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Noi putem  avea o viziune 
asupra viitorului, asupra fericirii 
cereşti. In Biblie, sunt descoperite 
viziunile gloriei viitoare, scene 
zugrăvite de m âna lui Dumnezeu, 
şi acestea sunt scumpe bisericii 
Sale. Prin credinţă, noi putem  sta 
pe pragul cetăţii veşnice şi auzi 
plăcuta urare de bun venit, adre
sată acelora care, în viaţa aceasta, 
au conlucrat cu Hristos, soco
tind ca o cinste să sufere pentru 
Numele Său. Atunci când sunt 
rostite cuvintele: „Veniţi, binecu
vântaţii Tatălui Meu", ei îşi aruncă 
la picioarele Răscumpărătorului 
coroanele lor, exclamând: „Vred
nic este Mielul care a fost junghiat, 
să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria, cinstea, slava 
şi lauda ... A Celui ce şade pe 
scaunul de domnie şi a Mielului să 
fie lauda, cinstea, slava şi stăpâni
rea în vecii vecilor" (Matei 25,34; 
Apoc. 5,12.13).

Acolo, cei mântuiţi vor saluta 
pe cei care i-au condus la M ântui
torul şi toţi se vor uni în a lăuda pe 
Acela care a m urit pentru ca fiin
ţele omeneşti să poată avea viaţa 
care se măsoară cu viaţa lui D um 
nezeu. Lupta se va sfârşi. Necaz 
şi lupte nu vor mai fi. Cântece 
de biruinţă vor umple întreg cerul 
atunci când răscumpăraţii into
nează fericiţi melodia: „Vrednic, 
vrednic este Mielul care a fost jun 
ghiat, dar care trăieşte iarăşi ca un 
triumfător biruitor."

„M-am uitat, şi iată că era o 
mare gloată, pe care nu putea s-o 
numere nimeni, din orice seminţie, 
din orice norod şi de orice limbă, 
care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea 
Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, 
cu ram uri de finic în mâini; şi stri
gau cu glas tare şi ziceau: 'M ân
tuirea este a Dumnezeului nostru, 
care şade pe scaunul de domnie, şi 
a M ielului'" (Apoc. 7,9.10).

Ellen W hite, Faptele Apostoli
lor> p. 499-500.
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Un nou începujU-----

în aceste zile de început de an, cuvintele 
pe care fiecare dintre noi le-am auzit cel 
mai des au fost urările de bine, de fericire, 
sănătate... Multe dintre ele sunt exprimate 
din politeţe, altele sunt spuse cu toată 
inima. Un lucru este sigur, majoritatea se 
limitează la lucrurile vizibile, la aşteptările 
pământeşti pe care le au oamenii: fericire 
în familie, prosperitate, succes în carieră, 
sănătate şi lista ar putea continua. N u sunt 
neîndreptăţite, însă sunt suficiente? Dacă 
deschidem Biblia, primele cuvinte care ne 
întâm pină sunt: „La început, Dum nezeu a 
făcut..."

La început, Dumnezeu...
La început, Dumnezeu... Acest adevăr 

ar trebui scris în viaţa noastră, în inima 
şi mintea noastră. Este, oare, Dum nezeu 
la începutul hotărârilor noastre de început 
de an? Când porneşti cu Domnul, când 
Te adresezi Lui, înaintea oricărei activităţi, 
atunci poţi conta pe El pentru o zi, pentru 
un  an, pentru o viaţă, pentru veşnicie. Fie
care dintre noi trebuie să caute şi să preţu- 
iască, mai presus de orice altceva, părtăşia 
intimă cu Dumnezeu. Prezenţa Dom nului 
ne aduce călăuzirea Sa, ocrotirea, bucuria, 
speranţa învierii şi binecuvântări veşnice. 
Dar cum putem  avea pe Domnul înaintea 
noastră? Putem avea o continuă părtăşie cu 
El? Este posibil oare lucrul acesta?

Apoi, umblă tot cu Dumnezeu!
Viaţa patriarhului Enoh este un model de 

vieţuire în prezenţa lui Dumnezeu. Despre 
Enoh se spune că a umblat 300 de ani cu 
Dumnezeu, apoi a fost luat la cer. Expresia 
„a umblat cu D umnezeu" portretizează o 
viaţă de consacrare, de încredere deplină 
în călăuzirea divină, o menţinere a celei 
mai intime relaţii cu Dumnezeu. Viaţa lui 
Enoh a fost într-o armonie desăvârşită cu

voia divină. Faptul că el a manifestat o con
stantă credincioşie cu Dum nezeu pe o peri
oadă de 300 de ani este o încurajare pentru 
aceia dintre noi cărora ni se pare dificil să 
„umblăm cu Dumnezeu" chiar o zi. Dar 
cum s-a manifestat această umblare a patri
arhului cu Dumnezeu?

„Umblarea lui Enoh cu Dum nezeu n-a 
fost în transă sau în viziune, ci în toate 
îndatoririle zilnice ale vieţii sale. El n-a 
devenit un  pustnic, izolându-se complet de 
lume, căci el avea o lucrare de făcut pentru 
Dum nezeu în această lume. In familie şi in 
legăturile sale cu oamenii, ca soţ şi tată, ca 
prieten şi cetăţean, el a fost slujitorul dârz 
şi de neclintit al lui Dumnezeu. Inima sa 
era în armonie cu voinţa lui Dumnezeu." 
Patriarhi şi profeţi, ed. 1996, p. 75

însă este posibil ca într-o viaţă supra
aglomerată, ca în zilele noastre, să ai o 
comuniune continuă cu Dumnezeu, să tră
ieşti perm anent în prezenţa Lui?

„în mijlocul unei vieţi de muncă activă, 
Enoh a m enţinut cu stăruinţă comuniunea 
sa cu Dumnezeu. Cu cât era mai mare şi 
mai presantă lucrarea, cu atât mai continue 
şi mai fierbinţi erau rugăciunile. La inter
vale de timp, el continua să se retragă din 
societate... Având o astfel de comuniune cu 
Dumnezeu, Enoh a ajuns să reflecte din ce 
în ce mai mult chipul lui Dumnezeu." Ibid.

înainte de a păşi mai departe în anul 
care urmează, haideţi să-L invităm pe 
Dom nul să ne însoţească în călătoria 
acestui an. Când Isus va merge înaintea 
noastră, atunci El va fi prezent în gândurile 
noastre, ne va conduce viaţa şi-L vom recu
noaşte în fiecare detaliu al existenţei noas
tre. Prezenţa Sa ne va ajuta să trecem cu bine 
prin situaţiile neprevăzute pe care le vom 
întâmpina şi bucurii nespuse ne vor însoţi.

Gabriel Dincă
redactor-şef
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Karen şi 
Ron Flowers

directori ai 
Departamentului 
Slujirea Familiei, 
Conferinţa Generală 
a Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea

UNITATEA ÎN 
MĂRTURIE

Hristos S-a rugat pentru unitate între 
urmaşii Săi. Şi unde altundeva ar putea 
căuta El această unitate decât în inimile 
celor care alcătuiesc un cuplu şi care şi-au 
găsit mântuirea în El, căutând să dem on
streze harul Său, unul faţă de celălalt, în 
toate aspectele vieţii lor de familie.

Există cineva căruia să nu-i placă să 
meargă la nunţi? Tot ceea ce este legat de 
o nuntă: florile, muzica, îmbrăcămintea şi 
mai ales rochia miresei, toate au menirea 
de a demonstra latura strălucitoare a căsă
toriei. Căsătoria este im portantă pentru noi 
toţi. în ziua nunţii, toate cuplurile sunt 
nerăbdătoare să găsească diferite căi prin 
care să-şi poată exprima sentimentele, să 
pornească cu dreptul în viaţa de cuplu.

De curând, nişte prieteni ne-au oferit 
m inunatul privilegiu de a participa la cere
monia căsătoriei lor. Era o zi num ai bună 
de acumulat amintiri. Vrăjit de atmosfera 
din jurul lui, de muzică, de cuvintele inspi
rate ale pastorului şi mai ales de prezenţa 
frumoasei sale mirese, atunci când a fost 
întrebat „O iei în căsătorie pe...?", mirele 
a răspuns plin de entuziasm: „Bineînţeles 
că da!" Pătruns de fiorul romantic, el şi-a

depăşit toate inhibiţiile şi, după ce au fost 
prezentaţi ca soţ şi soţie, şi-a luat cu hotă
râre mireasa in braţe şi a coborât cu ea cele 
câteva trepte ale amvonului.

Unicitatea căsătoriei: „Un singur trup"
D um nezeu acordă căsătoriei o im por

tanţă chiar mai mare decât îi acordăm noi. 
Dumnezeu a dorit ca, prin experienţa deve
nirii un singur trup (Gen. 2,24), fiecare 
cuplu să dea o m ărturie deosebită lumii, cu 
privire la efectul unificator pe care îl are 
dragostea divină asupra inimilor omeneşti.

De la un  singur trup  la „un singur trup"
In Geneza 2, Biblia descrie crearea 

primei fiinţe omeneşti. Relatarea porneşte 
de la crearea unui „om" (un prototip 
pentru întreaga omenire) -  în Gen. 2,7 -  
şi ajunge în punctul în care acest „om" 
devine doi -  bărbat (iş, în limba ebraică) 
şi femeie (işa) (Geneza 2,18.21.22). Punctul 
culminant este atins atunci când aceştia doi 
sunt uniţi din nou, prin căsătorie (Gen.
2,24). Cuvântul din limba ebraică tradus 
prin „trup", în Geneza 2,24, este acelaşi 
cuvânt tradus prin „carne", în Geneza 2,21.

Femeia şi bărbatul au origine comună -  
am ândoi au fost făcuţi de mâna lui D um ne
zeu. „Eva a fost creată dintr-o coastă luată 
de la Adam, aceasta însem nând că ea nu
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trebuia să-l controleze, să-l stăpâ
nească pe el, care era capul, dar 
nici să fie călcată în picioare ca 
fiind inferioară, ci să stea lângă el 
ca fiind egală, să fie iubită şi ocro
tită de el." (Patriarhi şi profeţi, ed. 
1999, pag. 30)

La început, ei au fost creaţi com
plementari, ca părţi armonioase 
ale unui întreg. Atât Geneza 5,2, 
cât şi Geneza 1,26.27 arată faptul 
că această unitate era perfectă în 
„ziua în care au fost făcuţi", D um 
nezeu dându-le am ândurora ace
laşi nume: „om". îm preună, ei 
formau un  „om". N um ai după 
cădere descoperim că femeia se 
num ea „Eva", iar bărbatul, 
„Adam".

Semnificaţia profundă a expre
siei „un singur trup"

Cuvintele „un singur trup", din 
Geneza 2,24, au implicaţii enorme. 
Ele se referă la intimitatea fizică, 
dar nu  numai. Legătura emoţi
onală şi spirituală, dăruirea şi 
acceptarea reciprocă, devotamen
tul, fidelitatea de neclintit, angaja
m entul şi implicarea totală -  toate 
acestea sunt cuprinse în aceste 
cuvinte care alcătuiesc o schemă 
a căsătoriei. Această unitate nu 
înseamnă însă pierderea trăsături
lor proprii de personalitate, când 
unul devine um bra celuilalt, ci 
reprezintă o unitate desăvârşită, 
reciprocitate şi armonie între două 
persoane distincte care îşi 
păstrează trăsăturile personale, 
fiind în acelaşi timp egale una cu 
cealaltă.

Piedici în calea unităţii
Când păcatul a început să 

influenţeze natura um ană, relaţia 
soţ-soţie s-a schimbat. Blestemul 
păcatului a avut un impact nega
tiv asupra căsătoriei (Geneza
3,16). Aşadar, sub imperiul păca
tului, căsnicia a început să sufere 
de egoism, de căutarea câştigului 
personal şi de tendinţa de a 
exploata şi domina. In starea per
fectă de la început, nici unul 
dintre sexe nu-1 domina pe celă

lalt. Dar, o dată cu intrarea păca
tului, masculinitatea şi feminitatea 
au suferit transformări şi împleti
rea lor delicată în cadrul căsătoriei 
a fost tulburată.

„Când a creat-o pe Eva, D um ne
zeu a intenţionat ca aceasta să nu-i 
fie nici inferioară, nici superioară 
bărbatului, ci să-i fie egală în toate 
lucrurile...

Dar, după păcatul Evei, întrucât 
a fost prima în nelegiuire, Domnul 
i-a spus că A dam  va stăpâni 
peste ea. Ea urm a să se afle într-o 
relaţie de supunere faţă de soţul 
ei, iar aceasta era o parte a bleste
mului." (M ărturii, voi. 3, pag. 529)

Egoismul sufletului uman
Scriptura consideră egoismul ca 

fiind cauza deteriorării relaţiilor 
dintre noi, unii cu alţii, şi dintre 
noi şi Dum nezeu (Ier. 17,9). Egois
m ul se manifestă uneori, în cadrul 
relaţiilor, prin însingurare, prin 
ascunderea sentimentelor, prin 
lipsa de comunicare sau prin 
ceartă, prin aruncarea vinei unul 
asupra celuilalt sau prin încerca
rea de a domina. Egoismul este 
cauza diferenţelor normale care 
apar între oameni în ceea ce pri
veşte vârsta, rasa, sexul, tem pera
mentul, atitudinile, obiceiurile, cu 
riscul exagerării şi intensificării. 
Deseori se ajunge la neînţelegeri, 
mânie şi conflicte. Cu cât două 
inimi căzute se apropie mai m ult 
una de cealaltă, aşa cum se întâm 

plă în cazul unei căsnicii, cu atât 
există posibilitatea mai mare de a 
apărea neînţelegeri.

Efectele blestemului
Aşa cum o demonstrează atât 

Scriptura, cât şi istoria umană, 
căsnicia a devenit ceva cu totul 
diferit de ceea ce era în Eden. Bles
temul a făcut ca în căsnicie să-şi 
facă apariţia abuzul şi denatura
rea, în toate formele imaginabile. 
Multe culturi au legiferat modele 
de căsătorie în care au acordat 
supremaţie bărbatului (vezi Estera 
1,19-22). Caracterul unic al căs
niciei şi atacurile vrăjmaşului 
asupra acestei instituţii pot fi com
parate cu distorsionările şi schim
bările aduse adevărului despre 
Sabat.

Multe cupluri doresc să ajungă 
să cunoască ce înseamnă egalita
tea şi reciprocitatea în căsnicie. 
Când sunt întrebaţi, soţii susţin că 
şi-ar dori acest lucru. Psihologii 
descoperă că multe cupluri se 
străduiesc să atingă aceste puncte, 
neştiind cum să adopte un stil de 
viaţă ce deseori intră în conflict cu 
normele culturale şi sociale. Mulţi 
nu  sunt conştienţi de faptul că 
aceste două principii -  al egalităţii 
şi al reciprocităţii -  fac parte din 
planul lui Dum nezeu de la înce
put şi că, prin Hristos, El a făcut 
posibil ca familiile să le experi
menteze drept crâmpeie a ceea ce 
a fost Edenul la început.
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Din nou una în Hristos
Dum nezeu nu a renunţat la 

planul Său iniţial, ca bărbaţii şi 
femeile să devină una în cadrul 
căsătoriei. Isus a reafirmat idealul 
edenic (Matei 19,5.6), ştiind că 
Evanghelia Sa a răscum părat căsă
toria, i-a răscum părat pe femei şi 
pe bărbaţi şi a oferit mijloacele 
prin care oamenii să se poată 
bucura de această instituţie sfântă, 
aşa cum a plănuit Dumnezeu. 
„Căsătoria a fost pervertită de 
păcat, aşa cum s-a întâm plat cu 
toate celelalte daruri bune pe care 
le-a încredinţat Dum nezeu ome
nirii; dar scopul Evangheliei este 
acela de a reface puritatea şi fru
museţea ei." (Cugetări de p e  M un
tele Fericirilor, ed. 2003, pag. 58). 
John Stott, binecunoscutul scriitor

şi profesor de Biblie, scrie: „în 
linişte şi cu discreţie, Isus a des
fiinţat blestemul căderii în păcat, 
a reînnobilat femeia cu blândeţea 
ei parţial pierdută şi a recâştigat, 
pentru cetăţenii noii Sale îm pără
ţii, binecuvântarea de la început a 
creaţiunii -  egalitatea între sexe". 
(J. Stott. Involvem ent: social and  
sexual relationships in the m odern  
w orld  [1984], pag. 136)

împăcare la cruce
Creştinismul autentic 
desfiinţează toate barierele 
religioase, culturale, sociale 
sau sexuale care îi separă 
pe oameni (Galateni 3,28).
Crucea lui Hristos este 
punctul de plecare pentru 
împăcare (Efeseni 2,14-18). 
Blestemul a însem nat supu- tj  
nerea soţiei faţă de soţul 
ei. Dar Evanghelia prom o
vează un alt concept, acela 
al supunerii reciproce (Efe
seni 5,21-29), care, dacă este 
crezut şi pus în practică, 
va duce la neutralizarea 
blestemului şi a conse
cinţelor sale, scoţând în 
evidenţă, în schimb, dra
gostea şi sacrificiul soţilor 
unul pentru celălalt. Hris
tos produce schimbări în 
căsniciile creştinilor. Intre 
ei va începe să existe o 
nouă intimitate. Soţii şi 
soţiile „vor moşteni 
îm preună harul vieţii" (1 Petru
3,1-7).
Datorită legăm ântului făcut cu 
Hristos, putem  să ne oferim 
!unul altuia o căsnicie în care să 
existe egalitate şi libertate, fiecare 
ipăstrându-şi trăsăturile personale, 
în  Hristos, legătura solidă dintre 
bărbat şi femeie nu mai poate fi 
distrusă, iar egalitatea şi unitatea 
dintre soţ şi soţie este refăcută."
(E. Achtemeier, The com m itted  
marriage [1976], pag. 104)

Căsătoria ca lucrare
Mărturie în unitate

Isus S-a preocupat de m ărturia 
pe care aveau să o dea ucenicii 
Săi înaintea altora: „Şi Mă rog nu 
num ai pentru ei, ci şi pentru cei 
ce vor crede în Mine prin cuvân
tul lor. Mă rog ca toţi să fie una, 
cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu 
în Tine: ca şi ei să fie una în Noi, 
pentru ca lum ea să creadă că Tu 
M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe 
care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să 
fie una, cum şi noi suntem una.
Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca

ei să fie în chip desăvârşit una, 
ca să cunoască lumea că Tu M-ai 
trimis, şi că i-ai iubit cum M-ai 
iubit pe Mine" (Ioan 17,20-23).
Şi unde altundeva ar putea El 
căuta această unitate decât în ini
mile celor care alcătuiesc un cuplu 
şi care şi-au găsit mântuirea în 
El, dem onstrând harul divin unul 
faţă de celălalt, în toate aspectele 
vieţii lor de familie?

