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îngerul Bisericii din Laodicea

Citesc cu interes articolele din revista Curierul Adventist şi aş 
dori să ni se răspundă şi la unele întrebări care ne frământă. De 
data aceasta, vă rog să răspundeţi la urm ătoarele întrebări:

Pe cine reprezintă îngerul Bisericii din Laodicea?
Ce rol a avut şi are îngerul în viaţa bisericii?

Poenarn M. Gheorghe, Liteni, Fălticeni

Pe insula Patmos, bătrânului apostol şi profet loan, i S-a 
descoperit Mântuitorul înviat şi înălţat la ceruri, umblând 
printre şapte sfeşnice şi având în m âna dreaptă şapte stele, 
îngerul i-a spus lui loan că „cele şapte stele sunt îngerii celor 
şapte biserici, şi cele şapte sfeşnice sunt şapte biserici” (Apoc. 
i , 13.20).

îngerii sunt mesageri, fiinţe care au de vestit o solie, 
indiferent dacă sunt făpturi cereşti sau persoane umane. în 
Matei 11,10, citim: „Iată trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, 
care îţ i  va pregăti calea înaintea T a”. Cuvântul „sol” din acest 
pasaj este tradus din acelaşi cuvânt grecesc care înseamnă 
„înger” . Este evident că textul se referă la loan Botăzătorul, o 
fiinţă umană, care avea de transmis un mesaj, o solie. Cel mai 
probabil este că îngerii celor şapte biserici sunt prezbiterii sau 
supraveghetorii celor şapte biserici locale din Asia Mică, 
destinatarii scrisorilor trimise de apostol, pentru ca aceştia să le 
transmită, la rândul lor, fraţilor din bisericile respective.

Faptul că scrisorile respective nu erau destinate doar 
„îngerilor” acelor biserici rezultă din mai multe versete. în  
Apocalipsa 1,11, lui loan  i se cere să trimită cele scrise „celor 
şapte biserici” pe care le enumeră. Pe lângă aceasta, la 
încheierea fiecărei scrisori adresate „îngerilor” se afirmă: „Cine 
are urechi să audă ce zice bisericilor D uhul”. Deci scrisorile nu 
erau doar pentru conducătorii bisericilor, ci şi pentru obştea 
acestora.

Din cele de mai sus, deducem că îngerul Bisericii din 
Laodicea din zilele noastre reprezintă pe cei chemaţi să-i 
supravegheze şi să-i păstorească pe fraţii lor, cărora trebuie să 
le comunice mesajele primite de la Dumnezeu, mesaje care sunt 
adresate atât conducătorilor, cât şi membrilor bisericii.

Rolul celor chemaţi să îngrijească de turm a lui Dumnezeu 
este ară tat în mod magistral de apostolul Petru în prima sa 
epistolă, cap. 5,2.3: Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub 
paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; 
nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. N u ca şi cum  
aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă  
pilde turmei. Cei ce n-au roluri de conducere sunt chemaţi să fie 
„supuşi celor bătrâni” şi toţi să fim „împodobiţi cu smerenie” 
(vers. 5). Uşor de înţeles, dificil de aplicat.

Redacţia
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ed ito ria l

Aceste cuvinte se repetă de zeci de ori în 
cartea Psalmilor. îndemnul de a lăuda pe 
Domnul este prezent în toată Scriptura şi îl 
găsim exemplificat cu forţă deosebită în 
Apocalipsa lui loan. Dumnezeu, în cele 
trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, 
este Creatorul şi Susţinătorul tuturor 
lucrurilor şi fiinţelor din Univers, unica 
sursă a existenţei, Singurul care are 
nemurirea pe care este bucuros să ne-o 
dăruiască şi nouă, prin harul Său. El nu 
este mărginit în putere şi înţelepciune, nici 
limitat de timp sau spaţiu, căci este veşnic 
şi pretutindeni prezent.

D ar ceea ce ne impresionează şi ne 
atrage mai mult spre El, pe noi, fiinţe 
sensibile şi gânditoare, este dragostea Sa 
nemăsurată şi veşnică, prin care ne-a salvat 
„din groapa pieirii, din fundul mocirlei”
(Ps. 40,2) şi prin care am devenit candidaţi 
la o viaţă eternă de bucurie şi slavă.

Una dintre nevoile adânci ale fiinţei 
umane este închinarea la cineva sau la ceva 
mai presus de el, iar o latură a acestei nevoi 
este lauda. Lăudându-L pe Dumnezeu, 
pentru măreţia şi bunătatea Lui, omul îşi 
satisface una dintre trebuinţele sale 
fundamentale şi sporeşte în dragoste, 
încredere şi curăţie morală. Nu Dumnezeu 
are nevoie să fie lăudat, ci omul are nevoie 
să-L laude pentru propria sa fericire şi 
dezvoltare. Lăudându-L pe Domnul, noi 
avansăm în asemănarea cu El şi sporim 
pregătirea noastră, pentru a fi o binecuvân
tare celor aflaţi în confuzie şi nefericiţi.

Atunci când ne apropiem de Creatorul 
şi Mântuitorul nostru, renunţând la păcat 
şi recunoscând dependenţa noastră de El 
pentru viaţa fizică şi trăirea adevăratei 
evlavii, simţim îndemnul de a îndrepta spre 
El toată recunoştinţa şi lauda noastră. Eul 
este copleşit de dragostea care „nu caută 
folosul său” şi de dorinţa de a-L lăuda pe 
Cel ce este „viu în vecii vecilor” (Apoc.
1,18), care „ţine în mână adâncimile 
pământului şi vârfurile munţilor sunt ale 
Lui” (Ps. 95,4), care „locuieşte într-o 
lumină de care nu poţi să te apropii” (1 
Tim. 6,16), dar, în acelaşi timp, este „plin 
de îndurare şi milostiv, plin de bunătate şi 
credincioşie” (Exodul 34,6), gata să ierte, 
să restabilească, să vindece, să umple de 
speranţă şi putere.

Inima celui convertit îi spune: „Nu 
nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău 
dă slavă, pentru bunătatea Ta, pentru 
credincioşia Ta” (Ps. 115,1). Creştinul 
adevărat are plăcere să aducă laudă lui 
Dumnezeu: „Voi binecuvânta pe Domnul 
în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în 
gura mea” (Ps. 34,1). El nu oboseşte 
niciodată să-I fie recunoscător Celui căruia

/ / Lăudaţi
pe Domnul! n

îi datorează tot ce este bun, „orice dar 
desăvârşit” (Iacov 1,17). Ştiind că 
„mântuirea este a Dumnezeului nostru care 
şade pe scaunul de domnie şi a Mielului!” 
(Apoc. 7,10), credinciosul nu-şi atribuie 
merite pentru faptele sale bune. Deoarece 
acestea sunt rodul dragostei turnate în 
inima sa prin Duhul Sfânt (vezi Rom. 5,5).

Când lui Nebucadneţar i-a „venit mintea 
la loc”, a „binecuvântat pe Cel Preaînalt”, a 
„lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic” 
(Dan. 4,34), care face ce vrea şi împotriva 
căruia „nimeni nu poate să stea” (vezi v. 35-37).

într-un anumit sens, întreaga făptură 
laudă pe Domnul, tot pământul şi cerul sunt 
pline de mărirea Lui (vezi Psalmii 19; 148.) 
Fiecare făptură, în felul ei, reflectă mărirea 
Creatorului. Toate fiinţele cereşti îl 
preamăresc şi îl vor proslăvi în eternitate. 
Fiecare dintre ele proclamă solemn: „A 
Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a 
Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi 
stăpânirea în vecii vecilor” (Apoc. 5,13).

Cât de nepotrivit este, în lumina celor 
spuse, să ne lăudăm cu înţelepciunea, 
bogăţia, puterea şi realizările noastre!! 
(Vezi Ier. 9,23.24). Tendinţa aceasta există 
în fiecare om firesc -  şi să nu uităm că 
fiecare dintre noi este firesc atâta vreme cât 
relaţia noastră cu Mântuitorul nu 
funcţionează în mod efectiv (vezi loan 
15,5). Spiritul înălţării de sine apare imediat 
ce-L pierdem din vedere pe Isus, după cum 
întunericul apare de îndată ce dispare 
lumina.

Dorinţa de a fi lăudaţi se împleteşte cu 
lăudarea altora şi subminează credinţa. 
„Cum puteţi crede voi -  a zis Isus -  care 
umblaţi după slava pe care v-o daţi unii 
altora” (loan 5,44). Scopul vieţii fariseilor 
era proslăvirea propriei lor persoane.
Pentru atingerea ţintei se foloseau de 
semenii lor care urmăreau aceleaşi scopuri. 
De aceea L-au respins pe Isus, care nu 
căuta slava care vine de la oameni, şi nici nu 
lăuda isprăvile lor. La încheierea vieţii Sale 
pământeşti, Isus a putut raporta Tatălui 
Său: „Eu Te-am proslăvit pe pământ” (loan 
17,4). Ar fi minunat ca, la sfârşit, să putem 
şi noi da acest raport!

Aron M oldovan,
redactor-şef

Lâudându-L pe 

Dumnezeu,

omul îsi/

satisface una

din trebuintele/

sale

fundamentale si/

sporeşte în 

dragoste,
încredere si/

curăţie morala.
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reporta j

Bucureşti, 04.05.2002

Zile de neuitat

Paul Csavdari,
directorul Casei de Editură 
„Viată si Sănătate”

Anii au trecut si/

peste amânuntele 

istoriei s-a 

aşternut praful. 

Putini se mai/

gândeau la ce 

fusese odată, si 

mai puţini la ce 

va urma. Insă, 

într-o bună zi, 

primind vestea 

ca din senin, toti'  /

s-au trezit 

dintr-un vis 

plăcut.

Era vara anului 1985, când o voce 
sugrumată de emoţie a anunţat:

-  Am fost somaţi să eliberăm clădirea 
fiindcă... va fi distrusă! Planul de 
sistematizare a zonei în care ne aflăm, 
prevede demolarea Casei noastre de 
Rugăciune. Fraţilor, ce ne facem?

Liniştea care domnea între membrii 
bisericii BUCUREŞTI -  GRANT a fost 
spulberată de această perspectivă 
dureroasă. Cum se poate una ca asta? Va 
îngădui oare Dumnezeul cel Atotputernic 
aşa ceva?

înainte de a afla ce s-a întâmplat, vă 
invit să ne familiarizăm pe scurt cu 
istoricul acestei biserici locale. Firul ne 
conduce până în anul 1904, dată la care 
pastorul J.F. G hinter întemeiază prima 
biserică adventistă din Bucureşti, pe str. 
Negru Vodă, nr. 15. Aici el vesteşte 
întreita solie îngerească până în anul 
1910, când mica grupă de credincioşi se 
m ută într-o clădire aflată pe strada Berzei 
nr. 7 (actuala str. Cobălcescu). Printre 
tinerii care se hrănesc aici din Cuvântul 
Domnului, se num ără Petre P. Paulini, 
Ştefan Demetrescu, Petre P. Păunescu şi 
Dumitru Florea. în  acest loc, ei se 
consacră lui Dumnezeu, ulterior fiecare 
aducându-şi aportul pentru  creşterea 
bisericii din Bucureşti şi din întreaga ţară.

D upă un an, în 1911, o parte  din 
membri formează o nouă biserică pe 
strada Basarab nr. 56A (construită prin 
grija familiei Crăciunescu) şi se adună aici 
până în anul 1936, când are loc 
inaugurarea Casei de Rugăciune, 
cunoscute sub numele de BU CUREŞTI -  
GRANT.

Clădirea cea nouă este gândită încă de 
la bun început să devină un importat 
edificiu adventist. Pe terenul disponibil,

în parte cumpărat, iar în parte donat de 
sora Ecaterina Anton, s-a construit sediul 
Conferinţei Muntenia, patru birouri, 
anexe, cinci apartam ente şi o capelă 
mare. Bucuria deţinerii unei asemenea 
clădiri era de neexprimat, fiindcă era una 
dintre cele mai frumoase construcţii din 
întreaga zonă.

După câţiva ani, a început războiul, iar 
clădirea a fost preluată de stat şi folosită 
ca depozit pentru  armată. în timpul 
bom bardam entelor care s-au abătut 
asupra Bucureştiului, şi în special asupra 
zonei în care se afla G ara de Nord, s-a 
întâmplat o minune: trei bombe 
incendiare au căzut pe imobil, dar nici 
una nu a explodat. Toţi au spus că e o 
minune, mai cu seamă cei ce obişnuiau să 
se adăpostească aici pe timpul 
bombardam entelor, având încredere 
deplină în protecţia divină.

D upă război, clădirea a fost 
recuperată şi redată folosirii ei iniţiale. 
Zilele de Sabat petrecute aici erau 
adevărate oaze de fericire pentru  toţi cei 
flămânzi şi însetaţi după neprihănire. 
Dum nezeu îi ocrotise de tot ce fusese mai 
rău: distrugerea Casei de Rugăciune, atât 
de dragi lor. Cine s-ar putea atinge de ea 
acum, pe timp de pace?

D ar anii au trecut şi peste am ănuntele 
istoriei s-a aşternut praful. Puţini se mai 
gândeau la ce fusese odată, şi mai puţini 
la ce va urma. însă, într-o bună zi, 
primind vestea ca din senin, toţi s-au 

trezit dintr-un vis plăcut:
-  Am fost somaţi să eliberăm clădirea 

fiindcă... va fi distrusă! Planul de 
sistematizare a zonei prevede dem olarea 
Casei de Rugăciune. Fraţilor, ce ne 
facem?

Acest strigăt s-a înălţat până la c e r . ..
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..În pe ri oada 1985- 1986, am 
primi t d in pa rtea a utorită tilo r de 
atunci mai multe soma ţii S[l ne 
mut ăm de acolo", Îşi aminteşte 
fra/ele IOllel Ghioaldei. 

"Noi am scri s la toa te foruril e dc 
conducere, Începând cu p rim ă ri a de 
sector ş i pâniI la Ceauşescu. Am 
făcu t sesizări la toa te cabine te le de 
atunci. Am fiicut straj ă zi ş i noapte, 
silnu cum va să ne dc moleze pe 
neaştepta t e. Eram gata sii face m 
orice, ca să- i Îl1lpi cdicăm. A m 
format chi ar ş i un la nI uman În jurul 
ei. Presiunile ca re sc făcea u asupra 
noastră e rau imense. Dar tOli , tine ri 
ş i vflrstnici, femei ş i bă trâ ni . ne-am 
unit să ne a pă răm Casa de 
Rugăciun e . Când au fost aduse 
util ajele pentru de mo lare, n-a u 
reuş it să se apropie. 

Într-un final. pe data de 6 august 
1986, n-am mai putut face nimic. Au 
venit fo rte le de Milili e ş i Ş tili bine 
ce Însemna Milili a pe a tunci. Nu 
mai puteam lupta, iar cl ădirea atâ t 
de dragă nou ă a fost din a mita t ă ... 

Atunci n-am Înleles de ce a 
Îngăduit Dumnezeu aşa ceva. Am 
plâns cu lacrimi amare, ş i tOli făcea u 
la fe l. Acum În să pot să vă spun din 
proprie expe rienţă efI EI are un plan 
pentru fi eca re b i se rică . Dumnezeu a 
Îngăduit să ne fie distrusă Casa de 
Rugăciune, pentru că, după aceea, 
din ea s-au născut multe alte biserici. 

Dar să revin. După ce ne-am 
ş te rs lacrimile, ne-am apuca t de 
lucru. Singura ave re care ne rămânea 

erau materialele care se puteau 
folosi. T oate au fost aduse pe strada 
Învingătoril o r, la numă rul 7. Chiar 

Corul de copii la ollil 'ersarea (1 /0 alli de existenţei a "Cor/III-IIi" 

ş i acum sunt sigur că locul acesta nu 
ni s-a dat la voia Înt [lI11 p I ă rii. 

Numele ş i numă rul e ra u ma i mult 
dec[lt O promisi une din partea lui 
Dumnezeu. Aici. În doar 40 de zile, 
a m construit un co rt. În to t acest 
timp. am func ţi o n a t Într-un şopro n , 

filră să fi pierdut vreun serviciu 
divin . Au fos t zile de ne uit a t l ... 

Apoi a ve nit revolulia cu 
schimbă rile e i. După c[l\iva ani , În 
1993, s-au terminat lucră ril e de 
constructie la bi se rica Noul G rant , 
din str. Lucăceşti nr. 32, ş i o parte 
d in me mbrii de a tunci s-au despilr(it 
de no i, mutâ ndu-se În biserica cea 
nouă. Ceil a lţi , care rămâ neau pe str. 
Învingă to rilor . au ve nit la mine 
Întrebându-m ă: No i ce facem acum? 
Problema e ra că aici urma siI se 
co n strui ască tipografi a. Ne-am ruga t 
ş i am hot ă râ t să vorbim cu cei de la 
Confe rinl ă, soli citându-I e sprijinul 
ca să construim o a ltă biserică , fiindcă 

eram atâ t de l egaţi de locul acesta. 
Suntem fe ric iţi să vă putem 

spune că, din 1997, pe loeul unde 

cx ist(l un cort , unic În Europa, acum 
fu nc ţ ionează o biserică tâ n ără ş i 

prosperă. 

Con st rucţ i a a fost făcutil cu 
ajuto rul Conferinţe i ş i al fra til o r din 
s tră in ă t a t e . As t ăz i sunte m 430 de 
membri , dar În '93 eram doa r 200. 
Restul sunt membri no i. În aceeaş i 
per ioa d ă de tilŢlP , din biserica 
n oastră s-au mai desprins ş i alte 
bise rici, cum ar fi: Peri ş , Bolintin , 
Maranatha, precum ş i o grupă , În 
loca lita tea J o iţa . " 

Pastor/./I bisericii, Viorellonesc/./: 
"Istoricul bisericii ÎI ştiu din că rţi , 

reviste ş i povestiri. E Într-adevăr 
fasc inant. Ce să spun? Ca pastor, 
ştiu că fă ră comite t n-aş putea face 
nimic. Dar sunt mulţumit că am 
colaborato ri exce l enţi şi astfel apar 
ş i roade. Biserica are câteva puncte 
tari , cu care ne l ăud ăm. De exemplu, 
corul, Şcoa l a de Sabat, copiii ş i 

diaconia, care se ocupă de aproximativ 
40 de pe rsoane cu nevoi speciale. 
Apreciez, de asemenea, consecvenţa 

instructorilor Şcolii de Sabat. 
Din păcate, ex i stă şi câteva 

puncte slabe, cum ar fi: găIăgia din 
pauze, de ficienţa În vizite la 
domiciliul membrilor, lipsa de 
implicare a unor tineri, preferând 
postura de spectatori. 

Con" bisedcii Bucureş/i-Învil/gălOrilor 

Dar, dincolo de toate acestea, ne 
considerăm binecuvânta ţi , fiindcă 

Domnul adaugă mereu noi membri 
bisericii noastre. Numai În ultimii 
patru ani, În biserica noastră au 
intrat peste 150 de persoane. 
Recordul de botezuri a fost În '96, 
când s-au botezat 52 de persoane! 
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Programul Galileanul a avut un 
impact mare, fiind urmărit de 
aproximativ 80 de persoane din 
afara bisericii. Unii participă deja la 
clasa de botez. D e obicei, la 
serviciul divin de la ora 1100, sala 
este arhiplină. Mulţi vin aici, fiindcă 
se simt bine în atmosfera pe care o 
găsesc. Perspectiva? Vrem  să facem 
tot ce ne stă în putinţă, fiindcă 
numele pe care-1 purtăm, 
învingătorilor’, ne provoacă.”

Vă aflaţi într-un oraş mare. Ce 
mesaj vreţi să transmiteţi membrilor 
care se află în marile oraşe ale ţării?

