o mul
ţime de bagaj. L-am întrebat ce l-a determinat să facă 
această achiziţie, pentru că nu era foarte bogat. El a 
spus că dorea să fie pregătit pentru timpul strâmtorării.

Se pare că omul acesta fusese cândva în Suedia, unde 
văzuse un loc bun în pădure. Credea că el şi familia lui 
se puteau ascunde în siguranţă acolo, atunci când poporul 
lui Dumnezeu urma să fie persecutat. El avea ascunse o 
mulţime de provizii de alimente pentru eventualităţi neprevă
zute şi, de aceea, putea să plece într-un timp foarte scurt.

L-am întrebat de câtă benzină crede că va avea ne
voie pentru acea călătorie şi cum intenţiona să o cum
pere într-un timp în care nici un adevărat credincios 
nu va putea să cumpere sau să vândă. Se pare că între
barea aceasta l-a pus în încurcătură; el nu rezolvase 
această parte a ecuaţiei.

Mi-am adus aminte de această experienţă cu puţin 
timp în urmă, când am deschis pagina mondială de web 
şi am descoperit adresa unui anume domn Dave, care 
se prezintă ca fiind un „creştin care îşi ia din timp 
măsuri de supravieţuire”. Acolo scria: „Mulţi creştini 
au sentimentul că guvernul Statelor Unite se îndepăr
tează tot mai mult de începuturile lor creştine şi că 
Dumnezeu îl va doborî la pământ... Ca unii care ne 
luăm din timp măsuri de supravieţuire, noi încercăm 
să ne pregătim pentru haosul acela... Noi căutăm un 
grup mic de creştini necombatanţi care doresc să 
cumpere pământ şi să formeze o comunitate de 
persoane care iau din timp măsuri de supravieţuire” .

Dacă dl Dave ar fi privit puţin mai departe pe inter
net, ar fi găsit ceea ce dorea. Eu am descoperit, fără 
mult efort, un anunţ despre un „teren de foarte bună 
calitate, de 117 pogoane”, aflat la sud de Kooskia, Idaho 
(în SUA), care era de vânzare. Reclama spune că tere
nul este un „paradis al celor care îşi iau din timp măsuri 
de supravieţuire”. Persoana care îl cumpără va avea com
panie bună. Proprietarul fermei de 120 de pogoane care se 
învecinează spre vest cu terenul respectiv este şi el un creş
tin consacrat, care îşi ia din timp măsuri de supravieţuire.

Se va merge spre mai bine sau spre mai rău?
O mulţime de oameni din Statele Unite şi din alte lo

curi se aşteaptă la necaz în viitor şi doresc să fie pregătiţi.
Alţii, cu minte ascuţită în afaceri, sunt gata să profite 

de tendinţa aceasta. Ei vând de toate, de la vehicule blin
date până la cuptoare solare, arme, conserve de casă şi 
epuratori de apă. Există cărţi, reviste şi pagini de web, 
de toate formele şi culorile, în care poţi găsi informaţii 
despre felul în care creştinii pot supravieţui în timpul 
strâmtorării, timp despre care mulţi cred că a fost profe
tizat în Biblie şi că este iminent.

Dar nu toţi cei care sunt îngrijoraţi cu privire la vii
tor au o perspectivă întunecată. Unii sunt foarte opti
mişti. Adepţii filozofiei Era nouă (New Age) sunt con
vinşi că se apropie era lui Aquarius, că în curând se va 
realiza pacea mondială, că lumea va deveni într-un timp 
scurt o civilizaţie globală iluminată.

Nu este nimic nou în aceste teorii despre viitor. Lu
mea s-a împărţit întotdeauna în optimişti şi pesimişti. 
Separarea între cei care pun accentul pe nenorocirea 
iminentă şi cei care cred în apariţia treptată a împărăţiei 
divine a păcii a fost recunoscută, de-a lungul secolelor, 
şi în escatologia creştină tradiţională.

Pe de o parte, premilenialiştii (cei care cred că a doua 
venire a Domnului Hristos precede mileniul) prezic tim
puri grele în viitor. Ei vorbesc despre un timp al strâm
torării şi despre războiul de la Armaghedon, care vor 
avea loc înainte de a doua venire a lui Hristos. Alţii apar
ţin şcolii postmilenialiste, adică celor care cred că lumea 
va deveni mai bună şi că ne aflăm în pragul unei împă
răţii mileniale a păcii, care va precede a doua venire.

Ce aşteaptă adventiştii
Adventiştii de ziua a şaptea se află în mod hotărât în 

tabăra premilenialiştilor. Noi îl aşteptăm pe Domnul Hris
tos în orice clipă. Dar, de asemenea, credem că trebuie să 
aibă loc o serie de evenimente înainte ca El să poată veni. 
Noi credem că multe dintre aceste evenimente au avut loc 
deja sau au loc chiar în faţa ochilor noştri. Printre altele, 
noi arătăm la: cutremure de pământ, foamete şi tot felul de 
dezastre naturale şi produse de om; declinul moral larg răs
pândit; războaie şi veşti de războaie; ultimele şapte plăgi; 
un timp de necaz aşa cum nu a mai fost niciodată; un con-
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flict multilateral, de proporţii inimagina
bile, care va avea loc la sfârşitul timpului 
şi va culmina cu războiul de la Armaghe- 
don; o coaliţie de forţe spirituale având 
intenţia să distrugă o rămăşiţă care păzeşte 
poruncile lui Dumnezeu; promulgarea le
gilor duminicale; şi un decret „de moarte”.

Da, îl aşteptăm pe Isus, dar adeseori se 
pare că, în centrul atenţiei noastre, stau o 
mulţime de alte lucruri.

Nu demult, m-am uitat prin cel mai re
cent catalog de cărţi publicate de editurile 
noastre din Statele Unite şi am studiat pa
ginile consacrate cărţilor despre sfârşitul 
timpului. Iată câteva dintre titlurile care 
mi-au atras atenţia:

Adventists and Armageddon (Adven
tiştii şi Armaghedonul)

The Corning Great Calamity (Marea 
calamitate care trebuie să vină)

The Day ofthe Dragon (Ziua Balaurului) 
The Eleventh Hour (Ceasul al unspre

zecelea)
Midnight Hour (Ceasul de la miezul 

nopţii)
Preparation fo r  the Final Crisis (Pre

gătirea pentru criza finală)
The Shaking Among G od’s People 

(Zguduirea în poporul lui Dumnezeu)
The Shape o fthe  Corning Crisis (Cum 

va arăta criza care trebuie să vină)
Sunday’s Corning (Venirea duminicii) 
Eu nu recomand aceste cărţi şi nici pe 

autorii lor, deşi unele dintre ele sunt exce
lente, într-adevăr. Dar simpla privire la 
aceste titluri m-a făcut să mă gândesc la 
titlul unei alte cărţi pe care o am în biblio
tecă: The Eclipse ofC hrist in Escatology!' 
(Hristos eclipsat în escatologie). Da, există 
un pericol real de a lăsa ca Domnul să fie 
pus în umbră şi făcut să dispară din vede
rile noastre cu privire la timpul sfârşitului.

Trebuie să fim realişti şi să nu ne pu
nem capul în nisip. Timpurile în care tră
im nu sunt uşoare, iar în faţa noastră stau 
timpuri şi mai grele. Suntem avertizaţi şi 
trebuie să fim pregătiţi. Dar, acestea fiind 
spuse, trebuie ca imediat să subliniez un 
alt lucru: Speranţa noastră este o nădejde 
binecuvântată, fericită. „Dumnezeu nu 
ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm 
mântuirea” (1 Tes. 5,9-11).

Speranţa, nu teama
Nu trebuie să fim amăgiţi de presupu

nerile filozofiei Era nouă despre epoca 
lui Aquarius sau să-i credem pe cei care 
prezic faptul că toate lucrurile se vor
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îmbunătăţi treptat, până când Dumne
zeul cerului va atinge pământul nos
tru. Profeţiile Bibliei ne spun altceva.

Dar nici nu trebuie ca binecuvân
tata noastră speranţă să se deterioreze 
într-o aşteptare plină de disperare a 
sfârşitului lumii sau în a fi obsedaţi 
de groaza inspirată de războiul de la 
Armaghedon.

Realitatea tristă este că mulţi din
tre membrii noştri privesc spre viitor 
nu cu speranţă şi cu aşteptare plină de 
bucurie, ci mai mult cu frică şi cu 
îngrijorare. Ei se întreabă: „Voi putea 
să trec cu bine? Voi putea să rezist 
când condiţiile se vor înăspri?”

Pentru cei care au fericita nădejde, 
aşteptarea întoarcerii lui Isus Hristos 
trebuie într-adevăr să trezească senti
mente de adânc respect. Dar teama 
respectuoasă nu este sinonimă cu frica, 
în timp ce aşteptăm cu nerăbdare, nu 
ni se spune să învăţăm şi să practicăm 
deprinderi de supravieţuire, ci să ve
ghem şi să ne rugăm (Mat. 26,41). Nu 
să veghem şi să numărăm cutremure 
de pământ şi războaie. Nu să veghem 
şi să încercăm să inventăm o cale de 
scăpare. Ci să veghem şi să ne rugăm.

Domnul Hristos în centrul ofentiei#
Nu cunoaştem toate detaliile a ceea 

ce ne stă în faţă. Profeţiile Bibliei ne 
oferă călăuzire, dar numai în linii 
mari. Noi credem că loialitatea faţă 
de Legea lui Dumnezeu va fi proba 
esenţială în ultimele zile ale istoriei 
pământului; cu toate acestea, în cen
trul preocupărilor noastre nu trebuie 
să se afle venirea legilor duminicale, 
ci Sabatul cel veşnic.

Va exista un timp de necaz, dar în 
centrul preocupărilor noastre nu tre
buie să stea plăgile şi judecata, ci creş
terea spirituală şi misiunea. Avem in
formaţii despre apariţia antihristului, 
dar predicarea noastră nu trebuie să se 
concentreze asupra acestui antihrist, ci 
asupra lui Hristos cel adevărat.

Vor exista războaie şi veşti de răz
boaie, dar în centrul preocupărilor noas
tre trebuie să fie Isus, Prinţul Păcii.

Mulţi sunt atât de absorbiţi să 
descopere conspiraţii satanice, încât 
există riscul real ca, în cele din urmă, 
să cunoască mai mult despre vicleniile 
diavolului decât despre harul salvator 
al Mântuitorului.

Speranţele noastre nu se concen
trează asupra diferiţilor monştri din 
Apocalipsa, ci asupra „Mielului din
tre fiare”.2 Ele nu se concentrează 
asupra desfrâului femeii din Apoca
lipsa, îmbătate de sângele sfinţilor, 
ci asupra marelui moment în care 
Hristos spune bun-venit bisericii 
Sale, fiilor şi fiicelor Lui, ca oas
peţi la sărbătoarea şi ospăţul nunţii.

Recitind scrisorile adresate celor 
şapte biserici din Asia Mică (Apoc.
2 şi 3), m-a surprins iarăşi gândul pe 
care îl subliniază fiecare dintre ele. 
Da, se vorbeşte de mai multe ori de
spre necazuri şi suferinţe, dar făgă
duinţele sunt şi mai proeminente.
Si ele sunt cele care produc efectul 
scontat al soliilor. Cei care biruie

Vor mânca din pomul vieţii.

„In casa Tatălui Meu 

sunt multe locaşuri... Mă 

duc să vă pregătesc un 

loc. Şi... Mă voi întoarce 

şi vă voi lua cu Mine, ca 

acolo unde sunt Eu să 

fiţi şi voi” (Ioan 14,1-3).

Vor mânca din mana ascunsă.
Vor avea stăpânire peste neamuri.
Vor fi îmbrăcaţi în haine albe.
îşi vor auzi numele mărturisite 

înaintea Tatălui.
Li se va da un nume nou.
Vor fi făcuţi stâlpi în templul 

lui Dumnezeu.
Vor şedea cu Hristos pe scaunul 

Său de domnie.

A-L cunoaşte pe Cel care 
trebuie sâ vina

De ce aşa de multora dintre noi 
ne lipseşte zelul, în timp ce aştep
tăm cu nerăbdare a doua venire? în 
cartea sa Now and Not Yet3 (Acum 
şi încă nu), John Brunt spune că 
probabil problema constă în faptul 
că nu suntem pe deplin siguri pe cine 
aşteptăm. Se află Isus într-adevăr în 
centrul aşteptării noastre? înainte de 
a putea să aşteptăm cu nerăbdare şi 

______________^ ________________

cu bucurie revenirea Lui, trebuie să-L 
cunoaştem pe Cel care va veni.

Dumnezeul nostru vine la noi în 
mod glorios, tangibil, decisiv; nu ca 
să ofere o rezolvare valabilă, dar 
temporară a câtorva dintre proble
mele lumii, ci El vine ca soluţia 
finală pentru tot ceea ce a necăjit 
omenirea vreodată.

Marele nostru Preot din cer vine. 
El ne cunoaşte mai bine decât ne cu
noaştem noi; El Şi-a vărsat sângele 
şi a intervenit pentru noi la Tatăl 
Său, nu ca să ne vadă condamnaţi, 
ci să ne dea viaţa veşnică.

Fratele nostru vine, aşteptând cu 
cea mai mare nerăbdare momentul 
în care va putea să ne strângă la 
piept cu toată iubirea.

Domnul nostru vine, Cel în care 
„avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” 
(Fapte 17,28).

Multe lucruri neplăcute se vor mai 
întâmpla în lume şi chiar în biserică. 
Dar, indiferent de ceea ce se întâmplă, 
avem asigurarea din partea lui Hristos 
că pentru noi sunt luate mai dinainte 
măsuri reale de supravieţuire. Poate 
să existe suferinţă printre popoare. 
Oamenii pot să-şi dea „sufletul de 
groază, în aşteptarea lucrurilor care 
se vor întâmpla pe pământ”, dar nu 
aceasta va fi situaţia pentru cei care 
îl aşteaptă pe Domnul lor. Ei cred 
ceea ce li s-a spus: „Când vor începe 
să se întâmple toate aceste lucruri, să 
vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi cape
tele, pentru că izbăvirea voastră se 
apropie” (Luca 21,26.28).

Trebuie să ne asigurăm că îl 
cunoaştem cu adevărat pe Cel în care 
mărturisim că ne-am pus încrederea. 
Iar în rest, putem fi siguri că El are 
putere să ne păzească până în acea zi 
mare (vezi 2 Tim. 1,12).

1 Adrio Konig, The Eclipse o f Christ in Escha- 
lology (William B. Eerdmans Pub. Co., 1989).

3 Cf. cu titlul unui comentariu recent asupra 
cărţii Apocalipsa, de Roy C. Naden, The Lamb 
Among the Beasts: Finding Jesus in the Book o f 
Revelation (Review and Herald Pub. Assn., 19%).

3 John Brunt, Now and Not Yet (Review 

and Herald Pub. Assn., 1987).

Reinder Bruinsma a fost secretarul Diviziunii 
Trans-Europene (cu sediul la St. Albans, 

Hertsfordshire, Anglia) când a scris acest articol, 
în prezent, este director al ADRA în Uniunea Olandeză- 
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P A G I N A  P A S T O R I L O R

Pastorul şi ploaia târzie
Ion Buciumau 
A

ntrerupem aici seria de articole dedicate competenţei timpului pe care îl trăim. Dacă nu înaintăm zilnic în

I
pastorale, pentru a răspunde unei nevoi imediate 
care se naşte din programul bisericii din această 
toamnă. Ploaia târzie este o expresie foarte cunoscută 

frăţietăţii noastre şi este folosită aici pentru a desemna 
ansamblul de pregătiri şi experienţe necesare bisericii în 
programul misionar pe care şi l-a asumat.

Care poate fi rolul conducătorului spiritual şi respec
tiv al pastorului în declanşarea revărsării îmbelşugate a 
Duhului Sfânt peste biserica acestor zile? Căutând în 
Indexul Spiritului Profetic, expresia „ploaia târzie” are 
cincizeci şi trei de referinţe în di
verse resurse indicate. Dintre aces
tea, aproape jumătate sunt extrase 
din lucrarea Mărturii speciale pen
tru predicatorii Evangheliei. Este 
semnificativ faptul că douăzeci şi 
trei de referinţe sunt adresate în 
modul cel mai direct corpului 
pastoral.

Chiar şi numai această simplă 
observaţie lasă să se înţeleagă pon
derea pe care scriitoarea inspirată o 
acordă corpului pastoral atunci când 
este vorba de redeşteptare spirituală.
Este de aşteptat că, în cursul lunii 
iunie, pastorii noştri să fi avut deja un început al acestei 
experienţe pe care acum să fie în măsură să o împărtă
şească bisericii lor.

în cele ce urmează, redăm în versiune prescurtată 
cele mai valoroase idei prezentate de Ellen White cu 
privire la subiectul revărsării ploii târzii. Autoarea cre
de că mulţi credincioşi au pierdut într-o mare măsură 
oferta ploii timpurii. Ei nu au primit toate binecuvântă
rile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru ei. Acum, ei 
aşteaptă ca această lipsă să fie împlinită prin ploaia 
târzie. Ei fac cea mai mare greşeală. Această precizare 
ne ajută să înţelegem, fără mare dificultate, motivul 
performanţelor spirituale modeste şi al dificultăţilor de 
tot felul cu care biserica se confruntă în timpul de faţă. 
Aşteptarea ca ploaia târzie să rezolve nerealizările Ploii 
timpurii este o iluzie deşartă.

Aşa ca în zilele Cincizecimii, când ucenicii s-au 
pregătit prin mărturisirea şi părăsirea păcatelor şi prin 
rugăciune stăruitoare şi consacrare faţă de Dumnezeu,

îmi place să cred că 

vorbitorii şi conducăto

rii noştri spirituali vor 

acorda spaţii largi aces

tui subiect şi îşi vor pre

zenta propria experi

enţă în acest domeniu.

exemplificarea virtuţilor creştine active, nu vom 
recunoaşte manifestarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. 
Ea va cădea peste cei din jur, dar noi nu o vom per
cepe şi nu o vom primi.

Dumnezeu aşteaptă ca, de la amvoanele noastre, so
liile prezentate să se concentreze mai mult asupra aces
tui subiect arzător, actual şi indispensabil. Am convin
gerea că un program intenţionat şi conştient va trebui 
să cuprindă expuneri explicite şi clare privitoare la 
lucrarea Duhului Sfânt în ploaia târzie.

Este posibil să avem o anumită 
măsură a Duhului Sfânt, dar acest 
lucru nu este suficient. Prin rugă
ciune şi credinţă, trebuie să căutăm 
mai mult puterea Duhului Sfânt. îmi 
place să cred că vorbitorii şi condu
cătorii noştri spirituali vor acorda 
spaţii largi acestui subiect şi îşi vor 
prezenta propria experienţă în acest 
domeniu. Mântuitorul i-a asigurat 
pe ucenici şi pe urmaşii acestora că 
Tatăl nostru cel din ceruri va da 
Duhul Sfânt celor care îl cer mai 
mult decât suntem noi dispuşi să 
dăm daruri bune copiilor noştri.

Nu trebuie să vă aşteptaţi că ploaia promisă va 
cădea, indiferent dacă va fi cerută sau nu. Suntem în
curajaţi să o aşteptăm în mod activ, cerând-o prin rugă
ciuni stăruitoare. Dumnezeu este Cel care face holdele 
să fie gata pentru seceriş, dar aşteaptă cooperarea noas
tră. El doreşte să vadă acţiuni bine gândite şi p la
nificate şi transpunerea credinţei în fapte. Trebuie să 
cerem binecuvântările Sale cu toată inima, pentru ca 
şuvoaiele harului divin să se reverse asupra noastră.

întrunirile bisericii de orice fel sunt tot atâtea ocazii 
rânduite de Dumnezeu pentru revărsarea ploii timpurii 
şi a celei târzii. Dar simpla participare la aceste ocazii 
nu va însemna mare lucru, dacă ne mulţumim doar cu 
manifestarea obişnuită a Providenţei. Trebuie să-L ru
găm pe Domnul să dezlănţuie izvoarele cu apa vieţii şi 
apoi să fim pregătiţi să o primim aşa cum se cuvine. Pe 
măsură ce îl căutăm pe Dumnezeu în vederea revărsării 
Duhului Sfânt, El va lucra în noi blândeţea, un spirit 
umil şi simţământul dependenţei de Dumnezeu, în ve
derea împlinirii ploii târzii. Dacă ne rugăm cu credinţă,la fel trebuie să se întâmple şi acum. Va trebui însă ca 

amploarea şi magnitudinea experienţei să fie pe măsura vom primi făgăduinţa Tatălui. 
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O modestă întrunire de rugăciu
ne în Sabat dimineaţă sau într-o 
oricare altă ocazie poate fi momen
tul oportun în care pastorul prezintă 
simplu şi convingător această nevoie 
a bisericii. Seria de rugăciuni care 
urmează oferă ocazia lui Dumnezeu 
să răspundă cererii sincere şi, în 
mod neaşteptat, lucrarea Duhului 
Sfânt va putea fi văzută printre noi. 
întregul tezaur de binecuvântări 
divine aşteaptă să fie cerut, primit şi 
împărtăşit. Astfel va fi însufleţită 
lumina adevărului şi biserica va 
deveni purtătoarea ei către lume.

Fiecare slujitor al lui Dumnezeu 
trebuie să acţioneze inteligent în 
locul în care Dumnezeu l-a chemat. 
Acum este nevoie de multă rugăciu
ne. Isus ne cere să ne rugăm neîn
cetat, ceea ce înseamnă să ne păs
trăm mintea permanent îndreptată 
către Dumnezeu, care este izvorul 
întregii puteri şi reuşite.

în acest context al demersului 
Ploii târzii, apare un citat extrem de 
interesant din cartea proorocului 
Zaharia. „El m-a întrebat: ’Ce vezi?’ 
Eu am răspuns: ’M-am uitat şi iată 
că este un sfeşnic cu totul de aur şi 
deasupra lui un vas cu untdelemn şi 
pe el şapte candele, cu şapte ţevi 
pentru candelele care sunt în vârful 
sfeşnicului. Şi lângă el sunt doi 
măslini, unul la dreapta vasului şi 
altul la stânga lui” ’ (Zah. 4,2.3). 
Comentariul inspirat spune astfel: 
„Din cei doi măslini, uleiul auriu se 
revarsă pe căile divine pentru a ne fi 
împărtăşit, dar cei care nu cultivă 
spiritul şi obiceiul rugăciunii nu pot 
aştepta să primească untdelemnul 
sfânt al bunătăţii, al răbdării, al 
îndelungii răbdări şi al iubirii”. Din 
context, reiese că untdelemnul poate 
să ajungă în candelele bisericii nu
mai pe căile rânduite de Dumnezeu, 
care sunt chiar slujitorii Lui. Dacă 
este aşa, atunci timpul de faţă este 
de cea mai mare importanţă pentru 
reconsiderarea celor doi măslini ai 
Vechiului şi Noului Testament, ca 
sursă autentică de untdelemn auriu 
atât de necesar bisericii.

Ploaia târzie nu vine din senin şi 
nici nu este o pură întâmplare. Ea 
vine ca urmare a căutării stăruitoare

şi zeloase după Dumnezeu. Pastorul 
este persoana rânduită şi pusă deo
parte pentru scopuri sfinte. De aceea, 
se aşteaptă ca pe aceste căi divine să 
coboare înviorarea de la faţa Dom
nului pentru toată suflarea din câm
pul Evangheliei.

Timpul în care trăim ar trebui 
să fie numit epoca Duhului Sfânt. 
Acum este vremea unei devoţiuni 
profunde. întrucât trăim în vremea 
ploii târzii, când Domnul va revărsa 
în măsură bogată puterea Duhului 
Sfânt, stăruiţi în rugăciune.

Parcurgând rândurile de mai sus, 
care redau într-o măsură succintă 
ideile capitolului „Rugăciunea pen
tru ploaia târzie”, din Mărturii spe
ciale, sugerăm mai jos un program 
simplu şi eficient de punere în prac
tică a acestor învăţături.

Ploaia târzie nu vine 

din senin şi nici nu este 

o pură întâmplare. Ea 

vine ca urmare a căută
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se după Dumnezeu.

1. Un program serios şi eficient 
de cercetare a Scripturilor. Astfel, 
Biblia devine mai mult decât o re
sursă în predicare publică; ea este 
Cuvântul Domnului, prin care servii 
Săi sunt călăuziţi, îndrumaţi şi tri
mişi în lucrarea şi în experienţa 
rezervată lor. Aşa cum oile aud gla
sul Păstorului celui bun, urmaşii Săi 
vor distinge în cuvintele Scripturii 
voia divină şi o vor urma cu devo
ţiune şi cu dăruire. Biblia devine cu 
adevărat scutul şi apărarea noastră.

2. Un program de rugăciune per
sonală şi publică, având în centru su
biectul ploii târzii. Pe măsura nevoi
lor actuale, devoţiunea personală se 
aşteaptă să devină centrul de greutate 
al întregii experienţe şi preocupări. 
Rugăciunea necurmată devine modul 
de a fi al credinciosului care, în mod 
natural şi simplu, îşi îndreaptă gân

durile şi atenţia către cele cereşti, o 
adevărată respiraţie a sufletului, care 
va înviora trupul obosit al unei 
biserici moleşite.

3. Un program de mărturie per
sonală. Evanghelizarea publică nu 
poate înlocui contactul personal în 
vederea împărtăşirii experienţei reli
gioase. Cercetarea Scripturii pentru 
nevoile personale şi rugăciunea pen
tru Duhul Sfânt va îmbogăţi sufletul 
în mod suficient, astfel încât credinţa 
se va transmite de la om la om. 
Evanghelizarea publică va fi culesul 
roadelor unei asemenea lucrări per
sonale. Aceasta nu înseamnă neapă
rat predicare, ci manifestare liniştită 
şi naturală, cu o convingere supe
rioară şi puternică a Duhului Sfânt, 
care se manifestă prin oamenii Săi. 
Uneori nu vor fi necesare cuvintele, 
pentru că faptele vor fi acelea care 
vor vorbi chiar mai convingător şi 
mai puternic, iar oamenii se vor 
întoarce la Dumnezeu nu în puterea 
argumentelor logice, ci în puterea 
înnobilatoare a iubirii creştine auten
tice, care lucrează în fiii împărăţiei.

4. Un program de schimbare a 
vieţii. Pe măsură ce credinţa este 
împărtăşită în forma ei ideală, aceas
ta produce schimbări chiar asupra 
subiectului. Obiceiurile de viaţă vor 
fi luminate de prezenţa şi puterea di
vină în concordanţă cu lumina oferi
tă atât de abundent acestei biserici. 
Stilul de viaţă, care îi dă credincio
sului vigoarea şi sănătatea necesară 
unei lucrări eficiente, ne va sprijini 
atât în ducerea poverilor, cât şi în 
pregătirea corespunzătoare pentru a 
locui în prezenţa îngerilor.

Programul spiritual de pregătire 
pentru ploaia târzie va fi un timp 
de binecuvântare imperios necesar 
efortului misionar la care biserica se 
angajează în iarna care ne stă în faţă. 
Este de aşteptat ca lucrarea să pros
pere şi să se extindă în mod vizibil 
şi evident, conducând spre încheierea 
ei şi spre întoarcerea acasă. Ce alt
ceva aşteaptă Domnul de la noi, 
decât să ne poată primi cu bucurie 
în pragul căminului veşnic?

Ion Buciumau este secretarul Asociaţiei 
Pastorale a Uniunii de Conferinţe. 
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A nul acesta se îm plinesc şap te  ani de cand  
s-a în fiin ţa t C asa de E d itu ră  „V iaţă  şi S ăn ă ta te” , 
în  to t acest in terval de tim p, B iserica AZS din  
R om ânia a fost slu jită  cu dragoste  şi devotam ent 
de o echipă de redac to ri, tipografi şi 
ad m in is tra to ri care  şi-au făcu t d a to ria  în  
c ircum stan ţe  grele şi adesea îm povără toare .

s ‘

ari -  director 
irian -  şef producţie 
li -  director economic 
dilă -  secretară 
>u -  tehnoredactor 
icu -  tehnoredactor 
iducan -  casier, contabil
i -  tehnoredactor
a -  redactor Şcoala de Sabat copii şi tineret
rghiţă şi Florica Gheciulescu -  corectură text
timaş -  grafică
uman -  culegere text
ies -  redactor limba maghiară
Cotună -  montaj
jaldă -  secretar redacţie Curierul Adventist 
jocaru, Doina Nistor, Mihaela Nedelcu -  legătorie 
opa, Octaviana Cotună, Viviana Comoraşu -

Petruş -  tipar 
tulescu -  tipar 
ap

Priv ind  în  u rm ă , toţi cei ce lucrează aici pot 
m ărtu ris i că bunu l D um nezeu a  sp rijin it ed itu ra , 
in tervenind  adesea în  m od m iraculos. C unoscând  
toate  acestea, n u  ne răm ân e  decât să 
ne exp rim ăm  încă  o d a tă  încrederea  în  
călăuzirea  Lui viitoare.