Isus le-a spus ucenicilor că noi 
suntem „lumina lumii" şi că nu 
ar trebui să fim ca alţii, încercând 
să ascundem lumina sub obrocul 
convenţiilor, ci să o punem  în sfeş
nic pentru ca să lumineze asupra 
„tuturor celor din casă" (Matei
5,14.15). E oare posibil ca aceasta 
să fie şi îndatorirea căminelor 
creştine? Aceasta înseamnă oare 
ceva mai m ult decât o ocupaţie 
pe viaţă, în care ne luptăm, creş
tem, învăţăm şi ne străduim să ne 
respectăm angajamentul faţă de 
Dumnezeu şi unii faţă de alţii? 
înseamnă cumva că trebuie să fim 
o lumină care străluceşte în întu
nericul din căminele societăţii în 
care trăim? [...]
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Prin felul în care noi, soţii, ne 
înţelegem unul cu altul şi cu copiii 
noştri, transmitem lumii în agonie 
din jurul nostru fie mesajul că 
există încă speranţă de vindecare 
a rănilor ei cumplite, fie mesajul 
că pacientul are o boală mortală 
şi că nu există şansă de vindecare. 
Prin im portanţa pe care o acor
dăm  căsniciilor, noi proclamăm 
vestea că Isus a învins păcatul şi 
în sfera maritală sau dăm m ărtu 
rie cu privire la faptul că Isus nu 
poate face nimic pentru reconcilie
rea soţului şi a soţiei, a părinţilor 
şi a copiilor, a bătrânilor şi a tine
rilor. (E. Achtemeier, The com m it- 
ted marriage [1976], pag. 107,108)

Atmosfera de acasă
Primele persoane în faţa cărora 

dă m ărturie căsnicia sunt membrii 
familiei. Sănătatea vieţii de familie 
depinde în bună parte de sănăta
tea relaţiei de căsătorie.

Afecţiunea reciprocă dintre soţ 
şi soţie este pentru familie ceea ce 
este sistemul de încălzire pentru 
o casă. Aceasta va menţine rela
ţiile dintre toţi membrii familiei 
într-o atmosferă plăcută şi confor
tabilă. Aceasta nu  înseamnă totuşi 
că pacea familiei nu  va fi tul
burată niciodată. Încercarea de a 
menţine o stare de linişte super

ficială poate genera mai degrabă 
nefericire, făcând ca, o dată apă
rută, ostilitatea să nu poată fi 
exprimată şi rezolvată. O familie 
în care există afecţiune autentică 
va putea face faţă încercărilor de 
acest gen fără ca relaţiile să aibă 
de suferit. N u absenţa probleme
lor caracterizează o familie feri
cită, ci siguranţa şi încrederea că 
relaţiile din cadrul căminului sunt 
atât de solide, încât membrii fami
liei pot face faţă oricăror probleme 
ce ar putea apărea. (D. & V. Mace, 
In the presence o f God [1985], pag. 
109)

Dincolo de uşa casei noastre
Toate cuplurile creştine căsăto

rite reprezintă o echipă ce poate 
lucra eficient pentru  întărirea şi 
încurajarea altor cupluri şi per
soane. Există o mare nevoie astăzi 
ca fiecare familie să lucreze cu alte 
familii din cadrul şi din afara bise
ricii. Mulţi soţi şi multe soţii simt 
astăzi o mare nevoie de îndru 
mare şi încurajare în ceea ce pri
veşte căminul lor. Din ce în ce mai 
puţine cupluri au modele de căs
nicii durabile şi devotate. Noi, ca 
familii creştine, putem  fi prietenii 
lor.

Afecţiunea noastră trebuie să 
depăşească graniţele eului şi ale 
cercului reprezentat de zidurile 
căminului. Există ocazii preţioase 
pentru aceia care vor dori să facă 
din căminele lor o binecuvântare 
pentru alţii. Influenţa socială este 
o putere minunată. O putem  
folosi, dacă dorim, ca un mijloc de 
a-i ajuta pe cei din jurul nostru.
(.Divina vindecare, ed. 1997, pag. 
335)

In cadrul lucrării de evanghe
lizare, dezvoltarea şi potenţialul 
căsătoriei sunt enorme. Progra
mele de îmbunătăţire a vieţii de 
cuplu şi grupele de dezvoltare 
maritală le-au oferit familiilor 
creştine ocazia de a avea părtăşie 
şi de a-şi povesti experienţele în 
ceea ce priveşte efectele iubirii lui 
Dum nezeu asupra vieţilor lor. O 
soţie a scris cele ce urm ează în

legătură cu efectele pe care în tru 
nirile cuplurilor creştine le-au 
avut asupra vieţii lor de familie:

„Participam de doi ani la semi
narul de îmbunătăţire a vieţii de 
cuplu. In casa noastră au început 
să aibă loc schimbări. Orele pe 
care obişnuiam să le petrecem 
în faţa televizorului le petrecem 
acum studiind şi citind. Casetele 
cu predicile despre neprihănirea 
prin credinţă, care zăcuseră cu 
anii în sertarul de la birou, au fost 
scoase şi ascultate. Domnul ne-a 
ajutat să creştem pas cu pas, din 
punct de vedere spiritual. Deprin
derile noastre de comunicare s-au 
îmbunătăţit datorită celor învăţate 
la seminar. Acum ne e m ult mai 
uşor să ne comunicăm sentimen
tele profunde pe care le avem 
unul faţă de altul şi să discutăm 
despre problemele noastre. Şi rela
ţia cu copiii noştri adolescenţi s-a 
îmbunătăţit.

Mă îngrijoram deseori cu privire 
la faptul că nu sunt în stare să-mi 
mărturisesc credinţa în faţa altora. 
D upă ce am participat la semi
narul de îmbunătăţire a vieţii de 
cuplu, temerile mele au dispărut. 
Când Isus îţi schimbă viaţa în felul 
în care a schimbat-o pe a mea, 
nu poţi să nu le spui şi altora." 
(Ariene Jenkins, citată de R. & P. 
Dudley, în M arried and glad o f i t  
[1980], pag. 138,139)

Dum nezeu cheamă astăzi toate 
cuplurile căsătorite să bea din fân
tâna iubirii Sale, făcând ca dragos
tea să atragă după sine respect, 
iertare şi grijă unii faţă de alţii. 
Când îşi dă seama de dezvoltarea 
pe toate planurile şi de vindecarea 
pe care le aduce cu sine credinţa 
creştină, orice cuplu nu poate 
decât să se implice într-un efort 
dinamic de evanghelizare relaţi
onală. Cei doi soţi vor construi 
poduri de prietenie cu alte 
cupluri, punându-le în legătură cu 
Cel care le poartă necontenit de 
grijă, atât pe plan personal, cât şi 
în ceea ce priveşte căsnicia.

Traducere: Delia Buciuman
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C u m  să te 

de

John McVay

decan al Seminarului 
Teologic Adventist 
Berrien Springs, 
Michigan

Purtători ai Numelui divin
JjpEfSStni 3 este unul dintre cele mai im por
tante pasaje biblice pentru viaţa de familie, 
începând cu versetul 14, apostolul scrie: 
lată dejce, zic, îmi plec genunchii înaintea 
Tatălui D om nului nostru Isus Hristos, din 
care îşi trage numele orice familie, în ceruri 
si pe pământ". Vă surâde gândul acesta? 
în textul grecesc original se află un mic joc 
de cuvinte, care nu reiese şi din traducere. 
Cuvântului „tată" îi corespunde grecescul 
„pater". îl regăsiţi şi în cuvântul „patriarh", 
nu-i aşa? Pentru „familie" se foloseşte ter
menul „patria". Aşadar Pavel spune: „Iată 
de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea lui 
Pater din care îşi trage numele orice patria, 
în ceruri şi pe pământ". Apostolul foloseşte 
fonetica limbii. Orice familie (patria), în 
ceruri şi pe pământ, îşi trage numele din 
Tată (Pater).

Familia ta Ii aparţine lui Dumnezeu
Familia ta, cu toate imperfecţiunile sale, 

îi aparţine lui Dumnezeu. Acesta este 
mesajul pe care ni-1 transmite apostolul. 
Apropo, cred că el ne mai spune că toate 
fiinţele omeneşti sunt copii ai Tatălui. Misi
unea atrăgătoare pe care o avem în calitate 
de creştini nu este să-i forţăm pe oameni să 
intre în familia Tatălui, ci să le transmitem 
vestea încântătoare că ei sun t deja m em bri 
ai acestei familii. Familia ta, cu toate 
imperfecţiunile sale, îi aparţine lui D um 
nezeu; familia ta, cu toate imperfecţiunile 
sale, nu  se află în strânsoarea crudă a 
sorţii, ci în mâinile ocrotitoare ale lui Dum 
nezeu. Mesajul apostolului este: D um ne
zeu iubeşte familiile imperfecte. Ele poartă 
Numele divin; ele poartă însemnul aparte
nenţei de Dumnezeu.

Dum nezeu iubeşte familia ta imperfectă 
şi orice familie imperfectă. El tânjeşte ca 
fiecare familie să îl recunoască drept Tată 
al tuturor şi să devină o familie a credinţei. 
Atunci când vasele stau m orm an în chiu
vetă, când copiii se ceartă şi nu-i chip să-i 
desparţi, când cutia poştală se umple cu 
note de plată, când relaţia cu partenerul se 
răceşte, când comportamentul adolescenţi
lor îţi dă dureri de cap -  când se întâmplă 
toate acestea -  este uşor să te simţi copleşit 
de probleme şi de neputinţă. însă familia 
ta cea imperfectă, ca orice familie de altfel, 
este a lui Dumnezeu. Iar Dum nezeu nu 
ascultă doar certurile, El aude şi râsul.
N u ascultă doar neînţelegerile, El aude şi 
cuvintele de încurajare. Dumnezeu nu pri
veşte num ai lacrimile care curg; El le vede 
şi pe cele care sunt şterse.

Să folosim resursele divine
Dum nezeu te invită ca, în mijlocul pro

blemelor şi situaţiilor fără ieşire, să iei în 
considerare toate posibilităţile şi oportu
nităţile. Dumnezeu doreşte să-ţi ofere o 
putere interioară care să te susţină în încer
cări. Dum nezeu este gata să te înconjoare 
cu o dragoste divină, care să te ajute să 
creşti. Ascultă mai departe gândul pe care 
l-am început în Efeseni 3,14:

„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii îna
intea Tatălui Dom nului nostru Isus Hristos, 
din care îşi trage numele orice familie, în 
ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit 
cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întă
riţi în putere, prin D uhul Lui, în omul din 
lăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în 
inimile voastre prin credinţă."
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Să înţelegem creşterea şi anga
jamentul

în cartea sa Caring and Com m it- 
m en t (Purtare de grijă şi angaja
m ent -1988), Lewis Smedes redă 
experienţa prietenului său Ralph. 
La două luni după divorţul său, 
Ralph se simţea copleşit de regrete 
pentru că nu reuşise să-şi ţină 
angajamentul. El a căutat alinare 
în consiliere.

„Ar trebui să fii recunoscător", 
i-a spus terapeutul său, „ai înche
iat o etapă im portantă în călătoria 
descoperirii de sine. Fosta soţie 
te-a însoţit în această călătorie 
până la un  punct. Te-a ajutat cât 
a putut. Este adevărat, nu a atins 
perfecţiunea pe care o cauţi, aşa că 
trebuie să mergi mai departe. Insă 
fii recunoscător pentru darul ei şi 
păstrează-1 cu tine acum, când îţi 
reiei drumul." (pag. 73)

Vezi, pentru terapeutul pe care 
şi l-a ales Ralph, angajamentul pe 
care ţi-1 iei în căsătorie este o 
investiţie pentru creşterea ta. Con
form acestei păreri, atunci când, 
pentru o vreme, investiţia cuiva 
nu aduce beneficiile scontate, este 
timpul ca persoana respectivă să 
întrerupă relaţia şi să caute pe alt
cineva cu un potenţial mai mare 
de a-i satisface aşteptările. Smedes 
comentează asupra acestui angaja
ment de tip „investiţie personală", 
apoi descoperă un alt fel de anga
jament, care conduce într-adevăr 
la creştere:

„Creşterea adevărată este mai 
sănătoasă atunci când aşezăm 
angajamentul faţă de o altă per
soană mai presus de interesul per
sonal...

N u vom atinge maturitatea câtă 
vreme alergăm după fantezii. Iar 
un  adevăr general despre căsnicie 
este că fiecare caz concret are 
imperfecţiunile sale. Nimeni nu 
se căsătoreşte exact cu persoana 
potrivită; toţi ne căsătorim cu 
cineva care este doar aproximativ 
potrivit pentru noi. Toţi suntem 
parteneri cu defecte. Dacă accep
tăm acest fapt de viaţă regretabil, 
dar întăritor, putem  fi pregătiţi 
pentru o creştere adevărată.

N u ne acordăm şanse bune 
pentru creşterea personală, dacă 
alergăm în continuare după fan
tasma femeii sau a bărbatului 
ideal. Creştem atunci când ne 
reînnoim angajamentul faţă de 
singurul partener de căsătorie pe 
care îl avem. Creştem atunci când 
nu mai visăm la o căsnicie per
fectă, ci ne adaptăm  cu purtare 
de grijă la cea pe care o avem.
Cel mai bine creştem atunci când 
uităm de propria dezvoltare şi ne 
investim eforturile în purtarea de 
grijă." (pag. 73)

Smedes concluzionează: „Iată 
o schimbare interesantă de 
perspectivă: în loc să ne ofere 
motivul suficient pentru a renunţa 
la un  angajament de viaţă, nevoia 
noastră de creştere constituie de 
fapt prim ul argum ent pentru a 
ni-1 păstra." (pag. 74) Cuvintele 
lui Smedes sunt adevărate nu 
doar pentru relaţia de căsătorie, ci 
şi în ce priveşte angajamentul pe 
care fiecare m em bru al familiei şi-l 
ia faţă de ceilalţi.

Să revenim la textul din Efeseni 
3: „Şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia 
slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi 
în putere, prin Duhul Lui, în omul 
din lăuntru, aşa încât Hristos să 
locuiască în inimile voastre prin 
credinţă; pentru ca, având rădă
cina şi temelia pusă în dragoste, 
să puteţi pricepe îm preună cu toţi 
sfinţii care este lărgimea, lungi
mea, adâncimea şi înălţimea; şi să 
cunoaşteţi dragostea lui Hristos, 
care întrece orice cunoştinţă, ca să 
ajungeţi plini de toată plinătatea 
lui Dum nezeu" (vers. 16-19).

Să creştem în dragoste
Epoca în care trăim nu este 

prielnică familiei. Dragostea din 
familie începe să se stingă. însă 
apostolul spune: „Mă rog să puteţi 
cunoaşte ceva din măreţia dra
gostei lui Dumnezeu; mă rog să 
puteţi primi o transfuzie de dra
goste, de iubire divină, care poate 
birui încercările şi ispitele de peste 
vreme. Dum nezeu iubeşte fami
liile imperfecte ca a ta, ca a mea 
şi ca acelea pe care le slujim. Aşa

că mă rog să fiţi în stare să întem e
iaţi o familie a dragostei, o familie 
a credinţei. Mă rog să fiţi în 
stare să hrăniţi familiile credinţei." 
Versetele 20 şi 21: „Iar a Celui 
ce, prin puterea care lucrează în 
noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi, a Lui 
să fie slava în Biserică şi în Hristos 
Isus, din neam în neam, în vecii 
vecilor! Amin."

„Dan" şi familia lui 
imperfectă

Să luăm, de exemplu, un om pe 
care l-am num it „Dan". Nu ştiu 
când şi-a dat prima oară seama 
„Dan" că familia lui nu era tocmai 
perfectă, însă cred că nu a durat 
mult până a ajuns la această 
concluzie. Pe casetele de familie 
fuseseră înregistrate cu destulă 
fidelitate evenimentele trecute şi, 
deşi nimeni nu îşi propusese acest 
lucru, casetele erau rulate mereu 
de la început.

Treptat, copilul „Dan" creşte 
şi începe să sesizeze tulburări 
de sonor şi imagine -  un  oftat 
dispreţuitor, înăbuşit destul de 
repede, sau zâmbetul răutăcios al 
unui frate, dispărând de îndată ce 
părinţii intră în cameră. încet, dar 
sigur, „Dan" începe să pună cap 
la cap povestea familiei sale, în 
care şi el are un rol de jucat.

Evident, fraţii mai mari îl consi
deră inferior. La o vârstă destul 
de fragedă descoperă şi motivul: 
mama lui nu este mama lor. Deşi 
îi trebuie mai mult ca să priceapă 
această parte din poveste, se pare 
că data concepţiei sale precedă 
ziua nunţii părinţilor săi. (Aceasta 
s-a întâm plat cu ani în urmă, 
când simţul moralităţii privitoare 
la relaţiile conjugale era destul de 
pronunţat. Totuşi, în ciuda acestui 
simţ al moralităţii, oamenii nu au 
înţeles că, deşi părinţii unui copil 
pot avea o relaţie ilegitimă, nu  se 
poate vorbi despre un copil ile
gitim.) Fraţii mai mari o dispre
ţuiesc pe mam a sa pentru că l-a 
sedus pe tatăl lor. Implicit privesc 
spre copilul ei cu acelaşi dispreţ.
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Purtând durerea familiei
Lucrurile în familie nu au evo

luat pozitiv. Relaţiile nu erau aşa 
cum ar fi trebuit. Acum, toţi m em 
brii familiei observă imperfecţiu
nile şi încep să urmeze clasicul 
exemplu de „a găsi ţapul ispăşi
tor", îm povărând o singură per
soană cu vina pentru întregul 
eşec. Ei ajung la concluzia că fami
lia lor are probleme. Toate proble
mele au şi o cauză. Aşa că l-au 
luat în vizor pe „Dan". „Dan" este 
motivul. Dacă „Dan" s-ar da pe 
brazdă sau ar dispărea din peisaj, 
toate ar merge strună. In aseme
nea cazuri, atenţia membrilor nu 
se îndreaptă spre familie ca un 
întreg, nu se caută tratarea uni
tăţii, nu se examinează relaţiile 
şubrede în ansamblul lor, ci doar 
se îngrămădeşte vina, din nou şi 
din nou, asupra celui care a fost 
desemnat ţap ispăşitor.

Iată-1 pe „Dan" păşind pragul 
adolescenţei. Un anume incident 
îi modelează sau, mai bine zis, 
îi deformează imaginea de sine.
De sărbători, „Dan" şi familia 
lui merg într-un loc îndrăgit de 
toţi. Când se face tim pul de ple
care, familia îşi strânge lucrurile şi 
pleacă, dar rămâne ceva în urmă. 
N u este vorba de locul de vacanţă 
preferat. Este ceva mai m ult decât 
pisica sau termosul. L-au uitat pe 
„Dan"! Această experienţă repre
zintă un fel de metaforă a disfunc- 
ţiei din familie, iar „Dan" trage 
concluzia că poate ar fi mai bine 
fără el. Dacă pur şi simplu s-ar 
rătăci, poate că familia lui va fi sau 
ar deveni o familie perfectă.