„In primul rând, i-aş avertiza de 
o primejdie: societatea are un mare 
impact asupra mediului adventist. Şi 
lucrul acesta se observă cel mai bine 
în bisericile din marile oraşe. în al 
doilea rând, i-aş încuraja să studieze 
individual Sfânta Scriptură, fiindcă 
’cel neprihănit va trăi prin credinţă’. 
Să nu se prindă de num ărul m are de 
membri sau de vorbitorii de marcă. 
Ei pot fi un sprijin pentru o vreme, 
dar, în vremuri de strâm torare, nu 
folosesc la nimic.”

In după-amiaza aceleiaşi zile, am  
avut ocazia să vizitez biserica 
Labirint, aflată la doar câteva sute de 
metri de „învingătorilor”. A ici urma 
să se desfăşoare un program special, 
susţinut de veteranii adventişti din 
Bucureşti. Deşi erau trecuţi de a doua 
tinereţe, era evident că fraţii şi surorile 
aveau mari emoţii. Aveau din nou 
cuvântul...

Când, în sfârşit, programul a 
început, sala s-a um plut de armoniile 
binecunoscutului cântec adventist:

„Doamne, câtă fericire, câtă 
pace am simţit,

Câtă sfântă ocrotire, de la Tine 
am primit.

Cuvinte n-am de-ajuns, să pot 
să-Ţi m ulţum esc...”

De altfel, acesta a fost şi m otto-ul 
programului enunţat de pastorul 
Gabriel Vasilescu, organizatorul şi 
dirijorul condui: „Mulţumirea şi recu
noştinţa fa ţă  de bunul D um nezeu”.

Corul veteranilor, dirijat de Gabriel Vasilescu

„îngăduiţi-mi ca, la început, în 
numele grupului de fraţi şi surori 
care vor susţine acest program, să vă 
salut pe toţi cu ’Pacea Dom nului’! 
Astăzi, toţi creştinii sunt pregătiţi să 
asculte despre m oartea şi învierea 
Domnului Hristos (era Pastele 
ortodox). Noi ne-am gândit să 
privim puţin mai departe, către 
revenirea Sa. Am  dori ca prin acest 
program să proslăvim Numele Său.

Formaţia de faţă adună persoane 
care au o vârstă înaintată, unii au 

peste optzeci de ani. Printre noi, 

sunt asistente medicale, profesoare 

şi gospodine. Sunt profesori 

universitari, doctori, meseriaşi, 
pastori sau contabili. Toţi ne-am 

unit glasurile ca să-I aducem slavă 
lui Dumnezeu. Unii o fac de multă 

vreme. D e exemplu, Mişu Ghircoiaş 
cântă de peste cincizeci de ani şi 

încă n-a obosit!
N-am pregăti un program 

artistic. Nu! Ci v-am pregătit o solie 
şi vrem să v-o transm item din toată 
inima. în  ceea ce mă priveşte, vă 
pot spune că am condus şi încă mai 
conduc multe formaţii corale. Din 
păcate, observ adesea că primii care 
se plâng şi spun ’Gata! Ajunge! 
Ne-am plictisit!’ sunt tinerii. D ar cu 
acest cor s-a întâm plat exact pe dos. 
Când timpul alocat repetiţiei se 
sfârşea, ei spuneau: ’Mai vrem! Mai 
stăm!’ ’Gata! Ajunge!’, le spuneam 
eu. ’Nu! Nu! Să mai cântăm!’ 
răspundeau ei. Şi să fi văzut cu câtă

pasiune, cu cât zel cântau! De ce? 
Fiindcă vroiau să-L laude pe 
D um nezeu...

Solia noastră va fi transmisă prin 
cântări şi poezii, cântări vechi de 
zeci de ani. Unele se cântă de când 
s-a înfiinţat Biserica Adventistă în 
România. De-a lungul deceniilor, 
cântecele acestea au atras numeroase 
suflete preţioase la Hristos. Să vă 
dau un singur exemplu:

Când vom trece noi odată, 
în  păm ântul adorat,
Unde-i viaţă-mbelşugată,
Cu izvor ne-ncetat,
Acolo, în strălucire,
Patria noastră o vom vedea,
Ne vor trece plâns, durere,
Şi mai mult n-om suspina!

E misionar textul? Da! 
în legătură cu poeziile, vreau să 

vă spun ceva. Pe vremurile noastre, 
se obişnuia să fie spuse pe dinafară. 
Astăzi va fi la fel. Nu de pe foi, ci pe 
de rost. Şi să nu vă surprindă că au 
un mesaj direct şi p rofund!...”

Intr-adevăr, aşa a fost. A m  ascultat 
un program ca în zilele părinţilor 
noştri. Iar la urmă, când programul 
s-a încheiat, nim eni nu se grăbea să 
plece din curtea bisericii Labirint. Era o 
atmosferă frăţească, binecuvântată. 
Când soarele a apus, din curtea 
bisericii s-a înălţat o ultimă cântare 
şi, deşi eram conştienţi că ne aflăm  
încă pe păm ânt, parcă eram m ult m ai 
aproape de cer...
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De ce impozite şi taxe?
Există lucruri în viaţă pe care le facem cu 
plăcere şi fără a murmura, pentru că 
produc satisfacţie şi împlinire. Munca 
zilnică, în cadrul profesiei pe care o 
desfăşurăm, se poate încadra în acestă 
categorie. M ă întreb însă câţi dintre noi, 
atunci când se apropie data scadentă de 
plată a impozitului sau când văd o 
diferenţă atât de mare între salariul brut 
negociat şi cel net, pe care îl primesc în 
mână, nu manifestă semne de îngrijorare 
şi nelinişte sau nu sunt cuprinşi de 
sentimente mai puţin plăcute, repetând 
aceeaşi întrebare: „De ce sunt reţinerile 
atât de mari? Pentru ce impozite şi 
taxe?”

Există câteva motive pentru  care 
manifestăm această atitudine negativă, 
atitudine întâlnită probabil la toate 
generaţiile şi popoarele care au fost sau 
sunt confruntate cu practica impozitării. 
Aceasta totuşi nu scuteşte pe adevăratul

creştin şi urmaş al lui Hristos să se 
cerceteze în lumina Bibliei şi să adopte o 
poziţie corectă, în armonie deplină cu 
principiile cerului, chiar dacă de multe ori 
acest lucru nu place naturii noastre 
umane, interesate mai mult de a primi 
decât de a da. Unul dintre motive este 
aprecierea greşită a rolului şi locului pe 
care îl are statul, respectiv instituţiile sale, 
în conducerea şi organizarea societăţii. 
Tendinţa este ca, pentru tot ce nu merge 
bine, întreaga vină să fie aruncată asupra 
celor chemaţi să poarte responsabilităţi, 
iar statul are obligaţia de a se îngriji de 
absolut toate nevoile din societate, cum ar 
fi: săraci, bătrîni, şomeri, handicapaţi, 
văduve, copii, imigranţi, tineri, oameni 
fără locuinţă..., uitând că satisfacerea 
acestor nevoi implică o creştere continuă 
a impozitelor şi taxelor. Dacă spiritul 
vremii este cel al dezaprobării şi criticii 
(poate şi ca o reacţie pentru vremurile în 
care totul trebuia lăudat fără a închide 
ochii, şi a fi orbi faţă de lucrurile şi 
faptele condamnabile), oare care ar 
trebui să fie atitudinea unui aşteptător al 
revenirii lui Isus Hristos? Marele apostol 
Pavel, referindu-se la guvernele din 
vremea sa, în care persecuţia se 
răspândea în întregul imperiu, spunea: 
„De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai 
de frica pedepsei, ci din îndemnul 
cugetului. T ot pentru  aceasta să plătiţi şi 
birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori 
ai lui Dumnezeu, făcând necurm at slujba 
aceasta” (Rom.13,5.6). în condiţiile 
păcatului, apostolul neamurilor vedea 
statul ca pe un instrum ent în m âna lui 
Dumnezeu, prin care armonia şi pacea 
sunt păstrate. Privind lucrurile din 
această perspectivă, atitudinea noastră se 
schimbă şi devenim conştienţi de 
responsabilitatea pe care o avem de a-i 
conştientiza pe cei ce au fost chemaţi să 
aducă la îndeplinire voia şi lucrarea lui

loan T. Câm pian,
trezorierul Uniunii Române

„D a ţi Cezarului 

ce este al 

Cezarului si lui/

Dumnezeu ce 

este al lui 

Dumnezeu!"

M a rc u  1 2 ,1 7
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Dumnezeu. Există nenum ărate 
exemple de-a lungul istoriei, prin 
care putem  vedea m âna lui 
D umnezeu intervenind in viaţa 
conducătorilor acestei lumi, pentru 
ca planurile Sale să fie aduse la 
îndeplinire. Pentru ca statul să 
poată funcţiona, are nevoie de 
fonduri financiare, iar principala 
sursă o constituie impozitele şi 
taxele. Adevăratul creştin se achită 
de această datorie, pentru că ştie că 
D um nezeu a rânduit acest lucru.

U n alt motiv pentru care ne 
plângem şi avem o atitudine 
negativă este acela că nu cunoaştem 
sau nu am fost interesaţi de 
beneficiile ce derivă din plata 
impozitelor şi a taxelor. A r fi 
interesant şi instructiv să 
contabilizăm toate serviciile de care 
dispunem în decursul unui an de 
zile, având acces la toate 
informaţiile necesare. Desigur, ar fi 
de dorit să existe mai mulţi 
judecători, pentru  ca procesele să 
nu mai dureze atât de mult, mai 
multe cadre didactice, pentru  ca 
efectivele claselor să fie mai puţin 
numeroase, mai mulţi poliţişti, 
pentru  o mai bună securitate şi mai 
multe drumuri modernizate. D ar se 
ridică din nou întrebări: „Care este 
costul pregătirii unui singur elev? 
D ar a unui judecător?” Astfel se 
înţelege de ce cheltuielile publice 
sunt atât de ridicate. A r putea oare 
un creştin sincer să beneficieze de 
multe servicii (pe care nu ne 
propunem  să le prezentăm din lipsă 
de timp şi de spaţiu) şi totuşi să nu 
contribuie la plata taxelor sau a 
impozitelor, încercând să eludeze 
aceste obligaţii printr-o muncă la 
negru sau nedeclararea veniturilor? 
îmi dau seama că intrăm pe un 
teren  despre care uneori nu ne place 
să vorbim sau avem explicaţiile, 
justificările sau scuzele noastre, dar 
care nu întotdeauna sunt în armonie 
cu cerinţele Bibliei.

Isus şi im pozitele

Coborând în această lume şi 
devenind om ca şi noi, Isus a fost 
confruntat cu acestă situaţie. Este 
evident că şi în acele vremuri era un

subiect fierbinte, iar 
cei însărcinaţi cu 
colectarea 
impozitelor şi a 
taxelor nu se 
bucurau de prestigiu 
în societate; dim po
trivă, erau detestaţi 
şi priviţi ca nişte 
trădători. în  această 
situaţie atât de 
tensionată, Isus este 
interpelat de farisei, 
care considerau 
plata impozitelor ca 
neloialitate faţă de 
D um nezeu -  
singurul Stăpân, 
irodienii susţinând 
dimpotrivă 
autoritatea romană.
Iudeii aveau 
obligaţii fiscale şi 
faţă de autorităţile 
locale, la care se 
adăugau darurile pentru  susţinerea 
sinagogilor, a Templului de la 
Ierusalim, şi zecimile. Desigur, nu 
acesta era subiectul care-i interesa 
pe reprezentanţii acestor fracţiuni 
sociale şi politice, care întotdeauna 
erau în opoziţie una faţă de cealaltă. 
Acum îi unea un interes comun, şi 
anume: îndepărtarea lui Isus şi 
aducerea la tăcere a vocii Sale. 
în trebarea lor era directă: „Se 
cuvine să plătim bir Cezarului?”, iar 
răspunsul, oricare ar fi fost (credeau 
ei), era de partea lor şi împotriva lui 
Isus. M ântuitorul însă nu s-a lăsat 
atras în această cursă şi, 
cunoscându-le gândurile, le pune o 
contraîntrebare, cerând să I se 
aducă o monedă: „Dar chipul şi 
slovele ale cui sunt?” Principiul 
enunţat de Isus este universal 
valabil pentru toate timpurile: „Daţi 
dar Cezarului ce este al Cezarului, 
şi lui Dum nezeu ce este al lui 
D um nezeu.” (M arcu 12,17). A  ne 
sustrage de la ascultarea de această 
poruncă implică neascultarea faţă 
de Dumnezeu. Nu îmi doresc să fiu 
un apologet al impozitelor şi 
taxelor, nu militez pentru m ajorarea 
acestora şi nu vreau să închidem 
ochii faţă de unele abuzuri care se

fac de către cei responsabili cu 
adm inistrarea fondurilor colectate. 
V reau doar să atrag atenţia la 
exemplul şi porunca Mântuitorului.

Contribuţia la asigurările  
sociale şi de sănătate

Asigurările sociale şi de sănătate 
au rolul de a pune în practică, într-o 
formă m odernă şi contemporană, 
sfaturile lui Ellen G. White.

Mesajul pe care doresc să-l 
transmit este să nu privim taxele, 
impozitele şi contribuţiile la 
asigurările sociale ca pe o povară. 
Dumnezeu ne-a oferit puterea de 
muncă şi ne-a înzestrat cu diferite 
daruri, motiv pentru care putem 
privi posibilitatea plăţii acestor 
datorii ca pe o binecuvântare. Cred 
că ne putem  folosi energiile într-un 
mod cu mult mai creativ decât acela 
de a ne plânge că sunt prea multe 

taxe şi impozite şi a evita plata 
acestora. Acest lucru ne va ajuta 
atât pe noi, cât şi pe semenii noştri. 
Este nevoie să gândim diferit. Este 
nevoie să gândim în armonie cu 
principiile şi sfaturile Bibliei, chiar 
dacă lucrul acesta se referă la taxe şi 
impozite.
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Institutul de la 
Stupini vă cheamă
Abia s-au stins mesajele ultimei 
evanghelizări prin satelit şi iată că, prin 
intermediul acestei reviste, este adresată 
chemarea la o lucrare misionară specială: 
răspândirea Evangheliei prin literatură. 
Pregătirea pentru  acestă lucrare se face 
la Institutul de la Stupini, a cărui 
restaurare se apropie de încheiere.

Am relatat în numărul din februarie 
al Curierului Adventist (articolul 
„Complexul de la Stupini”) despre 
stadiul lucrărilor de renovare a fostului 
Institut Biblic de la Braşov-Stupini. în  
acelaşi articol, am descris şi noua 
destinaţie a acestui vechi aşezământ al 
bisericii noastre, aceea de institut de 
evanghelizare cu literatură. Prin 
pregătirea temeinică, pe care o oferă 
învăţământul din acest institut, 
profesionalismul colportorilor poate fi 
ridicat la rang de artă, ceea ce ar mări 
considerabil atât eficienţa activităţii 
comerciale, vânzarea literaturii, cât şi a 
celei misionare. Credem că prestigiul 
câştigat de colportaj prin acest institut, 
dar şi prin rezultatele sale tot mai bune

în câştigarea de suflete, va atrage un 
num ăr tot mai m are de tineri credincioşi 
către această formă de lucrare misionară.

Cu mulţi ani în urmă, pana inspirată 
nota că acolo unde era un singur 
colportor trebuia să fie o sută, dar nici 
astăzi lucrurile nu stau mai bine.

îm pânzirea ţării cu aceşti purtători de 
influenţă bună, care trebuie să fie 
colportorii, şi prin ei pătrunderea cărţilor 
misionare în toate casele din Rom ânia ar 
echivala cu un imens semănat, cu 
îndeplinirea în mare parte a misiunii 
noastre. Desigur, colportajul nu este 
singurul mijloc de răspândire a 
Evangheliei, dar prezintă unele avantaje:

-  nu necesită investiţii foarte mari; în 
m are m ăsură este autosusţinător, iar 
lucrătorii trăiesc din vânzarea cărţilor;

-  îmbină avantajele lucrării personale, 
directe, cu cele ale paginii tipărite, 
indirecte;

-  are forme care pot fi practicate de 
oricine, de exemplu colportajul voluntar, 
care înseamnă a oferi o carte unui om;

-  cărţile citite lucrează. Ele vorbesc 
chiar şi atunci când noi 
nu putem  sau nu vrem 
să vorbim;

-  prin posibilitatea 
tipăririi într-un număr 

de exemplare aproape 
nelimitat, pot fi acoperite 
toate nevoile, toată ţara;

-  când se roagă 
cineva pentru  o carte 
sau pentru o revistă 
dată, este ca şi când s-ar 
ruga pentru  un misi
onar -  experienţa o 
confirmă;

(continuare în pag. 12)

Lazăr Forray,
directorul Departamentului 

Publicaţii de la Uniune

Astăzi răsună 

chemarea de la 

vechiul centru 

misionar al 

adventismului 

din România: 

Institutul de la 

Stupini vă 

cheamă!
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Ispăşirea între condamnare 
şi îndreptăţire (ii)

A dalb ert Orban,
profesor la
Institutul Teologic Adventist

3. Natura um ană a lui Hristos 
în contextul substituţiei penale10

în truparea lui Isus are caracter 
soteriologic (mântuitor). D istanţa dintre 
noi şi Dum nezeu nu este numai de natură 
fiinţială, ci şi spirituală şi morală. Noi nu 
suntem în stare să ne confruntăm cu 
păcătoşenia noastră (ca stare şi ca fapte) 
in sensul automântuirii (Rom. 7). 
Refacerea legăturii noastre cu Dumnezeu 
se datorează iniţiativei Sale (Rom. 5,6- 
10; Ef. 1). Cea mai înaltă manifestare a 
acestei legături o avem în întruparea şi 
m oartea lui Hristos. V aliditatea şi 
aplicabilitatea jertfei Sale ispăşitoare 
depind de natura Sa umană, iar 
eficacitatea jertfei se datorează naturii 
Sale divine (Evrei 2; Ef. 1,3-23; Col. 2,9).

Calitatea naturii umane a Domnului 
Hristos poate fi înţeleasă în contextul 
caracterului substitutiv (înlocuitor) al 
jertfei Sale. Ca Locţiitor al nostru în 
ispăşire, El trebuia să corespundă 
exigenţelor absolute ale dreptăţii divine. 
Nu este suficient să-L privim pe Hristos 
doar ca pe Exemplul nostru. E l este 
„neprihănirea noastră” (Ier. 23,5-6), dar 
şi înlocuitorul şi Modelul.

Vom prezenta câteva argum ente din 
Scriptură şi din Spiritul Profetic, cu 
privire la natura umană, neprihănită, a lui 
Hristos:

3.1. Evidente biblice/

3.1.1. Animalele de jertfă de la sanctuar. 
A cestea trebuiau să fie fără cusur, căci îl 
reprezentau pe Isus Hristos, Mielul de 
jertfă al lui Dumnezeu: Ex. 12,5; Lev. 1, 
3.10; Num. 9,2; Deut. 17,1; 1 Petru 1,19.

3.1.2. Declaraţiile Bibliei despre 
neprihănirea desăvârşită a lui Hristos'. 
„Sfântul” (Luca 1,35); „sfânt, nevinovat, 
fără pată, despărţit de păcătoşi” (Evrei 
7,26; „jertfă fără p a tă” (Evrei 9,14);

„Sfântul lui D um nezeu” (Ioan 6,69); „Cel 
ce n-a cunoscut nici un păcat” (2 Cor. 
5,21) etc.

3.1.3. Declaraţiile lui Hristos despre 
neprihănirea Sa: Ioan 8,46; 14,30.

3.2. Definirea păcatului

Păcatul înseam nă atât natura umană 
decăzută (Iov 14,4; Ps. 51,5; Rom. 3,23; 
5,12.19; Efes. 2,3; Iacov 1,14-15), cât şi 
faptele păcătoase (1 Ioan 3,4; Rom. 7,13- 
14 etc.). în Rom ani 5,12, apostolul Pavel 
se referă la păcatul originar, spunând că 
„toţi au păcătuit” (pantes hemarton). 
Biblia exclude ideea transferului de 
vinovăţie dinspre A dam  spre noi (Deut. 
24,16; Ezch. 18,4.20; Ier. 31,29-30).
Astfel, sensul verbului „au păcătuit” este 
starea păcătoasă, tendinţele şi înclinaţiile 
păcătoase (Gal. 5,17). Pavel numeşte 
această stare „legea păcatului” (Rom. 
7,23).