în  acest context al m u lţum irii şi recunoştinţei, 
do rim  să vă p rezen tăm  o ferta  n o astră  specială, 
ofertă  valab ilă  în  cursu l lunii august 2001. 
A şadar, în  această  lună, toţi abonaţii C urie ru lu i 
A dventist vor pu tea  com anda cărţile  scrise de 
Ellen W hite, în  trad u ce re  rom ânească, la 
ju m ă ta te  d in  p re ţu l curen t! P e n tru  inform aţii 
sup lim en tare , vă rugăm  să vă adresaţi 
responsabilu lui cu l i te ra tu ra  sau  să citiţi cu 
atenţie instrucţiun ile  d in  Talonul de com andă.

în  num ele echipei ce lucrează la C asa de E d itu ră  
„V iaţă  şi S ănă ta te” ,
Paul C savdari 
D irector



Nici la dreapta, 
nici la stânga

Ellen White a înţeles şi a integrat într-un sistem coerent şi echilibrat 
principiile de bază ale creştinismului.

Aron Moldovan

U
nul dintre cele mai valoroase sfaturi date de 
Solomon, regele lui Israel, prin inspiraţie, sfat 
pe care el rareori l-a respectat, a fost acesta:

„Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te 
de rău” (Prov. 4,27). Am sentimentul că despre cel ce 
respectă îndemnul acesta se poate spune că „este un om 
desăvârşit” (Iacov 3,2). Dificultatea este că o astfel de 
persoană poate fi identificată doar de cineva de aceeaşi 
calitate. Este nevoie de cineva care să stea la mijloc, 
pentru a putea aprecia corect distanţa până la extreme, 
în afară de Dumnezeu, sunt puţini de felul acesta.

Am relatat undeva o experienţă din copilăria mea, 
pe care o redau aici, pe scurt. Toamna şi primăvara, 
tata mă lua cu el la arat. Una dintre parcele era lungă de 
sute de metri, dar foarte îngustă. Ajunşi acolo, lăsam 
carul la mijlocul holdei, tata cobora plugul din car, 
înjugam vitele şi începeam să arăm. Când priveam carul 
de la un capăt al holdei, aveam impresia că acesta se 
afla aproape de celălalt capăt. Privindu-1 de la capătul 
opus, aveam aceeaşi iluzie, dar în sens invers. Experienţa 
aceasta arată că un extremist îl vede chiar pe cel care stă 
la mijloc ca fiind, de asemenea, extremist. Aceasta se 
aplică şi la modul de gândire şi poate genera lupte de 
idei şi animozităţi. Pentru o înţelegere echilibrată a 
realităţii, nu este suficient să avem o bună percepţie, ci 
este necesar şi să putem privi din punctul de vedere al 
altuia şi să ne evaluăm percepţia în mod critic.

Filozofii şi teologii discută de mii de ani aceleaşi 
concepte şi încă nu se pot pune de acord în multe pri
vinţe. Printre cauze, se află şi limitele umane: spaţiale, 
temporale şi intelectuale. Viaţa este scurtă, universul 
pare să fie infinit, iar mintea noastră se poate rătăci 
uşor, chiar atunci când suntem bine intenţionaţi. Dar 
dificultatea esenţială în realizarea consensului cu alţi 
căutători după adevăr este de ordin moral. Ea se mani
festă prin refuzul de a accepta consecinţele pe plan 
practic ale schimbării de perspectivă pe plan teoretic, 
incapacitatea de a sta la mijloc şi de a fi oneşti.

Compromisul moral duce la nereuşită pe plan teoretic, 
la neputinţa de a pune de acord Vechiul Testament cu 
Noul Testament, bunătatea lui Dumnezeu cu dreptatea 
Sa, Legea cu Evanghelia, credinţa cu faptele bune, mân
tuirea doar prin credinţă cu obligaţiile morale, libertatea 
de alegere a individului cu suveranitatea lui Dumnezeu,

iertarea păcatelor cu transformarea caracterului, rolul lui 
Isus Hristos ca jertfă cu rolul Său de Mijlocitor etc.

1. Tema marii lupte dintre bine şi rău , prezentă în 
scrierile inspirate, constituie un principiu unificator de 
înţelegere a elementelor de adevăr, aparent contradicto
rii. Atât Biblia, cât şi scrierile lui Ellen White sunt scrise 
din perspectiva acestei teme, care furnizează un cadru 
coerent pentru o gândire teologică echilibrată şi pentru o 
înţelegere adventistă corectă privitoare la educaţie, la să
nătate, la misiune şi la comportament social. în scrierile 
lui Ellen White, tema marii lupte dintre Dumnezeu şi 
agenţii Săi, pe de o parte, şi Satana şi îngerii lui, pe de 
altă parte, este prezentă mai ales în cele cinci cărţi care 
formează seria „Conflictul veacurilor”.1 Această luptă se 
găseşte şi pe plan biologic, psihologic, social şi teologic, 
în biologie, o găsim în lupta dintre sistemul imunitar şi 
agenţii patogeni care atacă organismul; în psihologie, 
este evidentă prin conflictul dintre conştiinţa morală şi 
înclinaţiile fireşti care se opun acesteia (vezi Rom. 7,14- 
25); în societate, o găsim în ostilităţile dintre reprezen
tanţii binelui şi cei ai răului; în teologie, se manifestă în 
confruntările dintre cei care caută să scoată adevărul la 
lumină şi cei care caută să-l întunece.

Tema marii controverse oferă fundalul necesar pen
tru găsirea răspunsurilor la tulburătoarele întrebări pri
vitoare la originea răului şi a suferinţei, la descrierea 
condiţiilor în care a apărut răzvrătirea împotriva guver
nării lui Dumnezeu bazate pe dreptate şi bunătate. Acu
zaţia de bază îndreptată de Lucifer împotriva Creatoru
lui, că El este nedrept şi lipsit de bunătate (vezi Gen.
3,1-6; Apoc. 12,7-9; Ioan 8,44), tindea să submineze 
încrederea în El şi în sistemul Său de guvernare.

Dumnezeu a creat fiinţele raţionale cu libertate mo
rală. Acestea puteau să aleagă între respectarea principii
lor de guvernare ale lui Dumnezeu şi refuzul de a se su
pune. Această capacitate implica posibilitatea răzvrătirii, 
ca şi pe cea a loialităţii. Alternativa era ca Dumnezeu să 
creeze doar fiinţe programate, ceea ce ar fi însemnat ca 
ele să fie lipsite de voinţă proprie, de libertate şi de res
ponsabilitate, precum şi de posibilitatea dezvoltării ca 
personalităţi distincte, nobile şi iubitoare. Dumnezeu însă 
a ales să creeze fiinţe inteligente, libere, şi nu roboţi.

Pentru a salva libertatea creaturilor inteligente, Dum
nezeu nu i-a distrus pe calomniator şi pe cei care s-au
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unit cu el în rebeliune, ci le-a dat timp 
să-şi dezvolte principiile şi să arate 
consecinţele aplicării lor. în acelaşi 
timp, El Şi-a asumat răspunderea pen
tru ispăşirea nelegiuirilor celor care 
aveau să fie înşelaţi să-i dea crezare 
lui Lucifer, dar care aveau să accepte 
oferta iertării şi reabilitării. Prin fe
lul în care Dumnezeu i-a tratat pe 
răzvrătiţi de-a lungul istoriei, prin 
întruparea, viaţa şi moartea Fiului lui 
Dumnezeu, Creatorul Şi-a descoperit 
caracterul plin de iubire, dreptate şi 
bunătate. Dar şi Satana şi agenţii săi 
şi-au dat pe faţă josnicia, arătând că 
împotrivirea faţă de Dumnezeu duce 
în mod necesar la ruină şi distrugere.

Cei care aveau să răspundă chemă
rii la pocăinţă aveau să demonstreze, 
prin viaţa lor, că acuzaţiile lui Satana 
sunt false, că Dumnezeu este drept şi 
plin de iubire, că Legea Sa este o ex
presie a caracterului Său şi că ea poate 
fi respectată prin harul Său de către 
toţi cei care se încred în El şi se supun 
voinţei Sale. Oamenii aveau să cunoas
că adevărul cu privire la Dumnezeu 
şi la adversarul Său şi să aleagă în 
cunoştinţă de cauză, hotărându-şi ast
fel soarta veşnică. întregul Univers 
avea să cunoască atât natura rebeliunii, 
cât şi caracterul lui Dumnezeu şi al 
celor care îl acceptă pe El ca Domn.

Dând pe faţă chipul pierdut prin 
cădere al omului, Isus a demonstrat ce 
poate deveni omul care trăieşte prin 
puterea pusă la dispoziţia sa de Dumne
zeu. Dar viaţa lui Isus Hristos a fost, 
de asemenea, o descoperire a Tatălui, 
arătându-ne că Dumnezeu nu este egoist, 
nedrept, aspru şi neiertător, că El nu 
forţează pe nimeni să ia decizii împo
triva voinţei sale, ci, respectând liber
tatea şi demnitatea umană, aşteaptă din 
partea omului un răspuns pe măsura 
dragostei care i s-a descoperit. în lumi
na acestor idei care decurg din tema 
luptei dintre bine şi rău, trebuie să 
rezolvăm toate problemele în care apar 
contradicţii şi tensiuni. Astfel ne va 
fi mai uşor să nu ne abatem „nici la 
dreapta, nici la stânga”. Crucea este 
cea mai bună cale de rezolvare a 
„contradicţiilor”. Acolo le vedem 
unite -  dreptatea şi bunătatea, Legea 
şi Evanghelia, „plata păcatului” şi 
„darul fără plată”.

Din anul 1858, când Ellen White 
a avut prima viziune cuprinzătoare cu 
privire la conflictul milenar dintre 
bine şi rău, înţelegerea ei cu privire 
la această temă s-a adâncit şi tot ce a 
scris ea mai târziu a fost încadrat în 
această perspectivă. Aici se cuprind 
adevărurile planului de mântuire des
coperit în sanctuarul şi în templul din 
vechime. Aici trebuie aşezată solia 
celor trei îngeri din Apocalipsa 14,6- 
12 -  apelul final pentru o lume aflată 
în pragul autodistrugerii. Aici se în
gemănează Evanghelia eternă cu ju 
decata, poruncile lui Dumnezeu cu 
credinţa lui Isus, neprihănirea prin 
credinţă cu ascultarea de Lege.
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2. Adevărul are o natură organică. 
Adevărurile mântuirii constituie un 
corp de învăţături interdependente şi 
strâns legate, asemenea organelor cor
pului uman. Ele pot forma un tot 
armonios doar împreună. Scoaterea 
unora din sistem, diminuarea sau exa
gerarea importanţei lor denaturează 
adevărul în ansamblul său şi-l face 
nefuncţional ca sursă de îndrumare 
la mântuire.

După cum există organe vitale (cum 
sunt plămânii sau inima) şi organe fără 
de care se mai poate trăi (ca mâna 
sau urechea), la fel există adevăruri

vitale şi valori indispensabile creşti
nismului (de exemplu încrederea şi 
dragostea) şi altele care nu au aceeaşi 
importanţă (cum ar fi încetarea jertfe
lor la moartea lui Isus Hristos). Dar 
toate adevărurile îşi au importanţa 
lor, chiar dacă la un moment dat nu 
le înţelegem. Despre lucrurile mari
-  „dreptatea, mila şi credincioşia” - ,  
Isus a spus: „Trebuia să le faceţi”, 
iar despre cele mici -  a da zecimea 
din izmă, din mărar şi din chimen -  
„Să nu le lăsaţi nefăcute” (Mat. 23,23). 
Nici cămila, nici ţânţarul nu trebuie 
înghiţite, chiar dacă de un ţânţar nu 
moare nimeni.

Caracterul organic al adevărului 
iese în evidenţă examinând Decalogul. 
Fiecare poruncă are şi ceva din cele
lalte, după cum fiecare sunet al unei 
game muzicale are şi sunete armonice 
care aparţin celorlalte. De aceea, căl
carea unei porunci conţine călcarea 
parţială a tuturor celorlalte. Cine 
fură, îşi necinsteşte părinţii, minte şi 
pofteşte ceea ce nu i se cuvine este 
un idolatru şi ia asupra sa în mod 
nejustificat Numele lui Dumnezeu 
atunci când se declară creştin; el nu 
recunoaşte şi nu respectă autoritatea 
Creatorului, menţionată în porunca 
a patra, şi este un ucigaş al semenu
lui său pe care îl urăşte.

Introducerea unei învăţături false 
în corpul adevărului afectează între
gul. Spre exemplu, dacă acceptăm că 
omul este nemuritor prin natura sa, 
că există un suflet care supravieţuieşte 
după moartea trupului şi că acesta 
merge în rai sau în iad, după caz, ime
diat după deces, facem ca judecata 
să nu mai fie necesară, învierea nu 
şi-ar mai avea rostul, revenirea lui 
Isus Hristos ar fi fără obiect, pentru 
cei nelegiuiţi veşnicia ar urma să fie 
petrecută în chinuri, Dumnezeu ar 
apărea ca un tiran nedrept şi fără 
milă, iar spiritismul ar găsi o uşă 
deschisă spre bisericile care primesc 
această doctrină, degradând întreaga 
viaţă religioasă.

în cazul în care scoatem din De
calog porunca privitoare la respecta
rea zilei a şaptea a săptămânii, cali
tatea lui Dumnezeu de Creator şi Sus
ţinător al tuturor lucrurilor create se 
pierde treptat din vedere. Rolul Său
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de Fiinţă supremă, care ne recreează 
şi restabileşte în noi chipul originar al 
lui Dumnezeu, cu care am fost creaţi, 
este estompat. Adevărata închinare 
este compromisă, idolatria şi ateismul 
sunt favorizate, iar evoluţionismul 
este încurajat. De aceea, este foarte 
important să nu scoatem din şi să nu 
introducem în sistemul doctrinelor 
biblice nici un principiu nou, pentru 
a nu face întregul corp de credinţe 
nefuncţional.

3. Adevărul se aseamănă cu o 
elipsă.2 în lumea fizică, există forţe 
contrare care nu numai că nu se ex
clud, ci se presupun. între acestea, 
sunt electricitatea pozitivă şi cea 
negativă, polii magnetici, care in
clud pozitivul şi negativul, şi forţele 
nucleare de atracţie şi de respingere. 
Dacă ar exista numai forţa de atrac
ţie, materia s-ar concentra într-un 
punct cu densitate neînchipuit de 
mare. Dacă ar exista doar forţe de 
respingere, materia s-ar dezagrega 
şi s-ar risipi. Dumnezeu însă nu a 
anihilat nici una dintre forţele con
trare, ci le-a pus în echilibru şi de 
aceea avem o lume funcţională.

Şi adevărul are aspecte aflate în 
tensiune: bunătatea şi dreptatea, liber
tatea şi restricţiile, Legea şi harul, ima
nenţa lui Dumnezeu (manifestarea 
prezenţei Lui în natură) şi transcen
denţa Lui (manifestarea prezenţei 
Sale dincolo de natură), poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus etc.

De-a lungul timpului, gânditorii 
unilaterali s-au grupat în conservatori 
şi liberali, unii subliniind anumite 
părţi din adevăr, alţii accentuându-le 
pe cele opuse. Toţi sunt gata să moară 
sau chiar să ucidă pentru „adevărul” 
lor şi pentru combaterea celor care 
îl submină. Greşeala ambelor tabere 
este că nu reuşesc să vadă greşelile din 
propria gândire şi le exagerează pe ale 
adversarilor. Şi unii, şi alţii subliniază 
prea mult latura convenabilă a ade
vărului şi neglijează cealaltă latură.

De obicei, conservatorii pun 
accentul pe dreptatea lui Dumnezeu, 
pe Lege, pe corectitudine în compor
tament, în timp ce liberalii sunt preo
cupaţi de bunătatea Lui, de libertate, 
de motivele care determină purtarea. 
Conservatorii vorbesc mai mult de

spre ascultare, desăvârşire, standarde, 
iar liberalii, despre libertate, viaţă lă
untrică, pace şi confort interior. Con
servatorii sunt mai preocupaţi de ceea 
ce face omul, iar liberalii, de ceea ce 
simte el. Conservatorii vorbesc mai 
mult despre adevăr şi supunere, iar 
liberalii, despre om, despre credinţă 
personală, despre raţionalitate şi fle
xibilitate în gândire şi în credinţă. Pri
mii se întreabă: „Ce trebuie să fac?”, 
ceilalţi se întreabă: „La ce îmi folo
seşte?”, „Ce semnificaţie are aceasta 
pentru om, pentru credincioşi?” Con
servatorii sunt în pericol să dea pe faţă o 
corectitudine rece şi aspră, fără să 
manifeste o grijă deosebită faţă de om şi 
faţă de nevoile sale afective şi raţio
nale. Liberalii înclină spre harul ief
tin, spre raţionalism, spre neglijenţă 
în aplicarea datoriei faţă de Dumnezeu şi 
spre accentuarea exagerată a subiec
tivismului. Dacă s-ar putea îmbina 
părţile bune ale celor două categorii -  
aşa-numiţii conservatori şi liberali - ,  
în timp ce s-ar elimina accentele 
exagerate şi erorile din viaţa şi din 
gândirea fiecăreia, s-ar putea obţine 
creştini autentici.

Spuneam că adevărul este ca o elipsă, 
care are două puncte focale, şi nu do
uă cercuri aflate în opoziţie. El nu 
este Legea sau Evanghelia, ci Legea şi 
Evanghelia; nu este dreptatea sau bu
nătatea, ci dreptatea şi bunătatea; nu 
este libertatea sau supunerea, ci liber
tatea şi supunerea; nu este credinţa sau 
faptele, ci credinţa şi faptele.

Toată lumea ştie că apa este com
pusă din oxigen şi hidrogen (H20), 
combinate într-o singură substanţă. 
Oxigenul nu este apă; hidrogenul, de 
asemenea, nu este apă; numai împreună 
oxigenul şi hidrogenul formează apa. 
Separate, cele două elemente pot duce 
la explozii foarte păgubitoare. La fel 
stau lucrurile şi cu adevărurile teologi
ce. Credinţa fără iubire nu este adevăr, 
ci fanatism. Dreptatea fără bunătate nu 
este adevăr, ci dictatură tiranică. Legea 
fără har este un jug greu şi apăsător. 
Harul fără Lege este o perdea pentru 
ascunderea nelegiuirilor. Adevărurile 
aflate în tensiune merg doar împreună; 
despărţite, devin periculoase.

Incapacitatea de a pune laolaltă ju 
mătăţi de adevăr i-a dezbinat pe creş

tini de-a lungul veacurilor şi a dus 
la nesfârşite lupte şi persecuţii, la 
vărsare de sânge şi animozităţi. Şi 
Biserica Adventistă a fost frământată 
de mişcări disidente, determinate 
de înţelegeri distorsionate ale adevă
rului şi de o greşită aplicare a lui. A 
venit timpul să ne maturizăm, să 
cultivăm modestia şi respectul faţă 
de ceilalţi, să comunicăm unii cu 
alţii, să învăţăm unii de la alţii şi să 
ne iubim unii pe alţii. Să punem 
laolaltă adevărurile pereche şi să 
le definim corect. Nu există moti
ve de dezbinare, ci, din contră, de 
unire şi de conlucrare.

Biserica Adventistă are un avantaj 
deosebit faţă de toate celelalte biserici, 
întrucât Dumnezeu a binecuvântat-o 
cu darul profetic manifestat prin activi
tatea scriitoarei de renume mondial 
Ellen White. Scrierile ei nu constituie 
un înlocuitor al Bibliei, nici un adaos 
la aceasta, ci o călăuză pentru o mai 
bună înţelegere a ei. Vom ilustra în 
continuare felul echilibrat în care 
Ellen White a înţeles şi îmbinat 
părţi din adevăr aflate în tensiune, 
dar care se armonizează perfect.

4. Adevăruri pereche. Contribuţia 
lui Ellen White la înţelegerea teolo
giei biblice nu constă în originalitatea 
totală a gândirii ei, ci în sinteza 
adevărurilor care i-au fost revelate 
în mod supranatural, precum şi prin 
studierea personală şi permanentă a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Iată câ
teva exemple de adevăruri pereche, 
a căror înţelegere trece dincolo de 
priceperea taberelor aflate în luptă 
şi de erorile acestora.3

a) Relaţia dintre Lege4 şi Evanghelie
„Nimeni nu poate prezenta Legea

lui Dumnezeu în mod corect fără pre
zentarea Evangheliei sau Evanghelia 
fără Lege. Legea este Evanghelia 
întrupată, iar Evanghelia este Legea 
explicată. Legea este rădăcina, iar 
Evanghelia este floarea plăcut miro
sitoare şi rodul pe care îl poartă.”5

b) Relaţia dintre lucrarea lui 
Isus Hristos pe cruce şi lucrarea 
Duhului Sfânt

„Duhul Sfânt trebuia să fie dat 
ca o putere înnoitoare, pentru că, 
fără aceasta, jertfa lui Hristos n-ar 
fi folosit la nimic... Doar Duhul
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face să aibă efect cele săvârşite de 
Mântuitorul lumii.”6

c) Relaţia dintre Hristos ca Răs
cumpărător şi Hristos ca Domn

„Dacă îl primim pe Isus Hristos 
ca Răscumpărător, trebuie să-L pri
mim şi ca Domn. Nu putem avea asi
gurarea şi încrederea totală în Hris
tos ca Mântuitor, până când nu-L re
cunoaştem ca Rege al nostru şi până 
când nu ascultăm de poruncile Sale.”7

d) Relaţia dintre lucrarea lui 
Dumnezeu şi activitatea omului în 
procesul mântuirii

„Dumnezeu lucrează şi Se folo
seşte de darurile pe care El le-a ofe
rit omului, iar omul, fiind părtaş de 
natură divină şi făcând lucrarea lui 
Hristos, poate să fie biruitor şi să pri
mească viaţa veşnică. Dumnezeu nu 
Şi-a propus să facă lucrarea pentru 
care a dat omului putere să o facă. 
Omul trebuie să-şi facă partea. El 
trebuie să lucreze împreună cu Dum
nezeu... Dumnezeu este puterea care 
controlează totul. El a încredinţat 
daruri; omul le primeşte şi acţionea
ză cu puterea harului lui Hristos ca 
agent viu. Puterea divină, combinată 
cu mijloacele omeneşti, va avea ca re
zultat un succes deplin, pentru că nepri- 
hănirea lui Hristos realizează totul.”8

e) Relaţia dintre neprihănirea 
atribuită şi cea împărtăşită

„Singura noastră speranţă este în 
neprihănirea lui Hristos, care ne este 
atribuită, şi în acea lucrare prin care 
Duhul acţionează în noi şi prin noi.”9

f)  Relaţia dintre naşterea din nou 
şi ascultarea de Legea lui Dumnezeu

„Prin naşterea din nou, inima este 
adusă în armonie cu Dumnezeu şi este 
pusă în acord cu Legea Sa. Când aceas
tă schimbare uimitoare a avut loc în 
el, cel păcătos a trecut din moarte la 
viaţă, de la păcat la sfinţenie, de la 
fărădelege şi răzvrătire la ascultare şi 
credincioşie.” 10

g) Relaţia dintre pocăinţă şi reformă
„Pocăinţa în care nu se vede schim

bare [reformă] nu este adevărată. 
Neprihănirea lui Hristos nu este o hai
nă care să acopere păcatele nemărturi
site şi nepărăsite: ea este un principiu 
de viaţă care transformă caracterul şi 
stăpâneşte purtarea. Sfinţenia este o 
predare deplină lui Dumnezeu; este o

totală supunere a inimii şi a vieţii 
faţă de principiile cerului.” "

h) Relaţia dintre lucrarea lui 
Hristos în afară şi lucrarea Duhului 
Sfânt înăuntru

„Chem pe oricine pretinde că 
este copil al lui Dumnezeu să nu uite 
niciodată acest mare adevăr, că 
avem nevoie de Duhul lui Dumne
zeu în noi, ca să ajungem la cer, şi 
de lucrarea lui Isus Hristos în afara 
noastră, ca să ne dea dreptul la 
moştenirea nepieritoare.” 12

i) Relaţia dintre credinţă şi fapte 
„Credinţa lui Avraam s-a mani

festat prin faptele sale... Mulţi nu 
reuşesc să înţeleagă legătura dintre 
credinţă şi fapte. Ei spun: ’Credeţi

Ellen White, deşi recu

noaşte complexitatea 

adevărului şi incapaci

tatea umană de a-1 

cuprinde în întregime, 

îmbină elementele 

aflate în tensiune, inte- 

grându-le cu măiestrie 

profetică într-un sis

tem armonios.

numai în Isus Hristos şi n-aveţi de 
ce să vă temeţi. Nu trebuie să vă 
faceţi griji pentru că nu ţineţi 
Legea’! Dar adevărata credinţă se va 
manifesta prin ascultare.”13

j)  Relaţia dintre autoritatea obiec
tivă (care există în afara noastră) şi 
responsabilitatea subiectivă (care ne 
revine nouă)

„Credinţa în Isus Hristos ca Răs
cumpărător al lumii cere acceptarea 
unei minţi luminate şi controlate de o 
inimă care poate discerne şi aprecia 
valoarea comorii cereşti. Această cre
dinţă este nedespărţită de pocăinţă şi 
de transformarea caracterului. A 
avea credinţă înseamnă a găsi şi a 
primi comoara Evangheliei, cu toate 

_______________^ _______________

îndatoririle cerute de ea.”14
Exemplele de mai sus demonstrea

ză cât de limpede şi cuprinzătoare a 
fost înţelegerea lui Ellen White cu 
privire la principiile de bază ale creş
tinismului şi cât de bine a reuşit ea să 
le integreze într-un sistem coerent. 
Examinând principiile mântuirii din 
perspectiva luptei de milenii dintre 
Dumnezeu şi Satana, această scriitoare 
inspirată depăşeşte viziunea îngustă a 
extremiştilor care folosesc jumătăţi 
de adevăr, nereuşind să vadă cealaltă 
parte şi punând accente exagerate 
asupra unor elemente ale adevărului. 
Ellen White însă, deşi recunoaşte 
complexitatea adevărului şi incapa
citatea umană de a-1 cuprinde în în
tregime, îmbină elementele aflate în 
tensiune, integrându-le cu măiestrie 
profetică într-un sistem armonios.

Lauda îi aparţine lui Dumne
zeu, iar nouă ne revine să valorifi
căm lumina pe care „Tatăl lumini
lor” ne-a oferit-o cu atâta genero
zitate. Suntem datori, de aseme
nea, să ne sporim permanent, prin 
folosire, capacitatea de înţelegere, 
de comunicare şi de reflectare a 
adevărului mântuirii aflat pe pagi
nile Sfintelor Scripturi.

1 Este vorba de cele cinci cărţi care 
urmăresc desfăşurarea marelui conflict, de la 
origini până la sfârşit: Patriarhi şi profeţi, 
Profeţi şi regi, Hristos, Lumina lumii, Istoria 
faptelor apostolilor şi Tragedia veacurilor.

2 Elipsa este o figură geometrică de formă 
ovală, care are două puncte focale ce pot con
stitui centrele a două cercuri diferite, aflate în 
interiorul elipsei. Imaginea este luată din 
lucrarea Messenger o f the Lord, de Herbeit 
Douglas, publicată în S.U.A. în 1998.

5 Vezi Herbert Douglas, Messenger o f  
the Lord, pag. 262, 263.

4 Termenul „Lege” este întrebuinţat într-un 
sens mai larg, referindu-se nu doar la Decalog, 
ci la revelaţia dată de Dumnezeu lui Moise.

5 Parabolele Domnului Hristos, ed.
1995, pag. 85

6 Hristos, Lumina luinii, ed. 1999, pag. 561
7 Faith and Works, pag. 16
* Ibid, pag. 26, 27
9 Calea către Hristos, ed. 1996, pag. 56
10 Tragedia veacurilor, pag. 477
" Hristos, Lumina lumii, pag. 463
12 Testimonies to Ministers, pag. 42
13 Patriarhi şi Profeţi, pag. 145, 146

14 Parabolele Domnului Hristos, pag. 73

Aron Moldovan_ este redactorul-şef 
al revistei Curierul Adventist.
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Conduşi
Tineri, hotărâţi şi silitori, ei au modelat Biserica Adventistă 

contemporană.

Oliver Jacques
„După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice fă p 

tură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri 
vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi 
peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu, în zilele 
acelea" (Ioel 2,28.29).