Descoperindu-şi valoarea 
personală

Lucrurile s-au agravat când a 
m urit tata. Insă „Dan" este o per
soană cu totul remarcabilă. Aşa 
cum ştii, spiritul omului nu  este 
uşor de supus. In ciuda vitregiilor
-  dovezile unui trecut murdar, 
vina de ţap ispăşitor, coaliţia 
potrivnică a familiei, zâmbetele 
răutăcioase şi gesturile dispreţui

toare - , „Dan" reuşeşte cumva să 
se prindă de ideea că, indiferent 
de ce cred ceilalţi, el este deosebit, 
îşi are locul său în viaţă, are 
un destin, o misiune şi, în cele 
din urmă, îşi aduce la îndeplinire 
propriul proiect care îi aduce un 
succes nebănuit.

Cu toate acestea, fraţii lui între
ţin vechea poveste; îşi bat joc 
de realizările sale. încearcă să-l 
determine să se extindă mai mult 
decât îi permit resursele pentru 
a-şi dovedi valoarea înaintea lor, 
însă „Dan" refuză. în faţa realiză
rilor sale, ei sunt în  stare chiar să 
o întoarcă pe mama lui împotriva 
sa. Ei reuşesc să şi-o facă aliat, 
calificându-i geniul drept nebu
nie. Probabil că această stare de 
lucruri îl răneşte profund.

în  cele din urm ă, caseta familiei 
rulează din nou. De data aceasta 
sonorul este tare -  dat la maxi
mum, pe o mega scară de concert. 
„Dan" devine ţapul ispăşitor nu 
doar pentru familie, ci pentru 
întregul popor. Moare de o 
moarte ruşinoasă -  pe o cruce 
romană.

Cum s-a schimbat familia lui 
„Dan"

Totuşi, la piciorul acelei cruci 
vechi şi aspre, se întâm plă ceva.
Se întâmplă ceva cu familia lui 
Isus. Ai observat? în Faptele 
Apostolilor, chiar in introducerea 
acestui glorios raport despre viaţa 
bisericii după înălţarea lui Isus, 
Scriptura spune: „Toţi aceştia stă
ruiau cu un cuget în rugăciune 
şi în cereri" (Fapte 1,14). Ce 
făceau toţi acei oameni? Stăruiau 
în rugăciune. Iar pasajul continuă: 
„împreună cu femeile şi cu Maria, 
mama lui Isus, şi cu fraţii Lui".

Răsfoind filele Noului Testa
ment, descoperim două cărţi mici, 
despre care mulţi cred că au 
fost scrise de doi dintre fraţii 
lui Isus, Iacov şi Iuda. Iată cum 
se prezintă Iacov în introducerea 
epistolei sale: „Iacov, rob al lui 
Dumnezeu şi al Dom nului Isus

Hristos". Iacov, un rob al lui Isus! 
Iar în cap. 2, vers. 1, vorbeşte 
despre „Domnul nostru Isus Hris
tos, Domnul slavei". Impresio
nant! Ajungem şi la Epistola lui 
Iuda. în versetele 1 şi 2, citim: 
„Iuda, rob al lui Isus Hristos, 
şi fratele lui Iacov" (ce frumos 
sună!), „către cei chemaţi, care 
sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl, şi 
păstraţi pentru Isus Hristos: îndu 
rarea, pacea şi dragostea să vă fie 
înmulţite". Versetul 4 se referă la 
Isus, „singurul nostru Stăpân şi 
Domn Isus Hristos".

La piciorul crucii vechi şi aspre, 
se întâmplă ceva care transformă 
filmul uzat al casetelor de familie. 
Se întâmplă ceva care converteşte 
spiritul acuzator în evlavie. Fami
lia lui Isus, aşa imperfectă cum 
este, devine o familie a credinţei.

Mesajul povestirii, de fapt mesa
jul Evangheliei, este acesta: trans
formarea din familia lui Isus nu 
reprezintă un  caz izolat. Aceeaşi 
schimbare poate avea loc în fami
lia ta şi a mea, în orice familie cu 
care venim în contact.

„Iată de ce, zic, îmi plec genun
chii înaintea Tatălui Domnului 
nostru Isus Hristos, din care îşi 
trage numele orice familie, în 
ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, 
potrivit cu bogăţia slavei Sale, să 
vă facă să vă întăriţi în putere, 
prin Duhul Lui, în omul din lăun- 
tru, aşa încât Hristos să locuiască 
în inimile voastre prin credinţă; 
pentru ca, având rădăcina şi teme
lia pusă în dragoste, să puteţi pri
cepe îm preună cu toţi sfinţii care 
este lărgimea, lungimea, adânci
mea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi 
dragostea lui Hristos, care întrece 
orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui D um 
nezeu. Iar a Celui ce, prin puterea 
care lucrează în noi, poate să facă 
nespus mai m ult decât cerem sau 
gândim  noi, a Lui sa fie slava 
în Biserică şi în Hristos Isus, din 
neam în neam, în vecii vecilor! 
Amin." (Efeseni 3,14-21)

Traducere: Oaria Pascu
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Este doctrina Tri-Unitătii
A

o invenţie omenească?
t

Adventismul şi doctrina Trinităţii
De când adevărul curat se poate predica 

în m od relativ liber, eroarea are, în mod 
inevitabil, mai m are libertate de circulaţie. 
Spirite neliniştite, nu întotdeauna arogante, 
dar lipsite de simţul proporţiilor unei 
asemenea îndeletniciri, se simt chemate 
să pună sub semnul îndoielii învăţăturile 
Bisericii. îndoiala are rolul ei constructiv 
şi creativ, dacă cercetătorul este sincer, 
modest şi docil. Dar dacă îndoiala lui 
devine o profesiune de credinţă, alimentată 
de o m ândrie specific religioasă, ea îi 
viciază cercetarea, în ciuda sincerităţii 
şi nobleţii scopului. Aşa se face că se 
ridică în zilele noastre spirite pornite la 
război total împotriva lui Ellen White, 
împotriva Judecăţii de cercetare şi a mai 
tu turor interpretărilor adventiste istorice. 
Alţii încearcă să-L facă mai bun  (!) pe 
Dum nezeul Bibliei, susţinând -  împotriva 
tu turor evidenţelor C u v ân tu lu i! -  că 
Dum nezeu niciodată nu ia viaţa nimănui, 
în fine, o altă categorie, preocupată de 
destinele Bisericii, încearcă să ţină în loc 
progresul cercetării biblice, susţinând 
că Biserica noastră ar trebui să răm ână 
la părerile Părinţilor adventişti (pionie
rilor), în orice privinţă. Intre aceştia din 
urm ă se poate considera şi noua mişcare 
antitrinitară (semiariană), care doreşte să 
reînvie părerile pe care o parte im portantă 
a pionierilor noştri americani din sec.
XVIII le aveau cu privire la Dumnezeire. 
Erwin Gane şi Russell Hoit au dovedit că, 
până pe la anii 1890, ideile antitrinitare 
erau dominante printre adventişti; că,

Florin Lăiu

lector, Institutul 
Teologic Adventist

nezeirea M ântuitorului şi după îndem 
nurile repetate ale lui Ellen White, care 
ne-a trimis mereu la Biblie, credinţa în doc
trina Sfintei Trinităţi este atât de comună 
între noi, încât cei mai m ulţi nici nu  ştiu 
că altădată reprezentanţi influenţi ai Biseri
cii noastre învăţau şi scriau ceva destul de 
diferit. Acei Părinţi, pe care-i respectăm, 
credeau că trinitarismul ar fi un  îm prum ut 
păgân, pe care ni l-ar fi transmis Biserica 
Catolică.

D upă 1980, a apărut o nouă generaţie 
de antitrinitari, căutând să o tragă şi 
pe Ellen White (post-mortem!) de partea 
lor şi trâm biţând că acceptarea doctrinei 
Trinităţii ar fi apostazia „O m ega".2 De 
câtva timp, au apărut materiale şi în limba 
română, în special cartea lui Allen Stump 
(„Criza Omega în Adventism"), care este 
expusă şi pe w eb 3 şi pusă în circulaţie de 
un frate rom ân care are nevoie de o nouă 
convertire. Descoperirea că mulţi Părinţi 
ai Bisericii noastre au fost antitrinitari sau

între 1890-1900, diverse declaraţii ale lui 
Ellen White au dirijat teologia adventistă 
înspre trinitarism; şi că, până la 1930, orice 
teologie adventistă antitrinitară a m urit
o dată cu Părinţii care o susţinuseră, iar 
trinitarism ul a devenit poziţia standard a 
Bisericii până astăzi.1 Dar acesta nu este 
singurul detaliu teologic în care Biserica 
şi-a schimbat poziţia. Şi mărturisirea 
noastră fundam entală este că noi nu avem 
alt crez decât Scriptura.

D upă încercările lui Ellet Waggoner 
şi Alonzo Jones, în 1888, de a ne 
confrunta mai serios, între altele, cu dum-
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cel puţin  semiarieni ne atenuează 
însă zelul de a-i condamna pe 
aceşti învăţători noi, care vor să 
ne întoarcă la unele din „cărările 
vechi". Pot fi şi ei sinceri. Dar 
suntem datori să ne apărăm 
credinţa şi frăţietatea.

Antitrinitarismul (sub numele 
de arianism )4 a bântuit întreaga 
Biserică în sec. IV-V, după ce unii 
cochetaseră cu idei asemănătoare 
încă din sec. III. D upă înăbuşirea 
lui prin forţă militară şi politică în 
sec. VI-VII, el s-a ridicat din nou 
în aripa umanistă a Reformei, sub 
numele de socinianism sau uni- 
tarianism, lăsând unele rămăşiţe 
prin Ardeal. Se poate ca şi saba- 
tarienii ardeleni să fi fost de 
aceeaşi concepţie.

Unitarianismul a influenţat gân
direa unor învăţaţi protestanţi, 
între care şi a fizicianului Sir Isaac 
N ew ton.5 Mai nou, în sec. XIX era 
la modă, în anumite cercuri ameri
cane, de unde a fost preluat din 
aer de unele noi confesiuni, care 
au confundat prea mult protestan
tismul cu anticatolicismul6, şi de 
gânditorii comozi, care au preferat 
raţionalismul înaintea Scripturii.

Ce învaţă Biblia
Antitrinitarismul se întemeiază 

pe principiul umanist-raţionalist 
că adevărul este întotdeauna „raţi
onal", nimic nu poate fi supraraţi- 
onal. întrucât doctrina Tri-Unităţii 
este paradoxală -  există Un Singur 
Dum nezeu în Trei Persoane 
ei o resping, aducând şi unele 
argumente din Biblie, în m od 
selectiv şi tendenţios. Dar Biblia 
este foarte categorică în privinţa 
aceasta. Deşi ea nu foloseşte 
cuvinte ca Triadă sau Treime şi 
Trinitate1 pentru a se referi la 
Dumnezeire, noţiunea este perfect 
exprimată în diferite locuri biblice8, 
cea mai proeminentă fiind for
mula baptismală:

Matei 28,19: „Duceţi-vă şi faceţi 
discipoli din toate naţiile, botezân- 
du-i în Numele [singular] Tatălui, 
al Fiului şi al Spiritului Sfânt!"

Pe lângă faptul că Biblia se 
referă frecvent la Dum nezeu ca

Tată, Fiu şi Spirit Sfânt, ea accen
tuează că Fiul şi Spiritul sunt indi
vidualităţi distincte, având natură 
divină în sensul propriu şi deplin 
al cuvântului. D om nul Isus este 
locuirea în trup a naturii divine  
în toată plinătatea ei (Col. 2,9). De 
aceea, El este D um nezeu în adevă
ratul sens al cuvântului:

Tit 2,13: „aşteptând fericita 
noastră speranţă, manifestarea 
glorioasă a marelui nostru Dum
nezeu şi Mântuitor Isus Hristos". 
Ioan 20,28: „... Toma I-a zis [lui 
Isus]: Domnul meu şi Dumne
zeul meu". Rom. 9,5: „... şi din ei 
S-a născut, trupeşte, Hristos, care 
este deasupra tuturor, Dumnezeu  
binecuvântat în veci." (Expresia 
se referă la Tatăl în Rom. 1,25;

2 Cor. 11,31; Mc. 14,61.) 1 Ioan 
5,20.21: „Ştim că Fiul lui D um ne
zeu a venit şi ne-a dat o inimă ca 
să cunoaştem pe Cel Adevărat; 
şi astfel suntem în Cel Adevărat, 
adică în Isus Hristos, Fiul Lui.
El este Dumnezeul Adevărat şi 
viaţa veşnică. Copilaşilor, feriţi-vă 
de idoli!" (vezi şi Ioan 17,3). Ioan 
1,1: «... Cuvântul era cu D um ne
zeu, şi Cuvântul era dumnezeu" 
(de aceeaşi natură cu Dumnezeu).

Omul Isus Hristos este singura 
Fiinţă născută pe acest păm ânt 
Căreia I s-a dat să aibă viaţa în 
Sine, să se împărtăşească deplin 
de natura divină (Ioan 5,26), ceea 
ce înseamnă că El a avut în acelaşi

timp, în Persoana Sa unică, două 
naturi: una divină, eternă, şi alta 
umană, creată prin concepţiune 
supranaturală. El este Temeiul şi 
Finalitatea a tot ce există, A şi 
Z (Primul şi Ultimul), Domnul, 
Dum nezeu Cel A totputernic,9 Cel 
Viu (Singurul Nemuritor), deşi, ca 
om, a m urit şi a înviat. El are 
cheile morţii şi ale învierii (Ap. 
1,17-18). Ellen White confirmă: 

„Cele două naturi au fost în 
m od tainic împletite într-o Sin
gură Persoană -  Omul Isus Hris
tos. în El locuia întrupată toată 
plinătatea dumnezeirii. Când 
Christos a fost crucificat, natura 
Sa um ană a fost aceea care a 
murit. Dumnezeirea n-a slăbit şi 
n-a murit. Acest lucru ar fi fost

imposibil." (E. G. White, Lift H im  
Up, 76)

în  Exodul 3, Persoana Divină 
care i Se descoperă lui Moise 
este num ită mai întâi Solul Dom 
nului, apoi Dum nezeu şi Iahwe, 
„Eu sunt Cel ce Sunt". Această 
Persoană nu poate fi alta decât 
Dom nul Hristos, cel care este una 
cu Tatăl. Iar Ioan arată că El 
este Iahwe, Acela a Cărui slavă 
a văzut-o Isaia în cap. 6 (Ioan 
12,37-43).

Există însă şi afirmaţii şi expre
sii biblice pe care semiarienii 
le speculează în favoarea anti- 
trinitarismului. Dacă Isus este 
întâi-născutul întregii Creaţii (Col.
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1,15), nu înseamnă că este prima 
fiinţă creată din univers, ci aşa 
cum David este num it întâi- 
născutul împăraţilor pământului, 
adică intre toţi fiii lui Dumnezeu, 
are poziţia fratelui mai mare, nu 
neapărat în sens cronologic (Ps. 
89,20.27). în Ioan 1,14, „singurul 
născut din Tatăl" este o traducere 
greşită, în loc de „Singurul Fiu 
la Tatăl". De aici şi expresia cre- 
dală „născut, iar nu  făcut", com
promis de natură semiariană, este 
un  joc de cuvinte care nu spune 
nimic, venit dintr-o imaginaţie 
de sorginte necreştină (naşterea 
Athenei din capul lui Zeus, ema
naţii de eoni /  entităţi eterne din 
Dum nezeu ş. a.).

însuşirea N um elui Sacru (cf. 
Exod 3), repetat şi în Apocalipsă 
(1,7-8 „este, era şi vine"), şi afir
maţia că Antitipul lui Mechisedek 
este „fără început al zilelor..." (Ev. 
7,3) arată că divinitatea Fiului este 
de aceeaşi esenţă cu a Tatălui. De 
ce se numeşte atunci Fiu? în m od 
straniu, semiarianismul cu care ne 
confruntăm socoteşte că D um ne
zeu este doar un titlu  cu care Hris- 
tos a fost onorat de Tatăl, în timp 
ce „Fiu" ar avea neapărat o semni
ficaţie fizică -  progenitură.

în realitate, Fiul este un num e 
poetic, un  uz al limbajului nostru 
pământesc, limitat, pentru a 
indica atât comuniunea în iubire 
şi putere a celor două Persoane, 
cât şi rolul de subordonat pe care 
Hristos Şi l-a asum at voluntar, 
înainte de a fi lumea. El va păstra 
acest rol chiar şi după încheierea 
marelui conflict din univers, ca 
exemplu divin, suveran, că supu 
nerea faţă de Dum nezeu este o 
onoare, nu o înjosire.10 Isus încă 
numeşte pe Tatăl Dum nezeul Lui, 
închinându-I-Se astfel.11 Isus a 
fost şi va rămâne Exemplu, chiar 
pentru îngeri, nu num ai pentru 
oameni. Aceasta însă nu reduce 
nimic din divinitatea Sa absolută. 
Scriptura vede, în această relaţie 
paradoxală de egalitate şi sub
ordonare simultană, un model al 
familiei creştine.12

Spiritul Sfânt este, de asemenea,
o Persoană Divină, nu o energie 
impersonală, întrucât are însuşiri 
personale.13 El este num it Spiritul 
lui Dum nezeu sau Spiritul lui 
Hristos (1 Pt. 1,11), pentru că El 
reprezintă atât pe Tatăl, cât şi 
pe Fiul, pretutindeni şi concomi
tent, împlinind voia amândurora. 
El este însă o Individualitate dis
tinctă de Tatăl şi Fiul, nu este 
doar suflarea, mintea sau puterea 
sufletească a Domnului, aşa cum 
învaţă u n ii.14 Ellen White afirma 
în 1905:

„Mângâietorul, pe Care Hristos 
a promis să-L trimită după înălţa
rea Sa, este Spiritul Sfânt în toată 
plinătatea Dumnezeirii, manifes
tând puterea harului divin către 
toţi cei ce primesc pe Hristos 
şi cred în El ca M ântuitor perso
nal. Există Trei Persoane care for
mează această Triadă cerească. în 
numele acestor Trei Mari Puteri
-  Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt -  
sunt botezaţi cei care primesc pe 
Hristos p rin  credinţă vie. Şi aceste 
Puteri vor conlucra cu supuşii 
ascultători ai cerului în eforturile 
lor de a trăi noua viaţă în Hris
to s" .15

Ca încheiere, lăsăm pe cititor să 
conchidă dacă doctrina noastră se 
regăseşte în cuvintele Bibliei:

„Graţia Domnului Isus Hristos, 
dragostea lui Dumnezeu şi comu
niunea Spiritului Sfânt să fie 
cu voi toţi! [aleşi]... după pre- 
ştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin 
sfinţirea făcută de Spiritul Sfânt, 
spre ascultare şi spre stropirea cu 
sângele lui Isus Hristos". (2 Cor. 
13,14; 1 Pt. 1,2).

1 Vezi Russell Hoit, „The Doctrine 
of the Trinity in the Seventh-day 

Adventist Denomination: Its Rejec- 
tion and Acceptance” (Tenn paper, 
Seventh-day Adventist Theological 
Seminary, 1969), 25. După de Jerry 
A. Moon, Ph.D., „The Adventist 
Trinity Debate”, Andrews University 
Seminary Studies, Voi. 41, No. 1,
113-129, Copyright © 2003.