Ellen White defineşte păcatul originar 
în aceleaşi sens: „Când omul a călcat 
Legea divină, natura sa a devenit rea.”11

„Din cauza păcatului, urmaşii săi [ai 
lui Adam] s-au născut cu înclinaţia 
inerentă a neascultării.”12

Să reţinem că apostolul Pavel 
defineşte starea de păcat ca păcat, prin 
verbul hem arton („au păcătuit”). în 
Rom ani 5, el dezvoltă o triplă analogie 
între întâiul Adam  şi al doilea Adam  (Isus 
Hristos). Prin întâiul Adam  a intrat în 
lume păcatul (vers. 12), m oartea (vers.
12) şi judecata (vers. 16). Prin al doilea 
Adam, a venit neprihănirea (vers. 17), 
viaţa (vers. 18) şi ho tărârea de iertare 
(vers. 16). Tripla analogie se bazează pe 
deosebirea radicală dintre cei doi Adami: 
primul este păcătos, al doilea este 
neprihănit. D acă starea de păcat este 
păcat şi necesită intervenţia lui Hristos, 
ca M ântuitor, nu putem  să-I atribuim Lui 
însuşi, această stare.
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3.3. Declaraţiile Spiritului 
Profetic

D espre natura umană 
neprihănită a lui Hristos, Spiritul 
Profetic se exprimă astfel:

a devenit ca unul dintre noi, 
dar nu în păcat.”13

„Urm a să ocupe locul de cap al 
neamului omenesc, luând natura, 
dar nu şi păcătoşenia omului.”14 

„Să avertizăm pe orice om să 
nu-L facă pe Hristos cu totul aşa ca 
unul dintre noi, căci aceasta este cu 
neputinţă... Putea să păcătuiască, să 
cadă, dar înclinaţia păcătoasă n-a 
fost în El nici o clipă, aşa L-au 
atacat ispitele în pustie ca pe Adam 
în Eden.”15

„N-a luat natura îngerilor, ci 
natura umană, identificându-Se în 
chip desăvârşit cu natura noastră, 
cu excepţia înclinaţiei spre păcat... 
Hristos a luat natura noastră căzută, 
dar nu stricată, şi numai atunci ar fi 
devenit stricată, dacă ar fi acceptat 
cuvintele lui Satana în locul 
cuvintelor lui D um nezeu.”16 

O lege fundam entală a 
hermeneuticii (a interpretării 
textelor) ne cere ca atât în Biblie, 
cât şi în scrierile Spiritului Profetic, 
textele clare, concise, cu forma unor 
definiţii, să le luăm ca bază 
interpretativă pentru  celelalte texte 
din sfera temei date. în acest sens, 
citatele de mai sus pot fi o bază 
herm eneutică pentru  interpretarea 
altor citate, care se referă la „natura 
păcătoasă” a lui Hristos, la „legea 
eredităţii”, care a acţionat asupra

Lui şi la asum area naturii umane, 
păcătoase, după patru mii de ani de 
la căderea în păcat.

3.4. Ispitirea lui Isus

N atura neprihănită a lui Hristos 
nu excludea posibilitatea ispitirii 
Sale, aşa cum a fost ispitit şi Adam  
în starea Sa neprihănită. Neprihănirea 
iniţială a lui Adam  n-a fost un 
avantaj absolut. Nici natura noastră 
păcătoasă nu este un dezavantaj 
absolut. Pierderea naturii neprihănite 
de către Adam, m enţinerea naturii 
neprihănite de către Hristos şi felul 
cum va evolua natura noastră 
păcătoasă, toate acestea apar în 
contextul relaţiei cu Dumnezeu. 
Păstrarea sau abandonarea depen
denţei de El decide în fiecare caz.

D espre ispitirea lui Hristos,
Ellen White spune că lungimea 
postului Său în pustie a fost cea mai 
puternică evidenţă a măsurii păcăto
şeniei şi a puterii apetitului degradat 
asupra omenirii (nu asupra Sa); că a 
fost „un test mai strâns şi mai sever 
decât oricare altul, adus vreodată 
asupra unui om ”, şi că II chinuia 
gândul că îngăduinţa Sa ar fi avut 
consecinţe înfricoşătoare asupra 
omenirii.17 D e asemenea, ea afirmă 
că a fost tot atât de dificil pentru 
Hristos să Se păstreze la nivelul 
omenescului, pe cât de dificil este 
pentru noi să devenim părtaşi de 
fire dumnezeiască.18

în privinţa exemplului oferit de 
Isus pentru  cei ispitiţi, este 
interesant să observăm că există

referinţe care-L prezintă, ca Model, 
atât pentru omul dinainte de cădere19, 
cât şi pentru omul de după cădere.20

3.5. Isus „făcut păcat  
pentru noi"

Este util să subliniem şi faptul că 
scrierile inspirate nu-I aplică lui Isus 
simbolul „şarpelui” (Ioan 3,14-15), 
decât în contextul substituţiei, 
când a fost „făcut păcat pentru  noi” 
(2 Cor. 5,21).

„[Ca Miel de jertfă] a luat 
asupra naturii Sale fără păcat natura 
noastră păcătoasă.”21

„După chipul asem ănător cu 
şerpii ucigători, a fost înălţat pentru 
tăm ăduirea lor, tot aşa Cel făcut cu 
’fire asem ănătoare cu a păcatului’, 
trebuia să fie Mântuitorul lor.”22

„El stătea inocent în faţa lui 
Dumnezeu...”23

III. Aspecte subiective 
şi obiective ale ispăşirii

în  istoria bisericii creştine, 
doctrina ispăşirii a evoluat adesea 
pe extrema subiectivă sau pe cea 
obiectivă. Prima pune accentul pe 
influenţa morală a ispăşirii, ignorând 
domeniul juridic al guvernării 
divine. A  doua priveşte ispăşirea ca 
satisfacţie oferită dreptăţii lui 
Dumnezeu, ignorând harul divin.

în realitate, ispăşirea are atât 
aspect obiectiv, cât şi aspect 
subiectiv. Calitatea de Preot şi 
victimă a lui Hristos le îmbină pe 
cele două. El S-a întrupat şi a murit 
nu doar din iubire, ca să ne atragă la 
El, ci şi pentru împlinirea actului 
judecăţii divine asupra păcatului 
(Ioan 12,32; 2 Cor. 5,21). Agonia lui 
Hristos în Ghetsemani, strigătul 
Său disperat pe cruce (Mat. 27,46) 
şi părăsirea Lui de către Tatăl 
dovedesc că m oartea Sa n-a fost 
doar o dem onstraţie a iubirii divine.

învăţătura biblică despre ispăşire 
ni-L prezintă pe Isus în puterea 
iubirii Sale, care ne atrage, dar şi în 
puterea neprihănirii Sale, prin care 
ne eliberează de pedeapsa păcatului 
şi din robia păcatului. Trebuie să 
simţim atât puterea de atracţie a 
iubirii Sale, cât şi puterea Sa de a
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respinge păcatul. Leon Morris 
spune despre cruce, că „ea ne arată 
că iubirea nu poleieşte păcatul, ci se 
războieşte cu el”.24

N atura lui Dum nezeu ascunde 
nevoia de a exprima iubirea şi 
dreptatea în acelaşi timp -  iubire 
faţă de păcătos şi repulsie faţă de 
păcat. Printr-o atitudine corectă 
faţă de iubirea şi dreptatea Sa, ne 
însuşim meritele jertfei Sale ispăşi
toare. Ispăşirea face posibilă iertarea 
şi renunţarea la păcat. Evanghelia le 
cuprinde pe amândouă.

Ispăşirea nu produce schimbare 
în Dumnezeu, căci El rămâne iubitor 
şi drept. Schimbarea se referă la 
felul cum judecă El păcatul (prin 
Fiul Său) şi la noua relaţie dintre 
noi şi El. Judecarea păcatului este 
aspectul obiectiv al ispăşirii, iar 
legătura noastră cu Hristos este 
aspectul subiectiv. Dimensiunea 
obiectivă schimbă statutul nostru în 
faţa lui Dumnezeu (declaraţi 
neprihăniţi), iar cea subiectivă 
schimbă starea noastră în faţa Lui 
(făcuţi neprihăniţi: Rom. 5,1-11).

Prin ispăşire, tot Universul este 
în „siguranţă veşnică”.25 în  şi prin 
Isus Hristos, păcatul este 
condamnat şi eliminat pentru 
totdeauna. Dum nezeu Şi-a spus 
ultimul cuvânt în privinţa iubirii şi 
dreptăţii Sale. D reptatea Sa ne 
spune că nu are rost să ne răzvrătim, 
iar iubirea Sa ne spune că nu a avut 
rost să ne răzvrătim. Ispăşirea ne 
arată că iubirea lui Dumnezeu nu 
tolerează păcatul nici în cer, nici în 
Eden ...nicăieri şi niciodată.

Prin descoperirea iubirii Sale 
neprihănite, D um nezeu încheie 
cazul Său şi al nostru. Ispăşirea 
satisface exigenţele Dumnezeirii, ale 
întregului Univers şi ale mântuiţilor. 
Prin ispăşire, suntem împăcaţi cu 
D um nezeu şi, astfel, ascultarea 
noastră capătă sens veşnic.

Ispăşirea ne convinge că 
D um nezeu ne iubeşte infinit mai 
mult decât ne iubim noi. Ispăşirea 
este invitaţia lui Dum nezeu să ne 
întoarcem inimile la inima Lui, în 
care „bunătatea şi credinţa se 
întâlnesc, drepta tea şi pacea se 
sărută” (Ps. 85,10).
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-  nu există convertire fără carte 
şi nici creştere. Iar Cartea Cărţilor 
este chiar pâine pentru  suflet.

Iată de ce vechea şcoală de la 
Stupini devine centrul misiunii prin 
literatură, o şcoală misionară de 
colportaj.

Când aceasta revistă va ajunge în 
m âna cititorilor, cursurile noii şcoli 
vor fi deja dem arate (cu începere de 
la 30 mai). Inaugurarea a fost fixată 
pentru Sabatul din 15 iunie, 
învăţământul funcţionează în regim 
de frecvenţă redusă (spre deosebire 
de forma obişnuită, numită „la zi”, 
în care frecvenţa şcolii este obligato
rie pe toată perioada anului şcolar).

D urata învăţământului este de 4 
ani, reprezentând patru niveluri, 
fiecare din ele cuprinzând 6 
săptămâni de cursuri de pentru cei 
care se angajează în această lucrare 
cu norm a întreagă şi 4 săptămâni 
pentru cei care vor să lucreze cu 
norm ă parţială. în  perioada aprilie -  
noiembrie, prin băncile şcolii trec 
mai multe serii de cursanţi, cu o 
pauză de o săptăm ână între serii. 
Primele serii sunt ocupate de colpor
torii care lucrează cu cele mai bune 
rezultate. Pentru urm ătoarele serii 
se pot face înscrieri chiar de acum.

Cine poate  candida?

Tineri şi tinere care doresc să-I 
slujească lui Dum nezeu prin această 
lucrare. A şa cum reiese din cele 
amintite mai sus, unii pot alege

17. Ellen G. White, RH , Iuly 28, 1874; 
aug. 4, 1874; Sept. 1, 1874.

18. Ellen G. White, RH, April 1,1875.
19. Ellen G. White, Selected Messages, 
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Testament, 1965, p. 389.
25. Ellen G. White, Deşire o f Ages, p. 

758.

lucrarea misionară cu literatură, ca 
profesie, practicând-o ca pe o slujbă 
şi câştigând prin ea cele necesare 
subzistenţei. Alţii o pot face pe 
lângă profesia lor, în timpul liber, 
din dorinţa de a sluji pe această cale 
lui Dum nezeu şi oamenilor.

De la candidaţi se cere:f

■  să aibă spirit misionar
■  să fie harnici, fără probleme 

materiale, inteligenţi, spirituali şi cu 
aptitudini corespunzătoare

■  să aibă un nume bun în 
biserică şi în lume

■  să aibă liceul absolvit

Ce oferă Institutul?

■  cazare într-un internat 
modern, în camere cu două paturi

■  meniu sănătos, trei mese pe zi
■  învăţământ cinci ore pe zi
■  instruire temeinică
■  părtăşie frăţească

Cursanţilor li se asigură:

■  statutul de angajat
■  posibilitatea unui câştig 

rezonabil
■  recompense
■  dezvoltarea personalităţii
■  bucuria de a face lucrarea
■  experienţe misionare

în  vederea acestor perspective 
minunate răsună astăzi chem area de 
la vechiul centru misionar al 
adventismului din România: 
Institutul de la Stupini vă cheamă!
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teo log ie

Ziua Ispăşirii -  umbră a 
Judecăţii d e  Apoi
Răm ân însă întrebări foarte serioase: 
Oare, intenţionează Scriptura să vedem 
într-o sărbătoare rituală, o împlinire 
unică? Se opreşte aici tipologia Zilei 
Ispăşirii? Cum s-au împlinit alte 
sărbători, de exemplu. Pastele israelit? 
Acesta era atât o com emorare a eliberării 
de la Exod, câ t şi o dublă prefigurare:
1. arătând spre eliberarea spirituală pe 
care avea să ne-o aducă Christos prin 
Cruce (1 Cor. 5,7) şi 2. arătând spre 
eliberarea fizică, pe care Acelaşi Christos, 
revenind, o va aduce prin Judecata Sa 
dreaptă (vezi Ap. 15-16). în ce priveşte 
Z iua Ispăşirii, este clar că ea are o 
împlinire în Jertfa ispăşitoare a lui Iisus. 
Cel puţin jertfele aduse în Ziua Ispăşirii 
nu au corespondent cronologic într-un alt 
timp. Apoi, înălţându-Se, Iisus a intrat 
chiar în prezenţa Tatălui (Ev. 6,19-20;
8,1-2; 9,24; lP t. 3,22), adică în calitate de 
M are Preot, acolo unde, în serviciul 
umbrei, nu se intra decât o dată pe an.

Evrei 9,18-23 sugerează o „curăţire cu 
sânge” a realităţii cereşti, o inaugurare a 
Noului Legământ, corespunzătoare 
inaugurării primului. D ar întrebarea este: 
s-a consumat, oare, întreaga semnificaţie 
a Zilei Ispăşirii la Cruce? S-a sfârşit 
istoria păcatului la Golgota? A  pierit răul 
şi s-a făcut definitiv şi echitabil dreptate? 
A u fost ridicate toate ofensele de 
deasupra Cortului lui Dumnezeu şi puse 
pe capul lui Azazel? S-au dus ele pe pustii 
o dată cu Azazel? Este cât se poate de 
evident că Jertfa lui Iisus a realizat până 
acum doar o parte a procesului înlăturării 
păcatului: plata răscumpărării pentru  cei 
ce cred şi curăţirea păcatului din inima 
lor. D ar păcatul încă domneşte în lume, şi 
însăşi natura umană a credinciosului 
răm âne un medium al păcatului. D oar 
Judecata divină, care fixează pentru 
totdeauna destinele sufletelor după 
criteriile îm părăţiei şi care justifică toate 
procedurile lui Dumnezeu, poate aduce 
sentinţele finale: viaţa şi fericirea veşnică 
pentru unii; nefericirea şi m oartea pentru 
alţii. Nu degeaba, Anul Nou (râ’s 
hassânâh) şi Ziua Ispăşirii (yâm kippur) 
evocă în calendarul evreiesc, până astăzi, 
judecata divină şi sigilarea destinelor.

Florin Lăiu,
profesor la Institutul Teologic 

A.Z.S.

Bătălia pentru 
Sanctuar (iii)

Creştinii tradiţionalişti nu simt nevoia 
să se concentreze asupra necesităţii 
Judecăţii de Apoi, deoarece ei cred într-o 
judecată particulară, care se face imediat 
după m oarte, înainte de a intra în Rai sau 
în Iad. Unii adaugă purgatoriul, pentru a 
asigura Bisericii încă o sursă de autoritate. 
Alţii lasă în ceaţă posibilitatea iertării 
după moarte, cu aceleaşi rezultate 
pragmatice. Protestanţii, pe de altă parte, 
au redus Judecata de Apoi la faza 
executării pedepsei veşnice. Unii dintre ei 
cred că Dum nezeu ar fi decretat din 
veşnicii m ântuirea unor suflete şi 
pierzarea altora, aşa încât Suveranitatea 
Divină este satisfăcută cu propria 
dreptate. Alţii introduc şi rolul voinţei 
libere în acceptarea mântuirii, dar ei cred 
că Jertfa lui Iisus anulează orice necesi
tate a Judecăţii şi, datorită credinţei în 
nem urirea naturală a sufletelor, pocăiţii 
„se duc la D om nul” când mor, în timp ce 
nepocăiţii merg în Iadul veşnic. Din 
această perspectivă, teologia protestantă 
nu poate înţelege corect Judecata de Apoi.

Totuşi, Epistola către Evrei nu se 
limitează la această aplicaţie a Zilei 
Ispăşirii. E a  sugerează că semnificaţia 
finală a Zilei Ispăşirii este Ziua Judecăţii, 
că în „ziua aceea” Evanghelia se va dovedi 
un criteriu mai sever decât Legea şi că 
D um nezeu va judeca şi pe poporul Său: 

într-adevăr, Christos nu a intrat într-un 
sanctuar făcut de mâini omeneşti, model 
corespunzător al celui adevărat, ci în 
Cerul însuşi, reprezentându-ne acum pe 
noi în faţa lui Dumnezeu; şi nu ca să Se 
aducă jertfă de mai multe ori lui 
Dumnezeu, după cum Arhiereul intră în 
fiecare an în Sanctuar cu un sânge care nu 
este al lui -  altminteri ar fi trebuit să 
pătimească de mai multe ori de la 
facerea lumii! -  ci acum, la sfârşitul 
veacurilor, S-a arătat ca să anuleze

Ziua Ispăşirii 

evocâ în 

calendarul 

evreiesc, pana 

astăzijudecata  

divina şi sigilarea 

destinelor.
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păcatele prin jertfa Lui. Şi după cum 
oamenilor le este dat să m oară o 
singură dată, iar după aceasta îi 
aşteaptă Judecata, la fel şi Christos, 
după ce S-a adus ca jertfă o singură 
dată, ca să poarte păcatele multora, 
Se va arăta a doua oară, fără păcat, 
spre mântuire, celor ce-L aşteaptă. 
(Ev. 9,24-28)

El însă, după ce a adus o singură 
jertfă pentru păcate, şi anume 
pentru  totdeauna, S-a aşezat la 
dreapta lui Dumnezeu, aşteptând de 
atunci până când „îi vor fi aşternuţi 
la pământ vrăjmaşii, ca podium 
(treaptă de tron) sub picioarele 
Lui” (cf. Ps. 110,1).

Aşadar, fraţilor, fiindcă avem 
acces liber în Sanctuar (Sfânta 
Sfintelor) prin sângele lui Iisus, pe 
calea proaspătă şi vie, inaugurată de 
El pentru noi, prin catapeteasma 
aceea care este trupul Său, şi fiindcă 
avem un M are Preot pus peste Casa 
lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o 
inimă sinceră, cu certitudinea 
credinţei, cu inimile stropite şi 
curăţite de conştiinţa vinovată, 
având şi trupul spălat cu apă curată. 
Să ne ţinem de speranţa pe care o 
mărturisim neabătuţi, fiindcă Cel ce 
a promis este vrednic de încredere; 
şi să ne preocupăm  unii de alţii, 
provocându-ne la fapte bune, nu 
lipsind de la adunările noastre, după 
cum au unii obicei, ci încurajându-ne
-  şi aceasta, cu atât mai mult cu cât 
vedeţi că se apropie ziua aceea.