L
ocul şi data: Rochester, New York, 1853. Este 
ora 2 dimineaţa şi un tânăr, lucrând la lumina 
unei lămpi simple cu petrol, întinde cerneală pe 

masa unei prese de tipar.
După ce un val uniformizează cantitatea corespunză

toare de cerneală pentru o tavă grea cu litere, tava de 
lemn, sau şpaltul, este potrivită sub o presă greoaie, care 
va fi apăsată pe litere. înainte ca dispozitivul să execute 
mişcarea, deasupra şpaltului este întinsă o foaie de 
hârtie. Mânerul este coborât apoi cu putere şi, într-o 
clipă, sute de litere negre, pronunţate, prind viaţă pe 
foaia de vellum.

Tipograful îşi îndreaptă spatele, îşi freacă degetele să 
şi le încălzească şi se pregăteşte să lucreze cu un alt şpalt, 
plin de litere. Dar, înainte de aceasta, îi dă tiparul de pro
bă lui Warren Bacheller, un tânăr de 14 ani. Cunoscut ca 
băiat la toate în tipografie de către lucrătorii la presă, 
ucenicul aleargă pe străzile întunecoase, acoperite de 
zăpadă, ţinând în mână un dosar cu imprimate de probă. 
Ajungând la casa mare de pe Mount Hope Road (Calea 
Muntele Speranţei), unde el şi ceilalţi lucrători dorm şi 
mănâncă, urcă pe bâjbâite pe o scară slab iluminată şi 
fără încălzire şi împinge dosarul sub o uşă închisă. James 
şi Ellen White, împreună cu fiii lor, Henry şi Edson, 
dorm. Stând afară, la uşa familiei White, el simte miro
sul înţepător al unui jeratic de lemne. Căldura este doar 
o amintire, dar, atâta câtă este, va trebui să fie de ajuns, 
îl aşteaptă un pat rece ca gheaţa.

Oameni care se scoală devreme
Familia White nu va dormi până târziu. Ellen îşi scrie 

multe materiale la lumina lămpii, înainte de ivirea zori
lor, iar James lucrează cel mai bine dimineaţa, de la 9 la 
12; amândoi se scoală devreme. Ei citesc cu atenţie im
primatele de probă, corectând expresii şi cuvinte, înainte 
de a se alătura altor membri ai echipei lor pentru masa 
şi altarul de dimineaţă. După momentele de închinare, ei 
primesc celelalte şpalturi produse de Luman Masten, 
credinciosul tipograf, înainte de ora 3 dimineaţă, când 
s-a întors acasă.

_____________ ^

James îi dă şpalturile preţioase lui Annie Smith, o 
tânără care lucrează ca ajutor al redactorului. Ea le 
verifică pentru eventuale erori tipografice sau gramati
cale. Dacă nu observă nici o schimbare importantă care 
necesită o discuţie cu redactorul, i le dă, la rândul ei, 
tânărului Bacheller sau celuilalt ucenic, Fletcher 
Byington. Copia este dusă degrabă celor care lucrează 
la presă, pentru a introduce corectura. Zeţarii, obişnu
iţi să citească în sens invers, aranjează literele mici de 
metal în ordine inversă.

Cu şpalturile corectate, presa de mână lucrează 
timp de trei zile. Fiecare tavă de litere produce patru 
pagini de Advent Review and Sabbath Herald. Două 
mii de exemplare ies de sub presă pentru fiecare număr 
al revistei. Dar lucrul este departe de a fi terminat. în 
timp ce zeţarii, ajutaţi de cei doi ucenici, culeg textul 
pentru numărul următor, fiecare dintre cele 2.000 de 
exemplare trebuie să fie fălţuit, broşat şi tăiat. într-o 
încăpere din spate a locuinţei mari de pe Mount Hope 
Road, John Loughborough perforează paginile pentru 
cusut, apoi i le dă lui George Amadon, care broşează 
revista. Uriah Smith taie marginile cu briceagul său, 
pentru că revista nu dispune de o maşină de tăiat hârtie. 
Ani de zile mai târziu, Smith avea să-şi depene aminti
rile: „Ne usturau mâinile în cursul acestei operaţii şi, 
adesea, forma broşurilor nu era nici pe jumătate atât de 
dreaptă şi de corectă cât erau doctrinele pe care le 
prezentau”.

Ce îi inspiră pe aceşti tineri? Ce îi determină să 
lucreze zi şi noapte, într-o secţie prost utilată, de unde 
nu primesc aproape nici un salariu? Dacă ar fi să-i 
întrebaţi, probabil v-ar istorisi despre viziunea care a 
fost dată unei persoane din grupul lor. înainte ca presa 
să imprime prima pagină, înainte ca James White să 
producă primul exemplar din Present Truth în 1849, 
Ellen White văzuse adevărurile advente ajungând până 
în părţile îndepărtate ale globului.

Gândul că era posibil ca mica presă din Rochester să 
aibă un efect pe plan mondial li se pare absurd celor din 
afara acestei echipe. Dar aceşti tineri au un vis -  sau, 
mai corect, visul îi are pe e i! Aproape că o putem auzi 
pe tânăra Ellen White în timp ce conduce altarul de 
dimineaţă. Vocea ei este caldă şi blândă, dar hotărâtă. 
„Am văzut aceasta într-o viziune, acum cinci ani”, spune 
ea rar. „Mi s-a arătat că solia mergea în lumea întreagă,
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'asemenea unor râuri de lumină’.”
Partea feminină a echipei ajută la 

scrierea adreselor pe fiecare publica
ţie. Adresarea se face tot de mână, 
folosind pene ascuţite sau simple 
tocuri cu peniţe şi cu cerneală. Exem
plarele terminate sunt legate în pa
chete şi, de obicei în fiecare joi, sunt 
duse la poştă cu o trăsură sau cu o 
roabă. Nu se duce lipsă de lucru, toţi 
sunt solicitaţi din plin. Uneori, feme
ile fac mai mult decât partea lor de 
lucru. Dar plângeri sunt foarte 
puţine: există mult curaj.

Deşi revista Review and Herald 
este principalul lor produs, lucrătorii 
de la Rochester publică, de asemenea, 
Youth’s Instructor, culegeri de im
nuri şi o diversitate de broşuri care 
prezintă principiile distinctive de 
credinţă ale adventiştilor păzitori 
ai Sabatului. După trei ani de 
activitate, această grupă care se 
întreţine singură oferă publicu
lui cam 30 de publicaţii spre 
vânzare.

Familia White întreţine, de 
asemenea, o corespondenţă vie 
cu credincioşii din Mâine până 
la Iowa, precum şi cu autorii 
care scriu în Review, răspândiţi 
pe o arie aproape la fel de întinsă.
In plus, fratele şi sora White sunt 
programaţi săptămânal să vorbească 
în diferite locuri din partea de nord 
a statului New York, în unele cazuri 
fiind necesară o călătorie de o zi cu 
trăsura.

Finanţarea lucrării de publicaţii 
este o problemă constantă. Review 
and Herald este trimisă gratuit tutu
ror celor care o cer şi depinde de do
naţii de la cititorii ei. Dar, într-o săp
tămână, presa nu mai are hârtie şi nu 
mai sunt nici bani pentru a ridica de 
la poştă comanda cu plata în sistem 
ramburs. James White aproape că intră 
în panică. Fără hârtie, întreaga activi
tate va înceta. în mod discret, Ellen 
White aduce o şosetă din bucătăria 
ei. Pe masă, sunt turnate monede pen
tru achitarea acelei sume considerabile.

„De unde le ai?” întreabă James 
uimit.

„Am făcut economii pentru situ
aţii critice”, explică ea, zâmbind. 
Săptămână după săptămână, ea a

economisit câte puţin din mica sumă 
alocată pentru hrana întregului grup.

James şi Ellen sunt centrul nervos 
al acestei activităţi neîncetate. în 
viziuni pline de viaţă, lui Ellen i se 
spune iarăşi şi iarăşi că James trebuie 
„să scrie, să scrie, să scrie!” Dar se 
creează un greu obstacol. Joseph 
Bates, respectatul decan între păzito
rii Sabatului, sfătuieşte să nu se pu
blice periodice regulate, săptămânal 
sau lunar. Fiind mai în vârstă, el 
susţine că este de preferat să se pu
blice broşuri separate şi fiecare 
dintre acestea să prezinte în mod

TÂNĂRĂ REDACTOR: Imaginea de 
mai sus se crede că este un autoportret 
al lui Annie Smith, colaboratoare apro
piată a lui James şi Ellen White şi re
dactor interimar al revistei Adventist 
Review and Sabbath Herald în perioa
dele în care soţii White erau plecaţi în 
călătorii pentru predicare.

cuprinzător o doctrină sau un subiect. 
Planul este flexibil şi realizabil din 
punct de vedere economic: sfatul 
este logic. Dar scrisoarea lui Bates îl 
descurajează pe James. El este gata 
să abandoneze, dar Ellen îl îndeamnă 
să continue să lucreze. în prezent, 
revista este expediată de două ori pe 
lună, spune ea; cu toate acestea, ei i 
s-a arătat că revista trebuie să devină
o publicaţie săptămânală. Nu mai 
puţin, ci mai mult!

„Dar nici acum nu avem fonduri 
suficiente”, protestează James, „şi 

______________ ^ ________________

întâmpinăm destule greutăţi ca să ne 
încadrăm în termene!”

„Da”, spune ea, „dar mi s-a ară
tat că Review trebuie să fie primită 
în fiecare săptămână. Oamenii o cer. 
Trimite-o! Cititorii vor contribui cu 
fondurile necesare.”

James este încurajat iarăşi şi, 
având încredere în autenticitatea 
sfaturilor oferite soţiei lui, dă 
dispoziţie ca revista să fie produsă 
săptămânal. Fondurile necesare vin, 
într-adevăr, suficiente pentru 
acoperirea costurilor.

Şi astfel, lucrătorii continuă să 
tipărească, zi după zi, săptămână de 
săptămână, în fiecare lună. Plata 
pentru munca lor? Un loc de dormit 
şi hrană simplă de mâncare. Dar 
moralul este bun. La fel ca Isaia, ei 

puneau în circulaţie vestea cea 
bună: „Dumnezeul tău 
împărăţeşte” (Is. 52,17).

Pornirea la dram
Activitatea este complicată 

când soţii White pleacă în călă
torii de predicare, atât de vitale 

pentru mişcarea aflată în dificul
tăţi. Primăvara, ei merg spre vest 

şi ţin conferinţe despre Sabat în 
mai multe state. Toamna, după ce 

fermierii şi-au strâns recoltele, ei 
călătoresc spre est şi spre nord, în 
Noua Anglie şi Canada. Trăsura lor 
şubredă este trasă de Charlie, calul 
lor bătrân, dar credincios.

Drumurile sunt nepavate; porţi
uni lungi constau din trunchiuri de 
copaci puse de-a curmezişul, obli- 
gându-i pe călători să suporte zdrun
cinături permanente. De multe ori, 
James şi Ellen White merg kilometri 
întregi cu astfel de hopuri, prin pă
duri adânci, în care drumurile întu
necoase parcă ar fi tuneluri nesfârşi
te. în teritoriul pe care îl traversează 
ei, nu există şosele sau autostrăzi. 
Zonele rurale sunt străbătute doar de
o reţea de drumuri de ţară. Când 
trăsura lor trece prin livezi, Charlie 
se opreşte pentru a savura un măr 
copt care atârnă deasupra drumului.

Cu dureri provocate de perma
nentele zdruncinături, ei se opresc 
pentru a lua o gustare acolo unde 
este iarbă pentru bătrânul lor cal.
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James scrie pentru Review  sau pentru 
Youth ’s Instructor, jobenul lui sau 
coşul cu hrană servind drept birou. 
Ellen mângâie un copil mic, deseori 
bolnav, care se odihneşte doar atunci 
când se află în braţele ei. Nu există 
confort, dar ei sunt fericiţi. Au o 
viziune. Sunt conduşi de un vis.

James a publicat itinerarul călăto
riei lor în Review. Ei speră că vor găsi 
şi de obicei găsesc grupe de credin
cioşi adventişti care îi aşteaptă. După 
câteva zile de predicare, îndemn şi 
mustrare în fiecare loc, ei merg în 
următoarea localitate de pe traseul 
publicat. După două luni şi 3.200 de 
kilometri parcurşi, bătrânul Charlie 
îi trage înapoi în Rochester şi acasă. 
Membrii colectivului de redacţie şi 
de tipografie, nerăbdători să afle veşti 
din călătorie, îi salută cu bucurie.

Cât timp au fost plecaţi, James şi 
Ellen au trimis prin poştă editoriale 
şi articole pentru publicare. Annie 
Smith a coordonat procesul de edita
re în lipsa lor, ţinând în mod literal 
activitatea în viaţă. Contribuţiile ei 
au fost vitale. Dar fiecare membru al 
familiei de la Review este vital 
pentru succesul acestei întreprinderi 
voluntare, însoţite de riscuri, care se 
întreţine singură.

Faceţi cunoştinţa cu echipa
Imaginaţi-vă că James White, 

redactor şi director de publicaţii, vă 
prezintă echipa din jurul lui. El spu
ne: „Pe mine mă cunoaşteţi. Eu am 
32 de ani, iar soţia mea, Ellen, 26. 
Aceştia sunt copiii noştri: Henry, de
6 ani, şi Edson, de 4. Alături de ei 
stă Clarissa Bonfoey. Ea se îngrijeşte 
cu credincioşie de Edson. Are 32 de 
ani. Lângă ea este Annie Smith, în

vârstă de 25 de ani. Ea îmi ţine locul 
când sunt plecat şi este absolut ne
cesară tot timpul. Fratele ei, Uriah, 
care este autor în devenire, ajută la 
orice lucrare care trebuie să fie 
făcută.

Apoi avem câţiva tineri care 
învaţă arta tiparului de la dl Masten. 
George Amadon are 21 de ani, iar 
Oswald Stowell,
25. Fletcher 
Byington are 20 
de ani, iar Warren 
Bacheller, 14.

Jennie Frazier 
găteşte pentru noi.
Gustăm din pro
dusele ei de trei 
ori pe zi. Următo
rul este Luman 
Masten, în vârstă de 24 de ani.

Iată doi oameni harnici care au 
venit cu noi din Saratoga Springs: 
Stephen şi Sarah Belden, care au 24, 
respectiv 20 de ani. Stephen mă 
ajută în latura economică a lucrării, 
iar Sarah, sora lui Ellen, se îngri
jeşte de locuinţă, ocupându-se 
permanent de curăţenie, cârpit, 
spălat şi cusut.

în sfârşit, avem două persoane 
care ni s-au alăturat de curând. 
Aceştia sunt Nathaniel şi Anna White, 
fratele meu şi sora mea. Nathaniel 
are 22 de ani, iar Anna, 25...

John Laughborough şi soţia lui 
locuiesc aici, în Rochester. Când nu 
este plecat să predice, el vine aici şi 
ne dă o mână de ajutor la presă. El 
are 21 de ani.

John Andrews, unul dintre scrii
torii noştri capabili, se mai opreşte şi 
el aici uneori, să se odihnească. Dar, 
în cea mai mare parte a timpului, şi

el este plecat în câmp, ca să predice. 
El are 24 de ani... Doar trei dintre 
noi au peste 30 de ani. Media 
noastră de vârstă este de numai 23 
de ani, şi aceasta fără să-i luăm în 
calcul pe copii!”*

Dar tânăra şi harnica echipă de 
la Review and Herald, de care James 
este aşa de mândru, avea să fie greu 

încercată în 
curând. Annie 
Smith se îmbol
năveşte grav de 
tuberculoză şi 
moare în scurt 
timp. Nathaniel, 
fratele lui James, 
şi Anna, sora lui, 
cad victime de 
asemenea acestei 

boli fatale. Chiar James se luptă cu 
simptomele ei. Anna White şi Annie 
Smith au constituit piloni centrali ai 
activităţii: Anna a editat în mod 
obişnuit Youth ’s Instructor, Annie a 
făcut ca Review să iasă de sub presă 
în fiecare săptămână. Pierderea lor 
şi a lui Nathaniel White ameninţă cu 
paralizarea efortul de publicare.

Pentru ca lucrarea să se dezvolte 
în continuare, trebuie să fie găsită o 
persoană care să lucreze ca ajutor al 
redactorului pentru James White. 
Este ales Uriah, fratele mai tânăr al 
lui Annie. Asemenea surorii lui, Uriah 
este un scriitor şi poet înzestrat; spre 
deosebire de Anna, ale cărei imnuri 
continuă să fie cântate şi astăzi de 
adventiştii de ziua a şaptea, versuri
le lui Uriah Smith rareori sunt puse 
pe note: un singur poem are o lun
gime de 35.000 de cuvinte! Convins 
de valoarea doctrinală, dacă nu de 
cea muzicală a lucrării, James White 
dispune ca ea să fie tipărită în Review, 
în ediţii săptămânale succesive.

Istoricii contemporani ai mişcă
rii adventiste susţin că tinerii volun
tari care au lucrat aşa de creativ şi 
de neobosit la Rochester timp de 
trei ani sunt principalii răspunzători 
pentru unificarea credincioşilor care 
mai târziu au organizat Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea. Proba
bil că n-au cunoscut efectul deplin 
al eforturilor lor, dar au lucrat cu o 
rară sârguinţă şi cu mari sacrificii

Dar tânăra şi harnica 

echipă de Ia Review 

and Herald avea să fie 

greu încercată în 

curând.



personale. Efortul lor este în special 
responsabil pentru păstrarea unui 
interes larg răspândit, concentrat 
asupra celei de-a doua veniri a lui 
Hristos, ca şi pentru stabilirea ade
vărurilor biblice distinctive, care 
sunt familiare acum adventiştilor.

Limitată din cauza utilajelor şi a 
condiţiilor primitive, necorespunză
toare, grupa de la Rochester a dat 
stabilitate şi formă lucrării de publi
caţii, care, la rândul ei, a sprijinit 
predicarea soliei adventiste de către 
soţii White, de Joseph Bates, de John 
Loughborouh, de John Andrews şi 
de alţii. Această grupă de tineri 
umili şi harnici a adus unitate şi pu
tere pentru ceea ce fusese o mişcare 
fragmentată şi răspândită în locuri 
izolate. De multe ori frânţi de obo
seală şi având nevoie de somn, ei au 
respectat programul de producţie, 
deşi acesta a cerut din partea lor cu 
mult mai mult decât alţii consideră 
în general că sunt datori să facă. 
„Solia”, au insistat ei, „trebuie să 
meargă înainte!”

Fârâ pregătire, dar nu 
descurajaţi sau opriţi

Din punct de vedere omenesc, 
nici James, nici Ellen White nu erau 
calificaţi pentru rolul extraordinar 
pe care l-au îndeplinit. Şi totuşi 
James, cu apro- 
ximativ zece 
luni de studii 
şcolare, a fost 
un conducător 
respectat, un 
predicator 
înzestrat şi 
iubit de
oameni, precum şi un scriitor şi 
redactor capabil. Ellen nu terminase 
clasa a treia şi era, în cel mai bun 
caz, o tânără cu o constituţie firavă; 
şi totuşi a scris enorm, iar atunci 
când vorbea, chiar în aer liber şi fără 
amplificare, menţinea atenţia a sute 
şi chiar mii de ascultători. Amândoi 
aveau o sănătate şubredă şi erau 
împovăraţi cu nevoi şi probleme 
familiale. Ei au înaintat cu zel, fără 
să fie finanţaţi, ca lucrători care se 
întreţineau singuri.

De ce au făcut aceasta ei şi cole

Premiu pentru ce! mai vechi cititor 
al revistei Adventist Review

Archa Dart, care locuieşte la Daytona Beach, Florida, a 
primit votul redacţiei revistei Adventist Review  pentru cel 
mai vechi „cititor” al acesteia. într-o scrisoare adresată 
recent redacţiei respective, el a scris: „Amândoi părinţii mei au primit Review  
la o vârstă foarte mică. Amândoi au fost dezmoşteniţi când au început să ser
beze Sabatul aşa cum se arăta în Review. Ei s-au căsătorit şi Review a conti
nuat să vină în căminul lor în tot timpul cât au trăit. Eu m-am bucurat de 
Review  de la cea mai fragedă vârstă -  timp de 98 de ani. Niciodată nu am fost 
fără ea. Ce binecuvântare a fost şi continuă să fie Review  în căminul nostru!”

Semnează: „Archa şi Sadie Dart”
Redacţia l-a felicitat pe Archa, l-a îndemnat să continue să citească şi să se 

bucure de revistă şi i-a trimis o şapcă pe care scrie Adventist Review (în imagine).

Adventist Review , 7 iunie 2001

După normele actuale 

de management, erau 

sortiţi haosului şi 

eşecului.

gii lor? Cum a realizat atât de mult 
mica grupă de la Rochester? Ce i-a 
determinat pe aceşti tineri să lucreze 
armonios 10, 12 sau chiar 18 ore 
pe zi, ca voluntari care se întreţin 
singuri, în condiţii pe care cei mai 
mulţi adventişti, de atunci şi de 
astăzi, le-ar considera inacceptabile?

Ei veneau din medii diferite, din 
organizaţii religioase diferite, având 
moduri diferite de a interpreta Scrip
tura. Erau tineri, săraci şi, în cea 
mai mare parte, fără studii şcolare. 
Câţiva au suferit de boli fatale.

Ei nu erau legaţi de nici o orga
nizaţie bisericească, nici nu se bucu
rau de relaţii cordiale cu bisericile
.........................  existente. Nu aveau

nici un nume colec
tiv sau ca biserică. 
După normele actu
ale de management, 
erau sortiţi haosului 
şi eşecului. Dar ei 
s-au unit într-un 
proiect curajos, ca 

să transmită lumii ideile cosmice şi 
convingerile vaste care le entuzias
maseră gândirea şi le încălziseră 
inima. Inspiraţi de o viziune divină, 
ei au găsit o energie insistentă în 
visul că acele cuvinte pe care le-au 
scris şi le-au tipărit vor merge ase
menea unor râuri de lumină în lu
mea întreagă. La fel ca Avraam, ei 
nu au avut aici „o cetate stătătoare”, 
pentru că aşteptau „o cetate care are 
temelii tari, al cărei meşter şi ziditor 
este Dumnezeu” (Evr. 13,14; 11,10).

Astăzi, revista Review, la care au 

______________ ^ _______________

lucrat ei şi de care vă bucuraţi dv., 
este citită de sute de mii de oameni 
din lumea întreagă. Tipărită în cinci 
limbi internaţionale importante, 
articolele ei sunt traduse în multe 
alte limbi şi retipărite pe tot globul. 
Revistele şi broşurile inaugurate de 
ei au câştigat zeci de mii la credinţa 
în a doua venire a lui Isus şi la 
frumuseţea adevărului despre Sabat. 
Efortul de publicare lansat de ei cu 
puterea muşchilor, cu mâini pline 
de bătături şi cu lacrimi produce 
acum milioane de exemplare de 
literatură conţinând Evanghelia, în 
fiecare an. Visul despre adevărul 
care merge „asemenea unor râuri de 
lumină... în lumea întreagă” a fost 
şi este realizat la o scară pe care cei 
mai mulţi dintre ei abia dacă şi-au 
putut-o imagina.

La fel ca psalmistul, ei şi-au 
descoperit sensul cel mai adânc şi 
cel mai durabil în grăbirea acelei 
împărăţii pe care o căutau cu toată 
ardoarea. Conduşi de un vis de a-I 
aduce slavă lui Isus, transpiraţia, 
suferinţa şi lacrimile lor au devenit 
rugăciunea lor continuă: „Nu nouă, 
Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău 
dă slavă” (Ps. 115,1).

*Virgil Robinson, James White 
(Washington, D.C.: Review and Herald Pub. 

Assn., 1976), pag. 91, 92.

Oliver Jacques este pastor, pro- !, 
fesor pensionar fi  strănepot al 
lui James fi Ellen White. 
Adventist Review, 24 mai 2001

Zu* w-
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Pionieri la Rochester
Ellen White

Persoane care au lucrat la „prima presă” şi în 
redacţia revistei Review, la Rochester, New York.

~T"n aprilie 1852, ne-am mutat la Rochester, New
I  York, în condiţii foarte descurajatoare. La fiecare 

JL pas eram obligaţi să înaintăm prin credinţă. Eram 
paralizaţi încă din cauza sărăciei şi constrânşi să 
practicăm cea mai strictă economie şi lepădare de sine. 
Voi prezenta un scurt pasaj dintr-o scrisoare adresată 
familiei fratelui Howland, la 
data de 16 aprilie 1852:

„Tocmai ne stabilim la 
Rochester. Am închiriat o casă 
veche, pentru o sută şaptezeci 
şi cinci de dolari pe an. Presa 
de tipărit o avem în casă. Alt
fel, ar trebui să plătim cinci
zeci de dolari pe an pentru o 
încăpere de lucru...

Aţi zâmbi dacă aţi putea să 
treceţi pe la noi şi să ne vedeţi 
mobila. Am cumpărat două paturi vechi cu câte 25 de 
cenţi. Soţul meu mi-a adus acasă şase scaune vechi, 
dintre care nu sunt două la fel, pentru care a plătit un 
dolar, iar peste puţin timp, mi-a mai oferit patru 
scaune vechi, netapiţate, pentru care a plătit 62 de 
cenţi. Ele au un schelet robust şi le-am tapiţat cu 
pânză de bumbac. Untul este aşa de scump, încât nu-1 
cumpărăm; nici cartofi nu ne putem permite. Folosim 
sos în loc de unt şi napi în loc de cartofi. La primele 
mese, am mâncat de pe două scânduri aşezate pe două 
butoaie goale de făină.

Suntem dispuşi să suportăm lipsuri, dacă lucrarea 
lui Dumnezeu poate fi dusă înainte. Credem că mâna 
Domnului ne-a condus să venim în locul acesta. Există 
un mare câmp de activitate şi doar câţiva lucrători. 
Sabatul trecut, întâlnirea noastră a fost minunată. 
Domnul ne-a înviorat cu prezenţa Lui” ...

Am continuat să lucrăm din greu la Rochester, tre
când prin multă nesiguranţă şi descurajare. Holera s-a 
abătut asupra oraşului şi, atât timp cât s-a dezlănţuit ea, 
toată noaptea s-au auzit huruind pe străzi carele mortu
are care duceau morţii la cimitirul Mount Hope. Boala 
aceasta nu i-a secerat doar pe cei de rând, ci a luat vic
time din toate clasele sociale. Cei mai pricepuţi medici 
au fost doborâţi şi duşi la Mount Hope. Când am mers 
pe străzi în Rochester, aproape la fiecare colţ de stradă 
am întâlnit căruţe cu coşciuge simple din lemn de pin, 
în care să fie puşi morţii.

Micul nostru Edson a fost lovit de boală şi l-am dus 
la Marele Medic. L-am luat în braţe şi, în Numele Dom
nului, am mustrat boala. Imediat el s-a simţit mai bine, 
iar când o soră a început să se roage ca Domnul să-l 
vindece, băieţelul de trei ani a privit în sus cu mirare şi 
a spus: „Ei nu mai trebuie să se roage, pentru că Dom

nul m-a vindecat” . Era foarte slab, 
dar boala nu a mai progresat. însă 
el nu s-a întărit deloc: Credinţa 
noastră trebuia să mai fie pusă la 
încercare. Timp de trei zile, el nu 
a mâncat nimic.

Aveam programate întâlniri 
pentru două luni, în localităţi care 
se întindeau de la Rochester, New 
York, până la Bangor, Mâine; şi 
trebuia să facem această călătorie 
cu trăsura noastră acoperită şi cu 

bunul nostru cal Charlie, pe care ni l-au dat fraţii din 
Vermont. Nu îndrăzneam să plecăm şi să lăsăm copilul 
într-o stare atât de critică, dar am hotărât să mergem, 
dacă starea lui nu se înrăutăţea...

Aveam în faţa noastră o călătorie de aproximativ 160 
de kilometri, pe care trebuia să o facem în două zile, dar 
credeam că Domnul avea să lucreze pentru noi în acest 
timp de cea mai mare nevoie. Eram obosită şi mă temeam 
că voi adormi şi îmi va cădea copilul din braţe; aşa că 
l-am aşezat pe genunchii mei, mi l-am legat de mijloc şi 
am dormit amândoi în ziua aceea pe o mare distanţă. 
Copilul s-a restabilit, a continuat să se întărească pe tot 
parcursul călătoriei şi l-am adus acasă destul de robust.

Domnul ne-a binecuvântat foarte mult în timpul 
călătoriei noastre la Vermont. Soţul meu a avut multe 
griji şi a lucrat mult. Cu ocazia diferitelor conferinţe, el 
a predicat cel mai mult, a vândut cărţi şi s-a străduit să 
extindă distribuirea revistei. Când se termina o confe
rinţă, plecam degrabă la următoarea. La amiază, lăsam 
calul să pască pe marginea drumului şi mâneam. Apoi 
soţul meu îşi punea hârtia de scris pe capacul coşului cu 
hrană sau pe jobenul lui şi scria articole pentru Review şi 
pentru Instructor.