2 „The Doctrine of the Trinity in 
Adventist History”, Liberty Review 
[5250 Johnstown Road, Mt. Vemon, 
Ohio], October 1989, 4-5, 7-8. Cf. 
Lynnford Beachy, Adventist Review 
Perpetuates the Omega, Old Paths 
[Smyma Gospel Ministries, HC64, 
Box 128-B, Welch, WV], voi. 8, no.
7, July 1999, 1-14. Vezi în special 
Clayton, n. 6 above; and Bob Diener, 
The Alpha and the Omega (Creai 
Springs, IL: Bible Truth Productions, 
n.d.[ca. 1998]), videocasetă.

3 Vezi http://wald.heim.at/ 
schwarzwald/520974/COA.htm.

4 De la cărturarul şi prezbiterul 
Arius din Alexandria (260-336 e.n.),

5 Vezi http://www.americanunitaria- 
n.org/History/briefhistory.htm.

6 Unele ramuri adventiste după
1844, Martorii lui lehova, Cristadel- 
fienii şi alţii.

7 Termeni introduşi de Teofil de 
Antiohia (180 e.n.), „Ad. Autol.”,
II, 15, şi de Tertullian de Cartagina 
(160-225 e.n.) în Tratat contra lui 
Praxeas.

8Is. 63,9-10; Rom. 15,16.30;
1 Cor. 6,11; Gal. 4,6; Ev. 9,14. Face 
excepţie glosa din 1 Ioan 5,7, despre 
care s-a dovedit că este o adăugire 
târzie, nu aparţine scrisorii lui Ioan 
(vezi Greek New Testament, Stuttgart, 
orice ediţie, la 1 Ioan 5,7). Dar for
mula baptismală din Matei 28 este pe 
nedrept atacată de antitrinitari. Ea este 
atestată în toate manuscrisele vechi 
şi este în armonie cu toată învăţătura 
biblică.

9 Ap. 1,8.11; 21,6; 22,13;cf. Is. 
41,4; 48,12/a/we.

10 In. 14,28; Fii. 2,6-11; 1 Cor. 
15,27-28.

11 Mc. 15,34; In. 20,17; Ap. 3,12.
12 1 Cor. 11,3.7-9.11-12; Ef.

5,22-33; Col. 3,18-21; 1 Pt. 3,1-7.
13 Is. 63,10; 2 Cor. 3,17; Ef. 4,30; 

FA 5,3-4; Mc. 3,29; FA 7,51.
14 Mt. 12,31-32; Mc. 12,36; 13,11; 

Lc. 2,26; 3,22 cf. Gen. 1,2; In. 
14,16-17.26; FA 1;8; 13,2.4; 15,28; 
16,6; 20,28; 1 Cor. 6,19; 1 Pt.
1,12.21; Iuda 1,20; Is. 48,16.

15 Ellen White, Special Testimonies, 
Series B, No. 7, pp. 62, 63 (1905).
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Iona, capitolul 5
Trebuie să încep cu o mărturisire. Cu 

mai m ulte luni în urmă, când am citit 
pentru prim a oară manuscrisul lecţiunilor 
despre Iona, m-am revoltat în sinea mea, 
gândindu-m ă că este o pierdere de timp 
ca un trimestru întreg să studiem doar o 
foaie din Biblie. Atât ocupă cartea lui Iona 
în Biblie -  o singură foaie. Dar, pe m ăsură 
ce am  recitit din nou şi din nou cartea lui 
Iona, am constatat că un  trimestru este 
totuşi prea puţin  pentru a cuprinde toate 
adâncimile semnificative ale acestei foi a 
Bibliei. Trimestrul s-a terminat şi îm i dau 
seama că este încă mult de aflat din istoria 
vieţii acestui profet. De fapt, mi s-a confir
m at încă o dată gândul că viaţa cuprinde 
în sine mult mai multe idei decât vor putea 
vreodată să reflecte ideile teoretizate şi 
adunate în sisteme.

Cartea lui Iona este atât de semnificativă 
fiindcă istoria acestui profet este extrem de 
asemănătoare cu experienţa m ultora dintre 
noi. Făcând un  joc de cuvinte, istoria lui 
Iona este tare mult istoria lui Ion, u n  Ion 
generic, în care mă regăsesc eu, adventistul 
român al secolului XXI. Asemănările sunt 
atât de frapante, încât mă întreb dacă nu 
cumva această carte profetică atipică n-a 
fost scrisă special pentru zilele noastre.

însă ceea ce mă fascinează cel mai m ult 
la cartea lui Iona sunt acele părţi ale nara
ţiunii care lipsesc. O primă lipsă care mă 
incită este cea privitoare la cele trei zile 
petrecute de Iona în pântecele chitului. 
Ce-o fi făcut Iona acolo tot acest timp? Ce 
gânduri i-or fi bântuit mintea plină de pre
judecăţi şi suficienţă? Rugăciunea lui nu 
poate să-i fi ocupat tot timpul, deşi ea este 
o chintesenţă a gândirii lui teologice.

O altă lipsă majoră a naraţiunii este cea 
privitoare la d rum ul lui Iona de la ţărm ul 
mării până la Ninive. Şi nu atât nararea 
călătoriei în sine mă provoacă, ci gândurile 
care l-au frământat pe Iona pe parcursul 
acestui drum. Să fii obligat să faci ceva în 
care nu crezi, să fii forţat să mergi într- 
un loc pe care-1 deteşti nu creează o stare 
de spirit tocmai plăcută. Care or fi fost 
gândurile pe care le-a depănat Iona cu sine

însuşi? Cine poate şti?
Dar ceea ce mă intrigă cel mai mult este 

lipsa capitolului 5 al cărţii lui Iona. Dincolo 
de raţiunea estetică, artistică şi didactică a 
finalului deschis al cărţii, simt o curiozitate 
greu de înfrânat cu privire la ce s-a întâm 
plat după rostirea acelei întrebări retorice a 
lui Dumnezeu: „Şi Mie să nu-Mi fie milă de 
Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai 
m ult de o sută douăzeci de mii de oameni, 
care nu  ştiu să deosebească dreapta de 
stânga lor, afară de o mulţime de vite!" 
(Iona 4,11).

Aş da nu ştiu ce să pot afla care a fost 
răspunsul lui Iona şi care a fost cursul vieţii 
lui din acea clipă până la final. Din raţiuni 
care transcend raţiunea umană, acest capi
tol 5 n-a fost scris niciodată, deşi el se află 
scris în cărţile din ceruri. Aştept cu nerăb
dare să-l pot citi cât mai curând! Dar până 
atunci nu  m ă pot opri să nu mă întreb 
ce s-a întâm plat oare în realitate. Şi gându
rile acestea m ă bântuie nu atât de mult 
cu privire la Iona, cât m ai degrabă cu pri
vire la toţi Iona (sau Ion) moderni. Aşa 
că mi-am imaginat nişte scenarii (de, boală 
veche, moştenită încă din iarna lui '89!) 
care ar putea fi tot atâtea capitole 5 ale 
cărţii lui Iona.

1. Iona nu mai vrea să fie profet (sau din 
nou spre Tars)

Ca răspuns la întrebarea de final pe care 
D umnezeu i-o adresează, Iona se hotărăşte 
să nu se mai lase niciodată forţat de D um 
nezeu să ducă o solie care este contrară 
părerilor lui despre dreptate. Convins că 
îndurarea lui D umnezeu pentru locuitorii 
din Ninive este nejustificată şi simţindu-se 
în pericol de a fi trimis şi mai departe cu 
solii similare şi la alte cetăţi asiriene, Iona 
se ridică, întoarce spatele cetăţii Ninive 
şi porneşte din nou spre Tars. De data 
aceasta va încerca să facă drum ul pe uscat. 
E oricum mai sigur decât pe mare. Va avea 
grijă să se protejeze de soarele arzător şi va 
fi ferit de primejdia furtunilor.

De ce apucă Iona din nou drum ul spre 
Tars? Poate părea bizar, dar se potriveşte
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destul de bine cu tot comporta
m entul său de până acum. El nu 
poate accepta planurile lui D um 
nezeu. Pentru el, dreptatea, aşa 
cum o concepe el, este mai im por
tantă decât mila. N u poate înţe
lege că Eu sunt Domnul, care 
fac milă, dreptate şi judecată pe 
pământ!" (Ieremia 9,24). La fel ca 
Petru mai târziu, şi Iona crede că 
judecata lui este superioară celei 
a lui Dumnezeu. Şi el este gata 
să rostească, prin atitudinea sa, ce 
avea să exprime Petru: „Să Te 
ferească Dumnezeu, Doamne! Să 
nu ţi se întâmple aşa ceva!" (Matei 
16,22). Şi lui i se potriveşte răs
punsul M ântuitorului: „Căci gân
durile tale nu sunt gândurile lui 
Dumnezeu, ci gânduri ale oameni
lor" (Matei 16,23).

Cred că aici este cheia acestei 
atitudini. Iona (ca şi Ion de altfel) 
nu poate accepta să-şi subordo
neze propriile idei planurilor lui 
Dumnezeu. El nu  poate accepta că 
judecata semenilor nu-i aparţine. 
Ştiind că este profet, el crede 
că este îndreptăţit să rostească 
propriile-i sentinţe, uitând ceea 
ce Dumnezeu a spus dintot- 
deauna: „Duceţi-vă şi învăţaţi ce 
înseamnă: 'Milă voiesc, iar nu 
jertfă!'" (Matei 9,13). Sigur, mi-e 
destul de uşor să vorbesc despre 
Iona, dar, când îmi aduc aminte 
că el nu este decât un alter ego 
al meu, mă întreb dacă nu cumva 
şi eu sunt mai degrabă dispus 
să renunţ la chemarea lui D um ne
zeu la slujire decât la ideile mele 
despre dreptate.

Desigur că, pentru Iona (şi nu 
mai puţin pentru Ion), şi fascina
ţia Tars-ului joacă un rol în luarea 
acestei hotărâri de a renunţa la 
slujirea sa specială. In definitiv, 
la Tars va fi scutit de aceste chi
nuitoare lupte sufleteşti. Acolo va 
putea face ce-şi doreşte. Acolo, 
departe de faţa Domnului, va fi în 
sfârşit liber să fie el însuşi. Şi când 
privesc la ceea ce se întâmplă azi, 
îmi dau seama că acest scenariu se 
potriveşte din ce în ce mai mult 
nu lui Iona, cel de demult, ci nouă, 
celor de azi.

2. Iona este lepădat ca profet 
(sau când Cuvântul Domnului 

nu-ţi mai vorbeşte)
Când vocea îndurerată a lui 

D umnezeu rosteşte acea afirmare 
a iubirii Sale eterne pentru ome
nirea pierdută în păcat: „Şi Mie 
să nu-Mi fie milă de Ninive, ceta
tea cea mare, în care se află mai 
m ult de o sută douăzeci de mii 
de oameni, care nu  ştiu să deose
bească dreapta de stânga lor, afară 
de o mulţime de vite!" (Iona 4,11), 
se rosteşte şi sentinţa cu privire la 
Iona: „Ce aş mai fi pu tu t face viei 
Mele, şi nu  i-am făcut? Pentru ce 
a făcut ea struguri sălbatici, când 
Eu mă aşteptam să facă struguri 
buni? Vă voi spune însă acum ce 
voi face viei Mele: îi voi smulge 
gardul, ca să fie păscută de vite; îi 
voi surpa zidul, ca să fie călcată în 
picioare; o voi pustii; nu  va mai fi 
curăţită, nici săpată, spini şi pălă- 
midă vor creşte în ea! Voi porunci 
şi norilor să nu mai ploaie peste 
ea" (Isaia 5,4-6).

Dum nezeu oferă nenum ărate 
şanse pentru m ântuire oricui, dar 
El poate retrage binecuvântarea 
chemării Sale la o slujbă specială, 
atunci când cel chemat se îm po
triveşte cu îndărătnicie chemării 
divine. Nu pot să nu mă gândesc 
la experienţa tristă a celor doi 
bărbaţi chemaţi de Dum nezeu la 
slujba de profet, la începuturile 
mişcării milerite -  William Foy şi 
Hasen Foss, care au refuzat che
marea specială la slujire. M ărturia 
lor ulterioară este cutremurătoare. 
Durerea care răzbate din conşti- 
enţa faptului de a fi lepădat de 
Dumnezeu, când ai fi avut privile
giul de a fi un  slujitor al Său, nu 
poate fi egalată decât de durerea 
celor ce vor fi pierduţi pentru veş
nicie.

Un profet lepădat este cea mai 
dureroasă contradicţie de termeni. 
Să fi fost purtătorul de cuvânt 
al lui Dumnezeu, împuternicit să 
duci vestea bună a mântuirii, şi să 
fi fost lepădat datorită împotrivirii 
tale constante constituie cel mai 
trist lucru ce i se poate întâmpla

cuiva. într-un sens foarte direct, 
noi am fost chemaţi ca purtători 
de lumină. Nouă, D um nezeu ne-a 
încredinţat „slujba împăcării".

Chemarea noastră este extrem 
de clară: „Voi însă sunteţi o 
seminţie aleasă, o preoţie îm pără
tească, un neam sfânt, un popor 
pe care D um nezeu Şi l-a câştigat 
ca să fie al Lui, ca să vestiţi pute 
rile m inunate ale Celui ce v-a 
chemat din întuneric la lumina 
Sa minunată" (1 Petru 2,9). Mă 
tem ca nu cumva acest scenariu 
al capitolului 5 al cărţii lui Iona 
să devină realitatea experienţei lui 
Iona cel de azi! Ar fi teribil de 
trist!

3. Iona duce Ninive la aposta
zie (sau cum să-i pierzi pe cei 

deja câştigaţi)
Ei bine, acest scenariu poate 

părea incredibil şi totuşi există 
precedente care fac din el ceva 
teribil şi posibil. Supărat că pres
tigiul său de profet a avut de 
suferit, Iona se gândeşte cum ar 
putea face să repare „greşeala" 
lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu 
crede că aceşti netăiaţi împrejur 
chiar merită harul Său, Iona Ii va 
demonstra cât de mult S-a înşelat. 
El va face tot posibilul să arate 
că, în inima lor, ei au rămas tot 
idolatri şi că pocăinţa lor este una 
de suprafaţă. Cei care nu sunt din 
Israel, orice le-ai face, răm ân tot 
păgâni.

De fapt, aşa ceva chiar se poate 
întâmpla. N u degeaba M ântui
torul este atât de vehement la 
adresa fariseilor: „Vai de voi, căr
turari şi Farisei făţarnici! Pentru că 
voi închideţi oamenilor îm părăţia 
cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, 
şi nici pe cei ce vor să intre nu-i 
lăsaţi să intre... Vai de voi, cărtu
rari şi Farisei făţarnici! Pentru că 
voi înconjuraţi marea şi pământul, 
ca să faceţi un tovarăş de credinţă; 
şi după ce a ajuns un tovarăş 
de credinţă, faceţi din el un  fiu 
al gheenei, de două ori mai rău 
decât sunteţi voi înşivă" (Matei
23,13.15).
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Şi apoi mai este şi precedentul 
lui Balaam, care îi târăşte pe copiii 
lui Israel să păcătuiască (Numeri
30,16). Dacă nu-i poate blestema 
prin cuvinte, aduce nenorocire 
asupra lor prin ceea ce instigă să 
se facă. Atitudinea lui s-ar putea 
să fie molipsitoare.

Un evanghelist pe care îl ascult 
cu mare plăcere a rostit cu am ără
ciune o butadă. El spunea că este 
posibil ca, prin atitudinea noastră, 
să desfăşurăm nişte evanghelizări 
totale după modelul celei descrise 
în Geneza 34. D upă ce locuitorii 
cetăţii sunt „evanghelizaţi", sunt 
şi „botezaţi" după obiceiul tim pu
lui şi apoi sunt... ucişi. De prea 
multe ori oamenii care au aflat 
despre Dum nezeu şi au acceptat 
să se boteze sunt apoi... ucişi. Nu 
neapărat cu sabia, căci se poate şi 
cu... vorba sau cu nepăsarea, cu 
lipsa de înţelepciune.

Mi-e greu să-mi imaginez un 
astfel de scenariu şi totuşi, când 
văd cât de m ulţi dintre cei care 
află despre harul lui Dumnezeu 
şi-l primesc în inimile lor, intrând 
în biserică, mor apoi ucişi de cine 
ştie ce cauze, mă întreb dacă nu 
cumva şi acesta poate fi un scena
riu realist.

4. Iona evanghelizează Asiria 
(sau apogeul misiunii)

Străpuns în inima sa de cuvin
tele pline de iubire ale lui D um ne
zeu: „Şi Mie să nu-Mi fie milă de 
Ninive, cetatea cea mare, în care 
se află mai m ult de o sută două
zeci de mii de oameni, care nu ştiu 
să deosebească dreapta de stânga 
lor, afară de o mulţime de vite!" 
(Iona 4,11), Iona devine alt om. Se 
scoală în grabă şi, m ulţum ind lui 
Dumnezeu pentru îndelunga Lui 
răbdare cu el, porneşte prin toate 
cetăţile Asiriei. Aş putea parafraza 
şi spune că „a început din Ninive, 
în toată Asiria şi până la marginile 
păm ântului".

Luminos tablou, nu-i aşa? Pro
fetul morocănos şi îndărătnic, pe 
care Dum nezeu trebuie să-l for
ţeze să-şi îndeplinească misiunea, 
se schimbă deodată. Inima lui

aspră şi răzbunătoare este cople
şită de iubirea lui Dumnezeu.
El îşi dă seama că iubirii manifes
tate de Dum nezeu pentru el nu 
poate să-i răspundă decât tot cu 
iubire. Iona pare să fi înţeles că 
împlinirea poruncii lui Dumnezeu 
înseamnă: „Să iubeşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, 
cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul 
tău"şi „Să iubeşti pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi" (Matei 22,37.39).

Şi iată-1 pe Iona organizând 
biserica din Ninive, ca Pavel 
mai târziu, şi pornind din cetate 
în cetate să vorbească despre 
harul nemărginit al lui D um ne
zeu. Noua lui solie nu mai este 
de mult: „încă patruzeci de zile

şi Ninive va fi nimicită" (Iona 3,4
u.p.), ci: „Dacă Ninive n-a fost 
nimicită, şi voi puteţi fi salvaţi." E 
chiar solia pe care Dum nezeu vrea 
s-o dea lumii. Şi nu  numai cetăţii 
Ninive, nu doar Asiriei, ci întregii 
omeniri.

Desigur, scenariul pare ireal. 
Cum ar putea îndărătnicul profet 
să facă aşa ceva? Cum s-ar putea 
schimba el aşa de mult, încât 
să-şi îndeplinească misiunea până 
la capăt? Răspunsul este unul

singur: „Lucrul acesta nu se va 
face nici prin putere, nici prin 
tărie, ci prin D uhul Meu, zice 
Domnul oştirilor" (Zaharia 4,6 u.p.). 
De fapt, acesta este singurul sce
nariu acceptabil din perspectiva 
lui Dumnezeu. El nu va lăsa ca 
îndărătnicia sau comoditatea lui 
Iona să lipsească omenirea de 
harul Său.