Intr-adevăr, dacă păcătuim în 
mod deliberat, după ce am primit 
cunoaşterea adevărului, nu mai 
răm âne nici o jertfă pentru păcate, 
ci numai un soi de aşteptare 
înfricoşată a Judecăţii lui 
Dumnezeu şi a focului geloziei care 
va mistui pe vrăjmaşii Lui. Dacă 
cineva a desconsiderat Legea lui 
Moise, trebuie dat la moarte, fără 
milă, pe mărturia a doi sau trei 
martori. Cu cât mai grea 
condam nare credeţi că va merita 
acela care a călcat în picioare pe 
Fiul lui Dumnezeu, care a profanat 
sângele Legămânului în care a fost 
sfinţit şi a insultat Spiritul harului? 
Fiindcă ştim Cine a zis: „A M ea e 
răzbunarea, Eu voi riposta!” (Dt. 32,35),

şi iarăşi: „Domnul va judeca pe 
poporul Său” (Dt. 32,36; Ps. 135,14). 
înfricoşător este să cazi în mâinile 
Dumnezeului Celui Viu! (Ev. 10,19-27).

Ci voi v-aţi apropiat de Muntele 
Sionului, de Cetatea Dumnezeului 
Viu -  Ierusalimul ceresc -  ; de miri
adele de îngeri, de adunarea univer
sală în sărbătoare, de Biserica întâi- 
născuţilor înregistraţi în Cer; de 
Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de 
spiritele drepţilor făcuţi desăvârşiţi 
(Ev. 12,22-23; cf. 11,39-40; 12,1)’. ’

Este adevărat însă că Epistola 
către Evrei nu evidenţiază într-un 
mod deosebit şi foarte explicit 
Judecata ca realitate prefigurată de 
Ziua Ispăşirii, ci com pară liturgica 
„umbrei” cu realitatea nou 
testamentară, arătând, pas cu pas, 
superioritatea celei din urmă. 
Judecata finală apare sub diferite 
aspecte, fiind considerată printre 
acele învăţături creştine elementare, 
pe care credincioşii ar fi trebuit să le 
ştie de mult (Ev. 6,1-2; cf. 1 Cor.
3,1-3), ca o culminaţie a activităţii 
arhiereşti a D om nului Christos 
(Ev. 9,27-28), ca o avertizare 
solemnă pentru cei care părăsesc pe 
Christos (Ev. 10,26-27.30), ca 
lucrare universală a lui Dumnezeu 
(Ev. 12,23; 13,4).

Probabil cea mai mare 
dificultate în înţelegerea acestor 
lucruri provine din prejudecata pe 
care mulţi o au cu privire la 
judecată, datorită unei teologii 
populare, care a devenit sistematică 
şi care îi împiedică să accepte 
anumite învăţături clare ale Bibliei. 
Dacă ideea de judecată universală 
este acceptată, ca un evenim ent 
escatologic care va avea loc în 
legătură cu A  D oua Venire, este 
to t a tât de adevărat că mulţi 
creştini nu acceptă cel puţin 
urm ătoarele două aspecte esenţiale 
ale Judecăţii de Apoi, pe care 
Biblia le susţine:

1. Judecata nu constă doar în 
executarea unor sentinţe hotărâte 
de multă vreme, ci include o fază 
anterioară, de proces judiciar, de 
investigaţie a cazurilor.

2. Judecata cuprinde nu numai 
pe cei pierduţi, ci şi pe cei mântuiţi;

D atorită im portanţei acestor 
două subiecte, le vom expune mai 
pe larg într-un viitor articol.

6 Lit. „cele sfinte” (ta hâghia -  plural 
neutru în limba greacă), expresie folosită 
în Evrei ca denumire generală pentru 
cortul sacru şi aplicată primului compar
timent numai în Evrei 9,2. Dar în toate 
celelalte locuri din epistolă (Ev. 9,8.11-12 
.24-25; 10,19-20; 13,10-1l) ta hâghia 
denumeşte Locul preasfânt. In Evrei 8,2 se 
aplică deja la Sanctuarul ceresc, în acord 
cu Evrei 9,8. în acest caz, Evrei 8,2 aşază 
cele două denumiri în apoziţie, legate prin 
conjuncţia „adică”, şi nu prin „şi” (cf.
New Internationa! Version, WBT - NT în 
limba română modernă).

De altfel, denumirile Sfânta şi Sfânta 
Sfintelor (sau Locul sfânt şi Locul 
preasfânt) pentru cele două încăperi ale 
Sanctuarului nu sunt cele mai uzuale în 
Biblie. în afară de Exodul 26,33-34, unde 
le găsim pe amândouă, şi alte 11 locuri în 
care doar Sfânta Sfintelor este menţionată, 
ne rămâne doar textul din Evrei 9,2. Este 
foarte semnificativ că în Leviticul 16,16- 
17.20.23 (cf. ICr. 23,32), adică chiar în 
capitolul din care se inspiră autorul 
epistolei, cele două încăperi sunt numite 
ca şi în Evrei: 1. Cortul întâlnirii şi 2. 
Sanctuarul („locul sfânt”). Alte denumiri 
uzuale, după IRegi 6,5.16-23.31-33, sunt:
1. Templul (lit. „Sala Palatului”) şi 2. Sala 
Tronului (detir = „Oracolul”), sau: 1. 
Templul (hţkal) şi 2. Sanctuarul (qodes) in 
Ezechiel 41,23. Pentru simplificare, 
traducătorii români au tradus cu „Locul 
prea Sfânt” sau „Sfânta Sfintelor” oriunde 
au întâlnit cuvinte care se refereau la a 
doua încăpere, atât în VT, cât şi în Evrei.

Denumirile amintite mai sus nu se 
aplicau în mod riguros, unic şi consecvent, 
ci destul de liber. De exemplu, hqkâl 
(palat, templu) se aplica: 1. la cort, 2. la 
clădirea de mai târziu, şi 3. la prima 
încăpere; qodes („ceva sfânt”, tradus în 
greacă prin to hâghion [sg.] sau ta hâghia 
[pl]) se aplica: 1. la orice obiect, ritual şi 
loc sfânt, 2. la întregul Sanctuar sau 3. la 
oricare dintre cele două încăperi, după caz; 
qodes qodasim („ceva prea sfânt”, tradus 
în greacă prin hâghion haghion sau 
hâghia haghion) denumeşte: 1. a doua 
încăpere, 2. templul lui Ezechiel, 3. întreaga 
arie a templului, 4. regiunea din ţară 
dedicată leviţilor (Ez. 43,12; 45,3; 48,12),
5. altarul de jertfă, 6. altarul tămâierii, 7. 
alte obiecte sacre: sfeşnicul, masa, lighea
nul, 8. tămâia (Ex. 29,37; 30,10.29.36),
9. părţile din jertfe şi din prinoase mâncate 
de preoţi (Lev. 2,3.10; 6,10), 10. jertfele 
pentru păcat (Lev. 6,18), 11. pâinile pre
zentate (Lev. 24,9) şi 12. lucrurile închinate 
Domnului (Lev. 27,28). Acest uz non- 
tehnic al termenilor în Biblie trebuie să-i 
facă mai atenţi pe traducători şi pe cititori.

1 4 ClJRiERul AdvENTiST, llJNiE 2 0 0 2



„lisus a fost la noi!"
Destul de greu m-am decis să prezint un 
crâmpei din ceea ce se petrece la 
Botoşani. A m  dorit ca experienţa noastră 
să fie testată în creuzetul obiectiv al 
timpului.

în  urm ă cu un an, fratele Jim Zachary 
fiind prezent la Botoşani pentru o 
evanghelizare, l-am invitat să-l cunoască 
pe primarul oraşului. în  timpul discuţiei 
atât de degajate şi amical purtate, i-am 
oferit domnului primar proiectul nostru 
de a înfiinţa o cantină pentru copiii 
provenind din familii cu probleme. 
Dumnealui a fost foarte încântat de 
oferta  noastră şi ne-a promis to t sprijinul. 
La încheierea evanghelizării, fratele 
Zachary a plecat în alte locuri, unde

Cantina din Botoşani: copiii, bucătăresele şi pastorul

Dumnezeu l-a chemat pentru a vesti 
Evanghelia, dar inima lui a rămas la 
Botoşani pentru  realizarea proiectelor 
propuse. în  scurt timp, am primit din 
partea sa suma de 500 de dolari pentru a 
demara acţiunea umanitară. Pregătirile au 
continuat şi, la inaugurarea noii Case de 
Rugăciune SPERANŢA, fratele Zachary 
ne-a făcut onoarea, răspunzând iarăşi 
invitaţiei noastre, şi a fost prezent, 
conducând o mini-evanghelizare. A  fost 
bucuria noastră să îl vedem iarăşi pe 
domnul prim ar şi să-i expunem modul 
finalizării pregătirilor cantinei proiectate. 
Lista celor 25 de copii, care vor mânca la 
cantina din incinta bisericii SPERANŢA, 
a fost trimisă chiar în ziua vizitei noastre, 
zi prem ergătoare inaugurării. Prima masă 
festivă a avut loc pe 18 nov. 2001, imediat 
după dedicarea noului locaş. Em oţia a 
fost mare, văzând că vin să mănânce la 
noi nu doar copiii necăjiţi, ci şi mamele, 
taţii, bunicile, bunicii, dar şi mulţi alţii, 
care aflaseră de acţiunea noastră. Am 
primit o listă cu 25 de copii, dar s-au 
prezentat peste 60 de persoane. Uneori, 
nu aveam mâncare pentru toţi, astfel că 
eram  nevoiţi să invităm întâi pe cei aflaţi 
pe lista primăriei şi în continuare, în 
măsura porţiilor rămase, să invităm şi pe 
ceilalţi copilaşi, apoi pe cei mai mari -  
femei şi bărbaţi. La masă, musafirii noştri 
aşteaptă liniştiţi până se dă semnalul de 
rugăciune. Toţi se ridică în picioare şi 
îm preună spunem, în cel mai frumos cor 
care nu a făcut nici o repetiţie, rugăciunea 
„Tatăl nostru”. Când este aproape 
consumat primul fel, bucătăresele trec pe 
la mese şi întreabă: „Cine mai doreşte 
felul în tâi?”. Greu te poţi orienta, căci din 
toate părţile se aud voci: „Şi eu, tanti 
bucătăreasa”, „Şi eu ... Şi m ie ...”. în  
timpul mesei, trecem pe la invitaţi şi stăm 
de vorbă cu ei, ne interesăm de familiile

Dorel Neacşu,
pastor, Botoşani

„  Ori de câte ori 

ati făcut aceste/

lucruri unuia din 

aceşti foarte/

neînsemnaţi fraţi/ t

ai Meii, Mie Mi 

le-ati făcut."/

M o te i  2 5 , 4 0
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Biserica din Costeşti împreună cu copiii pe care îi hrăneşte

bucurie extraordinară pentru toată 
frăţietatea de la Costeşti să vadă 30 
de copilaşi la masă în biserica lor. 
Efortul nu este de neglijat. 
Satisfacţia sufletească este pe 
măsură.

In ziua inaugurării cantinei, 
familia Zachary a fost prezentă 
printre invitaţi, realizând un 
reportaj amplu şi luând notă de 

nevoile bisericii noastre în ceea ce 
priveşte acţiunile sociale în care 
dorim să ne implicăm. Seara, la 
evanghelizare, fratele Zachary şi-a 

început predica cu următoarele 
cuvinte memorabile: „Iisus a fost 
prezent în biserica aceasta!” Apoi, a 

argumentat: „Ori de câte ori aţi 
făcut aceste lucruri unuia dintre 
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai 
Mei, Mie Mi le-aţi făcut”. Cei 
flăm ânzi au fost h răn iţi.  Lui Iisus 
I-aţi dat de mâncat! Bolnavii au 
fost consultaţi. Pe Iisus L-aţi 
vizitat!

Pe lângă hrana corporală, câţi 
oameni nu au nevoie şi de hrana 
spirituală? Iisus este Pâinea vieţii. 

Noi, adventiştii, avem această Pâine. 
D ar câţi oare nu ar dori m ăcar nişte 
firimituri din această Pâine? „Şi eu, 

tanti bucătăreasa!.. Şi eu, domnule 
pastor! Şi eu ... Şi m ie ...”

D umnezeu să ne ajute să le 
oferim ceea ce au nevoie pentru a fi 
şi noi părtaşi lucrării Lui.

reprezentanţii primăriei

lor, de bucuriile şi necazurile pe 
care le au. Am fost surprins să aflu 
că printre copii sunt mulţi premianţi 
la şcoală, mulţi care nu au parte de 
un cămin cu ambii părinţi, care nu 
au cu ce să se îmbrace, nu au bani 
pentru rechizite şcolare, etc... N e
voile lor sunt foarte mari şi doar cei 
care îi văd pot înţelege ceva. Când 
se term ină şi felul doi, urmează de
sertul atât de aşteptat. La plecare, 
fiecare adresează cuvinte frumoase 
de mulţumire pentru  hrana în sine, 
dar şi pentru calitatea ei. Mesele 
rămân goale. A m  fost mişcat să 
observ cum copiii mai mari sau 
adulţii strângeau to t ce rămânea, 
inclusiv firimiturile! Acasă sunt şi 
alţii, mai mici sau poate bolnavi, 
care se bucură când li se aduce ceva 
de la această masă binecuvântată. 
Cei mai mulţi au la ei vase pentru 
mâncare şi astfel ne putem 
manifesta dragostea şi pentru cei 
care nu au putut veni.

Duminica trecută, au servit masa 
la biserică peste 70 de persoane, 
însă, prin mila lui Iisus care 
înmulţeşte, majoritatea au primit 
pachete. Nu exagerez dacă afirm că 
a fost m âncare pentru  130 de 
persoane. D e unde a tâ ta  belşug 
într-o zonă atât de săracă? A  fost 
nevoie de „Impulsul iniţial”, acea Cantina din Botoşani şi

sum ă de la om ul Jim  Zachary, cu 
o inimă atât de mare, încât am 
încăput şi noi. D ar fraţii din 
Botoşani şi din comunităţile 
învecinate au sărit în ajutor.
Cartofii, făina, uleiul, ceapa, 
morcovii etc... ne-au fost aduse cu 
m ână largă. Chiar şi fraţii 
penticostali ne-au oferit cu 
generozitate orez şi zahăr. 
D um nezeu să-i răsplătească fiecărui 
dătător voios!

în scurt timp, exemplul a fost 
luat şi de micuţa biserică din 
Costeşti, de lângă Botoşani. A  fost o
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Creştinismul şi biserica 
în secolul XXI

Bill Jackson, autorul articolului pe care 
vi-l prezentăm şi care a apărut în revista 
adventistă Ministry, nu face parte din 
Biserica A Z Ş . Ideile sale nu corespund în 
totul cu cele ale acestei biserici, însă articolul 
prezintă interes şi pentru noi în ceea ce pri
veşte preocuparea autorului pentru supra
vieţuirea bisericii în condiţiile viitorului care 
se schimbă mereu. întrebarea pe care şi-o 
pune orice conducere bisericească respon
sabilă este: Cum să facem  faţă schimbă
rilor; fără să ne pierdem identitatea şi mesa
jul? Cum să îmbinăm principiul: „M-am  
făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc 
pe unii din e i” (1 Cor. 9,22) cu nevoia de a 
ne păstra integritatea şi respectul faţă de 
adevărul care nu se schimbă? Articolul de 
faţă poate să stârnească preocuparea în 
această direcţie.

Redacţia

Cu puţin timp în urmă, mi s-a cerut să 
particip, ca invitat, la întâlnirea anuală 
zonală, a unei organizaţii creştine 
naţionale. Eram solicitat să prezint un 
subiect specific sfârşitului de mileniu: 
„Creştinismul şi biserica în secolul X X I”. 
Pe măsură ce-mi pregăteam discursul, am 
descoperit că acest subiect nu era tocmai 
simplu, aşa cum părea la prima vedere.

D e exemplu, foarte curând, m-a 
surprins faptul că titlul discursului implica 
câteva presupuneri care nu necesitau 
dovezi. Prim a dintre ele este aceea că, din 
m om ent ce am intrat deja în noul mileniu, 
vom şi trăi cel puţin o parte a celui de-al 
XXI-lea secol. Apoi, orice am face, nu 
putem  scoate din discuţie cea de-a doua şi 
a treia presupoziţie: creştinismul are un 
viitor şi, ca atare, biserica este şi ea sigură 
de un nou secol. Aceste două presupoziţii 
stau la baza oricărei discuţii despre 
viitorul „bisericii creştine”.

Aşadar, au creştinismul şi biserica un 
viitor în secolul XXI? La o asemenea 
întrebare mulţi se vor mira: „Cum, 
creştinismul şi biserica nu sunt to tuna?” 
Poate că pentru  unii cele două entităţi 
sunt interschimbabile. Eu însă nu cred 
aşa ceva.

Deşi ambele cuvinte, creştinism şi 
biserică, au o istorie aparte, cuvântul 
„creştinism”, aşa cum este folosit astăzi, 
se referă la un sistem de credinţă, 
recunoscut printre urmaşii lui Isus 
Hristos.1 Biserica, pe de altă parte, este 
un cuvânt care se referă la oamenii 
adunaţi special în Numele lui Isus .

Deci au într-adevăr creştinismul şi 
biserica un viitor? Răspunsul este în 
ambele cazuri „da”, deşi acest „da” 
trebuie argumentat. Permiteţi-mi să mă 
ocup mai întâi de creştinism, deoarece 
cred că este mai uşor de explicat. De 
asemenea, term enul este mai uşor de 
înţeles şi fiindcă Isus însuşi ne-a dat 
răspunsul la această întrebare.

Să examinăm, de exemplu, parabolele 
prezentate de Isus, care se ocupă în mod 
special de îm părăţia Cerurilor. Cele mai 
elocvente pentru studiul nostru sunt 
parabolele care apar în M atei 13. Aici 
găsim parabola neghinei (v.24-30), 
parabola seminţei de muştar (v.31,32), 
parabola aluatului (v.33), parabola 
comorii ascunse cândva şi găsite mai 
târziu (v.44), parabola mărgăritarului de 
m are p re ţ (v.45,46) şi parabola năvodului 
care prinde to t felul de peşti (v.47-50). De 
asemenea, în Matei 22 găsim parabola 
nunţii fiului de îm părat (22,2-14).

Adevărul fiecărei parabole în parte şi 
al tu turor la un loc ne sugerează clar 
concluzia că, în creştinism, noi vedem 
domnia perm anentă a lui Dumnezeu 
extinzându-se mereu, până când, într-o zi.

Bill Jackson,
directorul Colegiului pentm  

Slujire din Queensland, 
Australia

Au într-adevăr

creştinismul si/ /

biserica un 

viitor? 

Răspunsul este 

da " da "
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ajunge să acopere totul. Astfel, în 
armonie cu învăţăturile lui Isus, creşti
nismul are în mod sigur un viitor.

Desigur, de-a lungul timpului, 
multe puteri ale lumii au făcut tot ce 
le-a stat la îndem ână pentru a anula 
cuvintele lui Isus. Şi multe din 
aceste puteri au arătat că, cel puţin 
aparent, pot învinge şi chiar distruge 
îm părăţia lui Dumnezeu. La numai 
treizeci de ani după crucificarea 
Domnului Isus, împăratul roman 
Nero a declanşat prima persecuţie 
declarată contra creştinilor care, 
deşi a fost limitată la Roma, a 
provocat cruzimi de nedescris, 
precum şi martiriul unui număr 
foarte mare de creştini.2 în timpul 
acestei persecuţii şi al altora de după 
ea, care s-au extins pe perioade mai 
lungi, se părea că creştinismul va fi 
şters de pe faţa pământului.

La 150 de ani după această perse
cuţie, Decius, împăratul Imperiului 
Roman, a condamnat la moarte mult 
mai mulţi creştini; şi, câteva decenii 
mai târziu, Diocleţian a declanşat cea 
mai aspră persecuţie în care au fost 
ucişi mii de credincioşi, au fost 
distruse biserici şi au fost arse Biblii, 
iar creştinii şi-au pierdut toate 
drepturile civile.3 în  ciuda acestor 
persecuţii sau poate chiar din cauza 
lor, creştinismul a continuat să 
crească şi să se răspândească.