Acest articol este extras din cartea Life Sketches, pag.
142-145. Adventiştii de ziua a şaptea consideră că 
Ellen White a exercitat darul biblic al profeţiei timp de 
70 de ani de activitate publică.
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Să nu uităm
Sentimentul prezenţei lui Dumnezeu şi al călăuzirii Sale profetice este 

esenţial pentru ca Biserica Adventistă să poată îndeplini un rol important 
în lumea de astăzi.

Ralph Thompson
Tk Turnai ia seama asupra ta şi veghează cu luare

I  \ j  am n̂te asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii 
X  Y  tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi 
le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut 
copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi" (Deut. 4,9).

„ Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până 
acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile 
Lui, pe care ţi le dau a zi” (Deut. 8,11).

Primii patruzeci de ani
Viaţa lui Moise este împărţită în trei perioade de câte 

patruzeci de ani. El a fost copilul minune al lui Amram 
şi Iochebed, născut în acel timp în care exista un decret 
al faraonului de atunci ca orice copil de parte bărbătească 
ce se năştea robilor evrei din Egipt să fie omorât. Cunoaş
tem descrierea despre felul în care părinţii lui au sfidat po
runca faraonului, păstrând secretul asupra naşterii lui. Când 
el avea trei luni, Iochebed nu l-a mai putut ascunde. Ea a 
făcut un coşuleţ de papură, l-a căptuşit cu lut şi cu smoală, 
pentru a-1 face impermeabil, şi a pus copilaşul în el. Pre- 
dându-şi copilul în grija lui Dumnezeu, ea a ascuns „coră- 
bioara” în trestiile de la malul râului. Maria, sora copi
lului, a stat în apropiere, ca să vadă ce se va întâmpla.

Nu după mult timp, fiica faraonului, venind la râu, a 
auzit un plânset de copil şi l-a descoperit. Ea a ştiut ime
diat că acesta era un copil evreu. în simpatia ei pentru 
mama copilului, s-a hotărât să adopte acest copil frumos 
şi să-l crească astfel ca pe copilul ei. Maria urmărea scena 
cu o aparentă nepăsare. Ea s-a oferit să cheme o doică 
evreică pentru copil. Mama lui i-a devenit doică şi, pen
tru doisprezece ani preţioşi, a avut ocazia să insufle în 
Moise cunoaşterea despre adevăratul Dumnezeu. Mama 
lui l-a învăţat că idolatria este o nesăbuinţă şi un păcat şi 
l-a învăţat să se închine şi să se roage Dumnezeului celui 
viu, care a făcut cerul şi pământul -  Dumnezeu, singu
rul care putea să-l ajute. în Patriarhi şi profeţi (ed. 1996, 
pag. 240, 241), citim: „Cât de larg cuprinzătoare în ur
mările ei a fost influenţa acelei singure femei evreice, şi 
aceea o exilată şi o sclavă! întregul viitor al vieţii lui 
Moise, marea misiune pe care el a adus-o la îndeplinire 
în calitate de conducător al lui Israel dau mărturie despre 
importanţa lucrării unei mame creştine. Nu există o altă 
lucrare care să-i poată sta alături. într-o foarte mare mă
sură, mama ţine în mâinile sale destinul copiilor ei. Ea 
se ocupă cu dezvoltarea minţii şi a caracterului, lucrând 
nu numai pentru prezent, ci şi pentru veşnicie. Ea seamănă 
seminţe ce vor răsări şi vor aduce roade fie spre bine,

fie spre rău. Lucrarea ei nu este aceea de a picta pe 
pânză un chip frumos sau a-1 dăltui în marmură, ci de a 
imprima într-un suflet omenesc chipul divin”.

Astfel, până la vârsta de patruzeci de ani, Moise a 
fost fiul adoptiv al fiicei faraonului, moştenitor la tronul 
egiptean. El a fost instruit în înţelepciunea egiptenilor -  
în ştiinţă, matematică, medicină, astronomie, strategie 
militară, filozofie, istorie şi teologie, drept, economie 
şi arhitectură. „Moise era pregătit să ocupe un loc de 
frunte printre oamenii mari ai lumii, să strălucească în 
curţile celei mai glorioase împărăţii şi să înalţe sceptrul 
puterii ei. Puterea lui intelectuală îl situează mai presus 
de oamenii mari ai lumii din toate veacurile. Ca istoric 
şi poet, ca filozof, conducător de oşti şi legiuitor, el 
este fără egal. Dar, cu toate că avea lumea înaintea sa, 
Moise a avut tăria morală de a refuza perspectivele 
îmbietoare ale bogăţiei, măririi şi faimei, alegând mai 
degrabă ’să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu 
decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului’” 
(Evrei 11,24-26; Patriarhi şi profeţi, pag. 242).

Moise nu şi-a uitat niciodată rădăcinile; învăţătura 
mamei lui i-a reamintit continuu despre adevăratul Dum
nezeu. El era israelit, nu egiptean, şi sistemul de educa
ţie din Egipt nu i-a spălat niciodată creierul, aşa încât să 
uite adevărata lui origine şi pe adevăratul Dumnezeu.

A doua perioada de patruzeci de ani
A doua perioadă de patruzeci de ani din viaţa lui 

Moise a început când, într-o zi, el l-a văzut pe un egip
tean lovind un israelit. Loialitatea lui israelită a venit 
imediat în prim-plan. Egipteanul îl bătea pe unul dintre 
fraţii lui şi, fără să stea să se gândească la consecinţe, el 
a sărit înainte şi l-a omorât pe egiptean, îngropându-1 
în nisip. Moise a crezut că actul acesta va fixa pentru 
totdeauna în mintea fraţilor săi israeliţi faptul că el era 
într-adevăr de partea lor şi că îi considera poporul lui.

Dar cât de greşit gândea el! „Credea că fraţii lui vor 
pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea; 
dar n-au priceput” (Fapte 7,25). El nu şi-a dat seama 
cât de geloşi erau ei pe faptul că el trăia ca prinţ în 
palatul regelui, în timp ce ei erau nevoiţi să lucreze ca 
sclavi sub soarele fierbinte al Egiptului.

Ceva mai târziu, el a văzut doi israeliţi care se certau 
şi a mers să facă pace între ei. Cel care n-avea dreptate 
l-a întrebat: „Cine te-a pus pe tine mai mare şi judecător 
peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori şi pe 
mine cum l-ai omorât pe egipteanul acela?”
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Moise a fost consternat să afle că 
secretul lui era larg cunoscut. în cu
rând, la palat urma să ajungă vestea 
că moştenitorul tronului egiptean 
omorâse un egiptean ca să salveze un 
sclav israelit. Dacă avea să fie prins, 
cu siguranţă că urma să fie omorât 
ca trădător, pentru că faraon avea să 
considere aceasta un act de trădare.

Moise a fugit să-şi scape viaţa şi 
astfel a început a doua perioadă de 
patruzeci de ani din viaţa lui.

Sosind în cele din urmă în Madian, 
Moise a început aici o viaţă nouă. I-a 
trebuit patruzeci de ani lungi ca să se 
dezveţe de toate principiile de conducere 
pe care le învăţase la Universitatea 
din Egipt. La Universitatea grea din 
Madian, Moise avea să se înscrie la 
un curs postuniversitar despre adevă
rata conducere. „în şcoala lepădării 
de sine şi a greutăţilor, el trebuia să 
înveţe răbdarea şi stăpânirea pasiuni
lor. înainte ca să poată cârmui cu în
ţelepciune, el trebuia să înveţe să as
culte. Inima lui trebuia să fie în de
plină armonie cu Dumnezeu, înainte 
ca el să fie în stare să-l înveţe pe Israel 
cunoaşterea voii Sale. Prin propria sa 
experienţă, el trebuia să fie pregătit să 
se poarte cu grijă părintească faţă de toţi 
aceia care aveau nevoie de ajutorul său.

Omul s-ar fi dispensat de acea lun
gă perioadă de muncă şi rămânere în 
obscuritate, socotind-o ca o mare pier
dere de timp. Dar înţelepciunea Infi
nită l-a chemat pe cel care avea să de
vină cârmuitorul poporului Său să 
folosească patruzeci de ani, îndeplinind 
lucrarea umilă a unui păstor. Deprin
derile astfel dezvoltate, şi anume de a 
purta de grijă, de a se lepăda de sine 
şi de a se îngriji cu blândeţe de turma 
sa, aveau să-l pregătească să devină 
păstorul plin de milă şi îndelung răb
dător al lui Israel. Nici un avantaj, pe 
care educaţia sau cultura omenească 
îl putea da, nu putea înlocui această 
experienţă” (ibid., pag. 244, 245).

în Madian, Dumnezeu l-a îndru
mat pe Moise să găsească o locuinţă 
la Ietro, preotul şi domnitorul Madi- 
anului, care era un închinător al ade
văratului Dumnezeu. Ietro avea mai 
multe fiice şi, după un timp, Moise 
s-a căsătorit cu una dintre ele. Ea se 
numea Sefora.

--------------------- 4 0

Aşa s-a întâmplat că el a folosit 
următorii patruzeci de ani în serviciul 
socrului său, păzindu-i turmele. Acolo, 
în Madian, a fost locul în care Dum
nezeu l-a pregătit pe Moise pentru cea 
mai mare lucrare din viaţa sa -  o lu
crare care avea să necesite a treia perioa
dă de patruzeci de ani din viaţa lui.

în Madian, înconjurat de munţi, 
singur cu Dumnezeu şi cu natura, 
Moise a venit în contact strâns cu Dum
nezeul cerului. Acela a fost locul în 
care mândria şi mulţumirea de sine 
ale lui Moise au fost suprimate. El a 
devenit răbdător, respectuos şi umil. 
Acolo, în Madian, sub inspiraţia Du
hului Sfânt, el a scris cartea Genesa 
şi, se crede, cartea lui Iov. De fapt, 
primele cinci cărţi ale Bibliei, ca şi 
frumosul şi impresionantul Psalm 
90, sunt atribuite lui Moise.

A treia perioadă 
de patruzeci de ani

La sfârşitul celei de-a doua pe
rioade de patruzeci de ani, Moise şi-a 
primit chemarea direct de la Dum
nezeu, la rugul aprins. El trebuia 
să se întoarcă în Egipt şi să scoată 
din robie pe poporul lui Dumnezeu. 
Venise timpul ca Dumnezeu să acţi
oneze. Glasul profeţiei era pe punc
tul de a schimba istoria.

Moise a ezitat la chemarea lui 
Dumnezeu. El avea sentimentul că 
nu era nici competent, nici pregătit 
pentru o astfel de lucrare. Aceasta 
dovedeşte faptul că, într-adevăr, el 
îşi învăţase bine lecţiile în Madian. 
Nu exista în el mulţumire de sine; 
pentru ca rezultatul acestui plan să 
fie încununat de succes, era necesară 
o dependenţă totală de Dumnezeu.

Bizuindu-se cu totul pe Dumnezeu, 
Moise s-a întors în Egipt şi s-a pre
zentat înaintea faraonului, cerând ca 
israeliţii să fie eliberaţi din robie. Când 
faraonul l-a luat în derâdere pentru o 
cerere care i se părea atât de revoltă
toare, Moise şi-a întins toiagul, care 
s-a prefăcut în şarpe, un simbol al 
puterii lui Dumnezeu asupra oricărei 
aşa-zise puteri a zeilor falşi din Egipt.

Faraonul îşi dădea cuvântul că va 
lăsa poporul să plece, apoi îşi retră
gea promisiunea, făcându-le evreilor 
viaţa şi mai grea. Dumnezeu a trimis 
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plagă după plagă, dar, de fiecare dată, 
inima faraonului s-a împietrit şi el a 
refuzat să lase poporul să plece.

în cele din urmă însă, ţara Egip
tului a fost pândită de moarte. A fost 
revărsată ultima plagă devastatoare -  
moartea tuturor întâilor născuţi, din 
palat până la colibă, de la cei mai bo
gaţi până la cei mai săraci. Strigătul 
de moarte a existat în fiecare locuinţă 
a egiptenilor. în cele din urmă, farao
nul a fost de acord să-i lase pe sclavii 
israeliţi să plece. Numărul lor ajun
gea la o forţă de peste un milion de per
soane şi au părăsit ţara Egiptului cu bu
curie şi recunoştinţă pentru că puterni
cul Dumnezeu al cerului i-a eliberat.

Când israeliţii au ajuns la Marea 
Roşie, faraonul s-a răzgândit şi, împre
ună cu armatele egiptene, a pornit în 
plină urmărire. La porunca lui Dum
nezeu, israeliţii, care se îndreptaseră 
iniţial către sud-est, pe drumul mai 
scurt, îşi schimbaseră direcţia şi mer
geau acum spre sud-vest, pe drumul 
mai lung spre Marea Roşie. Dar 
faraonul interpretase greşit această 
schimbare. El credea că sunt pier
duţi, aşa că îi urmărea în grabă, 
fiind sigur că îi va ajunge.

Israeliţii fugari au fost prinşi 
într-un loc strâmt, fiind înconjuraţi 
de munţi, iar în faţă având Marea 
Roşie. Când au văzut oastea egipte
nilor, care îi urmărea, le-a fost frică. 
Ei s-au întors spre Moise şi au înce
put să-l mustre, întrebându-1: „De ce 
ne-ai adus aici ca să murim?” Ce scur
tă este memoria omului! Ei uitaseră 
deja de robia lor, de viaţa lor grea 
şi de strigătele pe care le înălţaseră 
către Dumnezeu pentru milă şi eli
berare. Moise înţelegea acum de ce 
a trebuit să treacă prin experienţa 
Madianului. înţelegea acum că vina 
era aşezată la picioarele lui. înţelegea 
acum că a conduce este o grea po
vară. Moise nu avea spre cine să se 
întoarcă, decât spre Dumnezeu. Şi 
Dumnezeu i-a răspuns.

Moise a spus poporului: „Staţi pe 
loc şi veţi vedea izbăvirea pe care 
v-o va da Domnul” . Şi Domnul i-a 
spus lui Moise: „Spune copiilor lui 
Israel să pornească înainte”. Şi ce 
minuni extraordinare au avut loc 
chiar în faţa ochilor lor, într-o ma-

►



nifestare grandioasă a marii puteri a 
lui Dumnezeu (Ex. 14,13-41).

Minuni extraordinare
Dumnezeu i-a poruncit iarăşi lui 

Moise să folosească toiagul acela de 
păstor, să-l ridice deasupra apelor 
Mării Roşii. Când l-a ridicat, apele 
s-au despărţit, stând ca un zid care 
oprea marea ce se înălţa în valuri, şi 
un drum mare şi larg s-a deschis în 
faţa israeliţilor. Oştirea lui Israel a 
traversat marea ca pe uscat, în timp 
ce apele stăteau ca un stăvilar de 
fiecare parte a drumului lor.

Faraonul şi oştirea lui au înaintat 
vijelios după ei, încă fiind convinşi 
că îi vor face prizonieri pe evrei şi îi 
vor întoarce în Egipt. Când ultimele 
fiinţe umane şi animale ale lui Israel au 
pus piciorul de cealaltă parte pe uscat, 
oastea egipteană înaintase până la mij
locul mării. Din nou, la porunca lui 
Dumnezeu, Moise şi-a întins toiagul 
deasupra mării şi, cu urletul a mii de 
uragane, apele s-au revărsat înapoi 
cu furie. Armata egipteană, inclusiv 
faraonul, cu toţi caii şi cu toate carăle 
lor, au fost prinşi în mijlocul mării 
înfuriate şi nimiciţi. Poporul Israel 
a izbucnit în cântări răsunătoare -  
cântări de biruinţă şi de eliberare.

S-ar părea că, după ce au văzut 
această manifestare extraordinară a 
puterii şi harului salvator ale lui Dum
nezeu în folosul lor, nu avea să mai 
existe murmurare sau îndoială din par
tea israeliţilor. Dar nu s-a întâmplat 
aşa. Iarăşi şi iarăşi, răbdarea lui Moise
-  şi a lui Dumnezeu -  a fost încerca
tă la maximum. Moise a îndeplinit 
răbdător rolul de tată pentru popor, 
până într-o zi când, fiind complet 
epuizat şi exasperat, a fost împins 
până acolo încât a fost ispitit să nu 
asculte de porunca lui Dumnezeu.

Rezerva de apă s-a terminat iarăşi 
şi cererile poporului păreau deosebit 
de violente. Când poporul se plânsese 
pentru prima dată, spunând că îi era 
sete, Dumnezeu i-a spus lui Moise să 
lovească stânca şi din ea a ţâşnit apă 
curată, înviorătoare.

Moise loveşte stânca
Când pentru a doua oară a apărut 

o criză asemănătoare, Dumnezeu i-a

spus lui Moise să vorbească stâncii. 
Dar Moise auzise atât de multe plân
geri şi nemulţumiri din partea acestor 
oameni, atât de multă murmurare 
lipsită de recunoştinţă împotriva lui 
Dumnezeu, încât, mâniat pe ei, şi-a 
ieşit din fire şi a călcat porunca lui 
Dumnezeu. El a lovit stânca, în loc 
să-i vorbească; prin aceasta, el a stricat 
simbolul şi n-a ascultat de Dumnezeu.

Dumnezeu l-a onorat totuşi pe 
Moise, lăsând ca apa să cadă ca o cas
cadă din stâncă. Dar i-a spus că, din 
cauză că el călcase porunca Sa, Moise 
nu va putea să treacă în ţara Canaan. 
Dumnezeu ştia cu câtă disperare dorea 
Moise să intre în Ţara Făgăduinţei, 
dar El nu putea să lase ca neascultarea 
lui să treacă neobservată. Dumnezeu 
este exigent. „Toţi cei care mărturisesc 
a trăi în sfinţenie au cea mai sfântă 
datorie de a-şi păzi spiritul şi de a 
exercita stăpânirea de sine chiar şi în 
cele mai mari provocări. Povara aşe
zată asupra lui Moise era foarte mare; 
puţini oameni vor fi vreodată încer
caţi atât de greu cum a fost el; şi to
tuşi, faptul acesta n-a constituit o scuză 
pentru păcatul său. Dumnezeu a luat 
măsuri îndestulătoare pentru poporul 
Său; şi, dacă se va baza pe puterea Sa, 
el nu va deveni niciodată o jucărie a 
împrejurărilor. Ispita cea mai puter
nică nu poate scuza păcatul. Oricât 
de mare ar fi povara ce apasă asupra 
sufletului, păcatul este propria noas
tră faptă. Nu stă nici în puterea pă
mântului şi nici a iadului să constrân
gă pe cineva să făptuiască răul. Satana 
ne atacă în punctele noastre slabe, 
dar nu trebuie să ne lăsăm înfrânţi. 
Oricât de sever şi de neaşteptat ar fi 
atacul lui, Dumnezeu Se îngrijeşte să 
ne dea ajutor şi, în puterea Sa, 
putem birui” (ibid., pag. 429, 430).

Moise a continuat să conducă 
poporul Israel în această perioadă de 
patruzeci de ani din viaţa lui -  până 
la hotarele ţării Canaan ştiind că 
nu va avea niciodată privilegiul să 
intre în ţara aceea împreună cu el.

Ultimele avertismente si*

îndemnuri ale lui Moise
După ce a slujit lui Dumnezeu şi 

poporului Său cu atâta credincioşie, 
Moise, acum în vârstă de 120 de ani,

era apropae de sfârşitul vieţii sale.
El L-a rugat stăruitor pe Dumnezeu 
să-l lase să treacă Iordanul în Ţara 
Făgăduinţei, dar Dumnezeu i-a spus: 
„Nici să nu-Mi mai vorbeşti despre 
aceasta. Nu vei intra”. Dumnezeu îl 
iertase pe Moise de acel singur păcat, 
dar a hotărât că lui Moise nu i se putea 
permite să intre în Ţara Făgăduinţei.

Astfel, Moise i-a strâns pe toţi 
copiii lui Israel şi a trecut în revistă 
felul în care îi condusese Dumnezeu. 
El le-a relatat iarăşi istoria eliberării 
lui Israel din Egipt, până în momentul 
acela (Deut. 4-6; Patriarhi şi profeţi, 
pag. 475-482). El le-a reamintit isra- 
eliţilor că nu fuseseră aleşi datorită 
numărului lor sau pentru că erau mai 
buni decât alte popoare (Deut. 7,7-9). 
El şi-a încheiat îndemnurile cu aceste 
cuvinte: „Iau azi cerul şi pământul 
martor împotriva voastră că ţi-am 
pus înainte viaţa şi moartea, binecu
vântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca 
să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe 
Domnul, Dumnezeul tău, ascultând 
de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci 
de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea 
zilelor tale, şi numai aşa vei putea 
locui în ţara pe care a jurat Domnul 
că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, 
Isaac şi Iacov” (Deut. 30,19.20).

împlinirea profeţiei
în pofida tuturor avertizărilor şi 

îndemnurilor lăsate lor de Moise, 
ascultarea israeliţilor continua să fie 
sporadică şi oscilantă. Cu toate aces
tea, Dumnezeu a continuat să lucreze 
în mod minunat pentru ei sub condu
cerea lui Iosua, a judecătorilor şi a 
regilor care au urmat. Multe au fost 
îndemnurile repetate ca ei să-I slujeas
că lui Dumnezeu, să-şi schimbe spiritul 
de răzvrătire şi să nu uite poruncile, 
legile şi învăţăturile pe care le primi
seră în trecut. Ori de câte ori s-au 
pocăit, Dumnezeu i-a binecuvântat. 
Când s-au îndepărtat, El a îngăduit 
ca ei să ajungă victime ale asuprito
rilor. Profeţii lui Dumnezeu le-au 
adus solii de mustrare şi de încurajare. 
Uneori ei au ascultat, dar de cele 
mai multe ori, nu.

Ştefan, primul martir creştin, a 
rezumat situaţia în aceste cuvinte: 
Oameni tari la cerbice, netăiaţi îm
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prejur cu inima şi cu urechile! Voi 
întotdeauna vă împotriviţi Duhului 
Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, 
aşa faceţi şi voi. Pe care dintre proo
roci nu i-au prigonit părinţii voştri? 
Au omorât pe cei ce vesteau mai di
nainte venirea Celui neprihănit, pe care 
L-aţi vândut acum şi L-aţi omorât. 
Voi, care aţi primit Legea dată prin 
îngeri şi n-aţi păzit-o” (Fapte 7,51-53). 
Aceasta este o evaluare dură, directă, 
a situaţiei. Ştefan şi-a dat viaţa pentru 
cuvintele lui, când reacţia mulţimii a 
devenit violentă.

Israel L-a respins pe Mesia, când 
El a venit la poporul Său (Mat. 27,25). 
Evreii L-au aşteptat să vină ca un prinţ 
puternic, care să sfărâme puterea ro
manilor, ca un mare cuceritor aseme
nea leului din seminţia lui Iuda. L-au 
aşteptat să domnească asemenea unui 
rege puternic al lumii şi să facă din 
ludea un paradis pe pământ. Mesia 
care a venit nu S-a potrivit ideilor 
lor preconcepute.

Dar, deşi evreii ca naţiune L-au 
respins pe Mesia, o rămăşiţă din po
porul iudeu va fi mântuită (Faptele 
Apostolilor, ed. 1994, pag. 316, 317; 
Ioan 1,12; Rom. 11,5.6). Astăzi, 
mântuirea este deschisă atât pentru 
iudei, cât şi pentru neamuri (Fapte 
18,5.6; 13,46.47), aşa încât toţi pot 
să devină copiii lui Dumnezeu, Isra
elul lui Dumnezeu (Gal. 3,26-29).

Avertizări date prin Moise
Avertizările date prin Moise se 

aplică poporului lui Dumnezeu de 
astăzi. Aşa cum Dumnezeu l-a ales pe 
Moise să fie conducătorul profetic al 
mişcării Exodului din Egipt în Canaan, 
tot astfel credem că mişcarea adventă 
a fost chemată de Dumnezeu să con
ducă un popor din Egiptul spiritual în 
Canaanul ceresc. Al 17-lea principiu 
fundamental de credinţă al Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, referitor 
la darul profeţiei, spune astfel: „Unul 
dintre darurile Duhului Sfânt este 
profeţia. Acest dar este un semn de 
recunoaştere a bisericii rămăşiţei şi 
s-a manifestat prin lucrarea lui Ellen 
White. Scrierile ei, ca sol al Domnu
lui, sunt o sursă de adevăr, continuă 
şi plină de autoritate, care oferă bise
ricii mângâiere, călăuzire, învăţătură

şi îndreptare. De asemenea, ele de
clară în mod clar că Biblia este eta
lonul după care trebuie să fie verifi
cate orice învăţătură şi orice experi
enţă” (Ioel 2,28.29; Fapte 2,14-21; 
Evr. 1,1-3; Apoc. 12,17; 19,10).

Darul profeţiei
Darul profeţiei a fost prezent în 

biserica Noului Testament, pentru 
că Domnul Hristos l-a promis (Mat. 
23,34; Luca 11,49). Dumnezeu 
făgăduise că va revărsa Duhul Său 
peste orice făptură. Apostolii au 
acceptat această făgăduinţă (Fapte 
2,17.18), iar în predica sa din ziua 
Cincizecimii, Petru a declarat că ea 
se împlinea chiar atunci.

Au existat profeţi în biserica 
primară. Fapte 11,27 spune că, „în 
vremea aceea, s-au pogorât nişte 
prooroci din Ierusalim la Antiohia” . 
De asemenea, Fapte 13,1 declară că, 
„în biserica din Antiohia, erau nişte 
prooroci şi învăţători” şi îi enumeră 
pe unii dintre ei. Şi iarăşi, în Fapte 
15,32, ni se pune că „Iuda şi Sila, 
care şi ei erau prooroci, au îndem
nat pe fraţi şi i-au întărit cu multe 
cuvinte”.

Astfel, prezenţa profeţilor în bi
serica Noului Testament era un fapt 
dovedit. Darul profetic trebuia să 
rămână în biserică până la venirea 
Domnului Hristos. Pavel spune ast
fel în 1 Corinteni 1,6-8: „în felul 
acesta, mărturia despre Hristos a 
fost bine întărită în mijlocul vostru; 
aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel 
de dar, în aşteptarea arătării Dom
nului nostru Isus Hristos. El vă va 
întări până la sfârşit, în aşa fel ca să 
fiţi fără vină în ziua venirii Dom
nului nostru Isus Hristos”.

Astfel, el este un semn de recu
noaştere în biserica rămăşiţei şi este 
un dar pus în legătură cu poporul 
care păzeşte poruncile lui Dumne
zeu (Apoc. 12,17; 19,10).

în cartea 101 Questions, Robert 
W. Olson face următoarele observaţii: 
„în Apocalipsa 19,10, sunt citate 
cuvintele îngerului, care i-a spus lui 
Ioan: ’Eu sunt un împreună slujitor... 
cu fraţii tăi, care păstrează mărturia 
lui Isus’. Această expresie este para
lelă cu ’Eu sunt un împreună sluji- 

______________ ^ _______________

tor... cu fraţii tăi proorocii’, din Apo
calipsa 22,9. Cu alte cuvinte, cel care 
avea mărturia lui Isus avea darul pro
fetic. Expresia ’duhul proorociei’, aşa 
cum este folosită în Apocalipsa 19,10, 
trebuie deci să se aplice la oricine avea 
darul profetic, inclusiv Ia îngerul 
respectiv, la Ioan şi la fraţii lui Ioan.

Adventiştii cred că Ellen White a 
avut ’spiritul profeţiei’ şi ei folosesc 
expresia aceasta în mod obişnuit ca 
titlu, aplicându-1 la scrierile ei. în 
cel mai strict sens biblic însă, expre
sia ’spiritul profeţiei’ se aplică la 
lucrarea şi învăţăturile tuturor profe
ţilor, atât din vechime, cât şi din 
perioada contemporană.

Potrivit cu Apocalipsa 12,17, bi
serica rămăşiţei trebuia să aibă 'măr
turia lui Isus Hristos’. Expresia aceas
ta, în engleză, ca şi în greacă, poate să 
însemne fie mărturia despre Hristos, 
fie mărturia de la Hristos. Pentru că 
toate grupările creştine vorbesc despre 
Hristos, aceasta cu greu ar putea fi o 
trăsătură distinctivă a adevăratei 
biserici a lui Dumnezeu din timpul 
sfârşitului. Dar a avea comunicări, 
solii divine de la Hristos -  o înnoire 
a darului profetic -  ar identifica 
foarte uşor biserica rămăşiţei dintre 
alte grupări sau biserici.

Adventiştii de ziua a şaptea susţin 
că expresia ’mărturia lui Isus’ din 
Apocalipsa 12,17 este o referire la 
darul profeţiei aşa cum a fost văzut 
în lucrarea lui Ellen White. Această 
interpretare este în armonie cu înţe
lesul expresiei în Apocalipsa 1,2 şi 
1,9” (101 Questions on the Sanctu- 
ary and on Ellen White, pag. 36, 37).