2004 -  Anul Mondial 
al Misiunii

Când am scris aceste scenarii, 
n-am pu tu t deloc să mă desprind 
de marea provocare pe care D um 
nezeu ne-o face nouă, tuturor 
celor care, într-un fel sau altul, am 
fost chemaţi ca purtătorii Săi de 
cuvânt. Că Iona vrea sau nu vrea, 
Dumnezeu îl cheamă la slujire. Că 
îi place sau nu lui Iona, D um ne
zeu îl trimite la Ninive. Judecăţile 
de valoare ale lui Iona cu privire 
la locuitorii acestei cetăţi n-au nici 
o valoare înaintea lui Dumnezeu. 
Prejudecăţile lui Iona sunt lipsite 
de consistenţă. Agenda lui D um 
nezeu n-are decât un punct: „Căci 
Eu nu doresc moartea celui ce 
moare, zice Domnul Dumnezeu" 
(Ezechiel 18,32).

Anul 2004 reprezintă cea mai 
mare provocare pentru  Biserica 
Adventistă din România. Chema
rea lui Dum nezeu pentru fiecare 
dintre noi este: „Scoală-te, du-te 
la Ninive, cetatea cea mare, şi 
vesteşte acolo strigarea pe care 
ţi-o voi da!" (Iona 3,2). Strigarea 
este aceasta: „Ieşiţi din mijlocul ei, 
poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi 
la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi 
cu urgiile ei!" (Apocalipsa 18,4). 
Este nevoie de fiecare Iona (sau 
Ion, sau Ioana) pentru ca fiecare 
ninivit să audă chemarea îngrijo
rată a harului lui Dumnezeu.

Tu poţi scrie în propria-ţi viaţă 
capitolul 5 al cărţii vieţii tale. îl 
poţi um ple cu b ucu ria  de a fi 
îm p reu n ă  lucră to r cu D um ne
zeu la salvarea sem enilor tăi. 
Poţi îm podobi acest capitol al 
v ieţii tale cu m ulte  stele. N inive 
te aşteaptă! Şi D um nezeu  de 
asemenea!
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Cât de mare 

este Dumnezeul tau?

Dacă suntem destul de curajoşi 
pentru a pune această întrebare, 
Dumnezeu este destul de mare 
pentru a da un răspuns la ea.

Povestirea de faţă vorbeşte despre o 
tânără care era internată în spital îm preună 
cu fiica ei, elevă la şcoala primară. Mama 
tocmai aflase că fiica ei era pe moarte.

Mama a lăsat-o pe fiică în spital, s-a urcat 
în maşină, a închis geamurile şi a început 
să ţipe către Dumnezeu: „De ce? De ce 
fetiţa mea?"

Strigătele ei au continuat până când 
s-a simţit complet epuizată. Era gata să 
adoarmă când a auzit o voce care spunea: 
„Iţi mulţumesc că vorbeşti cu Mine. A 
trecut mult timp de când nu ai mai 
făcut-o!"

De cele mai multe ori, noi credem că 
Dumnezeu doreşte să audă de la noi doar 
o vorbire „evlavioasă" -  „Doamne, eşti atât 
de minunat; binecuvântează pe cutare-şi- 
cutare în lucrarea misionară; vindec-o pe 
mătuşa Miranda" -  şi manifestarea încre
derii că avem toate răspunsurile şi nu avem 
întrebări pe care să I le punem. Iar când 
ne simţim furioşi, cât de des II ignorăm 
pentru că noi considerăm că Dum nezeu nu 
Se poate ocupa de sentimentele noastre.

Da, Dumnezeu doreşte să audă laudă, 
închinare şi adorare. Dar doreşte şi ca nouă 
să ne pese suficient de mult de ceilalţi, 
încât să mijlocim în rugăciune pentru ei.
El doreşte să asculte şi îndoielile noastre, 
temerile, întrebările noastre -  chiar şi furia 
noastră.

Dacă nu putem  să-I punem  întrebări 
lui Dumnezeu, care are toate răspunsurile 
la întrebările vieţii, atunci cui putem  să-i 
punem? îi punem  aceste întrebări Lui 
pentru  că El este însuşi Dumnezeu. Este 
destul de mare să Se ocupe de îndoielile 
noastre, de temerile, de întrebările noastre
-  chiar şi de furia noastră. Şi aceasta este, 
cred eu, solia din Habacuc.

Inima care întreabă
Habacuc a fost un profet care a trăit în 

Iuda cândva, înainte de invadarea Ierusali
m ului în anul 598 î.Hr. El a fost contempo
ran cu profetul Ieremia. Poporul său trecea 
printr-o criză spirituală, dăruindu-şi res
pectul şi afecţiunea dumnezeilor altor naţi
uni. îşi treceau chiar şi copiii prin foc, ca 
sacrificiu pentru aceşti dumnezei -  îşi arun 
cau pruncii în Valea Hinom la fel cum 
aruncau gunoiul la groapă. Poporul nu 
num ai că îşi sacrifica pruncii, îşi sacrifica 
şi principiile morale. Dreptatea era cum pă
rată cu bani de cel care dădea cel mai mult.

Cartea lui Habacuc prezintă un dialog 
între profet şi Dumnezeu. Habacuc avea 
întrebări, una dintre acestea fiind: „De ce le 
merge bine celor răi?" Aşa că L-a întrebat 
pe Dumnezeu.

Unii au susţinut că Habacuc avea prea 
puţină credinţă, de aceea îi punea întrebări 
lui Dumnezeu. Şi era clar că era în m inori
tate. Profeţii sunt, de obicei, purtătorii de 
cuvânt ai lui Dumnezeu.

Habacuc a fost prim ul profet care L-a 
întrebat pe D um nezeu „De ce?" Dar nu a 
făcut aceasta dintr-un spirit de răzvrătire. 
Până şi numele său, Habacuc, înseamnă „a 
îmbrăţişa". Dum nezeu ştia că ţelul vieţii 
lui Habacuc era acela de a-L primi pe El. 
Dar Habacuc avea nevoie de asigurarea

Bonita Joyner 
Shields

editor adjunct, 
Adventist Review
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că Dumnezeu nu îşi abandonase 
poporul. La fel cum tu şi eu avem 
nevoie de asigurarea că D um 
nezeu este prezent atunci când 
lumea din jurul nostru ar dori să 
ne convingă că nu este aşa.

De ce le merge bine celor răi?
„Dumnezeul nostru,Ţât trebuie 

să mai cer ajutorul Tău înainte 
ca Tu să auzi? Cât trebuie să 
mai treacă până când Tu ne vei 
izbăvi?... De ce permiţi să existe 
violenţă, nelegiuire, crime... peste 
tot? Legile sunt călcate în picioare; 
dreptatea este mereu ocolită." 
(Habacuc 1,2-4)

Corupţia, înşelăciunea, abuzul 
de putere: parcă ar fi titluri din 
ziarele noastre. Şi, dacă suntem 
cinstiţi faţă de noi înşine, aceste 
vicii erau prezente în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu atunci, 
aşa cum sunt prezente şi în 
rândul poporului lui Dumnezeu 
de acum.

Ce poţi să faci când necinstea şi 
nedreptatea din această lume par 
să nu fie luate în seamă? Cu cine 
vorbeşti când lupta şi conflictele 
abundă?

Domnul a răspuns întrebării 
puse de Habacuc, dar nu sunt 
sigur că lui Habacuc i-a plăcut 
acest răspuns!

Poate că nu credeţi, dar...
Dumnezeu i-a spus lui Habacuc 

că babilonienii aveau să fie instru
mentul Lui pentru pedepsirea 
poporului Său (vers. 5.6). Babilo
nienii, un popor nemilos şi săl
batic, erau şi cel mai arogant 
şi m ândru popor de pe faţa 
pământului. Ei nu ştiau altă cale 
decât violenţa. Se repezeau asupra 
duşmanilor ca un  vultur asupra 
prăzii.

Habacuc era indignat. Dacă 
vreţi cu adevărat să înţelegeţi de 
ce era atât de revoltat, imagina- 
ţi-vă că Dum nezeu i-a trimis pe 
Adolf Hitler, pe Saddam Hussein 
sau pe Osama ben Laden în ţara 
voastră, ca instrum ente pentru 
aplicarea dreptăţii!

Ce faci când voia lui Dumnezeu 
pare să fie atât de incredibilă?
Spre cine te întorci când ceea ce 
Dumnezeu îţi cere să faci te în
spăimântă sau chiar te înfurie?

Acest răspuns din partea lui 
Dumnezeu era prea greu de înţe
les de către Habacuc. El trebuia 
să-I pună încă o întrebare lui 
Dumnezeu.

D um nezeu i-a ream intit lui 
Habacuc fap tu l că poporul Său -  
cei neprihăniţi -  va trăi prin cre
dinţa intr-un D um nezeu care Se 
află la cârma evenim entelor.

Doamne, cred că glumeşti!
„Te foloseşti de babilonieni 

pentru a-i judeca şi pedepsi pe 
alţii... Nu sta tăcut în timp ce ei 
distrug un popor care este mai 
bun decât ei." (vers. 12.13)

N u este interesant m odul în care 
Dum nezeu Se foloseşte de cei mai 
neobişnuiţi candidaţi pentru a-I 
îndeplini voia?

Oscar Schindler era un om care, 
conform standardelor creştine, nu 
ducea o viaţă neprihănită. El nici 
măcar nu profesa creştinismul.
Era alcoolic şi afemeiat, printre 
altele. Totuşi a salvat vieţile a mai 
m ult de 1.300 de evrei în tim pul 
celui de-al doilea război mondial, 
scăpându-i de persecuţiile şi bar
baria ajunse la apogeu. Schindler, 
un  om bogat, nu şi-a investit banii 
la bursa din Wall Street, ci la 
bursa sufletelor omeneşti. A murit 
sărac, salvându-i pe „Schindler- 
evrei".

Cu cine vorbeşti când vezi că cel 
vinovat scapă nepedepsit? Către 
cine te întorci când vezi că cei care 
înjunghie pe la spate şi omoară 
caractere sunt promovaţi?

Habacuc nu ştia cum avea să-i 
răspundă Dumnezeu la întrebare. 
Cum se putea răspunde la ea? Ce 
gândea Dumnezeu, trimiţându-i 
pe babilonieni să pedepsească pe 
poporul Său ales? Dar chiar şi cu 
îndoiala strecurată în suflet, H aba
cuc era un om cu o credinţă puter
nică. El ştia că Dumnezeu avea 
să-i răspundă. Nu-i plăceau întot
deauna răspunsurile primite, dar 
ştia că Dum nezeu avea să îl ia în 
serios.

Acesta este răspunsul meu final
Dum nezeu i-a trimis lui H aba

cuc o solie sub forma unei viziuni 
şi i-a spus să o scrie. I-a spus că 
s-ar putea să dureze mult până 
când avea să se împlinească, dar 
să continue să aştepte. Aceasta 
avea să se împlinească (Habacuc
2,2-4).

Apoi Dum nezeu i-a spus ceva 
lui Habacuc. Ştiţi cum unele 
cuvinte pătrund adânc în suflet şi
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nimic nu le mai poate şterge. Sunt 
sigur că la fel era şi cu această 
afirmaţie. Dum nezeu a spus că 
ştia că babilonienii erau aroganţi 
şi mândri. Dar El i-a reamintit lui 
Habacuc faptul că poporul Său -  
cei neprihăniţi -  va trăi prin cre
dinţă. Credinţă într-un Dum nezeu 
care, în ciuda a ceea ce văd ochii 
noştri în această lume şi care ar 
dori să ne convingă de faptul 
contrar, Se află la cârma eveni
mentelor în continuare. Credinţă 
într-un Dum nezeu care, atât prin 
judecată, cât şi prin răscumpărare, 
acţionează întotdeauna din iubire. 
Credinţă într-un Dum nezeu mai 
mare decât gradul de înţelegere cu 
care II tratăm noi; care se poate 
ocupa de întrebările noastre, de 
îndoielile, de frustrările, de teme
rile noastre -  chiar şi de furia 
noastră.

Când aveam 12 ani, banii erau 
puţini în casa noastră. Tata şi 
mam a lucrau foarte mult, aveau 
patru copii şi îşi dădeau silinţa 
să-şi revină din punct de vedere 
financiar de pe urm a efectelor 
alcoolismului din trecut.

îmi aduc aminte de ziua când 
i-am auzit pe mam a şi pe tata 
stând de vorbă. Tata avea nevoie 
de o haină, dar nu-şi putea per
mite să-şi cumpere una. M-am 
supărat. Trebuia să stau de vorbă 
cu Cel de Sus.

„Doamne, mam a şi tata şi-au 
redevotat vieţile Ţie, merg la bise
rică şi lucrează din greu. De ce nu 
poate tata să-şi cumpere o haină? 
Ce fel de Dum nezeu eşti Tu?"

Am continuat să-L provoc pe 
Dumnezeu: „Tu spui că exişti cu 
adevărat. Dacă exişti cu adevărat, 
vreau să-i dai tatălui m eu o haină
-  iar eu o să-Ţi dăruiesc o săptă
mână!"

Aceasta se întâm pla într-o sâm
bătă.

Stăteam întins pe canapeaua din 
sufragerie când a sosit m ătuşa 
mea, miercuri. Ea i-a spus mamei 
mele că murise soţul unei membre 
a bisericii, lăsând o haină

nouă-nouţă, pe care acesta nu
o purtase niciodată, iar soţia lui 
dorea să o dăruiască. Aşa că 
mătuşa adusese haina să vadă 
dacă i se potrivea tatălui meu.

Această tranzacţie nu a repre
zentat o pierdere pentru mine.

fi boi în grajduri, eu tot mă voi 
bucura în Domnul, mă voi bucura 
în D umnezeul mântuirii mele!" 
(Habacuc 3,17-18)

De ce îl laudă Habacuc pe D um 
nezeu? Dum nezeu nici nu  jude
case încă pe Iuda şi cu atât

Stăteam şi mă gândeam  că haina 
nu i se va potrivi.

Tata a intrat în cameră cam în 
acest moment. M ătuşa l-a ajutat să 
probeze haina, care i s-a po triv it 
perfect.

Mi-am tras pătura peste faţă 
pentru ca nimeni să nu-mi vadă 
lacrimile de pe obraji. Deci exişti 
cu adevărat! Şi eşti destul de mare 
ca să răspunzi la rugăciunea sfidă
toare a unui copil în vârstă de 12 
ani.

Nu ştiu de ce D umnezeu răs
punde la unele rugăciuni, iar la 
altele, nu. Dar ştiu că Dumnezeu 
îmi cunoştea inima şi ştia ce 
aveam eu nevoie.

Rugăciunea lui Habacuc /  
Rugăciunea noastră 

în  ultimul capitol din cartea lui 
Habacuc, profetul izbucneşte în 
laude: „Căci chiar dacă smochinul 
nu va înflori, viţa nu  va da nici 
un  rod, rodul măslinului va lipsi 
şi câmpiile nu vor da hrană, oile 
vor pieri din staule şi nu vor mai

mai puţin  pe babilonieni. Habacuc 
probabil că a trăit să vadă împli
nirea profeţiei sale când Ierusali
mul a fost atacat de babilonieni, 
în 597 î.Hr., dar nu  mai era în 
viaţă pentru a vedea înfrângerea 
babilonienilor. Fără a vedea măcar 
rezultatele profeţiei sale, el a dat 
glas uneia dintre cele mai fru
moase declaraţii de credinţă din 
întreaga Scriptură. De ce?

Deoarece D um nezeu este destul 
de mare pentru a Se ocupa de 
întrebările noastre, de îndoielile, 
de temerile, de frustrările noastre şi 
de furia noastră. Afirmaţia: „Cel 
neprihănit va trăi prin credinţă" 
apăra pe Habacuc şi pe poporul 
său de descurajare şi disperare şi 
ne va apăra şi pe noi de acestea în 
mijlocul nedreptăţilor, îndoielilor, 
întrebărilor şi furiei.

Un rabin înţelept a remarcat 
odată: „Poţi să fii supărat pe 
Dum nezeu şi poţi chiar să ţipi la 
El. Dar să nu-L ignori niciodată!"

în momentele noastre de îndo
ială, să nu ne îndepărtăm  de D um 
nezeu, ci să ne apropiem de El.

Traducere: Cezar Iliescu
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Adrian
Bocăneanu
preşedinte, 
Uniunea Română

Preşedintele
;

Conferinţei Generale
;

din nou în România
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|tu l anului a intrat în istoria bisericii 
■ prin vizita fratelui Jan Paulsen, 
iţele Conferinţei Generale, însoţit
i sa, Kari. Aceasta a fost a treia 

vizită a fratelui Paulsen în România, de 
la alegerea sa în 1999. Diviziunea Euro- 
Africa a fost reprezentată de fratele Gabriel 
M aurer, secretar general.

în luna mai, cu ocazia întâlnirii de prim ă
vară a Comitetului Executiv al Diviziunii, 
am avut ocazia să-i prezint fratelui Paulsen 
activitatea bisericii noastre în domeniul 
televiziunii şi l-am invitat pentru o emi
siune „în centrul atenţiei". încă de atunci, 
fratele Paulsen şi-a arătat interesul pentru 
aceasta. Ulterior, vizita a fost stabilită 
pentru 19-20 decembrie.

A urm at o perioadă de pregătiri, iar 
sosirea a avut loc vineri, 19 decembrie, la 
aeroportul Otopeni. La scurtă vreme 
după sosirea sa, fratele Paulsen a avut o 
întâlnire cu preşedintele Ion Iliescu, la 
Palatul Cotroceni. Fratele Paulsen a fost 
însoţit de fratele 
Gabriel Maurer, 
iar din partea 
Uniunii au 
participat Adrian 
Bocăneanu şi 
Viorel Dima, 
care realizase 
negocierile 
privind această 
întâlnire. Preşe
dintele Iliescu a 
fost însoţit de dl 
Victor Opaschi, 
consilier prezi
denţial pentru 
culte.

în  cursul întâlnirii, care a durat cca 45 de 
m inute şi care s-a desfăşurat într-o atmo
sferă deschisă şi caldă, fratele Paulsen a 
exprimat aprecierea pentru drum ul pe care 
România îl parcurge în direcţia integrării 
europene şi pentru rolul dlui Iliescu în 
acest proces. Fratele Paulsen a prezentat pe 
scurt viaţa şi misiunea Bisericii Adventiste 
pe plan m ondial şi l-a invitat pe dl Iliescu 
să viziteze sediul Conferinţei Generale şi 
instituţii medicale adventiste de primă 
importanţă, cum sunt Spitalul Univer
sităţii Loma Linda şi Spitalul Adventist 
din Orlando, Florida. Dl Iliescu a apreciat 
relaţiile bune dezvoltate între preşedinţie 
şi Biserica Adventistă.