Afară de necazurile care veneau 
din afara bisericii, existau altele care 
veneau din interiorul ei, ameninţând 
serios supravieţuirea creştinismului. 
De exemplu, îm păratul Constantin a 
şters orice distincţie existentă între 
biserică şi stat, fapt care a produs o 
aroganţă nemaiîntâlnită în 
creştinism până la data aceea. 
Calitatea morală şi spirituală a 
creştinismului au avut de suferit. 
Carol cel Mare, primul îm părat al 
imperiului, care ulterior a devenit 
cunoscut ca Sfântul Imperiu 
Rom an, i-a forţat pe oameni să 
practice creştinismul sau, în caz 
contrar, să suporte consecinţele. 
Motto-ul lui, „convertirea Saxonilor 
prin Cuvânt şi sabie”, constituie o 
pată neagră în istoria creştinismului. 
Acestea au fost doar câteva dintre 
petele negre ale creştinismului şi

ne-ar fi greu să enum erăm  toate 
influenţele nefaste, cărora le-a 
supravieţuit de-a lungul secolelor de 
existenţă. Cu toate acestea, 
creştinismul a continuat să existe şi 
chiar a prosperat. Având în vedere 
aceste lucruri, am  toate motivele să 
cred că el va avea un viitor.

Ce putem  spune despre  
viitorul bisericii?

D ar ce putem  spune despre 
biserică? O are supravieţuirea 
creştinismului, pe care tocmai am 
discutat-o, implică obligatoriu faptul 
că este asigurat şi viitorul bisericii? 
Supravieţuirea învăţăturii implică 
autom at şi supravieţuirea 
congregaţiei? Eu nu cred aşa ceva, 
deşi cred că biserica are un viitor 
triumfător. Iar credinţa mea se 
bazează pe faptul că Isus a văzut 
acest viitor.

Isus însuşi a făcut o afirmaţie 
uimitoare cu privire la biserica Lui, 
afirmaţie care de fapt a fost o 
profeţie: „Pe această piatră voi zidi 
biserica Mea, şi porţile Locuinţei 
morţilor nu o vor birui” (Matei 16,18).

Traducerea parafrazată a acestui 
text în versiunea lui Eugene Peterson 
sună astfel: „Aceasta este stânca pe 
care îmi voi pune biserica, o biserică 
atât de expansivă şi energică, încât 
nici chiar porţile iadului nu vor fi în 
stare s-o ţină deoparte”.4 Isus a 
descris pe ce sau pe cine a fost zidită 
biserica şi a afirmat că nimic nu va 
putea stinge o astfel de lumină.

Ce form e va lua biserica ?

D ar există o întrebare mai 
cuprinzătoare, una practică: Care va 
fi forma sau formele pe care le va 
lua biserica? în ce aspecte ale slujirii 
va fi ea implicată? Cu ce se va 
asemăna biserica? Cum vor arăta 

conducătorii bisericii?
Acestea sunt întrebări 

fascinante, la care noi trebuie şi va 
trebui să răspundem  iar şi iar. 
D um nezeu ne asigură viitorul, dar 
noi, sub conducerea Lui, suntem 
chemaţi să m odelăm  formele 
specifice ale viitorului bisericii Sale. 
în ultimii ani, toate  bisericile

creştine au trecut prin schimbări 
numeroase şi cu consecinţe dintre 
cele mai serioase în privinţa formei 
lor. Să ne gândim că numai explozia 
demografică din întreaga lume a 
constituit un nou fenomen faţă de 
care au fost necesare schimbări de 
to t felul în sânul congregaţiei. Şi 
există o aşa proliferare şi variaţie a 
acestor schimbări, încât încercarea 
de a le numi şi exemplifica ar 
însemna o adevărată nebunie.

U n călător prin timp, fie chiar şi 
un creştin al anilor ’50, care ar fi 
transbordat brusc în prezent, va fi 
într-o m are confuzie cu privire la 
„închinarea contem porană”, 
manifestată în multe din bisericile 
de astăzi. Stilurile de închinare s-au 
schimbat dramatic în ultima 
perioadă şi continuă să fie 
reformulate. în timp ce menţinem o 
definiţie corespunzătoare cu privire 
la închinarea faţă de Dumnezeu, noi 
tindem să avem dezacorduri 
serioase faţă de alţii, în funcţie de 
felul în care definiţiile închinării se 
transpun în practica săptămânală.
Cu siguranţă că manifestările 
m om entane ale închinării sunt 
diferite faţă de cele din tinereţea 
mea (cea de prin anii 1970).

Pentru mulţi creştini, închinarea 
este un ceva foarte schimbător. Ca 
atare, când se ia în discuţie viitorul 
bisericii, formele închinării şi 
muzica folosită în închinare pot fi 
considerate factori reprezentativi. 
U n studiu făcut în bisericile din 
Australia, în anul 1996, condus de 
„Naţional Church Life Survey”, a 
ajuns la concluzia că închinarea şi în 
mod special muzica de la serviciile 
divine produc deosebiri de vederi 
serioase.5 Cred că cei mai mulţi n-am 
avea nevoie de studii prea sofisticate 
pentru a ajunge la aceste concluzii. 
Noi, oricum, le-am experimentat 
direct. D ar cred că ar fi bine să 
reţinem  câteva aspecte.

Studiul mai sus amintit a relevat 
că 46 %  din cei intervievaţi 
consideră imnurile tradiţionale de 
m are ajutor spiritual, în timp ce 
48% consideră că mult mai potrivite 
sunt corurile sau celelalte forme de 
muzică contem porană.6 Mai mult,
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studiul relevă faptul că, dacă 
biserica supusă chestionarului ar fi 
de vârstă medie, s-ar descoperi că 
24% dintre membri ar dori ca ea să 
fie contemporană, în timp ce 15% ar 
dori să răm ână tradiţională.7

Concluzia studiului privind 
preferinţele muzicale în funcţie de 
vârstă nu este deloc surprinzătoare. 
„Diferenţele dintre generaţii sunt 
exprimate în preferinţele 
muzicale”8. Studiul mai arată că 
vârsta crucială la care se despart 
gusturile muzicale în biserică este 
de cincizeci de ani. Această 
concluzie pare să implice faptul că 
generaţiile viitoare ar putea fi mult 
mai dispuse la schimbări semnifi
cative în privinţa închinării.

Au într-adevăr denom ina-  
ţiunile  un viitor?

Deşi vor suferi anumite 
schimbări, denominaţiunile vor 
continua să existe şi să aibă o 
contribuţie socială. Sociologul 
Robert W uthnow de la Universita
tea Princeton crede puternic faptul 
că denominaţiunile nu aparţin doar 
trecutului.9 Ele slujesc unui scop şi 
vor continua să slujească unui scop. 
D e exemplu, denominaţiunile ne 
ajută să avem legături sociale mai 
largi, care depăşesc limitele unei 
comunităţi locale. Se ştie că „prin 
denominaţiuni, ne extindem 
propriile limite culturale”.10

Denominaţiunile multiplică 
„discuţiile” la care participă

bisericile locale. Cu alte cuvinte, ele 
amplifică legăturile noastre, 
aşezându-le într-un loc de întâlnire 
care transcende biserica locală. Din 
acest motiv, aşa cum a zis un 
important sociolog religios, 
„eforturile de a salva sufletele şi de 
a proteja planeta sunt mai eficiente 
când sunt sprijinite de zecile sau 
chiar de miile de comunităţi 
adunate laolaltă”.11 Experienţa 
noastră confirmă pe deplin acest 
adevăr. Denominaţiunile ne ajută să 
ne întărim, întrucât se ştie că acolo 
unde sunt mulţi este şi putere.

Oricum, este evident că rolul şi 
funcţia denominaţiunilor vor continua 
să se schimbe; şi, într-adevăr, ele 
sunt deja în plină schimbare. De 
altfel, denominaţiunile tradiţionale 
şi conducătorii lor observă că 
vechile lor metode, „verificate şi 
adevărate”, nu mai dau randam ent 
şi nici nu mai sunt susţinute de pasto
rii tineri. în  acelaşi timp, bisericile 
mai mari trec peste multe dintre ro
lurile denom inaţionale tradiţionale 
şi devin astfel denom inaţiuni de sine 
stătătoare. A ceastă situaţie este în 
sine o adevărată provocare pentru 
toţi aceia care sunt implicaţi în 
misiunea creştină.

Deci, ce  putem  spune  
despre viitor?

Eu cred că viitorul nu este presta
bilit. Dum nezeu nu ne-a creat ca pe 
nişte autom ate care să acţioneze 
fără să gândească. Dum nezeu a

aşezat în noi capacitatea şi abilitatea 
de a „duce până la capăt mântuirea 
noastră” (Filipeni 2,12).

Cu câţiva ani în urmă, am fost 
atras de titlul publicaţiei „Naţional 
Church Life S urvey„ M odelând  
viitorul”} 2 Acest titlu a fost ales 
special pentru a sugera ambiguita
tea ce se află înaintea noastră. 
Desigur, evanghelistul David 
Barrett, în cartea lui Şapte sute de 
planuri pentru a evangheliza lumea, 
prezintă numeroase scenarii pentru 
creşterea bisericii13. Chestiunea este 
că, aşa cum observă însuşi B arrett14, 
atunci când ne gândim la felul în 
care putem  pregăti biserica şi 
misiunea ei, posibilităţile sunt 
nesfârşite. Variabilele care 
determ ină viitoarea noastră direcţie 
sunt aproape infinite.

De exemplu, cum va arăta 
biserica în viitor, când 
multiculturalismul devine mult mai 
pronunţat şi când biserica va 
cunoaşte o creştere tot mai m are a 
acestui fenomen? Suntem uimiţi 
deja de acest aspect aici, în 
Australia, unde, conform 
recensământului din 1996, numai 
75% din australieni erau născuţi în 
Australia. D iferenţa de 25% din 
populaţia Australiei num ără 
aproape 4,5 milioane de persoane, 
un num ăr suficient de însemnat ca 
să ne atragă atenţia. Dar, în lume, 
sunt regiuni semnificative, care se 
confruntă cu schimbări sau 
provocări similare.

Referindu-ne încă o dată la 
studiul făcut de National Church 
Life Survey, aflăm că oamenii fără 
cunoştinţe de limba engleză nu 
participă în viaţa bisericii 
australiene. Oamenii proveniţi din 
ţări în care nu se vorbeşte engleza 
reprezintă 12% din populaţia ţării, 
din aceştia însă doar 8% frecven
tează biserica australiană. D e aici 
rezultă că eforturile cele mai 
potrivite pentru a oferi o casă 
spirituală acestor oameni dispersaţi 
converg spre întem eierea unor 
biserici etnice. Eforturile făcute de 
a-i asimila în comunităţile noastre 
australiene se pare că, cel puţin 
deocamdată, nu au şanse de reuşită.
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Şi acesta este numai unul dintre 
multele subiecte implicate. D ar care 
va fi forma de slujire creştină, din 
m om ent ce este tot mai evident că 
SIDA, sinuciderea, sinistraţii, 
şomerii, căutătorii după sensurile 
vieţii, ca să amintim doar câteva 
dintre ele, constituie problem e care 
refuză să dispară? Iar pe deasupra, 
avem înţelepţi şi teoreticieni care 
abordează aceste subiecte, dar care, 
în teoriile lor, desconsideră vechea 
şi sărmana biserică! Ce s-ar 
întâmpla însă dacă denominaţiunile 
ar colabora mai mult între ele?

Cum ar arăta educaţia creştină, 
pe măsură ce am continua să-i 
instruim pe tineri şi pe cei mai puţin 
tineri în organizaţii special destinate 
pregătirii lor? D ar atunci când vom 
înţelege că instruirea unor astfel de 
lideri este mai valoroasă decât un 
simplu act ce trebuie făcut şi vom avea 
convingerea fermă că o persoană 
trebuie mai întâi pregătită adecvat 
pentru  a fi capabilă să lucreze ulte
rior pentru cei pe care-i întâlneşte?

Care va fi forma viitoarei 
educaţii teologice? V om continua să 
insistăm pe vechile modele sau vom 
fi pregătiţi să ne asumăm riscuri, să 
începem să-i instruim pe oameni în 
mod diferit, mult mai experimental? 
Instruirea lor va include aspecte 
practice, de care pastorii şi 
potenţialii pastori au într-adevăr 
nevoie sau va continua să ofere doar 
unele cunoştinţe pe care 
predecesorii noştri le-au considerat 
necesare? E u  am scris, cu o altă 
ocazie, că educaţia teologică se află 
acum la răspântii. E a trebuie să 
ofere mai mult decât o anume 
cantitate de cunoştinţe. Educaţia 
teologică trebuie să pregătească 
conducători creştini, capabili să facă 
faţă tuturor nevoilor şi aşteptărilor, 
aşa cum sunt acelea produse de 
schimbările sociale din 
denominaţiunile şi societatea 
noastră.15

Viitorul conducerii creştine

Cum va arăta conducerea 
creştină dacă, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, vom accepta în cele din 
urmă să-i implicăm şi pe cei tineri? 
Vom reuşi să înţelegem şi noi, cei 
din biserică, ceea ce societatea

secularizată a aflat de mulţi ani: că 
cei mai tineri au o contribuţie majoră 
la clădirea organizaţiilor şi instituţiilor 
noastre şi că, ţinându-i pe margine, 
ne ruinăm cu toţii? Suntem gata să ne 
schimbăm structurile pentru a reflecta 
modul de gândire a persoanelor tinere, 
în loc să-i forţăm pe ei să se conformeze 
unui şablon deja existent?

Pastorii şi slujitorii bisericii vor 
arăta ca acum sau vor renunţa la 
standardele uzate? Modelul 
obişnuit al pastorului australian nu 
este diferit de cel al pastorilor din 
multe alte ţări. Pastorul australian 
obişnuit are următorul profil: vârsta, 
aproximativ 47 de ani; are sau nu 
studii teologice; simte chem area la 
slujire pentru biserică în proporţie 
de aproximativ 50 %; se află în acel 
loc de aproximativ patru ani; aceasta 
înseamnă că este aproximativ la a 
patra biserică păstorită şi deci, în 
scurt timp, va fi m utat într-o altă 
localitate.16

Un viitor luminos, plin de  
speranţă

Poate că întrebarea pe care 
fiecare ar trebui să şi-o pună este: ce 
trebuie să fac ca să răspândesc 
Evanghelia lui Isus Hristos? Ce sunt 
pregătit să fac acum? Ce sunt 
pregătit să abandonez? Ce pot să 
fac, chiar dacă n-am mai făcut lucrul 
acesta vreodată?

în  faţa noastră se află un viitor 
luminos. Da, luminos, dar care este 
în acelaşi timp aproape gri, înnorat, 
însă, aşa cum ne reaminteşte 
teologul german Wolfhart 
Pannenberg, „ca rezultat al venirii 
lui Isus, com unitatea creştină 
trebuie să fie com unitatea speranţei. 
Trăim în aşteptarea fericitei noastre 
speranţe, când va începe domnia 
deplină a lui Dum nezeu peste 
întregul păm ân t.... De aceea, 
chem area bisericii este să răm ână în 
lume, pentru  că acesta este locul 
unde se duce lupta pentru adevăr.”17

Oameni ai speranţei. Aceasta 
suntem şi trebuie să fim. De aceea, 
Pannenberg adaugă: „Com porta
mentul um an este modelat la fel de 
mult prin anticipare ca prin 
evaluarea trecutului.”18

Am început acest articol prin a 
pune două întrebări. V a avea

creştinismul un viitor în secolul 
XXI? Va avea biserica un viitor în 
secolul XXI? Permiteţi-mi să închei 
simplu, prin două cuvinte: Da, Da.
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Misiunea în culturi străine
Necesita mai mult decât o chemare

Copil fiind, am  savurat toate acele cărţi, 
pe care mi le adusese mama acasă -  
Tommy Goes to Africa (Tom m y merge în 
Africa), Bride on the Am azon (Mireasă pe 
Am azon), şi cartea lui Eric B. Hare,
Clever Qeen (Regina înţeleaptă). Cărţile 
şi-au făcut efectul, aşa că, într-o zi, am 
anunţat că voi fi misionară pe râul 
Amazon din Africa. Eram în vârstă de 
nouă ani. Evident, cunoştinţele mele de 
geografie aveau nevoie de o revizuire 
serioasă, înainte ca visul meu să poată fi 
împlinit. Cu toate acestea, pentru a 
deveni misionară, existau multe -  mult 
mai multe -  lucruri pe care trebuia să le 
învăţ şi de care să mă dezvăţ.

Am crescut într-un orăşel din zona 
centrală a vestului american. Noi partici
pam în mod regulat la serviciile 
religioase ale Bisericii Adventiste. Acolo 
a fost locul în care am înţeles pentru  
prima dată ce înseam nă „să mergi la 
biserică”. Biserica noastră locală era 
mică în com paraţie cu altele din oraş. 
Totuşi, aveam suficiente lucruri comune, 
care puteau să întărească şi să dezvolte în 
mintea m ea o idee sănătoasă despre 
„biserică”.

Am învăţat să-mi manifest respectul 
prin tăcere, să cânt imnurile lui Fanny

Crosby, să nu mestec niciodată gumă în 
biserică, să am întotdeauna pantofii bine 
lustruiţi şi să îngenunchez sau să stau în 
picioare la rugăciune. Am învăţat cum să 
fiu o „adventistă bună” -  ce să mănânc, 
cum să mă îmbrac, ce să gândesc şi cum 
să fiu. Când eram gata să merg la colegiu, 
stăpâneam  deja suficient de bine toate 
cunoştinţele privitoare la biserică. în  mod 
evident, eram  destul de avansată pe calea 
pentru a deveni o bună misionară.

în  colegiu, am studiat ca obiect 
principal educaţia, iar ca obiect secundar, 
religia. Părea o combinaţie bună -  in 
special pentru o femeie care dorea să 
devină misionară. Când am absolvit, 
simţeam că sunt pregătită să plec în 
lucrare. Tot ce aveam de făcut era să 
aştept o „chem are”, ceea ce de fapt 
însemna un loc de muncă. (Deoarece 
fusesem chemată de Dum nezeu încă de la 
vârsta de nouă ani)

în  cele din urmă, am plecat în 
misiune, nu în Amazon, ci în Orientul 
îndepărtat, în Singapore şi în Tailanda, 
unde am slujit timp de 23 de ani, în 
calitate de profesor, decan al colegiului 
de fete, pastor şi administrator de şcoală. 
Nu a fost întru totul ceea ce visasem. A  
fost mai mult, din multe puncte de

vedere, dar mai puţin, 
din altele şi diferit în 
toate privinţele. Totuşi, 
ceea ce m-a şocat cel 
mai mult, pe măsura 
trecerii timpului, s-a 
dovedit a fi faptul că o 
mare parte a vieţii mele 
trecute fusese aproape 
ineficientă în ceea ce 
priveşte pregătirea mea 
pentru  a face faţă 
câtorva dintre cele mai 
mari greutăţi ale 
misiunii.

Pat Gustin,
directorul Institutului de 

Misiune Mondială, 
Andrews University

Misionarul plecat 

în tari străine îsi/ /

părăseşte 

confortul si/

familiaritatea 

culturii, pentru a 

lucra printre 

oameni diferiţi./

O asemenea 

lucrare necesită 

o pregătire 

specială.
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Misionar în ţări străine

Un misionar plecat în ţări străine 
îşi părăseşte confortul şi familiarita
tea culturii proprii, pen tru  a merge 
într-un loc în care trebuie prezen
tată Evanghelia. E u  am dorit cu 
nerăbdare să merg ca profesor, 
întem eietor de biserici, lucrător 
medical sau în oricare altă poziţie. 
Pentru o asemenea lucrare specială, 
misionarul trebuie să fie pregătit.

In mod evident, prima cerinţă 
pentru a fi misionar este 
consacrarea şi ho tărârea de a urma 
călăuzirea lui Dumnezeu, asociate 
cu credinţa profundă şi încrederea 
în iubirea, puterea şi bunăvoinţa Lui 
de „a fi cu noi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului” (M atei 28,20). 
Apoi, de obicei, misionarul are 
nevoie de instruire într-un domeniu 
practic -  ca pastor, medic, contabil 
sau orice altceva.