De aceea, acest dar poate să fie şi 
un test al adevărului (Isaia 8,20).

Binecuvântările Spiritului 
Profeţiei»

a. El oferă vedere spirituală, 
împiedicând astfel orbirea spirituală 
(1 Sam. 3,1.2; 28,6; Prov. 29,18).

b. Când este luat în seamă, aduce 
prosperitate (2 Cron. 20,20). El dă 
sfaturi practice pentru vieţuirea creş
tină (Deut. 1-33 şi cărţile lui Ellen 
White pe teme biblice).

Care a considerat Ellen White că 
a fost rolul ei? Iată ce spune ea: „Eu 
nu am de exprimat nici o pretenţie,
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decât că mi se face cunoscut mereu 
şi mereu că eu sunt solul Domnului', 
că El m-a chemat când eram tânără 
ca să fiu solul Său, să primesc Cuvân
tul Său şi să transmit o solie clară şi 
hotărâtă în Numele Domnului Isus.

La început, în tinereţea mea, am 
fost întrebată de mai multe ori: Sun
teţi profet? Eu am răspuns întotdea
una: Eu sunt solul Domnului. Ştiu 
că mulţi mă numesc profet, dar eu nu 
am pretins titlul acesta. Mântuitorul 
meu mi-a spus că eu sunt solul Său. 
’Lucrarea ta’, m-a învăţat El, ’este 
să transmiţi cuvântul Meu. Vor apă
rea lucruri bizare, şi Eu te-am pus 
deoparte din tinereţea ta, ca să trans
miţi solia Mea celor care greşesc, să 
duci cuvântul înaintea celor necre
dincioşi, iar prin pana ta şi cu glasul 
tău, să mustri din Cuvânt acţiunile 
care nu sunt corecte. îndeamnă din 
Cuvânt. Eu îţi voi face descoperit 
Cuvântul Meu. El nu va fi ca o lim
bă străină. în adevărata elocvenţă 
a simplităţii, cu vocea şi pana de 
scris, soliile pe care le dau vor fi 
auzite de la cineva care nu a învăţat 
niciodată în şcoli. Spiritul Meu şi 
puterea Mea vor fi cu tine.

Nu te teme de om, pentru că scu
tul Meu te va ocroti. Nu tu eşti cel 
care vorbeşte. Domnul este Cel care 
dă solii de avertizare şi de mustrare. 
Niciodată să nu te abaţi de la adevăr, 
în nici o împrejurare. Transmite lu
mina pe care Eu ţi-o voi da. Soliile 
pentru aceste zile din urmă vor fi 
scrise în cărţi şi vor rămâne imorta
lizate, ca să mărturisească împo
triva celor care s-au bucurat cândva 
de lumină, dar care au fost conduşi 
să renunţe la ea din cauza influen
ţelor seducătoare ale răului’.

De ce nu am pretins că sunt pro
fet? Pentru că, în aceste zile, mulţi 
care pretind cu îndrăzneală că sunt 
profeţi sunt o ruşine pentru cauza 
lui Hristos; şi pentru că lucrarea 
mea cuprinde mult mai mult decât 
înseamnă cuvântul ’profet’” (Selec- 
ted Messages, cartea 1, pag. 32).

Pe durata lungă a şaptezeci de 
ani, Dumnezeu a folosit-o pe Ellen 
White ca sol al Său pentru mişca
rea adventă, aşa cum l-a folosit pe 
Moise ca sol al Lui pentru mişcarea

exodului. în ultimă analiză, israeliţii 
nu au ţinut seamă de aceste avertizări. 
Noi să nu facem la fel.

Sâ nu uităm
„Printr-un prooroc a scos Domnul 

pe Israel din Egipt şi printr-un proo
roc a fost păzit Israel” (Osea 12,13). 
Ce s-ar fi întâmplat Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea fără călăuzirea oferită 
prin Ellen White? Putem spune cu si
guranţă că, fără călăuzirea ei ca sol 
al Domnului pentru biserica rămăşiţei, 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, aşa 
cum o cunoaştem acum, nu ar fi existat.

In cartea lui Messenger ofthe Lord, 
Herbert Douglass îl citează pe dr. Jack 
Provonsha, care spune: „Fără Ellen 
White, nu ar fi existat astăzi o Biserică

Fără Ellen White,

al nouăsprezecelea.

Adventistă de Ziua a Şaptea”. Trecând 
în revistă mişcarea adventă de la înce
putul ei, Provonsha afirma: „Ei au avut 
Biblia. Dar au avut într-o mare măsură 
celălalt element pentru vitalitatea unei 
mişcări religioase -  sentimentul că 
fuseseră chemaţi de Dumnezeu şi că 
El era prezent în mişcarea lor! Nu 
binevoise El să le acorde prezenţa Sa, 
împreună cu darul călăuzirii profetice? 
în aceasta consta toată deosebirea. Dacă 
la început nu ar fi existat un astfel de 
sentiment, nici nu ar exista acum o 
Biserică Adventistă de Ziua a Şaptea, 
cel puţin una care să fi făcut o schim
bare extraordinară pentru lume. Conclu
zia logică evidentă este că, dacă acest 
sentiment se pierde vreodată, biserica, 
chiar dacă va continua să existe ca 
instituţie, probabil nu va mai avea 
importanţa pe care trebuie să o aibă” 
{Messenger o fthe  Lord, pag. 538).
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Dr. Provonsha a scris apoi: „Eu 
am folosit multe citate din scrierile 
lui Ellen White. Nu cer scuze 
pentru aceasta. Ea este ’mama’ mea 
spirituală. De asemenea, ea are un 
loc absolut central pentru viaţa şi 
gândirea adventismului” (ibid.).

Douglass continuă: „Este impo
sibil să relatezi istoria naşterii lui 
Israel ca popor fără să treci în revis
tă lucrarea lui Moise, profetul său. 
Cum ar fi explicat Exodul fără Moi
se? Sau muntele Sinai? Sau motivul 
pentru care Israel a trebuit să rătă
cească prin pustie timp de patruzeci 
de ani? Tot astfel, este imposibil să 
relatezi istoria mişcării adventiste de 
ziua a şaptea fără să împleteşti cu ea 
lucrarea lui Ellen White în confir
marea doctrinei biblice, în crearea 
unei organizaţii a bisericii destul de 
puternice pentru a susţine o biserică 
mondială şi în soliile asemănătoare 
celor ale lui Moise, de mustrare şi 
de încurajare, care au ajutat la for
marea caracterului acestei biserici. 
Fără ea, probabil că Biserica Ad
ventistă ar fi astăzi doar o notă de 
subsol într-o carte de istorie despre 
diferite grupări religioase din seco
lul al nouăsprezecelea” {ibid.).

Concluzie
Aşa cum Moise i-a rugat stăruitor 

pe copiii lui Israel să ţină seamă de 
sfaturile şi de mustrările Domnului, 
tot astfel rugăm şi noi stăruitor pe po
porul nostru -  pe membrii bisericii, 
pe conducătorii de instituţii, pe con
ducătorii bisericii la orice nivel -  să 
ţină seamă de Cuvântul lui Dumnezeu 
şi de sfaturile pe care Dumnezeu a 
binevoit să ni le dea prin scrierile lui 
Ellen White, solul Său. Mulţumim 
lui Dumnezeu pentru darul acesta, 
care caută să ne pregătească pentru 
venirea Domnului, pentru că „nu 
avem a ne teme de nimic pentru 
viitor, decât de a uita drumul pe care 
ne-a condus Domnul şi învăţătura 
Sa din istoria noastră trecută” {Life 
Sketches, pag. 196; Testimonies to 
Ministers, pag. 31).

în prezent, Ralph Thompson lucrează ca 
reprezentant în câmp pentru Ellen White Estate. 
El a lucrat în diferite funcţii în biserică, inclusiv 

20 de ani ca secretar al Conferinţei Generale.
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co i i lo r

T
imp de mulţi ani, Domnul Isus le-a trimis 
solii copiilor Săi de aici, de pe pământ, 
prin Ellen White, solul Lui. Uneori, Isus 

a trimis solii chiar pentru copii. Odată, El i-a 
trimis o solie specială Ellei Mae, nepoata lui 
Ellen White, care avea atunci doar 14 ani.

într-o seară, când a venit acasă de la şcoală, 
Ella era foarte obosită şi descurajată. Mama ei a 
trebuit să folosească atât de mult timp ca să se în
grijească de fraţii ei gemeni nou-născuţi, încât o 
mare parte din lucrul casei ajunsese responsabilita
tea Ellei. Ca rezultat, Ella tot timpul părea obosită. Şi 
niciodată nu avea destul timp pentru studiu.

Plângând, Ella s-a rugat: „Dragă Isuse, Te rog, 
ajută-mă. Te rog, îndepărtează sentimentele mele 
de nefericire şi dă-mi pace”. Dar nu s-a simţit mai 
bine nici după ce s-a rugat. I se părea că Isus nu 
este lângă ea şi nu-i aude rugăciunile. în cele din 
urmă, Ella a adormit, simţindu-se foarte tristă şi singură.

O zi sau două mai târziu, trăsura bunicii White s-a 
oprit în dreptul casei Ellei. Bunica i-a spus tatălui 
Ellei să-i cheme pe toţi membrii familiei, pentru că 
venise cu o solie specială chiar pentru ei. De asemenea, 
ea a rugat-o pe mama Ellei să cheme pe una dintre 
ajutoarele sale să aibă grijă de gemeni. Bunica White 
dorea ca Ella şi sora ei Mabel să fie atente la fiecare 
cuvânt şi să nu fie deranjate de copii. Sora White a 
scos din geantă solia pe care o scrisese chiar în 
dimineaţa aceea şi a început să o citească.

în timpul nopţii, Isus venise la sora White şi 
îi vorbise într-o viziune. El îi spusese că în 
căminul lor erau prea mult zgomot şi prea multă 
dezordine. De asemenea, îi arătase că ei au uitat 
să se gândească la Dumnezeu şi să ceară binecu
vântarea Lui atunci când studiau şi când lucrau. 
Trebuia ca ei să-şi facă mai mult timp pentru 
studierea Bibliei şi pentru rugăciune. în timp ce 
îşi îndeplineau lucrul, trebuia ca ei să aibă în minte 
gândul că era ca şi când l-ar fi făcut pentru Isus.

Bunica White le-a spus Ellei şi lui Mabel că 
mama lor are nevoie de ajutorul lor şi că ele 
trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle din cămin 
cu credincioşie. Ea le-a spus că ele trebuie să-şi 
respecte mama şi să o asculte atunci când le cere 
să facă un lucru. Copiii, băieţi şi fete, trebuie să 
înveţe să-şi respecte şi să-şi asculte părinţii, pentru 
că aceasta îi ajută să se pregătească pentru cer.

Ellei i s-a spus că este necesar ca ea să fie asemenea Domnului Isus şi 
astfel să-i dea un exemplu bun surioarei sale. I s-a spus că trebuie să fie 
dispusă să-şi îndeplinească lucrările din cămin. Dacă vede un lucru care 
trebuie să fie făcut, să-l facă fără să i se ceară. De asemenea, i s-a spus 
că trebuie să păstreze atât camera ei, cât şi bucătăria curate şi aranjate.

Acestea erau tocmai lucrurile pe care Ellei nu-i plăcea să le 
facă şi desigur că nu i-a plăcut să audă vorbindu-se despre ele în 
faţa întregii familii. întrerupând-o pe bunica ei, Ella a întrebat:
, A  spus îngerul toate acestea sau v-aţi gândit dv. la ele în timp ce scriaţi?” 

Cu răbdare, bunica i-a răspuns: „îngerul a vorbit cu mine în 
timpul nopţii; apoi m-am sculat din pat, m-am îmbrăcat şi am 
scris soliile care mi-au fost date pentru tine”.

Bunica White i-a mai spus Ellei că trebuie să-şi pună deoparte 
cărţile când este timpul să se ocupe de treburile din cămin şi să studieze 
doar după ce le-a terminat. I-a reamintit Ellei că, ascultând-o pe mama 
ei şi făcându-şi lucrul din cămin prompt şi bine, ea este un misionar. In 
felul acesta, ea este asemenea Domnului Isus. Pentru El, chiar şi treburile 
mărunte din bucătărie sunt importante. Biblia ne spune că, atunci când 
facem cu credincioşie lucrurile cele mai puţin importante, aceasta ne 
va ajuta să fim corecţi şi credincioşi şi în lucrurile cele mai importante.

„Ni se spune să nu fim descurajaţi”, a continuat bunica. „îngerii 
ne privesc să vadă cum pot să ne ajute să ajungem mai asemă
nători cu Isus.”

Ellei nu i-a plăcut solia pe care Isus i-o dăduse bunicii White 
pentru ea. A alergat în camera ei, şi-a îngropat faţa în pernă şi a 
plâns mult. „De ce trebuie să mătur, să fac curăţenie şi să spăl 
vase?” suspina ea. „Eu am nevoie de timp pentru studiu.”

Şi atunci, dintr-o dată, şi-a amintit rugăciunea sa ca Domnul 
Isus să o ajute şi să-i îndepărteze simţămintele negative. Era acesta 
răspunsul Lui? Auzise Isus plânsul unei tinere şi trimisese un înger 
cu răspunsul la rugăciunea ei? Da. Isus o auzise. El o iubea! El 
trimisese pe îngerul Său să-i dea o solie bunicii ei, doar ca să-i 
spună cum putea fi mai bună, pentru că El o iubea.

Acum Ella a început iarăşi să plângă, dar, de data aceasta, pentru 
că îi părea rău. Şi-a şters lacrimile şi a alergat în bucătărie. Pentru 
că se simţise atât de încăpăţânată şi nemulţumită, ascunsese o cratiţă 
murdară în spatele aragazului. De îndată ce a fost convinsă că nu o 
vede nimeni, Ella a scos-o şi a curăţat-o bine. Niciodată nu mai 
strălucise cratiţa ca acum! Apoi Ella a privit prin bucătărie şi a 
făcut ordine. Ba chiar şi-a folosit o parte din energia nou-descoperită 
ca să cureţe petele de pe masa de lemn. Cât de bine se simţea acum!

Ella a repetat cuvintele: „Cine este credincios în cele mai mici 
lucruri este credincios şi în cele mari”. De acum înainte, dorea 
să-şi îndeplinească fiecare datorie cu tot atâta credincioşie şi atenţie 
ca şi când ar fi putut să privească în sus şi să-L vadă pe Isus stând 
acolo şi privind-o iubitor cum lucrează.

Adaptată după Over My Shoulder, de Ella White Robinson 

______ ^ ________________________
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Darul profetic 
în biserica finală

A .

In fiecare moment critic din istorie, Dumnezeu Şi-a trimis profeţii 
pentru a-i trezi pe oameni şi pentru a-i îndruma pe calea mântuirii.

Aron Moldovan

L
ui Dumnezeu îi place să comunice cu noi, oame
nii. La început, El vorbea direct, fără oprelişti. 
După înstrăinarea omului prin păcătuire, El a 

comunicat prin persoane alese şi înzestrate cu capacitatea 
de a primi şi de a transmite soliile Sale fără să le dena
tureze. Aceşti oameni au fost numiţi văzători sau pro
feţi; ei nu erau doar prezicători, ci îl reprezentau pe 
Dumnezeu, ale cărui gânduri, planuri şi voinţă erau co
municate. Printre aceştia se numără Enoh, Noe, Avra- 
am, Moise, Samuel, Isaia şi mulţi alţii, bărbaţi sau 
femei. Biblia spune că „femeile aducătoare de veşti 
bune sunt o mare oştire” (Ps. 68,11). în Biblie sunt 
amintite mai puţine femei profetese: Maria, sora lui 
Moise (Ex. 15,20), Debora, care era şi judecător (Jud. 
4,4), Hulda (2 Cron. 34,22.23), Ana (Luca 2,34), cele 
patru fete ale evanghelistului Filip (Fapte 21,8.9) şi 
altele neamintite pe nume (1 Cor. 11,5).

Dintre profeţi, unii doar au vorbit, alţii au şi scris. 
Scrierile unora dintre aceştia au fost incluse în Biblie 
(şi sunt numite scrieri canonice), altele aveau un interes 
mai limitat şi de aceea nu fac parte din Biblie. Deşi pro
feţii erau diferiţi ca nivel de instruire, ocupaţie, înzes
trare intelectuală şi temperament, ei posedau acelaşi grad 
de inspiraţie şi aveau aceeaşi autoritate divină, fie că 
erau profeţi canonici, fie că au slujit doar pentru cei din 
vremea lor. De aceea, sfatul regelui Iosafat, adresat lui 
Israel într-un moment critic, se potriveşte şi astăzi: „în- 
credeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi; 
încredeţi-vă în proorocii Lui şi veţi izbuti” (2 Cron. 20,20).

Consideraţii generale despre profeţi
Profeţii erau oameni ca noi, cu limite şi greşeli. Dum

nezeu nu a exercitat asupra lor un control absolut, nu 
le-a anulat personalitatea şi nu i-a îmbrăcat într-o „că
maşă de forţă”. Ei puteau greşi în sfaturile lor personale 
sau chiar în scris. Natan, spre exemplu, a greşit când i-a 
dat lui David sfatul să construiască templul (vezi 2 Sam.
7,1-5). Dar Dumnezeu i-a cerut lui Natan să-şi corecteze 
greşeala. Apostolul Pavel a greşit când le-a scris corinte- 
nilor că „n-am botezat pe nici unul dintre voi, afară de 
Crisp şi Gaiu”, dar s-a corectat imediat, amintindu-şi că 
„am mai botezat şi casa lui Ştefana” (1 Cor. 1,14-16). 
însă important este faptul că greşelile nu decurg din in
spiraţie şi că Dumnezeu nu a permis ca, în scrierile pro
feţilor, să se strecoare erori care să pună în pericol mân
tuirea cuiva sau să denatureze adevărul mântuirii. Tot ce

este necesar pentru mântuire este limpede ca lumina zilei. 
Eventualele greşeli ale profeţilor nu constituie temeiuri 
pentru a nesocoti mesajul dat de Dumnezeu prin ei.

Profeţii au avut şi limite în înţelegerea unor lucruri. 
Ei nu erau atotştiutori, ci cunoşteau doar ceea ce le comu
nica Duhul Sfânt şi ceea ce puteau ei asimila cu mintea 
lor mărginită şi, de multe ori, afectată de prejudecăţi. Spre 
exemplu, Daniel n-a înţeles pe deplin însemnătatea des
coperirilor care i-au fost făcute. El însuşi mărturiseşte 
aceasta (vezi Dan. 12,8.9). Apostolul Petru, abia după ani 
de zile de la coborârea Duhului Sfânt, a înţeles că „Dum
nezeu nu este părtinitor, ci... în orice neam, cine se teme de 
El şi lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 10,34.35).

Chiar şi din punct de vedere moral, profeţii erau vul
nerabili. Ei puteau să greşească, să păcătuiască şi chiar 
să îl părăsească pe Dumnezeu în mod definitiv. David, 
profetul şi regele lui Israel, a făcut multe greşeli şi a 
comis păcate grave, pentru care a plătit scump. Dar el nu 
L-a părăsit pe Dumnezeu, ci s-a întors spre El cu adânc 
regret, cu mărturisire şi cu profundă căinţă. Psalmii 32 
şi 51, scrişi de el, sunt o mărturie elocventă despre 
sinceritatea pocăinţei sale. Nu tot aşa s-a întâmplat însă 
cu Balaam, care, orbit de lăcomie, a încercat să blesteme 
ceea ce Dumnezeu a binecuvântat şi, în cele din urmă, 
s-a despărţit de Cel care l-a împiedicat să blesteme pe 
poporul Său (vezi Num. 23; 24; Apoc. 2,14).

Dumnezeu le-a comunicat soliile Sale profeţilor prin 
vise şi vedenii (Num. 12,6), înfăţişându-le scene din 
trecut şi evenimente de viitor. în anumite cazuri, ei au 
fost îndrumaţi să adune documente din cronicile vremii 
şi să le consemneze în cărţile pe care le scriau. Alteori, 
în timp ce contemplau minunile creaţiei sau cugetau la 
evenimentele istorice, Duhul Sfânt le lumina mintea şi 
le impresiona inima, pregătindu-i astfel pe profeţi să 
transmită, verbal sau în scris, idei de origine divină în 
limbaj omenesc (vezi, de exemplu, Psalmii 19 şi 23).

Deşi ideile erau de la Dumnezeu, de cele mai multe ori 
profeţii foloseau propriile lor cuvinte, potrivite cu nive
lul de instruire al fiecăruia şi cu tiparele de gândire ale 
timpului şi locurilor în care trăiau. Se înţelege că limbile 
omeneşti, oricât ar fi de bogate şi evoluate, nu pot expri
ma în mod perfect realităţile divine. Cu toate acestea, 
Sfintele Scripturi conţin comoara adevărului mântuitor, 
pusă „în nişte vase de lut”, cum se exprimă apostolul Pavel 
(2 Cor. 4,7), suficientă pentru ca cei oneşti să-şi cunoască 
datoria şi, prin harul divin, să devină destoinici „pentru
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orice lucrare bună” (2 Tim. 3,17).
Prin revelaţie, Dumnezeu a desco

perit dragostea Sa faţă de lume, prin
cipiile Legii Sale, planul Său de răs
cumpărare, responsabilitatea omului, 
viaţa sau moartea puse în faţa fiecă
ruia şi libertatea omului de a-şi alege 
destinul. Dar mesajul esenţial al pro
feţilor este mântuirea prin har, prin 
credinţă în jertfa înlocuitoare a lui 
Isus Hristos, „Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29). 
„Toţi proorocii mărturisesc despre 
El că oricine crede în El capătă, 
prin Numele Lui, iertarea păcatelor” 
(Fapte 10,43). Aceştia priveau cu 
toţii spre „vremile aşezării din nou 
a tuturor lucrurilor” (Fapte 3,21) şi 
îi îndemnau pe oameni să se pregă
tească pentru viaţa veşnică şi fericită 
din Paradisul recâştigat.

în fiecare moment critic din is
torie, Dumnezeu Şi-a trimis profeţii 
pentru a-i trezi pe oameni şi pentru 
a-i îndruma pe calea mântuirii. îna
inte de a distruge lumea prin potop, 
la eliberarea din robia egipteană, îna
intea robiei asiriene şi a celei babi- 
loniene sau după întoarcerea din 
captivitate, de fiecare dată Dumnezeu 
S-a folosit de profeţi. Când Mesia 
era pe punctul de a-Şi face apariţia, 
un mare profet şi-a făcut auzit glasul 
în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, 
neteziţi-I cărările” (Mat. 3,3).

Darul profetic pentru timpul 
sfârsitului

A 9

In cartea profetului Ioel, s-a promis 
o abundenţă a darului profetic (Ioel 
2,28-32). La Cincizecime, apostolul 
Petru le-a explicat mulţimilor că ceea 
ce se întâmpla atunci era o împlinire 
a acestei profeţii (Fapte 2,14-21). Dar 
profeţia din Ioel nu şi-a găsit o îm
plinire completă în Ziua Cincizecimii. 
„Ziua cea mare şi înfricoşată” nu a 
avut loc atunci. Soarele şi luna nu 
s-au întunecat şi nu s-au consumat 
toate evenimentele cuprinse în pro
feţie. Profeţia respectivă are în ve
dere şi evenimente care urmau să 
aibă loc la încheierea istoriei lumii.

Apostolul Pavel construieşte o 
întreagă doctrină pe tema darurilor 
spirituale, între care darul profetic 
deţine un loc privilegiat (vezi Rom. 
12,6-8; 1 Cor. 12,4-11.28; Efes.

4.11-16). El sugerează că biserica 
nu trebuie să ducă lipsă de nici un 
fel de dar, deci nici de darul profe
ţiei, „în aşteptarea arătării Domnului 
nostru Isus Hristos” (1 Cor. 1,7.8).

Nu a fost intenţia lui Dumnezeu 
ca darul profetic să înceteze aproape 
total la încheierea primului secol 
creştin. Scopul darurilor se întinde 
până la sfârşitul timpului de har, 
pentru că ele au menirea să ducă la 
„desăvârşirea sfinţilor, în vederea 
lucrării de slujire”, şi să conducă tru
pul lui Hristos, biserica, la unitate 
şi la perfecţiune creştină (vezi Efes.
4.11-16). Deci şi darul proorociei ar 
fi trebuit să continue. Dar, întrucât 
biserica şi-a părăsit „dragostea 
dintâi” (Apoc. 2,4), şi darul profetic 
s-a restrâns şi aproape a dispărut.

Darul profetic devine deosebit de 
necesar în perioada în care „balaurul 
[Satana], mâniat pe femeie [biserica], 
s-a dus să facă război cu rămăşiţa 
seminţei ei [cu credincioşii din ulti
ma parte a marii lupte dintre bine şi 
rău], care păzesc poruncile lui Dum
nezeu [inclusiv porunca a patra] şi 
ţin mărturia lui Isus Hristos [’duhul 
proorociei’, adică darul profetic]” 
(Apoc. 12,17; 19,10). Deci, biserica 
finală trebuie să deţină darul profetic.

Darul profetic în Biserica 
Adventista de Ziua a Şaptea

Există multe grupări religioase 
care pretind că au profeţi în mijlo
cul lor, dar n-ar fi deloc uşor de 
identificat persoane care să poată 
corespunde descrierii făcute profeţilor 
în Biblie şi despre care să se considere 
că au slujit în viaţă ca profeţi autentici.

Biserica Adventistă, cu toate slă
biciunile ei pe care şi le recunoaşte, 
îndrăzneşte să afirme că, din mila lui 
Dumnezeu, în mijlocul ei a existat 
un profet adevărat şi chiar mai mult 
decât un profet obişnuit, fiindcă lu
crarea la care a fost chemat a avut o 
sferă de preocupări mai largă decât 
a unui profet: este vorba de Ellen 
Gould White, născută Harmon, care a 
trăit în SUA între anii 1827 şi 1915.

După cât se cunoaşte, Ellen White 
este cel mai tradus scriitor dintre toţi 
autorii de cărţi din Statele Unite (băr
baţi sau femei) şi al treilea dintre cei 
mai traduşi scriitori ai lumii. Cele cca

25 de milioane de cuvinte scrise cu 
mâna ei (peste 100.000 de pagini de 
manuscris), în perioada de 70 de ani 
de activitate ca scriitor, ar trebui să 
trezească interesul iubitorilor de 
lectură, deşi cantitatea nu constituie 
în sine un criteriu de evaluare. în 
calitate de cofondator al Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, ca ora
tor de excepţie, ca o creştină exem
plară şi participantă activă la toate 
evenimentele importante ale bise
ricii, dar mai ales ca mesager special 
al lui Dumnezeu, înzestrat cu darul 
profetic, Ellen White merită o aten
ţie deosebită din partea noastră.

S-a născut la 26 noiembrie 1827, la 
Gorham, statul Main din SUA, lângă 
oraşul Portland, din părinţii Robert şi 
Eunice Harmon, de origine britanică, 
împreună cu sora ei geamănă, Elisa- 
beta, a completat numărul de opt co
pii ai familiei, doi băieţi şi şase fete. 
Părinţii ei erau metodişti, oameni 
simpli, cinstiţi şi credincioşi, tatăl 
fiind pălărier, iar mama casnică.

La vârsta de nouă ani, Ellen a su
ferit un accident care avea s-o marcheze 
pentru tot restul vieţii. Fiind lovită cu
o piatră la rădăcina nasului, a pierdut 
mult sânge, a fost în comă trei săptă
mâni, mult timp nu a putut să respire 
pe nas şi, după câteva încercări nereu
şite de a-şi relua şcoala, a fost nevoită 
să rămână pentru toată viaţa cu o edu
caţie şcolară de numai trei clase. Du
pă accident, aproape toţi cei din jur 
considerau că speranţele de viaţă pen
tru Ellen erau doar de câteva săptă
mâni. Doar mama ei spera că se va vin
deca şi se ruga stăruitor pentru aceasta.

Convertirea lui Ellen a avut loc la
12 ani, iar la 14 ani a fost botezată în 
Biserica Metodistă. Experienţele ei de 
copil sunt ieşite din comun. Din motive 
de spaţiu, nu pot fi prezentate aici. 
Cei care doresc să le cunoască le pot 
găsi în lucrarea Schiţe din viaţa lui 
Ellen White, care va apărea în curând, 
într-o nouă traducere, la Casa de Edi
tură „Viaţă şi Sănătate”. Dezamăgirea 
de la 22 octombrie 1844 a afectat-o 
profund pe tânăra Ellen Harmon. în 
luna decembrie a aceluiaşi an, ea a 
avut experienţa primei viziuni, în timp 
ce participa la o grupă de rugăciune 
cu câteva femei. După puţine zile, a 
urmat a doua viziune. în prima viziune,
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i s-a arătat călătoria poporului credin
cios spre cetatea cerească, având în 
spate lumina experienţei dinainte de 
marea dezamăgire millerită, iar în 
faţă, pe Isus, Mântuitorul, care îl 
conducea. In a doua viziune, i s-au 
înfăţişat greutăţile călătoriei pentru 
ajungerea la destinaţie.