Fratele Paulsen l-a rugat pe dl Iliescu 
să îşi exercite influenţa pentru rezolvarea 
favorabilă a unor situaţii mai dificile în 
domeniul învăţăm ântului şi al relaţiilor 
interconfesionale la nivel local. Expri- 
m ându-şi aprecierea pentru decizia Minis
terului Educaţiei ca examenele naţionale,

Vizita preşedintelui Conferinţei Generale la Cotroceni
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până la bacalaureat inclusiv, să nu 
fie programate în zile de sărbă
toare religioasă, deci nici sâmbăta, 
fratele Paulsen a solicitat ca şi 
studenţii să beneficieze de dreptul 
de a respecta ziua lor de odihnă 
prin generalizarea acestei preve
deri la nivelul întregului sistem de 
învăţământ. De asemenea, a fost 
discutată situaţia creată în loca
lităţi unde nu există un cimitir al 
Bisericii Adventiste, iar cimitirul 
existent este considerat o parte 
integrantă a parohiei bisericii 
majoritare. Uneori, înmormân
tările credincioşilor şi aparţinăto
rilor adventişti nu se pot efectua 
potrivit convingerilor şi practicilor 
noastre. Preşedintele Iliescu s-a 
arătat foarte receptiv şi s-a convenit 
ca această chestiune să fie discutată 
după sărbătorile de iarnă.

La încheierea discuţiilor, cei 
doi preşedinţi au făcut declaraţii 
în faţa camerelor de luat vederi 
ale Televiziunii Române (pentru 
emisiunea „Universul credinţei") 
şi Centrului M edia Adventist. 
Preşedintele Iliescu a spus: „Mi-a 
făcut plăcere să salut în Româ
nia pe preşedintele mondial al 
Bisericii Adventiste. Am avut o 
discuţie plăcută şi utilă, un dialog 
deschis şi amical. Noi apreciem 
rolul Bisericii Adventiste în viaţa 
societăţii noastre, ca un element 
de stabilitate şi coexistenţă între 
toate cultele." La rândul său, 
fratele Paulsen a transmis poporu 
lui român şi preşedintelui Iliescu 
cele mai bune urări şi un An Nou 
binecuvântat.

Duminică dimineaţa, 21 decem
brie, declaraţiile au fost prezentate 
în emisiunea „Universul credin
ţei" (TVR), iar miercuri seara, 24 
decembrie, în emisiunea „In cen
trul atenţiei" (Realitatea TV), în 
cadrul unui amplu interviu cu fra
tele Jan Paulsen.

In Sabat, fratele Paulsen a parti
cipat la servicii divine speciale în 
capela Institutului Teologic de la 
Bucureşti-Cernica. Programul de 
dimineaţă a fost consacrat Anului 
Mondial al Misiunii. După scurte 
rapoarte, care au ilustrat rolul

pastorilor şi al membrilor în acest 
angajament misionar deosebit, 
fratele Gabriel M aurer a prezentat 
iniţiative şi realizări europene în 
domeniul misiunii. Fratele Paul
sen a predicat despre rolul pe care 
credinţa, iubirea, unitatea şi ascul
tarea îl au în misiunea bisericii, 
bazându-se pe ultimele cuvinte 
ale M ântuitorului către ucenici 
înainte de suferinţele Sale (Ioan 
13-17). Fratele Teodor H uţanu a 
prefaţat Săptămâna mondială de 
redeşteptare şi consacrare pentru 
misiune (3-10 ianuarie 2004).

Programul de după-am iază a 
fost prefaţat de piese muzicale 
care evocă naşterea M ântuitorului 
(Corul ITA şi sr Claudiana Călin). 
Fratele Mihai Gâdea, cu sprijinul 
fraţilor Valeriu Petrescu, Cristian 
M odan şi Viorel Dima, a fost pre
zentatorul unui raport al activită
ţilor bisericii în relaţia cu lumea în 
nevoie. Fratele Paulsen a conturat 
un  tablou al bisericii mondiale în 
acţiune, dând o atenţie specială 
Chinei, Indiei, Angolei şi lumii 
musulmane. Sora Paulsen, cu

farmecul binecunoscut, a vorbit 
despre biserica noastră din Africa 
şi răspunsul bisericii la marile 
provocări, reprezentate de SIDA, 
sărăcie şi război.

Duminică dimineaţa, fratele 
Paulsen şi soţia au plecat spre Bul
garia, în prim a vizită în această 
ţară în care biserica realizează o 
creştere impresionantă.

Selecţiuni ample din progra
mele prilejuite de prezenţa în ţara 
noastră a fratelui Jan Paulsen au 
fost transmise prin satelit în Saba
tul din 10 ianuarie 2004.

Cei interesaţi pot comanda, la 
Centrul Video Adventist, cele 
două program e şi interviul acor
dat de fratele Paulsen pe o casetă 
video sau, la cerere, pe două com
pact discuri la preţul de 150.000 
lei (plus taxele poştale acolo unde 
este cazul).

Comenzile pot fi făcute la 
adresa str. Erou Iancu Nicolae nr. 
38-38a, O.P. 30, Bucureşti, 
tel: 0214908590

Kari Paulsen prezintă experienţe din lucrarea mondială a bisericii
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Bianca Iorga
Biserica 
Maranatha, 
Conferinţa Muntenia

O experienţă
dintr-o mii

yv
îm i place să am  relaţii bune cu vecinii 

mei, să ne vizităm, să ne ajutăm când e 
nevoie sau să schimbăm uneori farfurii cu 
prăjituri.

In ultimii unsprezece ani, de când am 
aceiaşi vecini, am intrat în legătură cu ei 
în diverse forme. Cu latura religioasă însă 
a fost mai greu. Când abordam  timidă 
subiectul, mi se spunea amabil că ar fi mai 
bine să nu ne amestecăm unul în religia 
celuilalt. Fiecare să răm ână cu moştenirea 
lui... Iar relaţia noastră a rămas la fel de 
frumoasă şi comodă.

Intr-o zi, una dintre vecinele mele îmi 
face, ca de obicei, o vizită. De fiecare dată 
când venea, Biblia mea se afla pe birou, 
dar niciodată n-a băgat-o în seamă până 
atunci. Mă întrebă brusc:

-  Biblia ta e ca a mea?
-  Sigur că da. Există un  singur D um ne

zeu şi o singură Biblie.
-  Aş putea să m ă uit prin  ea?
O frunzăreşte puţin  şi răm âne blocată.
-  De ce ai subliniat-o?
-  Pentru că, ori de câte ori găsesc ceva 

ce se potriveşte cu viaţa mea, consider că 
este un mesaj pentru mine şi, subliniin- 
du-1, mi se im prim ă mai repede în m emo
rie şi în conştiinţă.

-  Dar de ce studiezi atât de serios? Eşti 
prea tânără, ar trebui să te distrezi şi tu...

-  Viaţa adevărată şi plină se află aici, 
am răspuns eu, iar răspunsurile la multele 
mele întrebări le aflu tot aici. Când viaţa 
oamenilor ajunge să fie compusă din zile 
zgomotoase, pline de stres şi nemulţu- 
mire, înseamnă că Biblia nu  se află în cen-i 
trul ei. Iar zilele vieţii mele, atât cât îmi
e permis, vreau să fie calde şi line. Chiar 
dacă experimentez greutăţi şi suport rele, 
ele nu  vor deveni o dom inantă în fiinţa 
mea.

La un  moment dat a găsit textul din 
Eclesiastul 9,5-6, în care se vorbeşte 
despre starea om ului după moarte. I-a 
fost foarte greu să creadă că este adevărat, 
mai ales că practicile ei dem onstrau o cu 
totul altă viziune. O oră întreagă a căutat 
să afle diferite răspunsuri şi a fost foarte 
uimită în final că în Biblie nu se află 
enunţuri abstracte, ci toate au corespon
dent în viaţă. Parcă pentru prima dată a
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privit această carte cu ochii des
chişi. M-a rugat să-i las Biblia s-o 
mai verifice acasă.

D upă două zile, intr-o vineri 
seara, mă tot gândeam  cum să fac 
să-mi iau Biblia înapoi 
şi să i-o dau iarăşi 
duminică. M-am dus 
la ea, sperând în 
subconştient că e sin
gură, fără alţi vecini în 
vizită, ca nu cumva să 
spună despre mine 
că vreau să im pun 
ceva pe tărâm  religios.
Dar, când mi-a deschis 
uşa, spre nem ulţum i
rea mea totală, am 
văzut că acolo mai 
erau două vecine. Cre
ierul m eu lucra cu 
frenezie: „Mă voi pre
face că am venit doar 
într-o simplă vizită, 
n-am să cer Biblia, ca 
nu cumva celelalte să 
vadă că i-am îm pru
mutat-o".
Dar nu s-a întâm plat 
după voia mea. Şi 
Biblia mea, şi a ei se 
aflau pe masă, iar ele tocmai dis
cutau despre anumite texte. De 
acolo am plecat după trei ore... 
Cineva mi-a dat putere...

Poate vă gândiţi: „Ce frumos, ce 
bine!"

Acum să vă spun şi partea a 
doua a povestirii. Vecinii m-au 
rugat să ne mai întâlnim, să le mai 
spun, ceea ce am  şi făcut. Dar...

In aceeaşi seară, după ce m-am 
culcat, am avut un  coşmar. N-am 
înţeles până astăzi cum poate 
Satana să-şi transmită mesajele şi 
ameninţările sub formă de vise. 
Am visat că eram trează şi un 
şarpe uriaş se strecura de-a 
lungul corpului meu, aşezându-şi 
capul pe gura mea. Simţeam că 
mă sufoc, dar încercam să nu 
mă mişc. Soţul meu, în vis, îmi 
spunea să încerc să respir cât mai 
rar, ca şarpele să nu-mi simtă res
piraţia caldă. în încercarea mea de 
a respira rar, fiind şi paralizată de

groază, am început să mă sufoc cu 
adevărat. Dar, în aceeaşi secundă, 
mi-am dat seama că e vis şi că 
soţul meu, dacă m-ar auzi, m-ar 
putea trezi. Am început să gem,

ştiind că şerpii nu aud. Nu ştiam 
dacă zgomotul pe care încercam 
să-l fac era real sau doar în vis.
S-a dovedit a fi real, pentru că şi 
soţul, şi copilul s-au trezit speriaţi. 
Când, în sfârşit, am  devenit con
ştientă, mi-a venit un  gând. Şar
pele a venit să-mi spună să tac. Să 
las vecinii în pace. Eram lac de 
apă. N u  mi-a trecut prin cap că ar 
trebui să mă rog. Dominanta con
ştiinţei mele era frica. Am înţeles 
ulterior că, atunci când ţi-e tare 
frică, în minte nu mai e loc pentru 
nimic altceva. Cred că, din acest 
motiv, s-a născut şi vorba: „Frica 
naşte m onştri". Frica, în cazul 
meu, m-a împiedicat să fac ceea 
ce trebuie. După ce m-am liniştit 
puţin, am adorm it iarăşi. Şi a 
urm at al doilea coşmar. De data 
aceasta era o panteră care se afla 
la spatele meu, având ghearele 
înfipte în gâtul meu. Din nou mă 
sufocam. Mesajul era clar: „Dacă 
nu taci, te voi omorî". Am urlat,

ai mei s-au trezit din nou, trezin- 
du-m ă şi pe mine. Cineva mi-a 
lum inat raţiunea şi am făcut ce ar 
fi trebuit să fac de prima dată.

„Doamne, spune-i că nu-i dau 
nici o şansă, poate să încerce ce 
doreşte, eu nu voi lupta cu el, 
lupta aceasta vreau s-o duci Tu. Şi 
să-i mai spui, Doamne, că n-am să 
tac, că n-am să mai tac niciodată."

Trăirile acestea nu s-au mai 
repetat niciodată de atunci.

Era foarte im portant pentru 
mine ca Dom nul meu să-l facă 
să înţeleagă că nu m ă va putea 
opri din drum ul meu, indiferent 
de atacurile pe faţă sau subtile 
pe care le exercită asupra mea. 
Metoda lui de intimidare era 
menită să dea roade, dar pute
rea Duhului Sfânt era mai mare. 
Acelaşi Duh Sfânt m-a încurajat 
să continuu ce am început şi, 
chiar dacă roadele nu s-au văzut 
imediat din partea vecinilor mei, 
sămânţa a fost totuşi semănată. 
Din clipa aceea, am constatat o 
reformatare a fiinţei mele, o uşu 
rinţă deosebită cu care reuşeam 
să-L prezint pe Dumnezeu şi 
celorlalţi colocatari, atunci când 
veneam în contact cu ei. Am 
simţit în interiorul meu că acesta 
este singurul lucru care îţi umple 
cu adevărat fiinţa, să-i aduci şi pe 
ei acolo unde eşti tu, să înţeleagă 
ce înţelegi tu şi să iubească şi ei pe 
cine iubeşti tu.

Acum, pentru toţi cei care au 
avut vreo durere în trecut, care 
poate chiar acum trec prin clipe 
grele, vreau să las un  mic frag
ment din scrisoarea Dumnezeului 
universului pentru ei.

„Nu te teme, căci Eu sunt cu 
tine; nu te uita cu îngrijorare, căci 
Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te 
întăresc şi tot Eu îţi vin în ajutor" 
(Isaia 41,10).

„Dacă vei trece prin ape, Eu voi 
fi cu tine şi râurile nu te vor 
îneca; dacă vei merge prin foc, nu 
te va arde... Pentru că ai preţ în 
ochii Mei, p en tru  că eşti p reţu it 
şi te iubesc, dau  oam eni pen tru  
tine şi popoare p en tru  viaţa ta" 
(Isaia 43,2.4).
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Ion Buciuman
secretar,
Asociaţia Pastorală, 
Uniunea Română

Pocăinţa câştigătorilor 
de suflete

„Nimeni nu pune un petic de postav 
nou la o haină veche; pentru că şi-ar lua 
um plutura din haină şi ruptura  ar fi mai 
rea. Nici nu pun  oamenii vin nou în b u r
dufuri vechi; astfel, burdufurile plesnesc, 
vinul se varsă şi burdufurile se prăpădesc; 
ci vinul nou îl pun  în burdufuri noi şi se 
păstrează am ândouă" (Matei 9,16.17).

Ne întrebăm de ce stagnează unele bise
rici fără nici un motiv. In prim ul rând, 
această întrebare este un nonsens. Motivul 
care determină un anumit lucru este partea 
esenţială a discuţiei. A afirma că un  lucru 
are loc fără motiv este un neadevăr sau !
cel puţin o încercare neinspirată de a ocoli 
adevărul. Fără îndoială că o biserică regre- 
sează din cauza unor motive foarte reale.
Cea mai fericită atitudine este aceea de a le 
recunoaşte şi a opera schimbările necesare.

Creşterea sau descreşterea bisericii are la 
bază o mulţime de motive. Unele sunt de 
natură internă, iar altele sunt legate de 
condiţiile externe în care îşi face biserica 
lucrarea. Pe această temă am mai scris o 
serie de articole. Acum vom aborda un 
alt factor major în creşterea bisericii. Acesta 
este m odul de a vedea şi de a îndeplini 
lucrarea misionară.

Cuvântul „evanghelizare" este destul de 
străin de limba rom ână şi prefer sinonime 
ca: lucrare misionară, câştigare de suflete, 
mărturie personală, lucrare publică, vesti
rea Evangheliei, predicarea adevărului...

Creşterea bisericii este determinată de 
adaptarea fericită a metodelor de lucrare 
la specificul condiţiilor socio-culturale ale 
câmpului. Dar cel mai important lucru este 
adaptarea filozofiei de bază a câştigării 
de suflete. Au fost studiate bisericile cu 
o dinamică de creştere remarcabilă. Con
cluziile au fost trase, iar ceea ce învăţăm  
de fiecare dată este că înşişi câştigătorii 
de suflete au nevoie de pocăinţă continuă, 
pentru a putea fi eficienţi în câştigarea 
altora la Hristos.

Cine este evanghelist?
In concepţia actuală, evanghelistul este 

un  star al vorbirii în public, un om cu o 
personalitate puternică şi cu mare influ
enţă asupra ascultătorilor. Imaginea sa 
publică este aceea a unui om credincios, 
cu o solidă experienţă religioasă, un  om al 
rugăciunii şi faptelor extraordinare. El are 
o educaţie academică suficientă pentru a 
putea fi numit, pe drept cuvânt, expert în 
Biblie sau cel puţin  licenţiat în teologie. El 
este angajatul şi reprezentantul unei insti
tuţii bisericeşti respectate şi cu greutate în 
faţa oamenilor din zonă.

Ce ne învaţă Scriptura în legătură cu 
evangheliştii? în Faptele Apostolilor 21,8 
citim că apostolul Pavel a intrat în casa 
lui Filip, evanghelistul, care este dintre cei 
şapte diaconi. în lista din Efeseni 4 avem 
enumerate cinci funcţii de conducere şi 
lucrare rânduite pe cale divină: apostoli, 
prooroci, evanghelişti, păstori şi învăţători. 
Lui Timotei, apostolul Pavel îi cere să facă 
lucrarea unui evanghelist (2 Tim. 4,5). Este 
foarte interesant că nici una dintre aceste 
referinţe nu cere în m od deosebit ca evan
ghelistul să fie un academician sau expert 
în teologie. Mai degrabă este sugerată 
lucrarea personală de studiu îm preună cu 
cei interesaţi. Mai cu seamă avem de-a face 
cu suporteri ai Evangheliei decât cu oratori 
vestiţi. Apolo, care este apologet faimos, 
nu este num it evanghelist.

Urm ând m odul simplu de înţelegere a 
Scripturii, evanghelistul este oricine poate 
să vorbească din proprie experienţă despre 
Hristos, care este centrul şi circumferinţa 
Evangheliei. Orice suflet câştigat de Evan
ghelie devine apărătorul şi reprezentantul 
acesteia şi deci un  evanghelist. Putem 
crede şi afirma îm preună cu apostolul 
Petru că urmaşii lui Hristos sunt un  neam 
de preoţi, ceea ce cuprinde, fără nici o 
îndoială, şi slujba de evanghelist. Practic, 
orice mărturisitor al credinţei personale 
în Isus Hristos este un  evanghelist. Acest
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lucru poate avea loc chiar şi îna
inte de unirea oficială cu biserica, 
prin botezul public.

Ce este evanghelizarea?
Noi ştiam că evanghelizarea 

este un proiect de anvergură 
al bisericii locale sau al întregii 
biserici. Acest eveniment presu
pune cheltuieli foarte ridicate şi o 
organizare foarte bună, cu mulţi 
tehnicieni şi o mulţime de echipa
mente scumpe din tehnica de vârf.

Mai ştiam că orice evanghelizare 
depinde de o publicitate foarte 
costisitoare şi un num ăr imens de 
zeci sau poate sute de mii de pli
ante, multe, cât mai multe afişe şi 
spoturi publicitare la radio şi tele

viziune, precum  şi anunţuri repe
tate în ziare. Toate acestea sunt 
necesare pentru a face ca oamenii 
să vină şi să participe la prezentă
rile publice, în speranţa că unii 
dintre ei se vor înscrie în clasa de 
botez.

D upă ce se va fi terminat totul, 
biserica respiră uşurată şi îşi vede 
de treaba ei până la anul, când 
va fi o nouă campanie publică

de evanghelizare. Până atunci, 
nou-veniţii sunt pe mâini bune. 
Pastorul se ocupă de creşterea şi 
integrarea lor în rândul membrilor 
bisericii locale.