După aceea, urmează o mulţime 
de alte cerinţe -  flexibilitate, în multe 
privinţe: un simţ al aventurii, 
aptitudini în privinţa spiritului de 
echipă, o cunoaştere a noului loc de 
slujire. Cred că aţi prins ideea.

Cea mai mare dintre toate 
cerinţele este adaptarea la schimbarea 
culturală. Cultura influenţează tot ceea 
ce facem şi gândim. Ea influenţează 
genul de muzică preferată, hrana pe 
care o consumăm, modul în care ne 
creştem copiii, felul în care ne 
adresăm părinţilor noştri, precum şi 
aproape toate aspectele vieţii. 
Cultura influenţează, de asemenea, 
ceea ce credem şi preţuim  (ce este 
frumos sau urât, bun sau rău, 
politicos sau nepoliticos, potrivit sau 
nepotrivit).

La nivelul cel mai profund, 
cultura influenţează concepţia 
noastră despre lume -  ce există cu 
adevărat (spiritele sau Dumnezeu), 
ce este mai uşor de crezut (a merge 
pe lună sau a avea „un ochi rău”) şi 
cum considerăm timpul şi spaţiul. 
Cultura noastră constituie o parte 
atât de integrantă din noi înşine, 
guvernând to t ceea ce gândim şi 
înfăptuim, încât nici măcar nu 
suntem conştienţi de impactul pe 
care îl are asupra noastră. Totuşi, ea

este acolo, definind în tăcere ceea ce 
este „normal”, ajutându-ne să luăm 
„hotărâri raţionale” şi făcându-ne în 
stare să funcţionăm într-o manieră 
integrată, în m od rezonabil, de la o 
zi la alta. Cultura noastră devine pe 
deplin înţeleasă numai atunci când 
intrăm în contact direct cu o altă 
cultură.

Când m ergem ca misionari într-o 
altă ţară, ajungem faţă în faţă cu o 
cultură diferită, dar la fel de valabilă 
ca şi a noastră şi descoperim repede 
că există deosebiri majore la toate 
cele trei niveluri (comportament 
exterior, credinţe şi valori, şi 
concepţia despre lume).

Unele dintre aceste deosebiri 
pot fi dictate de climă şi aşezare 
geografică. Anum ite alimente vor fi 
disponibile, altele nu. în multe 
locuri, este dificil să ai fulgi de 
porumb la micul dejun şi cartofi la 
prânz. Alte deosebiri sunt rezultatul 
a secole de istorie, religie şi tradiţie 
variate.

în  zilele noastre, pentru a te 
confrunta cu asemenea greutăţi, nu 
este nevoie să te muţi din punct de 
vedere fizic, dintr-o ţară în alta sau 
dintr-un grup cultural în altul. 
Globalizarea şi em igrarea în masă 
au creat situaţii multiculturale în 
fiecare oraş important din lume. 
Majoritatea bisericilor contemporane 
au comunităţi multiculturale, formate

din grupări etnice numeroase. 
A sem enea misionarilor, pastorii 
sunt confruntaţi cu aceleaşi 
dificultăţi legate de închinare, 
com portam ent şi alte subiecte de 
ordin cultural.

Când un misionar sau un pastor 
întâlneşte o nouă cultură, concepţia 
de „norm alitate” se evaporă. 
Comportamentul şi produsele din 
familie „jaloanele com portamentale”, 
valorile şi credinţele îm pământenite 
sunt supuse contestării. Misionarul 
se simte ca şi cum ar trăi într-o lume 
suprarealistă.

Adaptări culturale

Din necesitate, misionarii 
trebuie să se supună unor adaptări 
culturale imense. Nu este doar o 
situaţie care solicită o anume 
flexibilitate; este mult mai mult 
decât atât. Misionarul trebuie să 
devină asemenea unui copil, care 
începe să înveţe, încetul cu încetul, 
să manifeste în exterior formulele 
noii culturi, precum şi ceea ce se 
află dincolo de comportamentele, 
credinţele, valorile şi concepţiile 
despre viaţă ale respectivei culturi, 
în loc de a judeca totul prin prisma 
propriilor lor norme cu privire la 
ceea ce este „obişnuit”, misionarii 
trebuie să-şi revizuiască şi să-şi 
extindă standardele în aproape 
toate domeniile.
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Modul de viaţă tradiţional -  
alimentaţia, locuinţa, 
îmbrăcămintea, mijloacele de 
călătorie, jocurile şi sporturile, 
cântatul şi felul de închinare -  nu 
este bun sau rău în sine însuşi. 
Pastorii şi misionarii trebuie să 
cunoască, să ajungă să înţeleagă şi, 
în cele din urmă, să înveţe să 
aprecieze noile şi diferitele 
modalităţi de a face aproape totul.

Din nefericire, însăşi cultura 
proprie tinde să constituie un 
obstacol, care ne stă în cale la 
fiecare pas. Ca rezultat, prima 
noastră tendinţă este întotdeauna 
aceea de a eticheta negativ to t ceea 
ce este diferit de propriul nostru 
mod de a fi. Suntem înclinaţi să 
judecăm deosebirile ca fiind ceva 
greşit, ineficient, rău, stupid, 
risipitor, înapoiat etc.

Unul dintre domeniile cele mai 
sensibile pentru conducătorii 
religioşi şi misionari este 
închinarea. Personal a trebuit să 
învăţ că nu toate bisericile trebuiau 
să arate ca acelea din oraşul meu 
natal şi că nu toate serviciile de 
închinare trebuiau să respecte 
aceleaşi tipare ca acelea la care am 
participat în copilărie. Deşi pianele 
şi imnurile lui Fanny Crosby, orgile 
şi muzica de Bach sunt m inunate în 
anumite locuri, a trebuit să învăţ că 
simpla incantaţie a unui imn sau a 
unui psalm are o semnificaţie mai 
mare, dacă este acceptată în 
contextul modalităţilor de 
exprimare ale unei alte culturi.

Pentru a aduce laudă lui 
Dumnezeu, pot fi folosite multe 
instrum ente muzicale diferite. A  
insista ca oamenii să poarte pantofi 
lustruiţi la biserică, ar putea fi 
absurd acolo unde oamenii poartă 
sandale de cauciuc şi unde cultura 
le cere să se descalţe la intrarea în 
biserică, pentru a dovedi adevăratul 
respect. A  sta cu picioarele 
încrucişate pe podea sau chiar a te 
închina cu faţa până la păm ânt 
poate fi o poziţie mai potrivită 
pentru  rugăciune, decât a sta în 
picioare sau a îngenunchea, aşa cum 
ştiam din copilărie.

în  Biblie găsim, atât în domeniul 
vieţii, cât şi al închinării, un mozaic 
de culturi, în care şi prin care 
Dumnezeu a lucrat pentru a-Şi 
îndeplini scopul. Rareori a schimbat 
Dumnezeu ceva în viaţa de zi cu zi a 
oamenilor şi aproape întotdeauna a 
lucrat în interiorul limitelor 
conceptului lor de „norm alitate”, 
atât în ceea ce priveşte modul de 
viaţă, cât şi modul de închinare.

în  timpul vieţii nom ade a lui 
Avraam şi a Sarei, Dumnezeu s-a 
întâlnit cu ei în prezenţa unor altare 
simple, răspândite pretutindeni în 
Mesopotamia. Pe israeliţii din 
pustie, i-a îndrum at să construiască 
un cort transportabil, în care să 
locuiască, aşa cum locuiau ei. Mai 
târziu, în perioada monarhiei, 
Dumnezeu a locuit într-un templu 
magnific, „potrivit unui îm părat”. 
A dunările comunităţilor Noului 
Testament au fost radical diferite 
faţă de orice ar fi putut exista în 
timpul perioadei patriarhale.
Vedem că Dum nezeu S-a adaptat 
întotdeauna la modalităţile de 
gândire şi exprimare ale oamenilor 
cărora li se adresa.

Domnul Isus şi apostolul  
Pavel ca misionari

Să ne gândim la viaţa 
Mântuitorului Isus din perspectiva 
misionară. Dom nul Isus a făcut, de 
asemenea, adaptări majore în viaţa 
Sa, pentru  a se potrivi culturii 
„câmpului Său misionar”. în 
termeni teologici, ne referim la 
aceasta ca fiind modelul 
incarnaţional (cel privitor la 
întruparea Fiului lui Dumnezeu, în 
care natura divină este unită cu 
natura um ană n.r.). Implicaţiile 
misiologice ale slujirii Domnului 
Isus sunt enorme.

Domnul Hristos a lăsat în urmă 
cultura avansată şi glorioasă a 
cerului şi, pen tru  o perioadă de 33 
de ani, a trăit, S-a îmbrăcat, a 
mâncat şi S-a închinat asemenea 
oricărui alt evreu din secolul întâi, 
în  loc să se închine la auzul 
melodiei instrum entelor cereşti, S-a 
închinat la auzul sunetului

trâm biţelor făcute din corn de 
berbec şi al incantaţiilor de la 
templu.

Apostolul Pavel a urmat 
exemplul Domnului Isus în ceea ce 
priveşte adaptarea. El şi-a descris 
„m etodele”, încheind prin cuvintele 
semnificative: „M-am făcut tuturor 
totul, ca oricum să mântuiesc pe 
unii” (IC orin teni 9,19-22). Aşa cum 
declară Ralph Winter: „Dumnezeu 
nu i-a cerut nici unui om dintre 
neamuri, să comită un suicid 
cultural pentru  a deveni credincios”.

A tât Domnul Isus, cât şi 
apostolul Pavel, care au fost nişte 
misionari model, şi-au adaptat stilul 

de viaţă la cultura şi nevoile 
oamenilor cu care au intrat în 

legătură. D ar mai mult decât atât, 
au adaptat şi maniera de vestire a 
soliei. Să com parăm cuvintele 
adresate de Domnul Isus femeii 
samaritene (Ioan 4), cu modul în 
care i-a vorbit fariseului. Să ne 
gândim la m aniera în care i-a 
învăţat pe oamenii obişnuiţi, prin 
parabole bazate pe evenimente 
familiare vieţii lor de zi cu zi. Să 
examinăm cuvintele adresate de 
apostolul Pavel lui Agripa (Fapte 
25,25-26,23) şi să le com parăm cu 
modul în care le-a vorbit celor 
adunaţi în sinagoga din Tesalonic 
(Fapte 17,1-3), mulţimii „păgânilor” 
din Listra (Fapte 14,15-17) sau 
grecilor din Areopag (Fapte 17,22- 
23), şi să vedem cum a prezentat 
apostolul Pavel Evanghelia, luând 
întotdeauna în considerare pe 
ascultători, punctul lor de vedere, 
cunoştinţele şi fundalul lor cultural.

Eu am învăţat multe, de când am 
hotărât pentru  prim a dată, în acele 
zile de început, să devin misionară. 
Privind în urmă, la cărţile de 
povestiri misionare, pe care le-am 
citit când eram  copil, sunt convinsă 

că, de-a lungul istoriei, misionarii 
buni au urm at exemplul Domnului 
Isus şi al apostolului Pavel, 
„făcându-se totul tu tu ro r”, ca să 
poată mântui pe unii. în  cele din 
urmă, orice pastor, oricine slujeşte 
este un misionar.
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„La umbra 
aripilor Tale!" <»)

Olariu Daniel,
student la
Institutul Teologic Adventist

Unii sunt 

preocupaţi sa-i 

umbrească pe 

alţii, în timp ce

alţii caută/

protecţie la 

umbra altora.

Compromisul

Biblia nu se opreşte aici cu atacul ei 
virulent asupra acestor forme de 
exprimare a goanei după influenţă. Ea 
demască, în cele din urmă, o cale des 
folosită datorită aparentei legalităţi pe 
care o presupune. D ar şi aici, ca în 
situaţiile de mai sus, problem a de fond 
răm âne dorinţa după întâietate. De 
această dată, regăsim atât modelul 
personajului preocupat să ajungă umbră 
peste alţii, cât şi reprezentarea acelora 
care îşi caută protecţie la um bra altora. 
Ambele categorii apar redate descriptiv 
printr-o parabolă, procedeu folosit cu 
scopul de a prescrie o norm ă pentru noi. 
întâlnirea acestor clase, însoţite de 
interesele lor la masa de tratative, 
generează compromisul. O  dată instaurat 
un astfel de „târg”, ne învaţă pasajul 
biblic, el este asem ănător unui butoi cu 
pulbere, care aşteaptă o singură scânteie 
ca să-l aprindă. în  acest sens, să privim 
atent pericopa biblică, anticipată mai sus, 
din Judecători 9.

Cadrul este conturat de m oartea lui 
G hedeon şi de complicaţiile iscate în 
familie privind m oştenirea autorităţii 
lăsate în urm ă de către acesta. El avusese 
nu mai puţin de şaptezeci de fii şi toţi cu 
aceleaşi drepturi. Disputa era provocată 
de cine anum e va obţine statutul de 
„primul dintre egali”. Abimelec se 
dovedeşte a fi cel mai abil în a folosi 
ocaziile. Deoarece mama lui era din 
Sihem, mizează pe legătura lui de sânge 
cu aceştia. Strategia folosită a fost simplă. 
Mai întâi, a câştigat suportul fraţilor 
mamei lui şi al tu turor celor din „familia 
casei tatălui mamei sale”, pentru a 
răspândi ideea locuitorilor din Sihem, că 
„e mai bine ca un singur om să 
stăpânească peste ei, decât şaptezeci de

oameni, toţi fiii lui Ierubaal”. Rezultatul 
a fost cel aşteptat. „Inima oamenilor s-a 
aplecat spre Abimelec, căci îşi ziceau: „El 
este frate cu noi”. Al doilea pas, şi 
ultimul, a fost acela de a înlătura orice 
probabilitate de competiţie cu cei 
şaptezeci de fraţi. D e aceea a tocmit 
„nişte oameni fără căpătâi şi 
neastâm păraţi”, „a venit în casa tatălui 
său la Ofra şi a ucis pe fraţii săi, fiii lui 
Ierubaal, şaptezeci de oameni, pe aceeaşi 
piatră”. Singurul supravieţuitor a fost 
„Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ierubaal, 
căci se ascunsese”. Ca un purtător de 
cuvânt al lui Dumnezeu, se înfăţişează pe 
muntele Garizim, înaintea locuitorilor 
Sihemului, strigându-le cu glas tare o 
pildă. „Copacii au plecat să ungă un 
îm părat şi să-l pună în fruntea lor.” Vin 
cu oferta, pe rând, la măslin, la smochin şi 
la viţa-de-vie. Deşi era o ofertă tentantă, 
nici una dintre ele nu o acceptă, toate 
mulţumindu-se cu întrebuinţarea lor 
modestă în faţa oamenilor, dar de mare 
preţ în ochii lui Dumnezeu. „Atunci toţi 
copacii au zis spinului: ’Vino tu şi 
îm părăţeşte peste noi’. Şi spinul a răspuns 
copacilor: ’Dacă în adevăr vreţi să mă 
ungeţi ca îm părat al vostru, veniţi şi 
adăpostiţi-vă supt um bra mea; altfel, o să 
iasă un foc din spin, şi să mistuie cedrii 
Libanului’. ( . . .)  ’Dacă în adevăr şi cu 
toată curăţia v-aţi purtat voi astăzi faţă de 
Ierubaal şi casa lui, bine! Abimelec să fie 
bucuria voastră, şi voi bucuria lui! Dacă 
nu, să iasă un foc din Abimelec, şi să 
mistuie pe locuitorii din Sihem şi din casa 
lui Milo; şi un foc să iasă din locuitorii 
Sihemului şi din casa lui Milo, şi să 
mistuie pe Abimelec!’” Compromisul 
întocmit nu a fost de lungă durată. D upă 
trei ani, scânteia a declanşat butoiul cu 
pulbere. U n foc a ieşit din ambele părţi.
O cetate distrusă, case trecute prin foc,
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sute de oameni ucişi, în frunte cu 
Abimelec, acesta era bilanţul 
„târgului” dintre ei. Cel Preaînalt a 
stat atunci împotriva acestei 
înţelegeri şi continuă să stea şi 
astăzi, ori de câte ori apar astfel de 
aranjamente. Cei care stau şi astăzi 
la masa tratativelor, punând la cale 
astfel de planuri, au de luat în calcul 
neplăcerea cu care Dumnezeu 
priveşte asemenea situaţii şi modul 
prin care intervine prompt, spre a 
pune capăt compromisurilor:
„Atunci Dumnezeu a trimis un duh 
rău între Abimelec şi locuitorii 
Sihemului, şi locuitorii Sihemului au 
fost necredincioşi lui Abimelec”. 
N orm a prescrisă din acest pasaj este 
ca „între noi să nu fie aşa” . Cerul se 
va umple de bucurie când un singur 
om recunoaşte, regretă, mărturiseşte 
şi părăseşte un astfel de trai.

Scriitorul american Jack London 
relatează într-una din povestirile 
sale, Focul, întâm plarea tragică a 
unui om în ţinutul zăpezilor veşnice, 
Alaska. II găsim la numai trei zile 
distanţă de destinaţia sa. Mai are 
însă de înfruntat natura ce-i trimite 
frig, viscol şi un ger usturător. Pe 
lângă acestea, inima-i bate cu 
em oţie atunci când se gândeşte că 
i-a mai rămas doar trei beţe de 
chibrit. Calculul este simplu. Pentru 
a supravieţui, va trebui să facă un 
foc pe zi, iar pentru un foc avea 
rezervat doar un singur băţ de 
chibrit. în  prima zi, minunea se 
întâmplă; în ziua a doua, miracolul 
se repetă. îşi scoate mănuşile, 
urm ând parcă o procesiune sfântă, 
îşi ridică ochii în zare, asemenea 
unui patriarh pe vremuri, şi imploră 
tăcerea albă să-i dăruiască şi mâine 
minunea. A  treia zi, zorile răsar şi se 
amestecă straniu cu albul zăpezii. 
Ochii întredeschişi ai eroului aud 
chem area depărtării de a părăsi 
adăpostul. Pregătirile pentru 
ultimul foc au durat toată ziua. 
Hârtia, câteva crengi uscate şi rupte 
în bucăţi au fost aşezate sub haina 
de blană, spre a fi încălzite. în  
câteva minute, totul era pregătit, 
întors cu spatele către curenţii de 
aer pentru a-i opri, se aplecă 
deasupra aranjam entului făcut din

lemne şi hârtie, a scos cutia în care 
se ascundea ultimul băţ de chibrit şi, 
cu o îndem ânare de maestru, a făcut 
să se transforme în foc băţul, apoi 
hârtia şi lemnele. Focul era aprins. 
Cu un salt nebun, de victorie, părăsi 
câteva clipe pământul, pentru a 
striga tăcerii albe că va trăi. Revenit 
la sol, întreaga-i făptură se schimbă 
dintr-o dată. Focul era stins. Galbenul 
palid al disperării îi cucerea puţin 
câte puţin chipul. îngenuncheat în 
zăpadă, cu mâinile ridicate în formă 
de protest, cerceta împrejurimile, 
spre a descoperi vinovatul. II 
descoperise. E ra chiar el. încălcase 
prima regulă a exploratorilor 
zăpezii, care spunea să nu aşezi 
focul la umbra copacilor. întregu-i 
palat de hârtie şi lemne era acoperit 
de zăpada căzută de pe ramurile 
împletite ale mai multor copaci, iar 
condamnat lângă „palatul” său 
stătea îngenuncheat „îm păratul”.

Prinţi sau cerşetori, oameni 
simpli sau complicaţi, cu sau fără 
educaţie, suntem nevoiţi să 
recunoaştem adevărul unui vechi 
proverb. „La umbra marilor copaci 
nu cresc talente.” în acelaşi fel, 
„cuvântul proorociei” ne îndeamnă: 
„Nimeni să nu se lase să fie doar o 
maşină care să meargă după 
părerile altuia. ( . . .)  Răm âneţi în 
personalitatea pe care v-a dat-o 
D umnezeu. Să nu fiţi umbra 
nimănui. A şteptaţi ca Dum nezeu să 
lucreze în voi, pentru voi şi prin voi”. 
(Soliipentru tineret, p. 146, orig.)