Tânăra de 17 ani a primit de la 
Dumnezeu dispoziţia să meargă să 
povestească ceea ce văzuse. Dar ea 
era încă foarte bolnavă; nu putea să 
vorbească decât în şoaptă şi, pentru a 
putea să respire, trebuia să doarmă 
în poziţie aproape verticală. După ce 
s-a cam târguit cu Dumnezeu aseme
nea lui Moise şi după multe frământări 
sufleteşti, a acceptat această chemare 
şi a plecat să relateze ceea ce Dum
nezeu i-a descoperit, înfruntând pie
dici, sărăcie, dispreţ, bârfe şi mari 
greutăţi materiale. Când a început să 
relateze, în şoaptă, primele viziuni, 
în primăvara anului 1845, puterea 
vocii i-a sporit treptat până la inten
sitatea normală şi, timp de două ore, 
Ellen a vorbit fără greutate.

în vara aceluiaşi an, 1845, la 
porunca îngerului ei însoţitor, a pus 
mâna pe toc şi a început să scrie. 
Până atunci, mâna îi tremura atât de 
tare, încât nu putea să scrie deloc. 
Dar, din clipa în care a ascultat de 
porunca primită, mâna nu i-a mai 
tremurat. Timp de 70 de ani, până la 
încheierea vieţii, a scris mereu şi cu 
uşurinţă, ziua şi noaptea, acasă şi în 
multele ei călătorii, unor persoane 
particulare, familii, pastori, biserici 
locale, administratori şi la toate ce
lelalte categorii din biserică. Scrieri
le, articolele şi cărţile ei sunt pline 
de învăţături spirituale, de îndemnuri, 
avertismente, mustrări, încurajări şi 
asigurări dătătoare de speranţă. Isus 
Hristos este centrul acestor scrieri, 
iar speranţa apropiatei Sale reveniri 
este mereu prezentă.

în cele cca 2000 de viziuni din tim
pul vieţii sale, Ellen White a primit 
informaţii privitoare la momentele 
de seamă ale trecutului şi viitorului, 
în perspectiva marii lupte dintre bine 
şi rău. Tema luptei milenare dintre 
Hristos şi Satana este înfăţişată într-un 
mod elocvent în cele cinci cărţi din 
seria „Conflictul veacurilor”. Descri
erea acestui conflict începe cu Patri

arhi şi profeţi şi se încheie cu Trage
dia veacurilor. Ea a scris cărţi de să
nătate, cărţi pentru educaţie adresate 
părinţilor, profesorilor, elevilor şi 
pastorilor. în scrierile ei, a abordat 
toate domeniile esenţiale ale vieţii şi 
a promovat toate departamentele 
bisericii, vibrând la toate bucuriile 
şi necazurile acesteia.

Greutăţile şi sărăcia au fost partea 
ei şi a soţului ei, James White, cu care 
şi-a unit viaţa în vara anului 1846. 
în următorul an, li s-a născut primul 
copil, Henry, în 1849, al doilea, Edson, 
în 1854, al treilea, William, iar în 
1860, al patrulea, Herbert. Primul fiu 
le-a murit la vârsta de 16 ani, iar al 
patrulea nu a trăit nici trei luni. Au 
umblat cu haine cârpite şi uneori au 
dus lipsă de hrană. Au locuit pe unde 
au putut, mutându-se din loc în loc, 
folosind mobilă împrumutată sau 
foarte uzată. Nu aveau bani pentru 
călătoriile pe care erau solicitaţi să 
le facă şi sufereau adesea de boală şi 
de epuizare fizică şi psihică. în anul 
1854, locuind în condiţii de mizerie 
la Rochester, New York, când nu 
aveau bani nici să-şi cumpere cartofi 
de mâncare şi Ellen era gravidă cu al 
treilea copil, medicul i-a descoperit 
un cancer care se dezvolta rapid, la 
pleoapă, în timp ce un plămân era 
grav afectat de tuberculoză. Cancerul, 
i-a spus medicul, nu va avea timp 
suficient să se dezvolte, până va sur
veni moartea prin tuberculoză. însă 
n-a fost după voia lui Satana, care 
de multe ori a încercat s-o ucidă. 
William s-a născut normal şi a trăit 
81 de ani, iar, la rugăciunile fraţi
lor, bolile amintite, ambele fatale 
pentru vremea de atunci, au fost 
vindecate în mod miraculos.

Nici soţul ei nu o ducea bine cu 
sănătatea. în 1865, el s-a îmbolnăvit 
grav. Timp de 15 luni, n-a putut 
să-şi reia activitatea în mod normal. 
La vârsta de 54 de ani (1881), Ellen 
White a rămas văduvă, după ce „cura
josul războinic”, cum îi plăcea ei 
să-şi numească soţul, a depus armele, 
încă 34 de ani, mesagerul lui Dum
nezeu a trebuit să-şi poarte poverile 
singură. Vizitând Europa (între 1885 
şi 1887) şi Australia (între 1891 şi 
1900), încurajând lucrarea de edi
tare, de educaţie şi promovând misi

unea bisericii în lume, Ellen White 
a constituit, pretutindeni unde mer
gea, un factor pozitiv de încurajare, 
de speranţă, de curaj în lupta cu gre
utăţile şi de implicare în misiune.

între anii 1900 şi 1915, Ellen 
White şi-a stabilit domiciliul la Elm- 
shaven, în nordul Californiei, unde 
şi-a găsit liniştea atât de necesară şi 
de meritată. Tot aici şi-a încheiat 
viaţa în credinţa nestrămutată a în
tâlnirii pe curând cu Mântuitorul ei, 
pe care L-a iubit şi L-a înălţat toată 
viaţa în ochii omenirii. La 16 iulie 
1915, după cinci luni de viaţă în 
căruciorul cu rotile, din cauza picio
rului fracturat, inima ei caldă a înce
tat să mai bată. Cei care au cunoscut-o 
au vorbit despre ea cu cel mai adânc 
respect. A fost o mamă adevărată, o 
soţie loială şi iubitoare, o bună gos
podină, o vecină de care oricine îşi 
amintea cu plăcere, o femeie nobilă 
şi de o rară modestie, o scriitoare de 
excepţie şi o creştină remarcabilă. 
Vestirea iubirii lui Dumnezeu pentru 
oameni se afla în centrul preocupă
rilor ei. Vecinii din California o 
numeau „doamna în vârstă, cu părul 
alb, care vorbea întotdeauna aşa de 
frumos despre Isus” . A fost înmor
mântată pe 24 iulie 1915 la Battle 
Creek, în cimitirul familiei sale, în 
prezenţa a peste 3.500 de persoane. 
Viaţa ei a lăsat urme de neşters în 
conştiinţa bisericii pe care a slujit-o 
cu atâta devotament.

Ellen White -  un profet adevărat
Deşi ei îi plăcea mai mult să fie 

privită ca sol, mesager al lui Dumne
zeu, decât ca profet, Ellen White 
întruneşte caracteristicile unui profet 
adevărat. în susţinerea acestei idei, 
există temeiuri suficiente. Printre 
acestea, enumerăm următoarele:

1) Biblia arată că biserica din 
timpul sfârşitului trebuie să aibă da
rul profetic, după cum s-a argumentat.

2) Ellen White a dat pe faţă 
semnele unui profet biblic: în tim
pul viziunilor, care durau între zece 
minute şi patru ore, ea nu respira 
deloc, deşi inima îi bătea normal.

3) La o examinare obiectivă, scri
erile ei se dovedesc a fi în deplină 
armonie de principii cu scriitorii

Continuare la pagina 54
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FILOSOFIA EDUCAŢIEI 
în scrierile 

lui Ellen White
Beniamin N. Roşea

C
u siguranţă, cuvântul filosofîe nu s-a născut în
lumea biblică. Biblia, în traducere românească, 

^vorbeşte despre înţelepciune, ştiinţă, învăţătură. 
De aceea, pare stranie alăturarea acestui termen cu numele 
lui Ellen White. Cuvântul are o certă origine grecească,

de instruire religioasă şi de pregătire 
pentru a sluji în societate şi în cămin.

în ansamblu, educaţia nu este 
privită ca mijloc de realizare perso
nală în sens egoist, ci de dezvoltare 
personală pentru a sluji.

Fiind astfel orientat, discursul lui 
Ellen White nu este construit în stil 
academic, pentru a acoperi sistematic 

marile felii ale filosofiei -  metafizica (natura realităţii), 
epistemiologia (natura cunoaşterii), axiologia (domeniul 
valorilor etice şi estetice) deşi, prin inspiraţie, ea a scris 
despre toate acestea. Mai mult decât atât, ea a pus în 
evidenţă o informaţie care nu este la îndemâna muritorilor,

dar, cu siguranţă, nu numai grecii se instruiau în iubirea ci este ştiinţa lui Dumnezeu.
de înţelepciune, ci şi oamenii Bibliei.

Cu ajutorul unei lucrări de excepţie intitulate Prin
cipii de educaţie în scrierile lui Ellen White*, de E. M. 
Cadwallader, aflate în curs de editare la CARD, vom 
încerca să prezentăm cum se reflectă înţelepciunea, 
filosofia cu privire la educaţie în Spiritul Profetic. Sigur, 
va fi un tablou succint, pe care îl propun într-o ordine 
diferită de cea a autorului amintit, pentru a răspunde 
unor probleme care ni se par actuale.

Sâ definim termenii
Ce este educaţial Este un proces care durează cât 

viaţa şi se extinde în veşnicie. Educaţia presupune 
acumularea de cunoştinţe, cultivarea capacităţilor, a 
personalităţii şi a caracterului, care se realizează prin 
instruire, formare, descoperire, disciplinare, călăuzire. 
Educaţia este viaţa. Este sinonimă cu religia. Ea coin
cide cu procesul răscumpărării, care îl aduce pe om 
înapoi, la starea originară de om, după chipul lui 
Dumnezeu, restaurând relaţia cu Creatorul. „în cel mai 
înalt sens, lucrarea de educaţie şi lucrarea de răscumpărare 
sunt unul şi acelaşi lucru” (Ed. 30). 74

Cum, în general, filosofia creştină este ştiinţa mân
tuirii, iar filosofia este ştiinţa de a pune întrebări, putem 
stabili că întrebarea esenţială căreia îi dă răspuns 
înţelepciunea creştină este: „Ce trebuie să fac ca să fiu 
mântuit?” „Marele învăţător cheamă pe fiecare tânăr să 
înveţe adevărata filosofîe a educaţiei -  ce trebuie să fac 
ca să fiu mântuit?” (S. T., 240). 72

Filosofia educaţiei este acel domeniu al cunoaşterii care 
ne ajută să înţelegem ce filosofîe stă în spatele unui anumit 
sistem educaţional. Ea arată modul în care diferitele curente 
de gândire influenţează, singure sau concertat, sistemele 
educaţionale pe care le-a cunoscut societatea umană. Ea 
pune în evidenţă ce anume influenţează fiecare dintre actele 
vieţii, deoarece educaţia, prin extensie, este viaţa însăşi. în 
cazul nostru, ea evidenţiază influenţa gândirii lui Dumnezeu 
ilustrată în Biblie, în dreptul existenţei umane.

Educaţia creştină. Ellen White are o filosofîe creştină 
cu privire la educaţie. Principiile enunţate se pot aplica şi 
unor şcoli seculare, ca şi celor creştine, dar ea are în vedere, 
în principal, educaţia ca mijloc de formare a caracterului,

Ce scrie deci Ellen White despre educaţie?

Despre importanţa educaţiei
„Nu există lucrare mai importantă decât educarea tinerilor 

noştri” (CT 46). 79
„Acela care cooperează cu scopul divin. împărţind 

tinerilor cunoaşterea de Dumnezeu şi modelând caracterul 
pentru a fi asemenea caracterului Său, face o lucrare nobilă 
şi înaltă” (Ed. 19). 78

„Cea mai frumoasă lucrare care le-a fost încredinţată 
oamenilor este aceea de a se ocupa de minţile tinerilor” 
(FE 15). 79 Această lucrare este frumoasă în sensul că ea 
cere discernământ şi delicateţe.

„Aceasta este cea mai nobilă lucrare misionară pe care o 
poate face vreun om” (CT 168). 79

0 datorie si o necesitatet
„Prima noastră datorie faţă de Dumnezeu şi faţă de 

semeni este dezvoltarea personală. Fiecare capacitate pe care 
ne-a dăruit-o Creatorul trebuie să fie cultivată până la cel 
mai înalt grad de perfecţiune, pentru a face binele în cea 
mai mare măsură posibilă” (CH.T. 41). 77

„Părinţii care permit copiilor lor să trăiască în ignoranţă 
săvârşesc un păcat” (1T 399). 77

„Dar nici una dintre responsabilităţile aşezate asupra 
voastră, nici măcar responsabilitatea de a intra în câmpuri 
misionare noi, nu este aşa de importantă ca educarea copiilor 
voştri” (FE 204). 77

„Cei care doresc să se consacre lucrării lui Dumnezeu 
trebuie să primească o educaţie pentru lucrarea pe care vor 
să o facă, deoarece trebuie să se angajeze în mod inteligent 
în înfăptuirea ei” (GW II 282). 72

„Este nevoie de mulţi lucrători educaţi care să se 
pregătească pentru poziţii de încredere” (CT 204). 78 

„Lucrătorii educaţi... pot sluji în mai multe feluri şi pot 
îndeplini o lucrare mult mai mare decât cei care nu au fost 
educaţi” (MH 150). 78

„Atâta timp cât va mai fi har, avem nevoie de şcoli. 
Totdeauna va fi nevoie de educaţie...” (CT 417). 72

Educaţie pentru toţi
„Toţi tinerii ar trebui să aibă binecuvântarea şi privi-

CURIERUL ADVENTIST AUG./SEPT. -2001



legiul de a fi educaţi în şcolile noastre 
şi poate că atunci ei vor fi îndrumaţi 
să devină lucră to ri îm preună  cu 
Dumnezeu” (6T 197). 79

„Ei [părinţii] fac aproape orice sacri
ficiu ca să-i asigure cele mai bune condiţii 
unui copil care este ager la minte. Dar 
aceste condiţii nu sunt oferite şi celor care 
promit mai puţin” (Ed. 265). 79

„Practica de a oferi doar câtorva per
soane condiţii speciale pentru perfec
ţionarea educaţiei... este greşită”. 79

Educaţie holisticâ#

„Adevărata educaţie este pregătirea 
puterilor fizice, mintale şi morale 
pentru îndeplinirea fiecărei datorii, este 
in stru irea  trupu lu i, a m in ţii şi a 
sufletului pentru slujire” (MYP 168).

„Ea [educaţia] cuprinde practicarea 
cumpătării, bunătatea frăţească şi 
evlavia; aceasta este datoria noastră faţă 
de noi înşine şi faţă de semenii noştri, 
dar şi faţă de Dumnezeu” (FE 57). 75 

„Educaţia îi învaţă pe tineri să 
iubească datoriile vieţii” (CT 64). 75 

„Mintea trebuie să fie disciplinată 
în aşa fel, încât toate aspectele ei să fie 
dezvoltate simetric” (MYP 271). 76

Educaţie distinctă, specifică
„Ne apropiem cu mare grabă de 

crizele finale ale istoriei acestei lumi 
şi este important să înţelegem că posi
bilităţile educaţionale oferite de şcolile 
noastre trebuie să fie diferite de cele 
oferite de şcolile lumii” (CT 56). 83 

„Profesorii trebuie să-i îndrume pe 
elevi în lucrurile spirituale, ca să 
pregătească un popor care să stea în 
picioare în timpul crizelor care ne stau 
în faţă” (FE 221). 82

„Elementul religios trebuie să fie o 
putere dominantă” (5T 14). 83

„Şcolile noastre au fost înfiinţate... 
ca .să-i înveţe pe elevi ştiinţa, să ofere 
instruire în principiile cuvântului lui 
Dumnezeu şi în datoriile practice ale 
vieţii a'e fiecare zi” (CT 88). 83 

„[în ,şcoli]... să existe o astfel de 
atmosfer<ă, încât îngerii Săi [lui 
Dumnezeu] ,să se poată plimba prin clase, 
să fie promovate ordinea şi principiile 
de guvernare aJe cerului” (C.Sch 78). 83 

o in /lu e n ţă  ca re ... nu 
încurajează satisfacerea apetitului şi a 
gustu rilo r eg o is ta , nici m ândria,

ambiţia sau plăcerea de a te îmbrăca 
pentru etalare, dorinţa de a fi lăudat... 
sau lupta pentru răsplată şi pentru 
onoare...” (FE 286). 84

„în vorbire, în îmbrăcăminte, în 
dietă şi prin influenţa exercitată, 
trebuie să se vadă simplitatea adevă
ratei evlavii” (CT 56). 83

„Nu trebuie permisă nici o fărâmă 
de infidelitate” (FE 231). 87

„Mulţi... [le-au înlesnit] elevilor 
distracţii lumeşti” (6T 143). 87 

„Ar fi imposibil să se evite astfel 
de lucruri, dacă i-am trimite la şcolile 
publice, unde vin zilnic în contact cu 
aceia care le contaminează principiile 
morale” (FE 286). 87

Departe de a ne sfătui să-i arun
căm pe copii în oceanul lumii, Spiritul 
Profetic ne îndeamnă să le asigurăm 
o educaţie net diferită de oricare alt 
sistem educaţional.

Educaţia, o colaborare cu divinul
Adevărata educaţie îşi are centrul 

în Isus Hristos. A spune că „omul tre
buie să dezvolte doar ceea ce se află 
în el” înseamnă să-l desparţi de „sursa 
adevăratei cunoaşteri şi puteri” (Ed. 
230). 73

Când domeniul uman este atât de 
mult accentuat, încât „dragostea de 
Dumnezeu descreşte în inimă, rugă
ciunea este neglijată, iar cultivarea 
valorilor spirituale devine un eşec”, 
este bine să ne oprim şi „să se urmă
rească refacerea sufletului din mole- 
şeala lui” mai degrabă decât să ne pre
gătim să obţinem cea mai „bună edu
caţie” seculară, în dauna avantajelor 
veşnice (5T 125). 72

Cei sase factori»

Pentru a defini un anumit sistem 
educaţional, referindu-ne acum la 
segmentul şcolar al educaţiei, în gene
ral, se abordează cinci factori, şi anu
me: natura elevului, rolul profesorului, 
conţinutul programei şcolare (curricu- 
lum), metodologia şi rolul social al 
şcolii. Vom adăuga şi un al şaselea, 
disciplina. Din raţiuni de spaţiu, vom 
extrage doar ideile reflectate în citatele 
Spiritului Profetic.

1. Natura elevului. Prin natura sa, 
omul este asemănător lui Dumnezeu şi 
deţine: individualitate, putere de a gândi

şi de a face (Ed. 17). El poate creşte în 
capacitate şi vigoare, ca să reflecte mai 
mult chipul Creatorului (Ed. 15). Prin 
păcat, capacităţile omului au fost 
diminuate, puterea morală a fost co
ruptă, viziunea spirituală, îngustată 
(Ed.15). Refacerea chipului divin „este 
obiectivul educaţiei şi marele scop al 
vieţii” (Ed. 15, 16). 74, 97, 98

Omul este un agent moral liber. Nu 
se va atenta la libertatea, individualitatea 
şi independenţa sa, prin încercarea de 
a-i controla mintea. El nu trebuie să fie 
„dresat”, ci să i se respecte calitatea de om.

Copilul are nevoie în primii ani de 
o bună dezvoltare fizică. De aceea, nu 
va fi supus unor eforturi intelectuale 
obositoare. Până la vârsta de 8-10 ani, 
căminul ar trebui să-i fie şcoala, sub 
îndrumarea unor părinţi competenţi.

Prin răscumpărare, omul muritor 
poate atinge nemurirea.

Din definirea naturii elevului, 
derivă stab ilirea  nevoilor cărora 
trebuie să le răspundă educaţia.

2. Rolul profesorului. Profesori înţe
lepţi, care se simt responsabili faţă de 
Dumnezeu şi care îl cunosc pe Isus ca 
Mântuitor personal, sunt chemaţi ca, 
prin eforturi personale, cu o grijă 
specială pentru mântuirea elevilor, să 
îndrume paşii celor tineri „pe cărări 
sigure” (6T 152-153). 83

Ei sunt modele. Elevii trebuie să 
vadă că profesorilor le pasă de sufletul 
lor, iar deciziile pe care le iau au în 
vedere bunăstarea lor spirituală, fizică 
şi intelectuală.

Educatorii trebuie să fie la curent 
cu cele mai noi cunoştinţe, cu cele mai 
folositoare m etode, capabili de 
adaptare, neînchistaţi în vechile 
obiceiuri (WE 29). 72 De asemenea, 
să fie v izionari şi credincioşi, 
îndrumători şi tovarăşi, împreună 
descoperitori cu elevii ai lui Dumne
zeu şi ai universului Său.

3. Conţinutul programei. .Adevărata 
cunoaştere şi dezvoltare îşi are sursa în 
cunoaşterea de Dumnezeu. în orice 
domeniu, adevărul poate fi cunoscut, 
dacă intrăm în legătură cu Cel Infinit.” 
„Efectul unei asemenea comuniuni 
asupra trupului, minţii şi sufletului este 
dincolo de orice închipuire” (Ed. 14). 
81 De aceea, Biblia este principala sursă 
de cunoaştere. Toate celelalte informaţii



trebuie raportate la adevărul cuprins 
în ea. Cunoaşterea umană este limitată 
şi distorsionată.

Ştiinţa filosofică şi naturală va fi adusă 
deci în armonie cu Biblia. Programa va 
mai cuprinde: sfaturi şi instruire practică 
pentru viaţa zilnică, principii pentru 
formarea şi dezvoltarea caracterului, 
educaţie fizică sub formă de muncă şi 
exerciţiu fizic, de asemenea, tot ce este 
necesar pentru slujire şi pentru înţelegerea 
relaţiei naturalului cu spiritualul.

Să se evite in troducerea  în 
programă a falsei ştiinţe, a falselor 
interpretări, precum şi cultivarea sim- 
ţămintelor şi stărilor păcătoase.

Programa nu va înălţa naturalul 
deasupra Autorului naturii şi nici filosofia 
omenească deasupra înţelepciunii infinite.

4. Metodologie. Şi metodele folosite 
trebuie să fie diferite, chiar şi atunci când 
sunt folosite metode pedagogice secu
lare. în locul stimulării competiţiei, va 
fi cultivată dragostea pentru evlavie, 
adevăr şi frumos. Va fi încurajată con
formarea cu legile divine, naturale şi mo
rale; se va evita orice îndepărtează de la 
principiile creştine; se va elimina orice 
practică seculară; se va manifesta deschi
dere faţă de metodele noi care nu contra
vin celor enumerate anterior. Meto
dele folosite vor contribui la dezvoltarea 
întregii fiinţe, la achiziţionarea de cu
noştinţe, de îndemânări şi dexterităţi 
practice, la dezvoltarea capacităţii de a 
stabili, de a cultiva relaţii şi de a sluji. 85

5. Rolul social al şcolii. „în întreaga 
lume, societatea este în haos şi este ne
cesară o transformare radicală. Educaţia 
dată tinerilor trebuie să modeleze 
întreaga societate” (MH 406). 94

Prin educaţie creştină, tinerii care 
sunt tentaţi să alerge după distracţii şi 
să dispreţuiască munca vor fi formaţi 
să aibă curajul nobil de a renunţa la ei 
înşişi, să răspundă cerinţelor datoriei, 
să-şi controleze dorinţele, să lucreze 
după princip ii şi să-şi respecte  
conştiinţa. Fantezia va fi disciplinată, 
viciul, înlăturat, totul va fi adus sub 
controlul raţiunii. Un astfel de tânăr 
va fi de folos societăţii.

Grija pentru dezvoltarea personală, 
pentru sănătate şi pentru o înaltă 
moralitate va oferi societăţii oameni 
capabili să o modeleze şi să o înnobileze, 
şi nu nişte sclavi ai împrejurărilor.

Rolul familiei, în special cel al 
mamei, este esenţial.

„M am ele din ziua de azi fac 
societatea viitorului” (GE 159). 96

Educaţia pentru adulţi, educaţia 
continuă va susţine efortul general de 
ridicare a societăţii.

„Lumea nu are aşa de multă nevoie 
de oameni inteligenţi cât de oameni 
cu un caracter nobil.”

6. Disciplina. „Pentru atingerea 
celor mai înalte scopuri ale educaţiei, 
se va cultiva o disciplină strictă şi 
corectă” (PP 594). 86

Nu mulţimea regulilor, ci ţinta ei 
va genera eficienţa acestei discipline, 
şi anume calitatea de a fi o disciplină 
răscumpărătoare.

Formarea deprinderilor corecte în ce 
priveşte studiul, munca, purtarea, hrana, 
odihna, folosirea timpului liber, precum 
şi stăpânirea de sine, consecvenţa şi 
tenacitatea fac din om ceea ce îi va 
asigura fericirea acum şi în veşnicii.

în loc de concluzie
Lecturând lista şcolilor disponibile 

absolvenţilor de gimnaziu, poţi descoperi, 
cu o oarecare surprindere, Seminariile 
liceale de la Mănăstirea Pasărea, de la 
Cemica, de la Căldăruşani. Ar fi posibil 
ca alţii să fi înţeles înaintea noastră faptul 
că tinerii au nevoie de o şcoală separată, 
distinctă, unde citirea cărţilor să se 
împletească armonios cu munca fizică, 
cu evlavia practică şi cu dezvoltarea 
capacităţii de a sluji? Un loc în care 
Dumnezeu şi chipul Său refăcut în om să 
constituie scopul întregii educaţii?

Lejeritatea pe care ne-o permitem 
uneori în a pierde tineri nu este doar 
condamnabilă, ci, prin efectul ei veşnic, 
atrage o pagubă mult prea mare faţă de 
orice preţ pe care ar trebui să-l plătim 
pentru ca din căminele, şcolile şi 
bisericile noastre să iasă formaţi, pentru 
acum şi pentru veşnicie, oamenii de care 
Dumnezeu are nevoie în lumea de azi -  
lumea sfârşitului de lume. Oameni gata 
să stea la principii, chiar dacă ar trebui 
să plătească cu viaţa. Oamenii Lui, 
pentru mântuirea oamenilor.

* Cifrele indicate la sfârşitul citatelor, în 
afara parantezelor, reprezintă numărul paginii 
din lucrarea lui E. M. Cadwallader.

Darul profetic în biserica 
finală / Urmare de la pagina 51

Bibliei. Respectul ei faţă de Sfintele 
Scripturi era nelimitat. Ea a susţinut 
că scrierile ei nu înlocuiesc Biblia, 
nici nu sunt un adaos la aceasta, ci 
constituie „o lumină mai mică” pen
tru a-i îndruma pe oameni spre „o 
lumină mai mare” -  Biblia, „singura 
regulă de credinţă şi de purtare”.

4) Isus Hristos Se află în cen
trul tuturor scrierilor ei.

5) Profeţiile ei s-au împlinit şi 
se împlinesc, cu excepţia acelora 
pentru a căror realizare biserica n-a 
îndeplinit condiţiile necesare.

6) Prin ea au fost făcute desco
periri supranaturale şi au fost dez
văluite fapte ascunse, pe care nu ar 
fi avut cum să le ştie fără să-i fi 
fost revelate de Dumnezeu.

7) în vremuri de criză pentru 
biserică, Domnul a intervenit prin 
Ellen White cu mesaje oportune, 
pentru ca să ajute pe poporul Său să 
facă faţă primejdiilor. Aşa s-a 
întâmplat atunci când Kellogg şi 
adepţii săi au susţinut panteismul.

8) Ea a prevăzut cutremurul 
din San Francisco, din 18 aprilie 
1906, în două viziuni, dintre care 
ultima fusese primită cu două zile 
înainte de cutremur.

9) Caracterul ei creştin exem
plar şi onestitatea sa verificată prin 
întreaga ei viaţă constituie un test al 
credibilităţii ei.

10) Poate că argumentul cel mai 
puternic în favoarea calităţii de pro
fet a lui Ellen White îl reprezintă 
rezultatele vieţii şi scrierile ei, atât 
în viaţa personală a celor care cred 
şi ascultă de sfaturile ei, cât şi în 
viaţa bisericii, care a fost binecuvân
tată sau a avut de suferit, în funcţi e 
de ascultarea sau de neascultarea 
faţă de lumina primită prin scrierile 
acestui sol al lui Dumnezeu.