Tot mai mulţi credincioşi îşi dau 
seama că această evanghelizare 
nu va putea niciodată să deter
mine biserica să-şi împlinească 
m andatul divin de a duce Evan
ghelia la orice suflet. Exact aici 
este nepotrivirea. în timp ce Mân
tuitorul ne-a spus să mergem şi 
să vestim Evanghelia la orice făp
tură, noi ne căznim să-i convin
gem pe oameni să vină la biserică 
şi ne tot frământăm cum să-i 
ajutăm să depăşească prejudecăţile.

Prea adesea, noi m ăsurăm
creşterea bisericii 
în num ărul bote
zurilor în urma 
apelurilor publice 
ale marilor 
vorbitori cu har. 
Botezul este, 
într-adevăr, un 
moment im por
tant în viaţa per
sonală a cuiva, 
dar drum ul de la 
starea de rece la 
cea de clocot în 
credinţă este mult 
mai amplu şi com
plicat.
Exemplul 
sublim al 
evanghelizării 
ne-a fost lăsat 
chiar de M ântu
itorul care 
străbătea satele şi 
cetăţile, căutând 
pe oameni în 

necazurile lor, făcându-le bine, 
dezlegând lanţurile robiei lor spi
rituale şi învăţându-i din Scrip
tură cele privitoare la mântuire. 
Atunci când interesul oamenilor 
era în mod natural destul de cres
cut, El începea să predice, che- 
m ându-i pe oameni să se împace 
cu Dumnezeu şi să intre pe poarta 
cea strâmtă, să umble pe calea cea 
îngustă, să-şi ia crucea în fiecare zi

şi să-L urmeze. Personal, nu  este 
interesat în primul rând de bote
zul ascultătorilor Săi, ci de înnoi
rea vieţii lor şi eliberarea lor de 
păcate.

Unii dintre cei care veneau 
în legătură cu M ântuitorul se 
hotărau îndată să-I urmeze, alţii 
am ânau acest pas şi probabil că 
cei mai mulţi nu aveau să devină 
niciodată adepţii Săi şi susţinători 
ai credinţei Sale. Evanghelizarea 
Lui era, de fapt, activitatea prin 
care îi determina pe oameni să 
facă un pas mai aproape de m ân
tuire. Experienţa aceasta nu se 
oprea la botez. El îi conducea pe 
oameni într-o experienţă a creşte
rii personale până la stadiul de 
ucenici.

în  m od practic, evanghelizarea 
este m odul de viaţă zilnică a orică
rui urm aş al lui Hristos. Pentru 
această lucrare nu este nevoie ca 
cineva să-şi dea demisia de la 
locul de muncă sau să-şi ia con
cediu fără plată. N u sunt nece
sare cheltuieli de organizare şi 
nici instruirea nu este absolut 
necesară. Iubirea de oameni şi 
experienţa credinţei sunt cele mai 
im portante lucruri.

Ocaziile de seceriş public sunt 
doar încununarea efortului misi
onar individual. Acest eveniment 
nu are nevoie de publicitate, ci 
doar de o bună comunicare între 
lucrătorii care conduc suflete la 
Hristos. Aceştia îi vor conduce 
fără dificultăţi şi la întâlnirile 
publice de luare a deciziilor.

Creşterea bisericii începe cu 
reconvertirea credincioşilor ei la 
lucrarea personală şi mărturisirea 
credinţei în orice loc, pe orice 
cale posibilă, oricărui om fără 
deosebire şi fără prejudecăţi. în 
ultima instanţă, evanghelizarea 
este lucrarea pe care Duhul lui 
D umnezeu o face şi în care îi place 
Lui să ne implice şi să ne folo
sească şi pe noi, după ce ne va 
fi schimbat în mod corespunzător 
inima şi obiceiurile, inclusiv cele 
de lucrare cu oamenii din orice 
seminţie, limbă şi popor.
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Liviu Olteanu
păstor,
Madrid, Spania

Adventistul plecat sau sosit:
culori si

/

începând cu anii '90, se stabilesc în 
Peninsula Iberică primii adventişti români. 
Sosesc pe rând, unul câte unul. Puţini 
dintre ei au fost scutiţi de peripeţii, riscuri 
sau sacrificii. La început, num ărul acestora 
era firav. An după an, celor din micul 
grup format, li s-au alăturat prieteni şi 
rude. Hărniciei, spiritului practic, inventiv, 
şi dispoziţiei românilor de a lucra orice, 
începe să li se răspundă cu oferte de muncă. 
Disponibilitatea frăţietăţii adventiste 
spaniole este evidentă. Fraţii rom âni sunt 
ajutaţi, orientaţi, găzduiţi.

Primele socoteli văd lumina zilei. Cu 
bănuţii câştigaţi, în general, pe şantiere 
sau în casele spaniolilor pot fi ţesute atâtea 
speranţe, împletite atâtea vise; atâtea 
doruri şi aşteptări pot fi împlinite. O viaţă 
mai bună, normală, decentă, poate fi şi a 
noastră. Era un deziderat. Normal! Mai 
ales după zeci de ani de comunism, şi 
acesta „robust". încetul cu încetul, mirajul 
necunoscutului de la capătul celor aproape
4.000 de kilometri depărtare se aprinde 
mai semeţ, mai îmbietor în gândurile şi 
privirile celor de acasă. De ce nu am reuşi 
şi noi, dacă „ei", cei plecaţi, au reuşit? Unii 
întrezăresc sau savurează deja primele 
roade, chiar dacă, pentru „dulceaţa" aces
tora, preţul este întreg. Nimic nu se oferă 
pe gratis. Mai ales aici. Doar mântuirea e 
fără bani. Totuşi, dacă ar fi preţuită de toţi, 
rezultatele nu s-ar lăsa aşteptate. în  lumea 
aceasta, pentru orice se plăteşte. Adesea 
scump. Uneori foarte scump. De atâtea ori 
preţul oferit înseamnă zbucium, boli sau 
înstrăinare şi afectează familia, biserica de 
origine, credinţa şi, pentru mulţi, destinul 
veşnic, profesia, şcoala sau pacea sufletească...

Din lacrimi şi sudoare, cu perseverenţă 
şi curaj, se scrie o nouă slovă. Se trudeşte 
pentru o casă, pentru o pâine. Cei care le 
au însă -  mă întreb, deşi nu mai aştept răs
punsul -  pentru ce oare trudesc? Pentru un 
„mai bine", pentru un nou orizont (în ce 
lume?), noi perspective pentru ei înşişi sau 
pentru  cei ce vin din urmă. Dar „când", 
„cât" sau „ce" înseamnă „mai bine"? Simţul 
măsurii nu este totdeauna la modă. Nici 
pentru noi, românii, aceasta nu este o excepţie.

nuanţe
/

Familii despărţite -  „de comun acord" 
-p e n tru  „o vreme". Adesea, „vremea" 
devine „două vremi". Fără să mai luăm  în 
calcul şi „jumătăţile de vreme". Chiar dacă 
nu sunt profetice.

Fantastică este capacitatea omului de 
adaptare la nou sau de adoptare a lui, indi
ferent de nuanţe. Când valorile nu sunt 
ignorate, nu este nici un pericol. De n-ar fi 
uitate „rădăcinile"! Familia sfântă, Cuvân
tul lui Dumnezeu pur sau ... Edenul din 
care au ieşit primii noştri părinţi.

Pe aceste meleaguri s-au constituit familii; 
altele s-au destrămat sau, dureros, au 
această perspectivă. Unii L-au cunoscut aici 
pentru prima dată pe Dumnezeu, alţii, în 
schimb, L-au uitat. Unii au învăţat o limbă 
nouă, alţii nu o mai vorbesc bine pe cea 
veche, care niciodată nu va fi învechită!

La această oră, în Spania sunt mai multe 
mii de fraţi şi surori de limbă română. Să 
fie 4.000 sau 5.000. Şi, dintre aceştia, atât de 
mulţi încă nu au reuşit să-şi ceară scrisoare 
de recomandare, deşi locuiesc aici de multe 
luni şi chiar ani. Au fost şi vrem uri mai 
blânde pentru  cei veniţi; astăzi s-au schim
bat, s-au înăsprit şi au devenit deosebit de 
critice. Mai ales dacă nu ai acte de rezidenţă 
sau un loc de muncă, nişte bănuţi în b uzu 
nar sau un adăpost, dacă nu înţelegi limba 
şi nu poţi s-o vorbeşti, dacă nu  ai tenacitate 
şi rezistenţă de orice fel. Da, rezistenţă de 
orice fel!

Portocalele sunt dulci aici, iar măslinele 
sunt amare... dacă nu sunt prelucrate. Aşa 
este şi în viaţă. Nimic nu este veşnic dulce, 
dar nici perm anent nu va fi amar. De ce 
n-am vedea paharul jum ătate plin, în loc 
de jumătate gol? Oricum, este acelaşi conţi
nut. O viziune solidă asupra vieţii, pozitivă, 
realistă şi ancorată în planul lui Dumnezeu
-  da, în voinţa Lui -  te fereşte de atâtea 
pericole, decepţii şi dureri.

Avem şi destule veşti bune! Frăţietatea 
noastră adventistă este şi aici viguroasă şi 
luptătoare, chiar dacă nu a ajuns pe deplin 
biruitoare; ca un joc de cuvinte: toţi sunt 
bravi, afară de cei ce nu-s. Ca peste tot. Şi 
răbdătoare este frăţietatea română. Sunt 
atât de mulţi aceia pentru care ţara aceasta
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a devenit casa lor. Ne bucurăm 
de locaşuri de închinare, chiar 
dacă sunt închiriate de la diferite 
biserici evanghelice. Cântăm, ne 
rugăm  şi credem îm preună -  cei 
din ţară şi cei de aici -  acelaşi 
mesaj. Avem aceeaşi misiune: 
să-i pregătim pe cei din casele 
noastre şi pe cei din jurul nostru 
pentru întâlnirea cu Isus. De-am 
avea timp pentru copiii noştri, 
pentru soţii şi soţiile noastre! Pe 
aici sunt atâtea tentaţii, pericole şi 
riscuri, în special pentru cei care 
nu mai au timp pentru D um ne
zeul lor! Chiar şi atunci când îşi 
găsesc acest timp, încă mai sunt 
vulnerabili, chiar dacă în procente 
diferite. In această societate secu
larizată, consecinţele formalis
m ului spiritual şi libertinismului 
moral se pare că sunt mai evi
dente decât pe plaiurile miori
tice. Au existat în ţară adventişti 
conservatori, legalişti, oameni „la 
principii". Curând după ce au 
ajuns aici, au început să poarte o 
haină nouă, de „creştinism", desi
gur. Cei care au fost credincioşi 
acolo vor rămâne şi aici; cei care 
au purtat o mască acolo nu mai au 
nevoie de ea aici. Poate sunt mai 
naturali. Tristă naturaleţe! Câţi 
m ai aşteptăm aceeaşi împărăţie? 
„Nu avem a ne teme de nimic, 
decât de a uita drum ul pe care 
ne-a condus D um nezeu până 
acum." N u Spania şi nu România 
sunt cerul nostru, chiar dacă o 
ţară sau alta este, pentru o vreme, 
casa noastră, şi nu Acasă. Să ne 
ferească Dum nezeu să uităm 
„cetăţenia noastră, care este în 
ceruri".

Sunt adventişti români care au 
plecat! Sunt rom âni adventişti 
care au sosit! Societatea spaniolă 
are nevoie de modele. Oare nu 
pentru aceasta au ajuns şi românii 
în această ţară catolică, a cărei 
istorie socio-religioasă este atât de 
tulburătoare? Românii trebuie să 
fie şi pot fi modele. Adventişti pot 
fi! în fiecare zi! Cu o condiţie: să 
aibă o identitate. Şi aceasta este o 
problemă de verticalitate!

în inima metropolei madrilene
Fiecare pastor român slujeşte 

la două sau trei biserici. Distric
tul M adrid Calatrava, de care 
răspund eu, este compus din 
bisericile M adrid Calatrava, 
M adrid Efes şi C iudad Pegaso. 
Primele două biserici se adună 
în acelaşi local, cel al Bisericii 
Evanghelice; Calatrava cu servicii 
divine dimineaţa, de la ora 9,30 la 
13,00, iar Efes, de la ora 16,00 la
19,00 până când va putea intra în 
propriul local, cum părat în zona 
Oporto, spaţiu pentru care sunt 
aşteptate încă anumite avize ale 
primăriei locale. Prima biserică 
are o prezenţă de circa 650 de per
soane, dintre care doar 326 sunt 
membre ale comunităţii. Biserica 
Efes, înfiinţată în iulie 2003, este 
vizitată în prezent de circa 150 de 
persoane, jumătate dintre acestea 
fiind membre ale comunităţii. 
C iudad Pegaso, cea de-a treia 
biserică, are o participare de circa 
90 de persoane, într-un local aflat 
în faza finală de închiriere, fapt 
pentru care suntem  într-o febrilă 
căutare a altui local de cult.

Pentru că avem comitete în 
care sunt persoane ce trudesc şi 
se dăruiesc pentru slujirea celor
lalţi, în limita tim pului disponibil, 
există o paletă bogată de activităţi 
în cadrul fiecărei biserici. Şi am 
dori să realizăm mai multe activi
tăţi, dacă am avea spaţiul necesar. 
Ne preocupă în m od special acti
vităţile copiilor şi ale tinerilor, dat 
fiind evantaiul larg de tentaţii ce-i 
asaltează la fiecare pas. N u tot
deauna este uşor să identifici sufi
ciente persoane dedicate pentru 
slujirea acestora. Şi dacă familia 
nu are suficient timp pentru vlăs
tarele proprii, oare ce poate face 
biserica în tim pul orelor de Sabat? 
Este o nevoie stringentă ca părinţii 
din bisericile noastre să intre 
într-o cruciadă pentru limitarea 
pierderilor copiilor şi tinerilor.
Este necesar să abordăm, fără nici 
o perdea si cu forţă, subiecte de 
actualitate privind relaţiile tineri
lor, să creăm program e în care să 
se simtă implicaţi, pentru ca influ

enţa lumii să nu aducă asupra lor 
un seceriş nefast. Am încredere 
în acest material um an deosebit 
de valoros. Ne puteţi susţine în 
rugăciune pentru ei. Sper, cu 
ajutorul pastorului de tineret şi al 
comitetelor, să realizăm proiecte 
eficiente, să limităm pierderile, 
să dezvoltăm şi să consolidăm 
succesele. Cu bucurie spunem  că 
niciodată până acum nu am dus 
lipsă de candidaţi pentru botez, 
în fiecare an, zeci de noi membri 
intră în Biserica Adventistă. Avem 
un proiect solid pentru misiu
nea bisericii, ce include oferirea 
periodică de pliante, broşuri, cărţi 
pentru locuitorii acestei metro
pole. Periodic plănuim  programe- 
concert, la care invităm persoane 
din afara bisericii.

Adeseori, multe probleme sunt 
generate de faptul că mai multe 
familii sau persoane de sex diferit 
locuiesc -  deşi în camere diferite
-  în acelaşi apartament, şi aceasta 
din raţiuni financiare. Este foarte 
riscant să locuieşti o perioadă 
îndelungată de timp fără tovară
şul de viaţă. Cine nu este vulnera
bil pe acest pământ? Nu acceptaţi 
acest statut pe termen lung. Preţul 
este adesea imens!

în fiecare Sabat, ne confruntăm 
cu un auditoriu „multicolor", 
adesea punând la încercare şi dia- 
conia, şi Şcoala de Sabat. Există 
o migraţie de persoane destul de 
mare în fiecare Sabat. De apreciat 
însă interesul m enţinut al frăţietă
ţii române de a participa în num ăr 
foarte mare cel puţin la orele prin 
cipale de predicare sau de pro
grame de tineret din Sabat. Este 
adevărat că multe persoane vin 
şi pentru căutarea unui loc de 
muncă sau a unei locuinţe. Devine 
deosebit de dificil să mai facem 
faţă acestor cereri. Ne străduim  să 
facem faţă provocărilor timpului 
şi locului. însă doresc să-I m ul
ţumesc lui Dum nezeu pentru toţi 
colaboratorii mei, pentru toţi aceia 
care pun  suflet şi sacrifică pentru 
cauza lui D um nezeu şi pentru slu
jirea semenilor lor.
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Edna May Olsen
Adventist Review,
2003

V ederea pătrunzătoare
a lui Dumnezeu

Mama a luat ultima cămaşă din 
coşul cu rufe şi a început să o calce. 
Deodată, cineva a dat buzna pe uşa 
din spate.

-  Mami! a strigat-o Ana. Vino 
repede! Victoria a căzut şi s-a lovit.

Mama a scos fierul din priză, l-a 
aşezat să se răcească şi a ieşit grăbită 
din casă. Victoria venea pe poteca 
din grădină, plângând cu amar şi 
ţinându-se de braţ.

-  Mă doare atât de rău, a suspinat 
ea. Te rog, scoate-mi rolele. Nu pot 
singură.

Mama a condus-o uşor spre banca 
din grădină, a sărutat-o pe obrazul 
scăldat în lacrimi şi a îngenuncheat 
ca să-i desfacă rolele.

-  Ce s-a întâmplat, scumpa mea? a 
întrebat-o ea.

-  Patinam îm preună cu Ana şi 
m-am împiedicat de o rădăcină, s-a 
jeluit copila. Mă doare braţul!

Mama a examinat-o atent.
-  S-ar putea să ai o fractură, a spus 

ea. Vom merge la spital, la urgenţă.
Le-a întâm pinat o recepţioneră 

amabilă. După ce mam a a completat 
formularele, recepţioneră le-a 
condus la secţia de radiologie.

-  Fetiţa are nevoie de o radiogra
fie, i-a spus ea tehnicianului. Se pare 
că are o fractură la braţul stâng.

-  Of, micuţo, ce păcat! Să vedem 
ce putem  face. Uite, mai întâi, pune 
pătura pe tine.

-  Ce e asta? l-a întrebat Victoria în 
timp ce el i-a lăsat în poală o pătură 
grea, cu plumb.

-  Vrem să îţi facem 
radiografie doar la braţ, nu
la tot corpul, i-a explicat tehnicianul. 
Asta îţi apără restul corpului de 
razele X. Acum întinde braţul aici -  
foarte bine. N u o să doară de
loc; durează num ai un minut.

Tehnicianul a plecat şi s-a întors 
foarte curând cu radiografia.

-  Vezi, uite, aici e rupt, i-a 
spus el ţinând planşa în lumină, 
ca să vadă şi ea. Acum mă duc 
să vorbesc cu doctorul şi mă 
întorc imediat.

Fiindcă braţul Victoriei era 
umflat, doctorul l-a bandajat cu 
o faşă elastică, pentru ca umflă
tura să dea înapoi.

-  Daţi-i un analgezic, i-a spus 
el mamei, şi aduceţi-o la consult 
săptămâna viitoare.

-  Mami, a întrebat-o Victoria 
în drum  spre casă, ştii ceva 
despre razele X? Cum se poate 
să-ţi facă poză la ce ai în corp? Şi 
de ce se numesc raze X?