„La um bra aripilor Tale"

în ciuda confuziei care domină 
căutările noastre după siguranţă, 
Biblia prezintă adevărata umbră ca 
loc real de sprijin. Psalmistul spune: 
„La um bra aripilor Tale găsesc fiii 
oamenilor adăpost” (Ps. 36,7). Sub 
această umbră începe adevărata 
şcoală a uceniciei. Cei care se 
înrolează în ea învaţă de la Marele 
învăţător şi se deprind să fie 
adevăraţi slujitori. Egoismul şi setea 
după întâietate vor fi mistuite de 
focul curăţitor al dragostei divine. 
Curăţia de caracter va stârpi 
pornirea inimii după „scaunele 
dintâi la ospeţe” şi „locurile dintâi

la sinagogi”. Farmecul de a sta „la 
umbra Celui A totputernic” 
înnobilează întreaga fiinţă. Se va şti 
atunci că „noi am umblat cu Isus”. 
Chem area noastră va fi de a purta 
pe FIristos în noi şi de a-L 
propovădui lumii, prin exemplu. 
Doar atunci şi alţii vor putea călca 
pe urmele paşilor noştri, „întrucât şi 
noi călcăm pe urmele paşilor lui 
Hristos”. Minunile „umbrei lui 
P etru” dovedesc aceasta. „Numărul 
celor ce credeau în Domnul, bărbaţi 
şi femei, se m ărea tot mai mult; 
până acolo că scoteau pe bolnavi 
chiar pe uliţe, şi îi puneau pe paturi 
şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci 
când va trece Petru, măcar umbra 
lui să treacă peste vreunul din 
ei”(Fapte 5,14-15). D oar la „umbra 
aripilor Lui” învăţăm adâncul 
smereniei care înalţă. „Aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeu: Eu însumi voi 
lua o răm urea din vârful unui cedru 
mare, şi o voi pune la pământ. Voi 
rupe din vârful ramurilor lui o 
mlădiţă fragedă şi o voi sădi pe un 
munte înalt şi ridicat. Şi anume, o 
voi sădi pe un munte înalt al lui 
Israel; ea va da lăstari, va aduce rod 
şi se va face un cedru măreţ. Păsări 
de tot felul se vor odihni sub el, tot 
ce are aripi se va odihni sub umbra 
ramurilor lui. Şi toţi copacii de pe 
câmp vor şti că Eu, Domnul, am 
coborât copacul care se înălţa şi am 
înălţat copacul care era plecat; că 
Eu am uscat copacul cel verde şi am 
înverzit copacul cel uscat. Eu, 
Domnul, am vorbit, şi voi face.”
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Antidot împotriva uitării

Florian Cârnu,
pastor în districtul Roşioii

„Binecuvântează, 

suflete; pe 

Domnul, si nu'  /

uita nici una din 

binefacerile Lui!"

Psalmii 103,2.

Când Dum nezeu l-a creat pe om, în 
Eden, facultăţile sale fizice, intelectuale, 
psihice şi spirituale erau perfecte şi cu un 
potenţial de dezvoltare nelimitat. D upă 
păcătuire, toate aceste laturi ale fiinţei 
um ane au fost drastic limitate. Totuşi, 
oamenii care au trăit înainte de potop au 
avut o vitalitate şi posibilităţi mult mai 
mari decât noi, cei de astăzi.

în tre funcţiile complexe ale creierului 
uman este şi memoria. M em oria este un 
proces psihic, care constă din întipărirea, 
păstrarea, recunoaşterea şi reproducerea 
unei experienţe din trecut. (Experienţă 
form ată din percepţii, idei, emoţii etc.).

Oamenii dinainte de potop aveau încă
o memorie foarte bună, reuşind să-şi 
transm ită de la o generaţie la alta toate 
cunoştinţele şi experienţa de viaţă, pe 
cale orală, fără alte mijloace. Pe măsură 
ce timpul a trecut şi degenerarea 
neamului omenesc s-a accentuat, a apărut 
un fenomen nou şi anume UITAREA. 
Când au dorit să-şi transmită lucruri din 
experienţa trecută, au constatat că nu îşi 
mai amintesc. A  U ITA  înseamnă a 
pierde din memorie, a nu-şi mai aduce 
aminte, a scăpa din vedere.

Atunci au început să înlocuiască 
memoria naturală a creierului cu alte 
metode de întipărire şi păstrare a 
informaţiei, pentru ca, pe baza acestora, 
ulterior să poată fi recunoscută şi 
reprodusă o experienţă din trecut. Aşa 
au apărut cărţile -  la început versiuni 
rudim entare din piei de animale, 
papirusuri sau tăbliţe de lut, de p ia tră  
etc. -  iar apoi a apărut tiparul. în  
secolele X IX  şi XX, au apărut şi alte 
mijloace de păstrare a informaţiei: hârtia 
fotografică, discurile, CD-urile, MD- 
urile, banda magnetică audio, video, 
m emoria computerelor.

Dum nezeu a venit în întâm pinarea 
uitării omeneşti, poruncind profeţilor şi 
apostolilor din vechime să-şi scrie 
experienţele lor de atunci, pen tru  ca noi, 
cei de astăzi, să le putem  rememora. Lui 
Moise, Dom nul i-a spus de multe ori să 
scrie. D e exemplu: C ântarea lui Moise.

Deut. 31,19.21: „Acum, scrieţi-vă 
cântarea aceasta. învaţă pe copiii lui

Israel s-o cânte, pune-le-o în gură... 
cântarea aceasta, care nu va fi uitată şi pe 
care uitarea n-o va şterge din gura 
urmaşilor, va sta ca m artoră împotriva 
acestui popor...”

Pavel com entează acest proces în 1 
Cor. 10,11. „Aceste lucruri li s-au 
întâm plat ca să ne slujească drept pilde, 
şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, 
peste care au venit sfârşiturile 
veacurilor.”

Iar Ellen G. W hite spune, de 
asemenea: „Nu avem a ne teme de nimic 
pentru  viitor decât de a nu uita drumul 
pe care ne-a condus Dum nezeu şi 
experienţele avute cu E l”.

înţelegem de aici că uitarea poate fi 
un proces extrem de periculos, chiar 
mortal, când se referă la experienţa 
noastră anterioară cu Dumnezeu. David 
zice în Psalmii 103,2: „Binecuvântează, 
suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din 
binefacerile Lui!” Nu uita! -  „El îţi iartă 
toate fărădelegile ta le” (vers. 3). Nu uita!
-  „El îţi vindecă toate bolile tale” (vers. 
3). Nu uita! -  „El îţi izbăveşte viaţa din 
groapă” (vers. 4). Nu uita! -  „El îţi 
satură de bunătăţi bătrâneţea” (vers. 5). 
Nu uita! -  „El te face să întinereşti iarăşi 
ca vulturul” (vers. 5).

Domnul a ştiut de la început că 
oamenii vor uita şi cele mai puternice şi 
înălţătoare experienţe avute cu El, de 
aceea le-a lăsat în vechime sărbători prin 
care să-şi amintească şi să retrăiască 
experienţele anterioare.

Cea mai veche sărbătoare prezentă pe 
paginile Scripturii, ca un antidot 
împotriva uitării, este Sabatul. Printre 
altele, Sabatul avea ca rol să ne 
amintească de Creator şi de creaţiune: 
Exod 20,8-11: „Adu-ţi aminte... căci în 
şase zile a făcut Domnul cerurile, 
păm ântul şi marea...”

Pastele a fost instituit cu ocazia ieşirii 
din robia egipteană şi avea drept scop 
amintirea tu turor acelor minuni care au 
însoţit eliberarea. Când copiii, cu spiritul 
lor cercetător, vor întreba: „De ce?”, „De 
ce mergem la tem plu?”, „De ce jertfim 
mielul?”, „De ce mâncăm azimi?” (Exod 
12,26), „Ce înseam nă obiceiul acesta?” -
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atunci să fie învăţaţi din experienţa 
anterioară. Exod 12,27: „Este jertfa 
de Paşte în cinstea Domnului, care a 
trecut pe lângă casele copiilor lui 
Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, 
şi ne-a scăpat casele noastre.”

Mai mult decât amintirea 
oricărei alte intervenţii a lui 
Dum nezeu în istoria lumii noastre 
este amintirea legată de persoana 
lui Isus Hristos. Pastele, sărbătoarea 
naţională a evreilor, urm a să fie 
desfiinţată prin crucificarea 
Mântuitorului. Această umbră 
întâlnise realitatea la cruce. D ar 
Isus nu intenţiona să lase neamul 
omenesc, care uită uşor, fără un 
mijloc de a-şi reaminti persoana şi 
jertfa Sa. D e aceea, El a instituit în 
locul Paştelui serviciul divin al Cinei 
Domnului, pentru  a-i ajuta pe 
urmaşii Săi să-şi amintească de El, 
amintire centrată pe jertfa de pe 
Golgota. Apostolul Pavel, descriind 
Cina D omnului în 1 Corinteni
11,24-25, spune: „... să faceţi lucrul 
acesta în amintirea M ea”. Există 
trei evenimente de care ne 
aminteşte serviciul împărtăşirii: 

Umilirea Domnului Isus este 
amintită de spălarea picioarelor care 
precede chiar împărtăşirea. „întreaga 
viaţă a lui Hristos fusese o viaţă de 
servire neegoistă. Nu pentru  a fi 
servit, ci pentru  a servi, fusese 
învăţătura dată de fiecare faptă a 
Lui. D ar ucenicii nu prinseseră încă 
învăţătura. La acest ultim Paşte,
Isus a repetat învăţătura Lui prin- 
tr-o ilustraţie pe care le-a întipărit-o 
pentru to tdeauna în mintea şi inima 
lor”. Ce a făcut aflăm din Ioan 
13,4-5: „S-a sculat de la masă, S-a 
dezbrăcat de hainele Lui, a luat un 
ştergar şi S-a încins cu el. Apoi, a 
turnat apă într-un lighean şi a 
început să spele picioarele 
ucenicilor şi să le şteargă cu 
ştergarul cu care era încins”. Prin 
spălarea picioarelor aproapelui 
nostru, ne reamintim umilirea 
suferită de Isus.

Chinul Său fizic şi sufletesc 
culminând cu moartea este al doilea 
eveniment amintit cu ocazia Cinei 
Domnului. Pâinea nedospită, care 
se frânge cu această ocazie, ne 
aminteşte de trupul Său, care S-a 
dat pen tru  noi, iar mustul ne 
aminteşte de sângele Său, care a

curs pentru salvarea noastră.
Al treilea eveniment de care se 

aminteşte cu ocazia Cinei este 
revenirea lui Isus. în Luca 22,18,
Isus a spus că „nu va mai bea de 
acum încolo din rodul viţei, până 
când va veni îm părăţia lui 
D um nezeu”. în  schimb, nouă ne 
porunceşte să „mâncăm din pâinea 
aceasta şi să bem din paharul acesta, 
vestind m oartea Domnului, până va 
veni E l”. (1 Cor. 11,26)

Efectele amintirii
Amintirea este bună, dar ea nu 

este un scop în sine, ci este doar 
resortul care ne împinge spre o 
experienţă mai înaltă cu Dumnezeu. 
D e aceea, iată care ar trebui să fie 
în viaţa noastră efectele amintirii 
celor trei evenimente enum erate 
anterior, aşa cum au fost ele 
descrise de Ellen White în cartea 
Hristos, Lum ina lumii.

Efectele amintirii umilirii 
Dom nului

„Când se reaminteşte umilinţa 
M ântuitorului pentru noi, gând se 
leagă de gând; un lanţ de amintiri 
este deşteptat, amintiri despre marea 
bunătate a lui Dumnezeu şi despre 
bunătatea şi duioşia prietenilor de 
pe pământ. Binecuvântările uitate, 
îndurările de care s-a abuzat, 
bunătatea luată în râs, sunt 
rechemate în minte. Rădăcinile de 
amărăciune, care au înăbuşit planta 
scumpă a iubirii, ies la iveală. 
Defectele de caracter, neglijarea 
datoriilor, nerecunoştinţa faţă de 
Dumnezeu, răceala faţă de fraţii 
noştri sunt reamintite. Păcatul este 
văzut în lumina în care îl priveşte 
Dumnezeu. Gândurile noastre nu 
sunt gânduri de mulţumire de sine, 
ci de aspră m ustrare de sine şi 
umilire. M intea este um plută de 
energie pen tru  a dărâm a orice 
piedică ce a cauzat înstrăinarea. 
G ândirea de rău şi vorbirea de rău 
sunt îndepărtate. Păcatele sunt 
mărturisite şi sunt iertate. Harul 
îmblânzitor al lui Hristos pătrunde 
în fiecare suflet, şi iubirea lui 
Hristos atrage inimile într-o fericită 
unire. Când în felul acesta s-a 
învăţat ceea ce trebuia din serviciul 
pregătitor, se deşteaptă dorinţa 
după o viaţă spirituală mai înaltă.
La dorinţa aceasta va răspunde

Martorul divin. Sufletul va fi înălţat.” 
(Hristos, Lum ina lumii, p. 481)

Efectele amintirii jertfei 
Domnului

„Când primim pâinea şi vinul, 
care simbolizează trupul frânt al lui 
Hristos şi sângele Lui vărsat, în 
imaginaţie, ne alăturăm la scena din 
camera de sus. Pare că trecem şi noi 
prin grădina consfinţită prin agonia 
Aceluia care a purtat păcatele lumii. 
Suntem şi noi martori la lupta prin 
care s-a câştigat îm păcarea noastră 
cu Dumnezeu. Hristos ne este arătat 
ca fiind răstignit între noi. Privind la 
Răscum părătorul răstignit, noi 
înţelegem mai bine măreţia şi 
însem nătatea sacrificiului făcut de 
M aiestatea cerului. Planul mântuirii 
e slăvit înaintea noastră şi gândul 
despre Golgota deşteaptă în inima 
noastră emoţii vii şi sfinte. în  inima 
noastră şi pe buzele noastre vor fi 
laude pentru  Dum nezeu şi pentru 
Miel, deoarece mândria şi adorarea 
de sine nu pot să crească în sufletul 
care păstrează o proaspătă amintire 
a celor petrecute pe Golgota. Acela 
care priveşte iubirea neîntrecută a 
M ântuitorului va fi înălţat în gând, 
curăţit în inimă şi transformat în 
caracter. El va merge în lume spre a 
fi o lumină, pentru  a reflecta într-o 
măsură oarecare această tainică iu
bire.” (Hristos, Lum ina lumii, p. 489)

Efectele amintirii revenirii 
Domnului

„Serviciul de îm părtăşire arată 
către a doua venire a lui Hristos. El 
urm ărea să ţină viu în mintea 
ucenicilor tocmai acest lucru... în 
cazul lor, au găsit mângâiere în 
nădejdea că D omnul lor va reveni. 
De un preţ ce nu poate fi arătat în 
cuvinte a fost pentru ei gândul: ’Ori 
de câte ori mâncaţi din pâinea 
aceasta, şi beţi din paharul acesta 
vestiţi m oartea Domnului până va 
veni’.” (Hristos, Lum ina lumii, p. 
488)

Concluzie
„Lucrurile acestea nu trebuie să 

le uităm niciodată. Iubirea lui Hristos, 
cu puterea ei de constrângere, 
trebuie să fie păstrată proaspătă în 
amintirea noastră. Hristos a instituit 
slujba aceasta, pentru ca ea să ne 
poată vorbi despre iubirea lui 
Dumnezeu, arătată nouă.” (Ibidem .)
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Plan de  adm itere  la I.T.A. Cernica — Facultatea de  Teologie

Specializarea
Nr. locuri

înscriere
Forma d e  

e xam in are
Data

exam inării
Z I FF

Teologie -  Limba şi 
literatura română

25 15 10-17.07.2002 Interviu 18.07.2002

Teologie -  Asistenţă 
socială

25 — 10-17.07.2002 Interviu 18.07.2002

Teologie pastorală 20 15 25.08-01.09.2002 Examen scris 03-04.09.2002

Maşter o f  Arts in Religion
D epartam entul de Educaţie al Uniunii Române, în 

colaborare cu Andrews University, anunţă deschiderea 
programului „M aşter of Arts in Religion” în cadrul 
Institutului Teologic Adventist de la Cernica.

Programul se va desfăşura pe o perioadă de 4 ani -  
câte 4 săptămâni cursuri de vară pe an.

Taxa: 800 USD/vară.
Susţinerea testului de limbă engleză: 10 iunie 2002.
Se pot înscrie absolvenţii de la specializarea Teolo

gie pastorală, cât şi absolvenţi ai altor specializări univer
sitare (cu susţinerea unor diferenţe în teologie, în 
timpul cursurilor).

Cursurile din acest an se vor desfăşura în perioada
1 iulie -  23 august. Pentru informaţi suplimentare: 
secretariatul I.T.A. -  01/2555865; responsabil program: 
pastor M odoran Gheorghe

Liceele teo lo g ice  -  măsuri restrictive
Din nefericire, seria măsurilor restrictive, îndreptate 

împotriva liceelor teologice continuă.
D upă măsura anunţată cu mai multe luni în urmă, 

de desfiinţare a profilurilor matematică-informatică şi 
limbi străine din cadrul liceelor teologice, cu o 
săptăm ână în urm ă am fost înştiinţaţi că s-au făcut 
reduceri drastice şi în cadrul planului de şcolarizare, 
începând cu anul şcolar 2002-2003. Din cele 4 clase cu 
care am început în ultimii 2 ani la Bucureşti, începând 
cu anul şcolar viitor (din toam na aceasta) nu am primit 
aprobarea decât pentru  o singură clasă, profil teologic, 
cu 28 de locuri. Faptul că restricţia anunţată se referă 
la toate liceele teologice, nu numai la cele adventiste, 
nu este de natură să reducă îngrijorările noastre 
privind viitorul acestor licee. Vom face demersurile şi 
intervenţiile necesare pentru  revenirea la planul de 
şcolarizare propus de noi (3 clase în Bucureşti şi câte 2 
clase pentru Craiova şi Cluj). Cu această ocazie, 
solicităm părinţilor şi elevilor în special, precum şi 
întregii biserici să ne rugăm pentru intervenţia lui 
D um nezeu în rezolvarea acestei situaţii.

Gheorghe Modoran / A A RC

Pagini de  limba română în „Revista 
Adventistă" spaniolă

începând cu anul acesta, publicaţia Bisericii 
Adventiste din Spania, „Revista Adventistă”, conţine un 
supliment de pagini în limba română. Articolul 
„A dunarea centenarului”, tradus în limba rom ână de fr. 
Liviu Olteanu, prezintă detaliat alegerile desfăşurate în 
perioada 27-30 martie 2002, în Sagunto, Spania. Având 
în vedere prezenţa tot mai numeroasă a membrilor 
adventişti de naţionalitate română, care reprezintă 
aproximativ jum ătate din numărul total de 8468 de 
membri ai Uniunii spaniole, invitaţia bisericii de a se 
adresa acestor membri în limba lor m aternă este 
binevenită şi folositoare.