Orice om onest este invitrat să 
decidă pentru el însuşi, în funcţie 
de argumentele prezentate şi pe 
propria sa răspundere, d?ică Ellen 
White a fost un profet pdevărat sau 
o înşelătoare. Persona'i, eu nu pot

Beniamin N. Roşea este directorul Centrului 
Adventist de Resurse şi Documentare. 

__________________^ ___________________

opta decât pentru privna posibilitate.

Aron Moldov an este redactorul-şef 
al revhstei Curierul Adventist.
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I N T E R V I U

„Transformând slujirea, 
misiunea si voluntariatul intr-un 

stil de viată al tinerilor 
adventişti”

Interviu cu directorul Departamentului Tineret 
al Conferinţei Generale _  % v X  w

BARAKA MUGANDACristian Modan
între 17 şi 23 iunie, ne-a vizitat fratele Baraka Muganda, steagul lui Hristos în mijlocul problemelor care îi afectează

Director de Tineret la Conferinţa Generală, care a participat şi sunt foarte credincioşi lui Dumnezeu şi bisericii Lui.
la două Convenţii ale Liderilor de Tineret, organizate la Cluj Mulţi dintre ei sunt implicaţi activ în evanghelizare. 
şi Bucureşti. Pastorul Muganda, originar dinTanzania, a slujit C. M.: Reuşesc programele de tineret să-i atragă pe
Departamentul Tineret în ultimii 27de ani la toate nivelurile, colegii lor neadventişti?
fiin d  chemat la Conferinţa Generală în urmă cu şase B.M.: Trebuie să ne amintim că programele pe care le
ani, pe când răspundea de lucrarea de tineret în Diviziunea desfăşurăm (Licurici, Exploratori etc.) sunt structurate în
Africa de Est. Dumnealui a obţinut un doctorat în educaţie 
la Universitatea Andrews.Cu ocazia vizitei în România, 
ne-a oferit următorul interviu:

Cristian Modan: Care sunt cele mai mari provocări 
cărora trebuie să le facă faţă tinerii de astăzi. Sunt ele mai 
numeroase decât cele ale tinerilor din generaţiile precedente?

primul rând pentru tinerii adventişti, deşi uşile nu sunt 
închise pentru ceilalţi tineri. în unele ţări ale lumii, vedem 
cum aceste programe atrag de asemenea copii şi tineri nead
ventişti care doresc să participe şi să înveţe mai mult. în pre
zent, căutăm posibilităţi de a dezvolta un program de tineret 
pentru tinerii neadventişti. Ne bucurăm pentru grupele

B arak a  M uganda: Cele mai mari provocări ale care invită pe astfel de tineri şi prin prezenţa lor la progra-
__' 1 J _  ̂ 1 • 1 . 1 • 1 JTIaIp KlC(iriP11 roal l'ya'n’fî un mi oi rtnttinerilor de astăzi sunt: secularismul, postmodernismul, 

drogurile, alcoolul, presiunile sexuale şi Intemetul, pentru 
a menţiona doar câteva dintre ele. Aceasta nu înseamnă că 
ele sunt mai numeroase decât cele din trecut, dar sunt de o 
altă natură. Fiecare generaţie a avut propriile provocări.

mele bisericii realizează un proiect misionar eficient.
C. M.: Ce credeţi despre tinerii adventişti din România şi 

despre liderii de tineret pe care i-aţi întâlnit la cele două Convenţii?
B. M.: Am fost foarte impresionat de lucrarea de 

tineret din România. Aveţi tineri foarte credincioşi,
O dată cu globalizarea lumii, aceste provocări au devenit spirituali şi consacraţi, care acceptă chemarea Cuvântului
şi ele globale. Noi, liderii de tineret, suntem chemaţi, la rândul lui Dumnezeu de a fi ceea ce El doreşte ca ei să devină,
nostru, să îi echipăm pe tineri şi să le oferim călăuzire, pentru Tinerii voştri îşi iubesc biserica şi se bucură de învăţăturile
ca ei să facă faţă cu succes acestor provocări în fiecare zi. e '- Ca şi ceilalţi tineri din lumea întreagă, ei tânjesc să fie

C. M.: Cum i-aţi putea descrie pe tinerii Bisericii implicaţi în misiunea bisericii în toate aspectele şi la toate
Adventiste de astăzi? nivelurile. Cei mai mulţi dintre tinerii voştri formează

B. M.: Tinerii adventişti de ziua a şaptea sunt gata să ceea ce eu numesc „prima generaţie de adventişti”, dato-
participe la misiunea bisericii. Călătorind pretutindeni în rită entuziasmului pe care îl au pentru Domnul. Voi,
lume, văd mii de tineri adventişti consacraţi, care îl iubesc conducătorii de aici, trebuie să menţineţi acest foc arzând,
pe Domnul, în ciuda condiţiilor în care trăiesc. Tinerii se Liderii de tineret din România ştiu încotro trebuie să
confruntă cu aceleaşi provocări ca şi ceilalţi tineri din soci- îi îndrepte pe tineri. Ei doresc să îi slujească şi să le adre-
etate, cu excepţia faptului că ei au pe cineva la care pot merge, seze chemarea de a fi creştini consacraţi şi de a participa
la Isus Hristos. Tinerii noştri sunt deopotrivă afectaţi de la misiunea bisericii. Am observat că cei care au fost
postmodemism, iar acest lucru cere o lucrare de tineret prezenţi la seminare erau foarte atenţi la prezentările care
viguroasa, care să îi echipeze să reziste tuturor „vânturilor” aveau loc. Cu asemenea lideri de tineret şi cu ajutorul lui
care le ameninţă credinţa. Aceasta nu înseamnă că toate Dumnezeu, aveţi în faţă un viitor luminos,
lucrurile su.it bune în ceea ce îi priveşte pe tinerii noştri. Lucrarea de tineret din România este conformă cu
In unele părţi ale lumii, pierdem pe unii dintre ei, de programul bisericii mondiale. Sunt foarte bucuros că am
aceea trebuie .să concepem strategii care să-i ajute să avut privilegiul să vă vizitez, misiunea mea fiind aceea de
rămână în biserică. în general aş dori să accentuez faptul a întări ceea ce aveţi deja.
că segmentul cel mai numeros al tinerilor noştri ridică sus Continuare la pagina 60
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Acoperită cu
Chris VanDenburgh

„Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea înalt 
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic

zice despre Domnul: ’El este locul meu de scăpare şi 
cetăţuia mea,

Dumnezeul meu în care mă încred!’
Da, El te scapă de laţul vânătorului, 

de ciumă şi de pustiirile ei.
El te va acoperi cu penele Lui, 

căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!”
(Ps. 91,1-4)

în Psalmul 91, Domnul este descris ca fiind scutul 
nostru, protecţia noastră şi siguranţa 
noastră. Versetul 4 a găsit rezonanţă 
într-o coardă sensibilă din inima mea:
„El te va acoperi cu penele Lui şi te 
vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut 
şi pavăză este credincioşia Lui” .

Ca una care am ciudăţenia atrac
ţiei spre ceea ce este moale, întotdea
una mi-au plăcut plăpumile de puf şi 
cuverturile pluşate. Aproape toată 
mobila care înlocuieşte ceea ce s-a 
pierdut în incendiul care a avut loc 
recent la noi acasă este catifelată, ca 
puful. Patul nostru mare arc o saltea 
şi, peste ea, o plapumă, ambele de puf. Este locul în 
care mă simt la adăpost, în siguranţă şi confortabil. 
Pot să mă urc în pat,- să mă afund în el, să-mi trag 
plapuma peste cap şi sunt complet pierdută şi ascunsă.

Vara trecută, fiul nostru Jonathan a făcut fotografii 
cu noua noastră locuinţă. Când a intrat în dormitorul 
nostru, eu eram deja în pat. Pentru că dorea să aibă o 
fotografie a camerei cu patul frumos făcut, el m-a aco
perit, a pus pernele decorative deasupra şi a făcut foto
grafia. Nu există nici o dovadă că era cineva în dormitor.

Când era mic, lui Jonathan îi plăceau lucrurile moi. 
Când vedea ceva moale, îşi întindea mânuţa dolofană şi 
striga: „Mami, vreau să o ating”. Orice bucată de 
material moale pe care putea să pună mâna era frecată 
între degetele lui mici şi dolofane. Nu o singură dată, 
mâna lui a pătruns în mod nevinovat în jacheta 
persoanei care stătea lângă noi, în biserică, şi care nu 
bănuia nimic. El dorea să poată atinge căptuşeala hainei.

Scriitorul Psalmului 91 trebuie să fi avut aceleaşi 
sentimente faţă de lucrurile moi, pe care le avem eu şi 
Jonathan. Imaginea vizuală, tactilă de a fi acoperit de

penele lui Dumnezeu este mai mult decât o mângâiere 
suficientă care să mă însoţească de-a lungul zilei. Şi, la 
fel ca atunci când îmi acopăr capul cu plapuma, sub 
aripile Lui pot să găsesc refugiu de toate necazurile şi 
temerile mele.

Cu mulţi ani în urmă, căptuşeala moale a hainei 
tatălui meu şi braţele lui puternice m-au ajutat să trec 
cu bine printr-un moment foarte dificil. Crescând în 
California, în cea mai mare parte a timpului umblam 
desculţă. Mă încălţam doar atunci când mergeam la 
şcoală şi la biserică. A fost inevitabil ca într-o zi să calc 

pe un cui ruginit. Tatăl meu, 
care era foarte prudent, a hotărât 
să mă ducă la doctor şi, când am 
aflat că tratamentul va consta 
într-un vaccin contra tetanosului, 
am încercat să fug, pentru că îmi 
era frică de injecţii ca de moarte. 
Dar tatăl meu era un bărbat 
puternic şi m-a ţinut bine. Chiar 
dacă dădeam din picioare, ţipam 
şi eram plină de groază, nu am 
putut să fug. El şi-a desfăcut 
haina, m-a acoperit protector şi 
m-a lăsat să mă ascund sub ea.

Cu faţa udă de lacrimi şi cu faţa strânsă la pieptul lui, 
mă simţeam în deplină siguranţă. Injecţia a fost făcută 
şi am fost scutită de ameninţarea tetanosului.

După ce descrie partea mai sensibilă a lui 
Dumnezeu, scriitorul Psalmului 91 se ocupă cu latura 
tare, dură. în a doua jumătate a versetului 4, limbajul 
este puternic şi protectiv în sens militar: „Căci scut şi 
pavăză este credincioşia Lui”. Când psalmistul scrie 
despre credincioşia lui Dumnezeu, ea nu este moale şi 
catifelată. Este puternică. Putem să contăm pe ea. Ne 
putem bizui pe ea. Nu se schimbă.

în ultimele câteva luni, au existat câteva ocazii î n 
care a trebuit să vin la Dumnezeu cu faţa scăldată de 
lacrimi şi El m-a acoperit. Am găsit adăpost. El mi-a 
dovedit în aşa de multe feluri că „scut şi pavăză este 
credincioşia Lui”. Dacă nu ai descoperit aceeaşi 
siguranţă în grija Lui, aş vrea să ţi-o recoma;nd.

Chris VanDenburgh este asistentă medicalei pentru Biserica 
Adventistă şi Centrul Medical Kettering 

şi soţia pastorului Bisericii /Adventiste Kettering.
Adventist Review, 17 mai 2001
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Primul Sabat din luna 
septembrie marchează, 

în calendarul mondial al 
Bisericii Adventiste, debutul 
Săptămânii Sănătăţii. Aceasta  
reflectă, pe de o parte, intere
sul deosebit pe care biserica 
noastră îl acordă sănătăţii, ca  
o premisă a unei vieţi şi slujiri 
creştine de calitate, iar pe de

SĂPTĂMÂNA
SĂNĂTĂTE

altă parte, necesitatea unui 
popas în călătoria vieţii, a 
unui timp pus deoparte, în 
care ne preocupăm  în m od  
deosebit de sănătatea noastră.

Pagina de sănătate a Curie
rului -  în variantă extinsă de  
data aceasta -  vă propune câ 
teva articole, pe care vă încura
jăm să le studiaţi în cursul Săp
tămânii Sănătăţii, fie indivi
dual, fie în comunitate, cu oca
zia unor ore de sănătate. Veţi 
afla informaţii importante, 
practice, despre alergia la 
praful de casă, diabet, implan
tul dentar şi bolile de inimă.

Săptămâna Sănătăţii este  
.şi o ocazie foarte potrivită 
pentru a începe studierea 
cărţilor Spiritului Profetic cu  
tem atică sanitară -D iv ina  
vindecare, Dietă şi hrană, 
Lucrarea misionară medicală 
etc. Ce i care vor investi timp 
în acest .studiu vor fi foarte 
generos răsplătiţi.

Să fiţi săM toşi!
Dr. Gily Ionescu, directorul Departamentului 

Sănătate\ al Uniunii de Conferinţe

S Ă P T Ă M Â N A  S

Alergia la praful de casă
Valentin Nădăşan

A
lergia la praful de casă se poate manifesta prin rinită alergică 
(strănut, nas înfundat, mâncărimi la nas, rinoree etc), prin 
conjunctivită alergică (senzaţia de usturime a ochilor, lăcri- 
mare excesivă) şi prin astm alergic.

Cea mai frecventă cauză a alergiei la praful de casă sunt acarienii, 
nişte vieţuitoare microscopice din familia păianjenilor. într-un gram de 
praf pot să existe cca 20.000 de acarieni. în compoziţia prafului de casă 
mai intră: peri de animale de casă, fibre din ţesături, microbi, fragmente 
de insecte, spori de mucegai, resturi alimentare etc.

Cum se poate identifica alergia la acarieni
Primele simptome care arată posibilitatea unei afecţiuni alergice sunt 

cele ale rinitei şi conjunctivitei alergice (amintite mai sus). în cazul unor 
astfel de simptome, trebuie să vă adresaţi medicului alergolog. Acesta vă va 
pune o serie de întrebări cu privire la locuinţa dvs., la microclimatul de la 
locul de muncă, la prezenţa unor animale de casă etc. Un alt pas important 
pentru confirmarea şi precizarea diagnosticului este efectuarea testelor cuta
nate, pentru aprecierea sensibilităţii la diferiţi alergeni. O reacţie pozitivă 
la aceste teste va arăta că sunteţi alergic la unul sau mai mulţi alergeni.

Alergiile şi curâţenia
Alergia la praful de casă nu este legată obligatoriu de lipsa de igienă 

sau curăţenie. De fapt, unii specialişti consideră că, în general, alergiile 
sunt semnul bunăstării. Oricum, metodele obişnuite de curăţenie, cum 
sunt maturatul sau scuturatul, pot agrava simptomele.

Masurile de combatere
Primul şi cel mai important pas este ev ic ţia , care include toate acele 

măsuri ce au ca obiectiv reducerea contactului cu alergenii. Deşi acarienii 
nu pot fi îndepărtaţi pe deplin din locuinţă, există o serie de tehnici 
sigure care, dacă sunt aplicate consecvent, vor diminua concentraţia de 
praf alergenic din apartamentul dvs. Iată principalele recomandări:

• Eliminaţi sursele de umezeală;
• Spălaţi aşternuturile la interval de 10 zile în apă fierbinte (80-90°C) 

şi asiguraţi o uscare completă a acestora;
• Folosiţi pături şi cuverturi care pot fi spălate;
• înveliţi pernele, plăpumile şi saltelele în huse impermeabile la 

particule alergenice;
• Pe cât posibil, pacientul trebuie să părăsească locuinţa pe durata cât 

se face curăţenia; dacă pacientul este nevoit să facă el însuşi curăţenia, 
va purta obligatoriu o mască de tip chirurgical;

• Folosiţi obligatoriu aspiratorul, cel puţin o dată pe săptămână;
• Renunţaţi, în măsura posibilului, la covoare, draperii sau optaţi 

pentru cele confecţionate din materiale uşor de spălat;
• îndepărtaţi din casă obiectele care reţin praful (bibelouri, mileuri etc); 

cărţile nu vor fi păstrate în dormitor;
• în completare la măsurile de mai sus, se poate folosi periodic o 

substanţă cu efect acaricid (pulberea de benzii benzoat).
în afară de măsurile de evicţie, tratamentul poate include -  dar 

numai la prescripţia şi sub supravegherea alergologului -  administrarea 
de medicamente antialergice şi a imunoterapiei specifice cu 
vaccinuri alergice („desensibilizarea”).

Dr. Valentin Nădăşan este directorul Departamentului Sănătate în Conferinţa Transilvania de Sud. 

^ ________________
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Implantul dentar -  quo vadis?
Nicu Tutunaru

B
eneficiind de o tehnică de vârf extrem de precisă 
şi laborioasă, implantul dentar încearcă să rezolve 
un vis vechi al stomatologiei clasice: înlocuirea 

protezelor dentare mobile cu punţi dentare fixe. Aceasta 
înseamnă un confort sporit pentru pacient, datorită fixită
ţii şi al volumului mic al restaurării dentare. Se exclud 
de la acest tratament pacienţii în vârstă, cei cu boli 
grave, situaţiile când suportul osos depistat radiologie nu 
este destul de compact şi nu are o lungime şi o grosime 
satisfăcătoare. în plus, după înşurubarea implantului în 
maxilar, se aşteaptă 6-9 luni până la aplicarea lucrării 
protetice finale. Totul cu multă suferinţă, cu măsuri de 
igienă individuală excepţionale, un preţ extrem de ridicat 
şi fără ca cineva să poată garanta cât timp va sta lucrarea 
în gură: câteva luni sau câţiva ani?

Implantul dentar devine în ţările avansate una dintre

principalele surse de conflict dintre medici şi pacienţi. 
De ce nu rămâne un implant fixat în gură pentru tot 
restul vieţii pacientului? Răspunsul este că dinţii pe 
care îi avem de la Dumnezeu funcţionează altfel decât 
dinţii confecţionaţi de om: primii stimulează 
dezvoltarea osului maxilar, ceilalţi produc atrofia 
acestuia şi sunt eliminaţi la scurt timp.

Morala este limpede: îngrijiţi-vă dinţii pe care i-aţi 
primit în dar de la Marele Creator, prin periaj sistema
tic de două ori pe zi, câte două minute, mâncaţi fructe 
şi legume proaspete, evitaţi dulciurile între mese şi, 
aşa, ca să fiţi siguri că nu veţi ajunge la implant dentar, 
prezentaţi-vă la un control stomatologic periodic la 
fiecare şase luni.

Dr. Nicu Tutunaru este directorul 
Departamentului Sănătate în Conferinţa Oltenia.

Diabetul zaharat
Magdalena Ionescu

S
tudiile epidemiologice efectuate în diverse ţări au 
evidenţiat creşterea continuă a incidenţei diabetu
lui zaharat. Acest fenomen a fost paralel cu creş

terea standardului de viaţă.
Diabetul zaharat (DZ) reuneşte un grup heterogen de 

tulburări, care pot avea cauze diferite, dar care au în 
comun hiperglicemia (creşterea glucozei în sânge). De 
asemenea, apar modificări importante şi în metabolis
mul lipidelor şi proteinelor. Toate aceste dereglări sunt 
consecinţa unei insuficienţe absolute (DZ de tip I) sau 
relative (DZ de tip II) a secreţiei de insulină (hormon 
secretat de către pancreas, în absenţa căruia glucoza din 
sânge nu poate pătrunde în celule pentru a fi utilizată).

Există două clase majore de diabet zaharat:
• DZ de tip I (insulino-dependent), cunoscut cândva 

ca diabet juvenil, apare frecvent sub 30 de ani, are 
debut brusc, tendinţă la dezechilibre metabolice grave şi 
se întâlneşte în procent de 10-15% printre bolnavii de 
diabet din ţara noastră.

• DZ de tip II (non-insulino-dependent), denumit 
cândva diabet de tip adult, apare frecvent la persoane 
peste 40 de ani, obeze, debutează mai lent şi este întâl
nit în procent de 85% în populaţia diabetică din ţara 
noastră.

Depistarea activă a bolii se poate face prin determi
narea glicemiei (gulcoza în sânge) şi glicozuriei (gluco
za în urină), iar în situaţii neclare, prin efectuarea testu
lui de toleranţă orală la glucoză. O glicemie de 126 mg/dl 
dimineaţa, pe nemâncate, sau de 200 mg/dl la două ore 
după masă pune diagnosticul de DZ.

Simptomele de DZ de tip I (ingestie crescută de apă

cu eliminarea consecutivă a unui volum mare de urină, 
scădere în greutate, iritabilitate, crampe musculare etc.) 
apar numai când peste 90% din ţesutul pancreatic este 
distrus. Cauza primară a autoagresiunii rămâne o provo
care pentru cercetători. Pe fondul unei predispoziţii ge
netice, intervin anumiţi factori de mediu (virali, toxici, 
alimentari) care, prin modificarea proteinelor celulelor 
pancreatice ce secretă insulina, determină producerea de 
anticorpi capabili să distrugă progresiv aceste celule.

în cazul DZ tip II, produs printr-o rezistenţă a 
celulelor periferice la acţiunea insulinei, ereditatea este 
mai bine exprimată. în acest context, acţiunea factorilor 
de mediu poate determina apariţia DZ clinic manifest. 
Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt:

• Sedentarismul scade sensibilitatea celulelor la 
insulină;

• Obezitatea abdominală se corelează pozitiv cu DZ 
de tip II, putând agrava un diabet deja existent;

• Nutriţia. Produsele rafinate, cu multe calorii, prin 
conţinutul crescut în grăsimi şi scăzut în fibre aliment ,a- 
re (glucide complexe din legume şi cereale), produc in 
timp creşterea greutăţii, suprasolicitarea funcţiei pau- 
creatice şi scăderea sensibilităţii celulelor la acţiunea 
insulinei.

• Substanţele chimice şi medicamentele. O s.erie de 
substanţe chimice utilizate în conservarea şi p relucrarea 
industrială a alimentelor, în agricultură (pest.icide) şi 
numeroase medicamente (diuretice, cortizo nice, unele 
medicamente antiinflamatorii, unele preparate hormo
nale) au efect diabetogen.

• Urbanizarea şi stresul pot contribui, de asemenea,
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la apariţia diabetului zaharat la o persoană predispusă 
genetic.

Indiferent de tipul diabetului, în evoluţia sa apar 
complicaţii acute şi cronice, unele deosebit de grave 
(angiopatia, retinopatia, neuropatia etc.).

Toate aceste complicaţii, expresii ale alterării 
biologice progresive a organismului, pot fi prevenite 
printr-un control metabolic bun al bolii, menţinând 
valorile glicemiei cât mai aproape de normal. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, pacienţii dispun, în ordine, 
de următoarele resurse terapeutice:

• Insulina, dieta şi efortul fizic în DZ de tip I
• Dieta, efortul fizic şi medicaţia orală în DZ de tip II.
Dieta este indispensabilă tuturor formelor de boală,

iar pentru unii pacienţi reprezintă singurul tratament. 
Mai mult de o treime din pacienţii cu DZ de tip II 
nou-descoperiţi pot fi echilibraţi iniţial numai prin dietă.

Recomandările nutriţionale pentru pacienţii 
diabetici sunt:

• creşterea consumului de fibre (legume, cereale),
• limitarea consumului de grăsimi, în special 

colesterol,
• limitarea consumului de proteine animale şi 

proteine vegetale concentrate,

• reducerea consumului de sare,
• excluderea din alimentaţie a dulciurilor concentrate 

(zahăr, miere).
Ca şi dieta, efortul fizic este un factor terapeutic 

important pentru ambele forme de boală. Efectul lui este 
dublu: scade glicemia, ca urmare a consumului crescut de 
glucoză în ţesutul muscular, şi scade greutatea, ca urmare 
a arderii acizilor graşi proveniţi din ţesutul adipos.

în DZ de tip I, efortul fizic este recomandat tuturor 
tinerilor fără complicaţii cronice majore, prevenind 
instalarea acestora.

în DZ de tip II, rolul său este extrem de important, 
80% dintre bolnavi prezentând exces ponderal. Chiar şi 
vârstnicilor cu complicaţii cronice li se recomandă efort 
fizic moderat (plimbări zilnice în aer liber).

După cum se poate observa, toţi diabeticii pot bene
ficia de pe urma schimbării stilului de viaţă. Dieta total 
vegetariană, cu evitarea alimentelor rafinate, exerciţiul 
fizic efectuat sistematic şi un program regulat de masă şi 
odihnă vor îmbunătăţi lent, dar sigur calitatea vieţii 
acestora.

Dr. Magdalena lonescu este director aI 
Departamentului Sănătate în Conferinţa Muntenia
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TABEL 2

Ce risc de diabet aveţi?
Gily lonescu

A
proape un milion de români suferă de diabet zaharat de tip II, însă 
doar jumătate dintre ei ştiu acest lucru. Explicaţia acestui fapt este 
că semnele şi simptomele diabetului de tip II apar treptat şi nu sunt 

recunoscute decât după câţiva ani de la debutul bolii.
Putem afla totuşi dacă avem diabet, chiar dacă nu ne supără nimic? 

Măsurarea nivelului glucozei în sânge este singura modalitate de a afla cu 
certitudine. Testul de mai jos, adaptat după recomandările Asociaţiei 
americane de diabet, vă ajută să vedeţi dacă ar trebui să faceţi acest test.

Testul ia în studiu factorii de risc care pot duce la apariţia diabetului. Dacă 
obţineţi un risc crescut, cel mai bun lucru este să vă prezentati la medic pentru a 
efectua testele de sânge, chiar dacă nu aveţi nici un simptom sugestiv de diabet.

TABEL 1: Riscul dvs. de diabet Puncte
1. Greutatea mea corporală este egală sau 

mai mare decât valorile din tabelul alăturat.
DA 5
NU 0

2. Am sub 65 de ani şi fac foarte puţină 
mişcare fizică într-o zi obişnuită.

DA 5
NU 0

3. Am între 45 şi 64 de ani. DA 5
NU 0

4. Am 65 de ani sau mai mult. DA 9
NU 0

5. Simt femeie şi am născut un copil cu mai 
mu'lt de 4 kg la naştere.

DA 1
NU 0

6. Am o  soră sau un frate de corp care suferă 
de diabet.

DA 1
NU 0

7. Am un p'ărinte care suferă de diabet. DA 1
NU 0

înălţime* Greutate (kg)**
(în cm) Femei Bărbaţi

145 61 71
147 62 68
150 63 73
152 65 75
155 66 76
157 68 78
160 70 79
162 71 81
165 73 82
168 74 84
170 76 86
172 78 88
175 79 90
178 80 92
180 82 95
183
185
188
190

* fără încălţăminte
** persoană de constituţie

medie, fără încălţăminte

Instrucţiuni: încercuiţi răspun
sul care vi se potriveşte pentru fie
care întrebare din tabelul alăturat. 
Calculaţi apoi punctajul total prin 
însumarea punctelor din dreptul 
răspunsului ales de dvs. la fiecare 
întrebare. Citiţi apoi interpretarea.

CURIERUL ADVENTIST AUG./SEPT. -2001
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„Dă-Mi inima ta”
Daniel Turturică

D
e unde ies gândurile rele, uciderile, lăcomiile, ochiul rău, trufia, 
infarctele, fibrilaţia, palpitaţiile, durerile, neliniştile, lipsa de aer, 
neputinţele, spaimele morţii? Prea mulţi dintre noi trăiesc dureros 
în acest univers definit de o inimă nespus de înşelătoare şi un sistem 

vascular pe cât de complex, pe atât de primejdios. Prea mulţi îşi joacă 
inima la ruleta rusească, refuzând să cunoască lucrurile care ar fi putut să 
le dea pacea. Noţiunea de factor de risc este fie necunoscută, fie privită cu 
detaşare ca o ştire de fapt divers.

Specialiştii francezi, şi nu numai ei, au identificat drept principali 
vinovaţi de starea „de avarie” la care poate ajunge sistemul cardio-vascular 
o serie de cauze, dintre care amintim: stresul, diabetul, obezitatea, hiper
tensiunea arterială, fumatul, dislipidemiile (termenul defineşte un raport 
necorespunzător între diferitele tipuri de grăsimi din sânge). Lăsând la o 
parte fumatul -  pe care ne place să-l credem o problemă rezolvată chiar şi 
în rândul tinerilor adventişti -  toate celelalte surse de risc sunt încă poten
ţial periculoase pentru inima laodiceanului, nepregătit să stea la masă cu 
Martorul credincios şi adevărat.

„Fiule, dă-Mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele” 
(Prov. 23,26) -  iată soluţia cerului pentru toate ispitirile celui rău.
Problema nu constă în necunoaşterea căilor, ci în atitudinea faţă de oferta 
de sănătate a lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe 
om, încât i-a descoperit tot ceea ce îi era necesar pentru a trăi sănătos. 
Datele ştiinţifice nu fac decât să confirme adevărurile care puteau să ne 
dea viaţa. O problemă identificată concret a ultimei generaţii de creştini 
este cea a autorităţii -  nu ne mai mulţumim cu textul Sfintei Scripturi, ci 
dorim să-l „vedem” afirmat şi de o somitate contemporană. Nu dorim să 
sugerăm că ar trebui să ne rupem de lumea experimentului şi a eprubetei şi 
nici să trăim ca acum o sută de ani, ci faptul că ar trebui să studiem cu 
seriozitate soluţiile propuse de Cel care ne-a întocmit.

Un prieten îmi mărturisea cu bucurie că a fost deosebit de mişcat de o 
predică, în care se amintea că nu le este îngăduit oamenilor să consume 
grăsimea animalelor. Acolo unde locuieşte el, slănina de gâscă era foarte 
căutată. Câţi dintre noi mai avem sentimentul „noului” şi al „necesarului” 
atunci când citim şi recitim recomandări sau porunci biblice care au 
legătură cu stilul nostru de viaţă?

Urarea bătrânului apostol -  de sporire a sănătăţii proporţional cu cea a 
sufletului (vezi 3 Ioan 2) -  are parcă o mai mare rezonanţă pe inima plină 
de nelinişti, în simfonia gândurilor care se învinovăţesc sau se 
dezvinovăţesc, în durerea unui atac de cord sau trăirile neliniştitoare ale 
unei conştiinţe încărcate.

Dincolo de considerente de ordin ştiinţific, rămâne această provocare 
(poate ultima!) pentru orice experienţă existenţială -  „Dă-Mi inima ta”.

Dr. Daniel Turturică este directorul Departamentului Săru ta te  
în Conferinţa Transilvania de Nord.

Interpretare
Dacă aţi abţinut un punctaj to

tal între 0 şi 9 puncte: După toate 
probabilităţile, riscul dvs. de a avea 
diabet acum sau în viitorul apropiat 
este mic. Nu uitaţi însă că, în viitor, 
lucrurile se pot schimba. De aceea, 
vă sfătuim să adoptaţi un program 
regulat de exerciţii fizice şi să vă 
păstraţi greutatea corporală în limi
te normale, pentru că aceasta vă 
ajută mult la prevenirea diabetului.

Dacă aţi abţinut un punctaj 
total peste 10 puncte: Aveţi un 
risc crescut de diabet. Discutaţi re
zultatele acestui test cu medicul dvs. 
de familie şi sugeraţi-i să vă reco
mande efectuarea unor analize de 
depistare a diabetului (glicemie etc.).

Notă: O versiune interactivă a 
acestui test se poate găsi pe Internet, 
la pagina de sănătate de la adresa 
http.V/sanatate. virtualave. net.

Traducere şi adaptare dr. Gily lonescu

Interviu /  Urmare de la pagina 55

C. M.: Care este mesajul dv. pentru 
membrii bisericilor locale şi pentru 
conducătorii acestora (pastori, prezbiteri, 
comitetele comunităţilor) cu privire la 
lucrarea pentru tineri?

B. M.: Membrii bisericii şi condu
cătorii trebuie să creeze toate condiţiile 
pentru ca tinerii să participe la fiecare 
aspect al vieţii comunităţii şi să simtă 
că au un rol vital în realizarea misiunii 
acesteia. Tinerii trebuie să simtă că bi
serica îi iubeşte şi apreciază darurile 
şi prezenţa lor în biserica locală. Va
loarea lor nu trebuie recunoscută doar 
în mod simbolic, ci ei trebuie să fie 
implicaţi pe deplin în finalizarea misi
unii bisericii. în bugetul său, biserica 
locală trebuie să pună deoparte sufi
cienţi bani pentru susţinerea proiectelor 
tinerilor ei şi pentru împlinirea nevoilor 
lor. Trebuie să fie chemaţi mai mulţi 
tineri să slujească în comitetul bise
ricii. Să se creeze multe ocazii misi
onare pentru a asigura implicarea 
tinerilor în câştigarea de suflete.

C. M .: Care este viziunea dv. 
pentru lucrarea de tineret din Biserica 
Adventistă?

B. M.: Viziunea mea pentru lucrarea 
de tineret este acea de a susţine o lucrare 
pentru tineri care să îi hrănească corespun

zător, astfel încât aceştia să devină membri 
de bază în Biserica Adventistă şi să îi 
implice în misiunea acesteia, la fiecare 
nivel, pe măsură ce ne pregătim pentru 
revenirea lui Hristos, transformând 
slujirea, misiunea şi voluntariatul într-un 
stil de viaţă al tinerilor adventişti.

Aceasta este viziunea mea pentru

biserica mea şi pentru tinerii ei., prin De
partamentul Tineret. Salvare?; şi slujirea 
trebuie să fie fundamentul fiecărui pro
gram, proiect şi activitate de tineret. 
Resurse şi fonduri trebui'e să fie direcţi- 
onate pentru realizarea 'acestei viziuni.

CURIERUL ADVENTIST

Cristian Modan este directorul Departamentului 
Tineret al Uniunii de Cnferinţe.
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A XlII-a reuniune a Asociaţiei Foş

tilor Deţinuţi pe Motiv de Conştiinţă din 
România va avea loc pe 25 august a.c., 
în com unitatea B ucureşti-Labirin t. 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
Bucureşti-Labirint (str. Labirint 116) va 
găzdui anul acesta cea de-a XllI-a reu
niune a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi pe 
Motiv de Conştiinţă din România.

Toţi membrii asociaţiei sunt invi
taţi să participe la acest program, care 
va avea loc pe data de 25 august a.c.

Vom vorbi şi cu această ocazie de
spre anii de groază şi de cruntă persecu
ţie prin care au trecut biserica şi tinerii 
anilor 1950, dar vom spune şi cum 
braţul Celui Atotputernic ne-a salvat.

Deoarece conducerea b isericii 
intenţionează să tipărească o carte, 
Pagini din istoria  adventă, lum ini 
după gratii, m embrii asociaţiei, cei 
care doresc sunt rugaţi să scrie detaliat 
experienţele din armată şi din deten
ţie şi să le aducă la Bucureşti sau să le 
trimită la sediul asociaţiei. Materialul 
să fie însoţit de o fotografie.

Participanţii la reuniunea de la 
Bucureşti sunt invitaţi să vină pregă
tiţi pentru a-şi achita cazarea, masa şi 
transportul. Este posibil să fie găzdu
iţi la Cernica.

Toţi cei care doresc să participe 
sunt rugaţi să-şi anunţe prezenţa în 
perioada 1-10 august, la sediul asoci
aţiei, pe adresa: Vasile Lupu, B-dul Şt. 
Cel Mare, bl. B2 parter, Tg. Neamţ 
5675, judeţul Neamţ, sau la numărul de 
telefon 033/790007, între orele 9 şi 13.

Vasile Lupu, preşedinte

Şcoală biblică de vacanţă la Bacău. 
La invitaţia fratelui Emest Szâsz, un grup 
de opt voluntari americani a organizat 
la Bacău, între 15 şi 24 iunie, o Şcoală 
biblică de vacanţă. Cu această ocazie, 
în perioada 19-23 iunie, au participat 
pentru instruire aproximativ 30 de 
persoane de la toate conferinţele.

Ocazia a fost binecuvântată din toate 
punctele de vedere. Participarea copiilor 
a fost peste aşteptări (aproximativ 200, 
zilnic). Au fost copii cu vârste între 4 
şi 16 ani, mulţi dintre ei neadventişti.

Voluntarii s-au dovedit a fi oameni 
consacraţi, conştiincioşi, muncitori, 
modeşti şi cu dragoste pentru copii.

Instruirea delegaţilor de la conferin
ţe a fost eficientă, în stil practic, bazată 
pe o programă bine construită. Câştigul 
cel mai mare poate fi socotit a fi dorin
ţa tuturor delegaţilor de a organiza, în 
fiecare conferinţă, în această vară,

Sfârşit de an universitar 
la Institutul Teologic Adventist

Festivitatea de absolvire a anului V a Facultăţii de Teologie Pastorală, cursuri 
de zi, din 23 iunie 2001, a marcat încheierea unui nou an universitar la Cernica.
Clasa de absolvire din acest an a avut o istorie interesantă. Din cei 24 de 

studenţi care au pornit la drum în anul I (1996-1997), au rămas să atingă împre
ună linia de sosire a acestui an doar 17 studenţi. Ceilalţi fie au absolvit cu un 
an mai devreme, fie s-au transferat la alte facultăţi de teologie din străinătate, 
fie au fost în imposibilitatea de a-şi finaliza studiile.

La apelul clasei, au răspuns prezent următorii studenţi: Burcea Nelu, Duciu 
Gabriel Beniamin, Fifiţa Gabriel, Gonja Alexei, Gavrila Marius, Gheorghiţă Bog
dan, Halmagyi Josef Attila, Mercea Lucian, Niculescu Daniel Emilian, Otlacan 
Cristian Laurenţiu, Petreacă Adrian, State Artemis, Stănescu Liviu Viorel, Şerban 
Cornel, Szâsz Karoly Zsolt, Tudor Flavius Alin şi Zaharia Adrian Marius.

A urmat apoi o scurtă caracterizare a fiecărui absolvent, poezia şi cântarea 
clasei. Partea muzicală a fost susţinută de formaţia Adverum a Institutului şi de 
câţiva instrumentişti ai clasei. Aşteptăm să reînvie tradiţia marelui cor al 
Institutului, cu atât mai mult acum, când, pe lângă corul bărbătesc, ar putea să 
funcţioneze şi un cor mixt.

Pentru prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu în cadrul programului de absol
vire, a fost invitat pastorul Valentin Dănăiaţă, care a fost profesor şi diriginte al 
acestei clase până în anul IV. A urmat apoi un cuvânt scurt de motivare şi încura
jare din partea unui oaspete de seamă al festivităţii de absolvire, fratele Baraka 
Muganda, directorul Departamentului de Tineret de la Conferinţa Generală. 
Cuvântul de trimitere a fost rostit de preşedintele Uniunii de Conferinţe, fratele 
Adrian Bocăneanu, iar rugăciunea de consacrare, de către fratele Muganda.

Absolvenţii din acest an au ales pentru programul lor mai multă simplitate 
şi spiritualitate şi mai puţină festivitate, ceea ce este demn de apreciat, dacă 
aceste trăsături pozitive îşi au corespondent deplin în sufletul lor.

Festivitatea s-a încheiat cu prezentarea de către preşedintele Uniunii a nou
lui rector al Institutului Teologic Adventist, conf. dr. Silviu Szenteşi. Cuvântul 
rostit de dânsul cu această ocazie a descoperit orientarea sa profund spirituală, 
ataşamentul său faţă de Dumnezeu şi valorile Bibliei, aşa cum se aşteaptă din 
partea unui conducător al celei mai importante instituţii creştine a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea din România.

Anul acesta a fost doar festivitatea de absolvire a clasei de Teologie Pastorală. 
Anul viitor, dacă vom fi tot aici, va avea loc, în premieră, o dublă festivitate de 
absolvire. Vor absolvi două clase: cea de la Teologie Pastorală şi prima promoţie 
a Facultăţii de Teologie Litere.

Vă invităm încă de pe acum la această festivitate deosebită!

Gheorghe Modoran, decanul Facultăţii de Teologie Pastorală

câte o Şcoală biblică de vacanţă, ur
mând ca anul viitor să se organizeze 
astfel de şcoli în cât mai multe locuri.

Acest gen de activitate are un carac
ter educativ, dar şi evanghelistic. De 
aceea, se aşteaptă ca toate departamen
tele interesate (în special Tineret, Edu
caţie, Asociaţia Pastorală) să sprijine 
derularea şcolilor biblice de vacanţă.

O Şcoală biblică de vacanţă este o 
săptămână în care, zilnic, două ore, sunt 
predate copiilor teme biblice, într-o ma
nieră practică, atractivă şi activă. Parti
cipanţii sunt copii adventişti şi nead
ventişti. Locul de desfăşurare este biserica 
locală. Participanţii sunt recrutaţi prin 
invitaţii personale şi prin publicitate. 

______________________________

Şcoala biblică de vacanţă are urmă
toarele scopuri: a) cunoaşterea Bibliei, 
b) atragerea copiilor neadventişti, c) im
plicarea bisericii locale în evanghelizare, 
d) mobilizarea resurselor umane şi mate
riale ale bisericii locale, e) dezamorsarea 
prejudecăţilor, f) recrutarea copiilor ne
adventişti pentru Cercul explo, pentru com
panioni, pentru Şcoala de Sabat etc., g) in
vitarea părinţilor copiilor neadventişti 
la activităţile şi programele bisericii.

Noua adresă de e-mail a Departa
mentului Şcoala de Sabat şi Activităţi Laice 
al Uniunii de Conferinţe este: laic@fx.ro.

Valeriu Petrescu, directorul Departamentului 
Şcoala de Sabat şi Activităţi Laice 

al Uniunii de Conferinţe.
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Mwanza, Tanzania. Program de evanghelizare A fr ica  for Christ”
16 iunie, în oraşul Mwanza din Tanzania, a început programul de evanghelizare 

„Africa for Christ 2001” (Africa pentru Hristos), cu o durată de trei săptămâni. 
Vorbitorul este Jere Patzer, preşedintele Uniunii Pacificul de Nord, din Statele Unite. 
Tanzania şi întreaga Africă s-au mobilizat cu o vigoare şi o însufleţire extraordinare. 
Obiectivul misionar al Tanzaniei este ca numai în acest program să atingă 150.000 
de persoane botezate! în Tanzania, la o populaţie de 32 milioane de locuitori, Bise
rica Adventistă are 160.000 de membri. Sunt convins că avem foarte multe de învă
ţat din această ocazie, în mod special cu privire la angajamentul laicilor în misiune.

La faţa locului, se află doi traducători din România, şi anume fratele Roland 
Paraschiv, pastor la Constanţa, pentru limba română, şi fratele Barna Magyarosi, 
pastor asistent în apropiere de Tg. Mureş, pentru limba maghiară. Programul 
urmează să fie retransmis pe un satelit european în luna noiembrie, în special 
pentru canalele de limba română şi maghiară. Sunt în curs discuţii ca fratele 
Jere Patzer să ne viziteze în luna septembrie sau octombrie.

Vă invit să ne rugăm din toată inima pentru programul în sine şi pentru pregătirea 
noastră în vederea retransmiterii din noiembrie. Domnul să facă din acest program, atât 
acum, cât şi în noiembrie, o manifestare a harului Său salvator! Iar spiritul înflăcărat 
al fraţilor şi surorilor din Africa, ah, cât de mult doresc să ne molipsească şi pe noi!

Din Buletinul preşedintelui Uniunii, 14 iunie 2001

Strasbourg, Franţa. Consiliul Europei recomandă insistent 
respectul pentru cei care refuză să presteze serviciul militar 

din motive de conştiinţă
F ^ tr iv it  unei recomandări votate de Adunarea Consiliului Europei, dreptul unei 
X  persoane de a refuza să presteze serviciul militar activ din motive de conştiintă 

este un „aspect fundamental al dreptului la libertate de gândire, conştiinţă şi 
religie”. Recomandarea, adoptată la sfârşitul lunii mai, pregăteşte calea pentru 
ca acest consiliu să le ceară statelor membre să introducă legi care protejează 
drepturile celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţă.

Aceasta este o „recomandare importanta”, spune Maurice Verfailiie, secretar 
general al Asociaţiei Internaţionale pentru Apărarea Libertăţii Religioase, din 
Berna, Elveţia. El spune că documentul conţine secţiuni „cuprinzătoare”, care 
descriu în linii generale dreptul unei persoane de a opta pentru refuzul satisfa
cerii serviciului militar din motive de conştiinţă atât înaintea şi în timpul recru
tării, cât si după recrutare. Recomandarea afirmă, de asemenea, dreptul tuturor 
recruţilor de a „primi informaţii cu privire la statutul persoanei care refuză 
satisfacerea serviciului militar din motive de conştiinţă si la mijloacele de a-1 
obţine”, precum şi „un serviciu alternativ autentic, de natură în mod clar 
civilă”, adică „nu de natură punitivă”.

„în trecut, mulţi adventişti de ziua a şaptea şi martori ai lui Iehova din 
Spania, Italia şi Belgia au întâmpinat mari dificultăţi la recrutarea în armată” , 
spune Verfailiie, care este şi director pentru relaţii publice şi libertate religioasă 
în Diviziunea Euro-Africa a Bisericii Adventiste. Dar. chiar în ţări în care 
dreptul de a refuza satisfacerea serviciului militar din motive de conştiinţă este 
inclus în lege, uneori el este aplicat în mod nesatisfăcător, adaugă el. în Elveţia, 
persoanele care refuză satisfacerea serviciului militar din motive de conştiinţă 
nu doar că trebuie să efectueze un serviciu cu un termen dublu faţă de cel al 
serviciului militar activ, dar ajung, de asemenea, să nu poată fi alese pentru a 
lucra ca funcţionari publici.

„Eu suţin cu tărie Recomandarea 1518 a Adunării Consiliului Europei” , 
spune Verfailiie. „Să sperăm că dreptul celor care refuză satisfacerea serviciului 
militar din motive de conştiinţă de a fi egali cu alţi cetăţeni va fi promovat cu 
stăruinţă în  statele europene." Consiliul Miniştrilor va ţine seamă acum de 
recomandarea adunării şi poate să invite cele cinci state membre care nu au 
protecţie pentru persoanele care refuză satisfacerea serviciului militar din 
motive de conştiinţă să introducă legislaţia corespunzătoare.

Consiliul Europei este un organism interguvemamental cu sediul la Stras
bourg, Franţa. El ajută la stabilirea de convenţii europene şi lucrează pentru re
alizarea de acorduri între cele 43 de state membre ale sale cu privire la probleme 
sociale majore, cum sunt drepturile omului, educaţia, sănătatea şi mediul.

ANN Bullctîn. 2 6 /«n/f 200/ 

________________________^ ___________________

Sem inar de imnologie cu p a rti 
c ipare  internatională.Facultatea de 

Muzică din cadrul Universităţii de Vest 
din Timişoara, Direcţia pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional 
Timiş, Centrul Cultural Francez Timi
şoara, Radio „Vocea Speranţei” şi Ga
leria Orchideea au organizat, în perioa
da 30 mai-1 iunie, un seminar de im
nologie cu participare internaţională. 
Programul a fost realizat cu sprijin acor- 

.dat de Mitropolia Ortodoxă a Bana
tului, Episcopia Romano-Catolică, 
Vicariatul Ortodox Sârbesc, Biserica 
Evanghelică şi Conferinţa Banat a 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. 
O parte din lucrările seminarului s-au 
desfăşurat la Biserica Adventistă 
..Betania”, din Timişoara, unde, în 
seara zilei de 30 mai, a avut loc şi un 
concert de muzică religioasă.

Cu această ocazie, a fost adoptată o 
„Declaraţie finală”. în care se afirmă că 
rolul muzicii sacre nu este „să distreze, 
ci să purifice sufletul ascultătorilor” . 
Deşi recunoaşte că „înnoirea este nece
sară”, declaraţia subliniază valoarea 
vechilor „imnuri din patrimoniul sacru”, 
a căror actualitate „se bazează pe ace
leaşi nevoi spirituale care nu se schim
bă de la o generaţie la alta”. în declara
ţie se afirmă, de asemenea, importanţa 
însuşirii unei culturi temeinice (muzi
cale şi generale), precum şi responsa
bilitatea editorilor de cărţi de imnuri 
sau de repertorii corale, a editorilor de 
CD-uri şi de casete audio, a instituţii
lor de educaţie muzicală, a corpului 
pastoral şi a altor factori responsabili 
din sectorul muzical în ce priveşte 
promovarea unei muzici de bună cali
tate şi educaţia muzicală religioasă.

Cezar Geantă, profesor de muzică

Statele Unite. ADRA, Agenţia uma
nitară a Biscricii Adventiste, a fost in
clusă în numărul primelor zece orga
nizaţii similareMinistryWatch, un grup 

independent care monitorizează orga- 
: nizaţii cu afiliere religioasă din SUA, a 
inclus Agenţia Adventistă Internaţională 
pentru Refacere şi Dezvoltare (ADRA) 
între primele zece agenţii din secto
rul de refacere şi dezvoltare. Organi
zaţiile din această categorie satisfac 
trebuinţele de hrană, îm brăcăm inte, 
adăpost şi de o rdin  m edical ale 
oam enilor din lumea întreagă. Mi- 
nistryWatch. o organizaţie nonprofit, 
a inclus ADRA International într-o 
categorie de cinci stele, având în 
vedere că, în clasamentul general, ea
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Aveţi poftă de o felie de carne astă-seară?
Ella Rydzewski, asistent de redacţie, Adventist Review

U
n reportaj recent din ziarul Washington Post 
le-a dezvăluit cititorilor săi activitatea de o 
cruzime neînchipuită faţă de animale din aba
toarele actuale. Reporterul a luat un interviu 
unei persoane care lucrează la un abator din 
Pasco, Washington. „Trebuie 25 de minute pentru ca un 

juncan viu să fie transformat în bucăţi de carne servite la 
masă”, a spus persoana respectivă. Ani .v.v.,v.,,,v.,,,v̂ v.v.v.w.v.v.v.v,,.
de zile, acest bărbat a avut slujba de a 
tăia bucăţi din cadavrele animalelor, în 
timp ce ele treceau prin dreptul lui. Există însă o problemă: 
animalele nu totdeauna sunt moarte. Multe se află încă în 
viaţă. „Ele mor bucată cu bucată”, i-a spus el reporterului.

Acest lucru se întâmplă zilnic pe tot cuprinsul Statelor 
Unite, potrivit celor spuse de un fost inspector al cărnii. 
După ce animalele sunt forţate să treacă printr-un pasaj în
gust, doi muncitori într-o sală împroşcată cu sânge trebuie 
să le „ameţească”. Dar, când ele ies de acolo, „ameţirea” nu 
întotdeauna şi-a făcut efectul, în aceste abatoare care au 
foarte mult de lucru. Unele intră în sala de ciopârţire fiind 
pe deplin conştiente.

în unele locuri din Europa, în hrana vitelor şi a altor ani
male, au fost incluse pastile conţinând produse provenind de 
la alte animale de felul lor, într-un canibalism forţat, şi astfel 
boala vacii nebune a fost răspândită la animale şi la oameni.

Observaţia următoare, făcută de Ellen White în 1905, 
pare şi mai adevărată astăzi: „Şi chiar unele dintre meto
dele de îngrăşare a lor [animalelor] pentru piaţă produc 

boala. închise, lipsite de lumină şi
de aer curat... îngrăşându-se probabil 
cu j-jran^ degradată, întregul corp se 

contaminează curând cu materia stricată” (Divina 
vindecare, ed. 1997, pag. 295).

De asemenea, ea spune să ne gândim la cruzimea faţă 
de animale pe care o presupune mâncarea de carne şi la 
efectul ei asupra celor care produc suferinţa, ca şi asupra 
celor care trebuie să o privească. „Cum distruge aceasta 
duioşia cu care ar trebui să privim aceste făpturi ale lui 
Dumnezeu!” (ibid., pag. 296).

Dacă vă străduiţi să renunţaţi la folosirea cărnii în ali
mentaţie, descrierea de mai sus v-ar putea ajuta.

Adventist Review, 24 mai 2001

se află pe locul 13 din totalul de peste 400 de organizaţii.
„în activitatea noastră, ne străduim să administrăm re

sursele financiare ale agenţiei câ mai bine, aşa încât să fie 
transformate un număr maxim de vieţi, în lumea întreagă” , 
spune Byron Scheunem an, v icepreşedinte al ADR0A 
International. „Suntem bucuroşi pentru că ADRA a fost eva
luată de către M inistryW atch, ca sursă independentă.” 

MinistryWatch oferă o bază de date, pe internet, schi
ţând un profil a mai mult de 400 dintre cele mai mari orga
nizaţii cu afiliere religioasă din Statele Unite. Scopul său 
este să furnizeze o cercetare de înaltă calitate şi evaluări pe 
care posibilii donatori să le poată înţelege uşor. Potrivit cu 
pagina sa de web, MinistryWatch nu strânge fonduri şi „nu 
promovează, nu susţine, nu recomandă şi nu reprezintă nici o 
organizaţie, instituţie de binefacere sau asociaţie nonprofit” .

ADRA, o organizaţie neguvernamentală recunoscută pe 
plan internaţional, este activă în mai mult de 120 de ţări.
Ca agenţie umanitară independentă, ADRA oferă ajutor la 
nivel individual şi social pentru dezvoltare şi pentru refa
cere în urma dezastrelor, indiferent de vârstă, naţionalitate 
sau asociere politică sau religioasă. Informaţii suplimentare 
despre ADRA International pot fi găsite la pagina sa de web, 
la www.adra.org., iar pentru ADRA România, la emiladra@fx.ro.

ANN Bulletin, 20 iunie 2001 

/  B e rn a rd  K inm an, un pastor pensionar
f  1 din Marea Britanie, şi-a primit recent titlul 

de Doctor of Ministry (doctor în pastoraţie) 
de la Colegiul Baptist Trinity, din Indiana, 
care este afiliat cu Universitatea Liverpool 
din Anglia. Kinman are vârsta de 90 de ani. 

Bernard  Kinman Numit cu afecţiune dl Temperanţă, 
Kinman a primit o diplomă de maşter de la Universitatea 
Brunei la vârsta de 83 de ani şi a devenit unul dintre cei 
mai în vârstă studenţi la cursuri postuniversitare din Marea 
Britanie, după cum spune Bronwen Atkinson, secretar 
adjunct pentru comunicaţii al Bisericii Adventiste de Ziua

Pentru sănătatea dv.
Produsele fast food pot face ca excursiile de vacanţă să 
pară mai lungi.

Indiferent dacă mergeţi în concediu cu maşina sau cu avio
nul, evitaţi produsele fast food pe drum. Foarte mulţi oameni 
ştiu că cititul în timpul călătoriei poate declanşa boala miş
cării (senzaţii de greaţă şi de ameţeală, uneori însoţite de vomă, 
ca rezultat al stimulării prin mişcare a canalelor semicirculare 
ale urechii, în timpul călătoriei cu maşina, cu avionul etc.). 
Dar alcoolul şi alimentele condimentate sau cu un conţinut 
bogat în grăsimi pot, de asemenea, să provoace senzaţii de 
greaţă. Odihniţi-vă bine în noaptea dinaintea unei călătorii 
lungi şi luaţi-vă la pachet câteva alimente uşoare, dar sănă
toase, care vă vor astâmpăra foamea până când ajungeţi la des
tinaţie. -  University of Texas Southwestern Medical Center.

Nu fiţi supăraţi; fiţi veseli
Cercetătorii de la Universitatea statului Maryland, SUA, 

au descoperit că persoanele care suferă de boli de inimă râd 
cu 40 la sută mai puţin în situaţii amuzante decât cele de 
aceeaşi vârstă care nu suferă de boli de inimă. Ei lansează 
ipoteza că râsul reduce impactul pe care stresul mintal îl 
are asupra vaselor de sânge. în timp ce stresul este provocat 
de sentimente de urgenţă (existenţa unei situaţii presante) 
şi de ostilitate, râsul din inimă aduce un sentiment de bine. 
în definitiv, râsul poate fi cel mai bun medicament. -  Ame
rican Heart Asssociation. (Adventist Review , 7 iunie 2001)

a Şaptea Stanborough Park, din Watford, Anglia.

Arheologul adventist Sicgfried H orn  a fost numit 
unul dintre cei 25 de „Uriaşi din trecutul recent”, de către 
Biblical Archaeology Review. Cu mai mult de 300.000 de 
cititori, Biblical Archaeology Review  este considerată o 
voce importantă în domeniul arheologiei.

Adventist Review, 7 iunie 2001
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Mai este astăzi posibil să credem din toată inima şi cu entuziasm în ceea 
ce Biblia numeşte „fericita speranţă”, revenirea în glorie, în mod vizibil, 

personal şi literal a Celui ce a răscumpărat lumea prin sacrificiul de pe
Golgota? Mai este Biblia o carte actuală? 

Mai sunt promisiunile ei demne de a fi crezute? Este Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea moştenitoare a darului profetic şi putem crede cu temei că

Ellen White a exercitat darul profeţiei? 
Numărul de faţă al Curierului încearcă să răspundă la întrebările de mai 

sus şi la altele care ne preocupă. Conţinutul acestui număr este foarte bogat în 
materiale care se ocupă de două teme centrale: Biblia şi Spiritul Profetic.

Articolele conţinute în acest număr pot fi de mare folos pentru 
pregătirea Zilei Spiritului Profetic, din 13 octombrie a.c. Recomandăm 

cu căldură tuturor bisericilor locale din ţară să pregătească un program pentru 
ziua menţionată, în vederea actualizării moştenirii noastre istorice şi a 

împrospătării încrederii în darul Spiritului Profetic. 
Numărul viitor al revistei va conţine, printre altele, un grupaj de articole pe

tema exodului.