Mirela Csavdari / AARC

Statele Baltice reiau form area de pastori 
adventişti

Pentru prim a dată în ultimii 50 de ani, Biserica 
Adventistă din Statele Baltice va acorda diploma de 
absolvire pastorilor adventişti în urma unui program 
local de pregătire. „Este un m om ent remarcabil”, a spus 
Joseph Gurubatham , preşedintele Universităţii Griggs. 
„Acesta este un serviciu acordat unei părţi a lumii care 
a fost foarte dezavantajată în timpul regimului 
comunist”. Primul grup de zece studenţi va primi 
diploma de BA în teologie, în luna iulie 2002. Studenţii 
provin din trei State Baltice: Estonia, Letonia şi 
Lituania, dar şi din Albania, Finlanda şi Grecia. „Am 
fost separaţi de biserica mondială pentru  mulţi ani”, a 
spus Valdis Zilgalvis, preşedintele Bisericii Adventiste 
din Statele Baltice. Membrii bisericii trebuiau să 
activeze în ilegalitate, unii erau trimişi în Siberia, iar 
Seminarul Teologic Baltic din Suzi a fost închis în 1940. 
„Acum noi pregătim pastori pentru  lucrarea mondială a 
bisericii”. Aceste trei republici şi-au câştigat 
independenţa după căderea Uniunii Sovietice din anii 
1991. Astăzi 6.500 de adventişti de ziua a şaptea se 
închină în Statele Baltice în aproximativ 80 de biserici.

Rezumat după Ansei Oliver, A N N
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Botez
Biserica „Betleem” din Ploieşti a fost organizată în 

toamna anului 2001 şi are 48 de membri, care s-au 
desprins din biserica „Sion” din aceeaşi localitate.

Cu entuziasm şi dăruire, membrii noii biserici s-au 
implicat în lucrarea misionară personală, predând studii 
biblice la domiciliu şi invitându-i pe cei interesaţi la 
serviciile divine.

Mulţi membri au urm at un program de vizitare 
sistematică a celor care au solicitat acest lucru.

Prezenţa la evanghelizarea prin satelit din 2002 a 
fost în medie de 70-80 de persoane dintre neadventişti. 
Ca urmare, aproximativ 25 de suflete solicită vizitare şi 
pregătire pentru  botez. în  Sabatul din 6 aprilie, am avut 
un botez şi cei pregătiţi până atunci -  29 de suflete -  au 
încheiat legământ cu Dumnezeu. Fiind primul botez 
după organizare, el rămâne de neuitat.

j

în aten ţia  pastorilor şi a m em brilor  
bisericii

Stimaţi fraţi şi colegi, consider că cea m ai bună cale 
de a comunica decesele fraţilor, surorilor şi aparţinătorilor 
Bisericii A .Z.Ş, care urmează să apară în Curierul Adventist, 
este să se facă prin intermediul pastorilor bisericilor 
locale, de care au aparţinut persoanele respective.
Această cale asigură mai m ultă obiectivitate şi aşază 
responsabilitatea asupra celor care trebuie să o poarte.

Necrologul ar trebui să conţină datele strict necesare: 
locul şi data naşterii, locul şi data decesului, perioada 
calităţii de membru, anii de slujire în biserică, dacă au 
fost, eventual trăsături de caracter pozitive, şi pastorul sau 
pastorii oficianţi. N u este necesară poza decedatului decât 
în cazuri speciale.

Dorim să ţinem seama de cele comunicate aici şi, pe  
viitor, să publicăm  doar acele decese care sunt anunţate 
de pastori şi a căror publicare este dorită dc fam iliile 
respective.

Cu dragoste şi preţuire,
A ron Moldovan

în  data de 27 martie 2002, 
fratele pastor pensionar Csongvay 
Karoly a trecut la odihnă, după o 
viaţă consacrată vestirii Evangheliei, 
salvării semenilor şi laudei lui 
Dumnezeu.

Născut pe data de 2 august 1907, 
din părinţi unitarieni, în localitatea 
Corneşti, de pe valea Arieşului, a 
fost al cincilea copil dintre cei zece 

fraţi. Copilăria i-a fost marcată dureros de primul 
război mondial, în care şi-a pierdut unul dintre fraţii 
lui mai mari.

Viitorul botez se prevede să aibă loc în trimestrul al 
III-lea al anului curent.

Nelu Dumitrescu

Providenţial, familia se m ută la Târnăveni 
(Diciosânmartin), unde, la 13 ani, fratele Karoly 
îmbrăţişează credinţa adventă. La puţin timp, toată 
familia îi urmează exemplul. în  1933 îşi term ină studiile 
teologice la Institutul biblic din Braşov-Stupini şi devine 
colportor.

în  iulie 1935, se căsătoreşte cu sora Cyedula Ilona. 
Dumnezeu le binecuvântează căsnicia cu patru copii -  
Alfred, Lorânt, Eva şi Arpâd.

Activitatea în câmpul Evangheliei l-a purtat pe 
teritoriu a trei conferinţe: Transilvania de Nord, 
Transilvania de Sud şi Banat. Ca lucrător biblic, a lucrat 
în Sighetul Marmaţiei, Satu Mare şi Dej, apoi ca pastor 
hirotonit în Odorheiul Secuiesc, Târgu Mureş şi 
O radea. Este pensionat în 1972, dar activează în 
continuare. Conform m ărturiei personale, apogeul 
lucrării sale îl constituie perioada de slujire din biserica 
locală Tg. Mureş A.

în martie 1995, după 60 de ani de căsnicie, trăieşte 
durerea despărţirii de scumpa sa soţie.

M arele vis al fratelui Csongvay de a-L vedea, în 
timpul vieţii sale pe Mântuitorul Isus Hristos revenind 
pe nori s-a destrămat. Obosit de povara vieţii şi de 
durerile ultimelor luni din viaţă, a primit m oartea ca pe 
o odihnă aşteptată, având nădejdea nestrăm utată a 
întâlnirii cu Domnul Hristos şi a revederii cu cei dragi.

La înm orm ântarea care a avut loc la Oradea, pe 29 
martie 2002, au participat fratele M emete Pavel, 
preşedintele conferinţei Banat, fratele Szâsz Erno, 
preşedintele conferinţei Transilvania de Nord, fratele 
M orar Marius, secretarul conf. Banat, fraţii pastori:
Dan Viorel, Nagy Kasza Gyula, Asanache Marcel, 
Banga Emil, Verebi Lâszlo, Hegyi A rpâd şi fraţii 
pastori pensionari: Gyeresi Jâzsef, Roşea D um itru şi 
Pap Săndor.

Consemnează Banga Emil, pastor, Oradea

la odihnă
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cuvântul preşedintelui

Decizii responsabile

A drian
Bocăneanu,
preşedintele Uniunii Române

Fără stabilitatea 

şi siguranţa 

lăuntrică, nici un 

loc de pe lume

nu este stabil si/

sigur.

Fără bogăţia

sufletească fată/

de credinţă si/ /

ascultare, nici o 

bogăţie 

exterioară nu 

este de ajuns ca 

să sature.

Creşterea este un proces care se 
desfăşoară lent şi cere hotărâre, efort şi 
consecvenţă. Deprinderi câştigate prin 
mici îm bunătăţiri în viaţa personală 
conturează, în timp, un caracter de 
valoare. La fel se progresează şi în 
relaţiile umane -  familie şi biserică. Este 
nevoie de inteligenţă, răbdare şi bunătate. 
Acumulări treptate, care încorporează 
chiar eforturi ale altor generaţii şi 
contribuţia consacrată a altor copii ai lui 
Dumnezeu, se concretizează în tipare de 
gândire şi de acţiune mai bine organizate, 
mai eficiente. Organizarea optim ă a vieţii, 
câştigată în timp, favorizează exprimarea 
trăsăturilor nobile de caracter şi 
încurajează manifestările credinţei. 
„Pentru cel înţelept, cărarea vieţii duce în 
sus” (Prov. 15*24).

Din nefericire, traseul invers se poate 
parcurge mult mai rapid. Este posibil ca 
un singur act sau o singură decizie să 
dezorganizeze viaţa pentru  multă vreme 
sau pentru totdeauna. Se pune în mişcare 
un lanţ de cauze şi efecte cu urmăriri 
întinse şi, într-o anum ită măsură, de 
necontrolat. Ordinea binefăcătoare, 
preluată de la generaţiile anterioare şi 
câştigată cu atâta efort, se distruge şi 
suntem readuşi la stadiul în care 
supravieţuirea ajunge preocuparea 
principală. în deruta şi nesiguranţa care 
urmează, compromisurile par singura 
soluţie şi hotărârile greşite vin unele după 
altele.

Aş vrea să ilustrez cele spuse, 
referindu-mă la trei situaţii din domenii 
precum: căsătoria, independenţa 
financiară şi emigraţia pentru  muncă.

Căsătoria

Cea mai intimă, com pletă şi cea mai 
durabilă dintre relaţiile um ane, căsătoria 
creştină cere celor doi să se asigure că au 
un angajament comun faţă de Dumnezeu, 
priorităţi spirituale identice sau foarte 
apropiate, acelaşi nivel de dedicare faţă

de misiune. Deşi apartenenţa la aceeaşi 
denom inaţiune nu reprezintă o garanţie 
în această privinţă, ea este totuşi o 
condiţie de plecare, atât de necesară. în 
general, fiecare persoană din biserică 
gândeşte aşa -  cel puţin până la un 
mom ent dat, când un tânăr se simte 
ataşat sentimental de o fată din afara 
bisericii sau când o tânără , din ce în ce 
mai îngrijorată de perspectiva de a 
răm âne necăsătorită în biserică, începe să 
primească atenţie din partea unui bărbat 
care nu este din biserică. Urm ează o 
perioadă de frăm ântare şi luptă, mintea 
începe să producă argumente pentru  care
o asemenea căsătorie nu este, la urma 
urmei, chiar aşa de rea. O dată luată 
decizia, în ciuda celor mai bune 
angajamente faţă de sine şi faţă de 
Dumnezeu, structura de valori şi de 
com portament, construită de-a lungul 
anilor, se dezorganizează în mare măsură. 
V iaţa se rearanjează, dar după criterii şi 
cu obiective care diferă foarte mult de 
proiectul iniţial. Tinerilor, hotărâţi-vă să 
luaţi numai acele decizii pentru căsătorie 
care ocrotesc valorile moştenite şi 
cultivate până aici. Căsătoria aduce 
întotdeauna un anumit risc de 
dezorganizare, de tulburare. De aceea, 
ţineţi cu tărie la m oştenirea voastră 
spirituală şi zidiţi pe temelia aceasta un 
edificiu armonios şi durabil!

Decizii financiare

Performanţele incredibile, realizate de 
persoane din jurul nostru, presiunea 
publicităţii, spiritul materialist, care se 
impune tot mai mult, ne fac să nu ne mai 
simţim bine cu nivelul nostru de viaţă. 
Raţiunea contestă mirajul fericirii 
obţinute prin cumpărături, dar 
nemulţumirea, invidia, obsesia bunăstării 
se acumulează până la o dccizie plină de 
mari promisiuni -  şi de riscuri şi mai 
mari. Rezervele familiei sunt încredinţate 
unui fond care promite multiplicarea lor
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rapidă, cu o rată care sfidează 
raţiunea. Bunuri de valoare durabilă 
sunt vândute şi banii sunt plasaţi 
într-o asem enea „afacere”. Sau se ia 
un îm prumut mare, destinat 
consumului sau unor nevoie false 
(de exemplu, o maşină mai nouă). 
Dintr-o dată, grija pentru banii 
„investiţi” sau povara restituirii 
împrumutului dezorganizează totul. 
Deci, în diferite feluri, atât 
pierderea, cât şi câştigul facil dintr-o 
asemenea aventură financiară 
dezorganizează grav viaţa. „O 
moştenire repede câştigată de la 
început nu va fi binecuvântată la 
sfârşit” (Prov. 20,21). Să preţuim 
ordinea, valoarea lucrului bine făcut 
şi independenţa financiară. Aceasta 
este temelia pe care putem  construi 
pentru viaţă.

Emigraţia pentru muncă

Doresc să fiu cât se poate de 
atent şi nu vreau să pun în discuţie 
motivele nimănui. Respect decizia 
fiecărei persoane în această privinţă 
şi încerc să fiu de folos celor care se 
află deja în diferite ţări occidentale. 
Când am posibilitatea, vizitez 
bisericile şi grupele româneşti din 
străinătate şi fac tot posibilul să 
transmit curaj, speranţă şi apel la 
trăire consacrată. Colegii mei şi 
diferitele instituţii ale Uniunii le 
dau o atenţie specială, sprijinindu-le 
cu programe şi materiale care să le 
fie de folos în viaţa de credinţă şi 
mai ales în misiune. Conducerea 
bisericii din diferite ţări, în care se 
află grupări mai mari de adventişti 
români, se bucură de impulsul pe 
care aceştia l-au adus în multe 
domenii, mai ales în mărturie şi 
misiune. Apreciem foarte mult 
sprijinul generos şi plin de sacrificiu 
primit din diasporă pentru diferite 
proiecte şi activităţi ale bisericii. 
Relaţiile sunt excelente şi cred din 
toată inima că vor fi la fel şi în 
continuare. Dar, dincolo de relaţiile 
excelente, rămân nişte realităţi 
îngrijorătoare. Toată delicateţea de 
pe lume nu ne împiedică să 
recunoaştem că, dincolo de unele 
nevoi care sunt reale, dincolo de 
unele reuşite, care de asemenea 
sunt reale, decizia de a merge într-o

altă ţară pentru  a munci are un 
potenţial uriaş de dezorganizare a 
vieţii. Sistemul de sprijin de acasă, 
de a cărui nevoie nici nu eram 
conştienţi, dispare tocmai atunci 
când suntem confruntaţi cu 
dificultăţi necunoscute mai înainte. 
M entalitatea de provizorat în ce 
priveşte şederea, locuinţa şi serviciul 
favorizează acceptarea „provizorie” 
a unor compromisuri cu consecinţe 
care nu sunt deloc provizorii. Poate 
că nu este de mirare că, la scurt 
timp după ce s-au aşezat în alte ţări, 
oameni de m are calibru, ca Avraam, 
Isaac, Samson şi David, au săvârşit 
uriaşe greşeli neprovocate.

Probabil că nici nu ne dăm 
seama de valoarea unor realităţi 
spirituale şi umane, care nu sunt 
accesibile ochiului: obişnuinţe de 
rugăciune şi viaţă de biserică, 
deprinderi şi tradiţii ale familiei, 
relaţii de sprijin şi ajutor, un anumit 
fel de a trăi viaţa, de a răspunde 
încercărilor, un  simţ a ceea ce se 
face şi ce nu se face. Nu rareori 
acestea sunt privite ca poveri inutile. 
In realitate, ele păstrează ordinea şi 
ne menţin pe trasee corecte. Aşa 
cum spunea un gânditor evreu, „nu 
noi ţinem Sabatul, ci el ne ţine pe 
noi”.

Posibilitatea de a face ceva nu 
garantează în mod automat 
corectitudinea acelei acţiuni. în  
Ghetsemani, Domnul Hristos a 
m ustrat pe Petru  cu întrebarea: 
„Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl 
Meu, care Mi-ar pune îndată la 
îndem ână mai mult de 
douăsprezece legiuni de îngeri?” 
(Mat. 26,53). D ar Domnul a luat 
decizii nu bazându-se pe ce putea, ci 
pe datoria pe care o avea, şi anum e 
să împlinească Scripturile: „Dar cum 
se vor împlini Scripturile?” (vers. 
54). Vă mărturisesc îngrijorarea 
m ea că în aceste chestiuni, ca şi în 
altele, viaţa şi deciziile noastre nu 
au fost influenţate într-o manieră 
mult mai clară de principiile 
noastre. Sunt îngrijorat cu privire la 
calitatea credinţei noastre, dacă 
punem aşteptările şi nevoile noastre
-  reale sau imaginare -  înaintea 
ascultării de Cel care ne-a făgăduit 
purtarea Sa de grijă. „Şi cel

neprihănit va trăi” (Evrei 10,38), 
dar aceasta se va face numai „prin 
credinţă”.

Aş dori să adaug un lucru: faptul 
că răm ânem  în ţara noastră şi 
continuăm aici viaţa şi munca nu 
asigură în mod autom at răm ânerea 
noastră lângă principiile neclintite 
ale credinţei noastre. Aşa că, fie că 
aveţi, fie că nu aveţi intenţia de a 
porni spre alte ţări pentru muncă, vă 
invit cu toată căldura să va concen
traţi eforturile pentru  adevărata 
călătorie, care nu trebuie să fie 
întreruptă niciodată: aceea către 
„cetatea care are temelii tari, al 
cărei m eşter şi ziditor este 
D umnezeu (Evr. 11,10). Numai pe 
aceste „temelii tari”, pe principiile 
de nestrămutat ale credinţei noastre, 
să construim fiecare zi a vieţii. Să 
păstrăm cu gelozie stabilitatea şi 
siguranţa lăuntrică, mărturia unui 
cuget curat, soliditatea convingerilor 
şi ataşamentul faţă de principii care 
nu se vor clătina nici în cel mai 
teribil cutremur, nici în cel mai 
distrugător război, nici în cel mai 
înspăimântător cataclism social.
Fără stabilitatea şi siguranţa 
lăuntrică, nici un loc de pe lume nu 
este stabil şi sigur. Fără bogăţia 
sufletească faţă de credinţă şi 
ascultare, nici o bogăţie exterioară 
nu este de ajuns ca să sature. Să 
preţuim  şi să păstrăm ceea ce ne 
zideşte în credinţă -  de restul nu se 
va mai spune o vorbă în veşnicie. 
Pentru acolo, să adunăm com oara 
noastră!

Şi o ultimă remarcă. Este 
adevărat că şi convertirea produce 
perturbări şi dezordine. D ar în acest 
caz, are loc o reorganizare a vieţii 
prin recunoaşterea cerinţelor lui 
Dumnezeu. Timpul capătă un nou 
sens prin introducerea Sabatului 
zilei a şaptea. Domeniul relaţiilor 
umane este reorganizat potrivit celei 
de-a doua table din Lege, iar 
închinarea este ordonată după 
prima tablă a Legii. Acest 
eveniment cere un enorm aport de 
energie din afară -  este lucrarea 
harului. „De aceea, cu atât mai mult 
trebuie să ne ţinem de lucrurile pe 
care le-am auzit, ca să fim depărtaţi 
de ele.” (Evrei 2,1).
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„Viaţă şi Sănătate”
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c o l e c ţ i a  „ E l l e n  W h i t e ’

s i m p l i t a t e a  a f o s t ,  
adesea,  co n s i de rat ă  semnul 
adevăratei  v a l o r i ;  n ic i  un 
a l t  cuvânt n-ar putea-o  
d e s c r i e  pe El len G. White 
a t â t  de bine ca a c e s t  
cuv ân t .
P r o l i f i c a  s c r i i t o a r e  nord- 
americană de l a  s f â r ş i t u l  
sec .  al x i x - l e a  şi  
începutul  se c .  al XX^lea, 
ş i - a  văzut  p u b l i c a te  in 
timpul v i e ţ i i  t r e i z e c i  ş i  
şapte  de c ă r ţ i , urmând ca 
după moartea sa să f i e  
p ub l i ca te  a l t e  douăzeci  
ş i  şapte  de l u c r ă r i .  Atât  
de mare e s t e  a t r a c ţ i a  
s c r i e r i l o r  s a l e ,  în c â t  
unele din c ă r ţ i l e  s a l e  au 
f o s t  vândute in număr de 
mil ioane ş i  au f o s t  
traduse în mai mult de o 
sută  de l i m b i .

Luând s c r i e r i l e  s a l e  
ca un aj u tor  pentru o 
î n ţ e l e g e r e  mai dep l in ă  a 
B i b l i e i ,  ş i  a p r o f e ţ i e i  în  
gene ra l ,  devine ev ident  
faptul  că an i i  care vor^ 
urma vor f i  mai bogaţi  în  
controverse  şi  ură decât  
o r i c a re  a l t ă  perioadă a
i s t o r i  e i . Totuşi  ş i  
ac e a s ta  e s t e  fără  î n d o i a l ă  
puterea sa ,  ea nu numai 
că precede evenimente le ,  
ci arată ca le a  de scăpare  
din tr a g ed ia  f i n a l ă  pe 
care omenirea ş i - o  
p r e g ă t e ş te .
Editura „v ia ţă  şi  
Să nătate” vă o f e ră  acum, 
î n t r - o  c o n d i ţ i e  g r a f i c ă  
super ioară ,  o s e r i e  din 
s c r i e r i l e  a tâ t  de 
valo roa se  a l e  lu i  El len G. 
Whi t e .
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