-  Nu ştiu prea multe despre 
ele, a început mama, dar au 
fost descoperite de un fizician 
german, pe num e Roentgen. La 
început nici el nu a ştiut ce 
sunt, aşa că le-a num it X. Pri
mele maşini cu raze X erau 
foarte mari şi, iniţial, nu au fost 
concepute pentru  radiografii. Pe 
m ăsură ce oamenii de ştiinţă au 
aflat mai multe despre aceste 
raze, au fost construite maşini 
din ce în ce mai mici. Acum ele 
sunt folosite pentru observarea 
fracturilor, a pietrelor la rinichi 
sau a afecţiunilor pulmonare.

Victoria a rămas pe gânduri.
-  Mami, a spus ea după

o vreme, la Şcoala de Sabat, 
am învăţat că Dum nezeu poate 
vedea în inima noastră.

Dacă este aşa, nu crezi că are 
vedere cu raze X?

-  Sunt sigură că ai dreptate, 
a încuviinţat mam a zâmbind, 
pentru că El poate privi atât 
în inima mea şi a ta, cât şi în 
inima oricărui om de pe pământ. 
El ne cunoaşte până şi gându
rile. Acest lucru ne spune mult 
despre puterea Sa, nu-i aşa?

După ce umflătura s-a retras, 
doctorul i-a spus Victoriei că 
poate să-i pună braţul în ghips.

-  Acum avem dintre cele colo
rate, a zâmbit el. Deci, care este 
culoarea ta preferată?

-  Roşu, a declarat Victoria.
Doctorul i-a pus un strat de

ghips, l-a umezit puţin, i-a mai 
pus un strat şi, în cele din urmă, 
a acoperit totul cu un strat de 
ghips roşu care, zicea el, se 
usucă rapid.

-  Acum te-am reparat, i-a spus 
el. Ai grijă să nu mai cazi. Ne 
vedem peste o lună, când o să 
ţi-1 scot.

La început, ghipsul i s-a părut 
stânjenitor. Mama a trebuit să 
o ajute pe Victoria să se spele 
pe cap, să se dezbrace şi să se 
îmbrace. La şcoală, toţi colegii 
au vrut să se semneze pe ghips 
şi, când a venit tim pul să i-1 
scoată, arăta destul de jalnic.
Dar îşi servise scopul -  braţul 
Victoriei s-a vindecat complet.

Traducere: O ana Pascu

Ora familiei
Citeşte Psalmi 139,14. La ce se referă psalmistul 
când spune: „Sunt o făptură aşa de minunată"? 
Citeşte Proverbe 15,3. Cum te simţi ştiind că 
Dum nezeu vede tot?
Când vă rugaţi, cere-I lui Dumnezeu să te ajute să îţi 
aminteşti că El este întotdeauna aproape.
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Familie de misionari ucisă
Serviciul funerar pentru trei persoane adventiste 

ucise în Republica Palau, organizat în data de 28 
decembrie 2003, a unit două mame în durere şi în 
rugăciune.

Pastorul Ruimar DePaiva, 42 de ani, soţia sa, Mar- 
gareth DePaiva, 37 de ani, şi fiul lor de 11 ani, 
Larrison, au fost ucişi de către Justin Hirosi, 43 
de ani, care, conform declaraţiilor din presa locală, 
a pledat ca nevinovat pe motivul unor deficienţe 
mentale, după ce a recunoscut la poliţie săvârşirea 
crimei.

La serviciul funerar, mama pastorului DePaiva a 
surprins întreaga asistenţă, formată din mai mult de 
400 de persoane, prin oferirea iertării celui acuzat 
de crimă şi prin chemarea mamei acestuia să se 
alăture ei în rugăciune.

„Aici suntem două mame", a declarat Ruth 
DePaiva după ceremonie. „Sunt sigură că mama lui 
Justin s-a rugat de multe ori pentru el şi că acum 
suferă teribil. Vreau doar să ştie că ne rugăm pentru 
ea... şi pentru fiul ei."

în concordanţă cu declaraţiile preşedintelui 
Republicii Palau, dl Tommy Remengesau, care a 
participat la funeralii, capacitatea şi dorinţa de a 
ierta a sorei Ruth DePaiva permite întregii naţiuni 
începerea unui proces de vindecare. „A ierta, când 
incidentul este atât de recent, ajută oamenii să pri
vească dincolo de tragedie şi să vadă că putem 
ierta şi trăi împreună", a mai declarat preşedintele 
Remengesau.

Singurul supravieţuitor al acestei crime este fiica 
de 10 ani a pastorului DePaiva, Melissa. Ea a par
ticipat la serviciul funerar din Keene, Texas, unde 
trăiesc câteva rude ale familiei şi unde va locui de 
acolo încolo. Bunica ei a declarat că Melissa speră 
să se întoarcă în Palau ca misionară, atunci când va 
creşte.

(Preluare după A N N )

Pentru Vremea Speranţei, şcoala profeţilor a 
început la Vatra Dornei

în zilele de 9,10 şi 11 ianuarie 2004,40 de tineri 
din Conferinţa Moldova s-au adunat la Vatra 
Dornei, în vederea pregătirii lor pentru seria de pre
zentări publice de la Vremea Speranţei, din perioada 
februarie-martie a acestui an. Demn de menţionat 
este faptul că tinerii au fost însoţiţi de prezbiterii şi 
responsabilii care se ocupă de organizarea şi des
făşurarea în bune condiţii a acestui program. Un 
alt fapt remarcabil este că Departamentul Tineret 
şi Asociaţia Pastorală şi-au dat mâna în realizarea 
acestui curs de instruire. Atunci când a fost vorba 
despre comportamentul misionarului voluntar efi
cient, tinerii au optat pentru: amabilitate, blândeţe>

compasiune, sim plitate şi voioşie. Cu toţii, organizatori şi 
participanţi, au fost de acord că acesta este doar un înce
put care trebuie să fie continuat. Pentru Vremea Speran
ţei, şcoala profeţilor a început la Vatra Dornei, iar această 
experienţă trebuie preluată, îmbunătăţită şi continuată.

Pentru ca Vremea Speranţei să fie un  succes
Anul acesta, efortul misionar al bisericii aduce un  ele

ment de noutate. Accentul lucrării publice se mută de 
pe apariţia în public a unui singur vorbitor asupra a 
peste o mie de vorbitori locali, care îşi dau mărturia în 
tot atâtea locuri. Există avantaje şi dezavantaje ale acestei 
noi orientări în vestirea soliei Evangheliei Veşnice. Pentru 
asigurarea unui grad ridicat de reuşită a acestui proiect, 
sunt necesare o serie de elemente de sprijin.

Experienţa rugăciunii, promovată de Săptămâna de 
Rugăciune din decembrie şi de cea din ianuarie, trebuie 
continuată în timpul adunărilor publice din această peri
oadă. Grupele de rugăciune şi lucrare constituie forma 
cea mai eficientă de manifestare a vieţii spirituale şi de 
misiune. Unele persoane lipsite de posibilitatea de a par
ticipa direct la întruniri pot asigura un serviciu de rugă
ciune necurmată chiar în locul lor de şedere şi suferinţă.

Participarea credincioşilor la întruniri şi un angajament 
personal de seriozitate şi consecvenţă vor stimula şi vor 
încuraja şi pe alţii să facă la fel. Prezenţa este necesară nu 
doar pentru a umple locurile din biserică, ci mai ales în 
implicarea în diversele servicii necesare.

Relaţiile personale şi contactele sociale vor determina o 
atmosferă de înălţare sufletească şi de bucurie a credinţei, 
care va răspunde nevoilor sufleteşti ale celor prezenţi.
Vor simţi iubirea frăţească şi interesul neegoist al bisericii 
faţă de ei. Hotărârile lor bune vor fi astfel promovate, iar 
adunarea se va transforma în ocazie de bucurie şi creştere 
a bisericii.

Pastor Ion Buciuman

Simion Cazan a încetat din viaţă pe 18 
noiembrie 2003, la vârsta de 71 de ani. S-a 
născut la 18 iulie 1932 în Macea, judeţul 
Arad, în familia de credincioşi adventişti 

Mihai şi Maria Cazan. Participând de mic la activităţile 
bisericii, la vârsta de 15 ani coboară în apa botezului, pre- 
dându-şi viaţa în mâinile Creatorului său.

în anul 1950 se căsătoreşte cu tânăra Horga Floriţa, din 
Şepreuş, familie binecuvântată cu doi copii: Livia şi Ste- 
lian. A slujit de tânăr în biserică, îndeplinind de-a lungul 
anilor mai multe slujbe: dirijor de cor, dirijor de fanfară, 
dirijor de orchestră, diriginte al Şcolii de Sabat, prezbiter. 
Cei care l-au cunoscut îşi amintesc cu drag de bunătatea 
lui, de buna lui dispoziţie, de spiritul lui de slujire, de 
spiritul lui creştinesc de a aborda orice problemă. S-a stins 
din viaţă în urma unei boli nemiloase, cu speranţa că in 
dimineaţa învierii II va întâlni pe Isus, alături de cei dragi.
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Adrian
Bocăneanu

preşedinte, 
Uniunea Română

Ce înseamnă
Biserica Adventista

în societate?
Oamenii împovăraţi de durere, teamă şi 

vinovăţie se simţeau atraşi de Isus. Se simt ei 
atraşi de mine şi de biserica mea?

Era vineri, 10 octombrie 2003. Această 
pătrunzătoare întrebare, cu care fr. Jan Paul- 
sen, preşedintele Conferinţei Generale, îşi 
încheia cuvântarea de deschidere a Consiliu
lui Anual, a atins o coardă sensibilă.

De mai multă vreme am început să fiu 
preocupat de modul în care eu şi biserica 
mea răspundem la starea societăţii. Mai întâi 
am văzut iniţiative admirabile în locurile pe 
care le-am vizitat. Apoi interesul mi-a fost 
captivat de câteva pasaje biblice provoca
toare. Primul a fost dialogul purtat la dis
tanţă între Mardoheu şi Estera, atunci când 
criza devenise iminentă. Mardoheu trimite 
Esterei un mesaj provocator: „Să nu-ţi închi
pui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii, 
pentru că eşti în casa împăratului" (Estera 
4,13). A scăpa singur -  ce descriere bună a 
naturii noastre! Câteodată, în împrejurări în 
care ar putea exista un pericol fizic colectiv, 
cum ar fi o călătorie cu metroul, mă plasez 
într-o zonă care să-mi faciliteze salvarea.
Din când în când, ochii verifică traseul 
spre ieşirea de avarie. Instinctul de conser
vare vizează individul, nu  colectivitatea. Dar 
cuvintele lui Mardoheu nu menajează nici 
pe Estera, nici pe mine. Este ca şi cum ne-ar 
citi gândurile: Dacă îţi vei închipui că numai 
tu vei scăpa, „tu şi casa tatălui tău veţi pieri" 
(v.14). Altfel spus, salvarea ta depinde de cât 
vei face pentru salvarea tuturor.

Un avertisment asemănător mi-a venit 
din istoria aventuroasei călătorii maritime a 
lui Pavel spre Roma. Observând un truc al 
marinarilor disperaţi, care plănuiesc să aban
doneze corabia în derivă şi să fugă cu barca 
de salvare, Pavel îi spune centurionului Iuliu: 
„Dacă oamenii aceştia nu vor rămâne în cora
bie, nu puteţi fi scăpaţi" (Fapte 27,31). Mari
narii disperaţi, mateloţii trădători nu erau o 
piedică în calea salvării care fusese făgăduită,

ci o condiţie a realizării acesteia! Salvarea se 
decidea după ecuaţia: Ori toţi, ori nici unul! 
Cât de diferit de modul în care gândim noi 
adesea -  atât în domeniul fizic, cât şi în cel 
spiritual.

Dar mântuirea este individuală
Desigur, dar nu egoistă şi egocentrică. 

Nimic nu ar fi mai respingător pentru Cel 
care a venit ca grăunte de grâu „singur" şi 
care aduce „multă roadă" prin moarte (Ioan
12,24). Ellen White o spune cu atâta lim
pezime: „Legea jertfirii de sine este legea 
păstrării de sine... Legea slujirii eului este 
legea distrugerii de sine." (Hristos, Lumina 
lumii, 2002, pag. 578, 579).

Dar mântuirea este spirituală
Desigur, însă ea se pregăteşte şi se 

manifestă în lumea reală. Altfel cum am jus
tifica accentul pus de biserica noastră, încă 
de la începuturile ei, asupra vindecării şi 
sănătăţii, educaţiei, justiţiei sociale, libertăţii 
religioase şi activismului umanitar? Neliniş- 
titoarea parabolă a judecăţii (Mat. 25,31-46) 
pune în cumpănă nu teologia explicită, ci pe 
cea implicită: răspunsul la foamea, setea, izo
larea socială, lipsa, boala şi stigmatizarea care 
abundă în societate. Acestea cer acţiuni con
crete asupra unor persoane reale. Comenta
riul zguduitor, cuprins în capitolul „Aceşti 
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei" din aceeaşi 
binecunoscută carte Hristos, Lumina lumii, 
conchide: „Iubirea pentru om este manifes
tarea pe pământ a iubirii lui Dumnezeu." 
(pag. 596). în realitate nu există suferinţă, ci 
numai oameni care suferă; nu există sărăcie, 
ci numai oameni săraci; nu există oprimare, 
ci numai oameni oprimaţi.

Iacov ne întreabă: „Ce-i foloseşte cuiva 
să spună că are credinţă, dacă n-are fapte?" 
(2,14). Iar Luther declară: „Dacă predicaţi 
evanghelia în toate aspectele ei, cu excepţia 
chestiunilor care au de-a face în mod direct 
cu timpurile pe care le trăiţi, de fapt, ceea ce 
predicaţi nu este evanghelie".
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Nu cumva aceasta este mult 
hulita „Evanghelie socială"?

Dacă aceasta este evanghelia 
după care vom fi trecuţi la dreapta 
sau la stânga în ziua ultimei jude
căţi, cred că nu putem evita respon
sabilitatea folosind o etichetă bună 
la toate. Citez iarăşi din acelaşi tul
burător capitol: „Cei pe care Hristos 
îi va lăuda la judecată au cunoscut, 
poate, puţină teologie, dar au cul
tivat principiile Lui. Prin influenţa 
Duhului Sfânt, ei au fost o binecu
vântare pentru cei din jurul lor... Cu 
toate că nu cunosc legea scrisă a lui 
Dumnezeu, ei au auzit glasul Lui 
vorbindu-le prin natură şi au făcut 
lucrurile cerute de lege." (pag. 593)

Şi dacă aceasta este singura 
evanghelie pe care unii o vor 
cunoaşte, nu putem îndrăzni să-i 
lipsim de ea, indiferent care ar fi 
motivele.

Evanghelia completă nu se 
poate confunda cu evanghelia soci
ală, dar înnoirea spirituală conduce 
la transformare socială. (Vezi Decla
raţia de la San Jose.)

Dar mijloacele noastre sunt 
limitate

Un psihiatru austriac cu o istorie 
fascinantă, Victor Frankl, ne atrage 
atentia că sunt trei măsuri ale valo

rii: experienţa (ceea ce ni se întâm
plă), creaţia (ceea ce aducem la 
existenţă) şi atitudinea (răspunsul 
în împrejurări dificile sau situaţii- 
limită). Dumnezeu nu depinde de 
noi în ceea ce poate să creeze sau să 
facă să se întâmple, dar este plin de 
dor să vadă la noi aceeaşi atitudine 
care L-a determinat să vină pe acest 
pământ.

Atitudinea corectă aduce şi mij
loace pe măsură. Ascultaţi: „Mântu
itorul Şi-a dat viaţa Sa preţioasă ca 
să întemeieze o biserică în stare să 
îngrijească de sufletele întristate şi 
ispitite." (pag. 595). Nu avem drep
tul să-L contrazicem, spunându-I 
că biserica pe care a întemeiat-o 
nu este în stare! Mai departe: „O 
grupă de credincioşi poate fi săracă, 
needucată şi necunoscută; dar, în 
Numele lui Hristos, ea poate face, 
în familie, între vecini, în biserică 
şi chiar în locurile mai depărtate, o 
lucrare ale cărei urmări să ţină cât 
veşnicia." (pag. 595,596)

Dublă identitate
Pe cât de mult am cultivat iden

titatea separării trebuie să cultivăm 
şi identitatea asemănării. Domnul 
Hristos S-a identificat cu fiecare 
membru al marii familii umane. 
„Urmaşii Lui nu  trebuie să se simtă 
despărţiţi de lumea care piere în

jurul lor. Ei sunt o parte din uriaşa 
ţesătură a omenirii, iar Cerul îi con
sideră fraţi cu păcătoşii şi cu sfinţii." 
(pag. 594)

Acestea cer din partea noastră 
un răspuns. Pentru ultimul an al 
mandatului meu, vă invit să răs
pundem  la situaţiile concrete ale 
celor din jurul nostru, începând cu 
acelea pe care le-a ilustrat chiar 
Mântuitorul în parabola judecăţii: 
foamea şi setea, singurătatea şi 
ostracizarea socială, sărăcia, boala 
şi disperarea. Să continuăm cu răs
punsul la violenţă, nedreptate şi 
oprimare. Cum să ne poziţionăm 
faţă de bogăţie şi consumerism? 
Avem ceva de făcut pentru copiii 
fără părinţi? Dar pentru bolnavii de 
SIDA? Cei care se droghează? Pros
tituatele? Cerul ne consideră „fraţi 
cu păcătoşii şi cu sfinţii", aşa că nu 
putem să trăim ca şi când aceştia nu 
ar exista.

Aştept cu nerăbdare reacţiile 
dumneavoastră pe adresa revistei 
sau la 102555.355@compuser- 
ve.com. Faceţi-ne cunoscut ceea ce 
faceţi -  vrem să învăţăm unii de 
la alţii. Să facem din bisericile 
noastre laboratorul în care să verifi
căm soluţiile pe care le propunem 
lumii, să arătăm în mod concret ce 
înseamnă creştinii în lume.

DECLARAŢIE OFICIALA CU PRIVIRE LA IMPACTUL ELEMENTULUI SPIRITUAL 
ASUPRA SCHIMBĂRILOR SOCIALE

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea consideră că 
extinderea lucrării lui Hristos intr-o lume a suferinţei 
este o parte a misiunii sale. Hristos a adus îmbărbătare, 
iluminare, eliberare şi împăcare. Alături de alţi creştini, 
noi suntem un factor al vindecării şi al stabilităţii în aceste 
vremuri în schimbare. Când totul în jurul nostru este nesi
gur, biserica oferă asigurarea că există Cineva neschim
bător, care Se află deasupra tulburărilor acestei lumi şi a 
cărui voinţă va birui în cele din urmă. In societate, biserica 
slujeşte ca un fel de santinelă, încurajând comunitatea, 
chemând persoane şi familii să evalueze condiţiile care-i 
înconjoară, să adopte ceea ce este bun şi să depăşească şi să 
schimbe ceea ce este nociv.

Despre primii creştini s-a spus: „Iată-i pe cei care au 
răscolit lumea" (Fapte 17,6). Evanghelia lui Isus Hristos 
este în ea însăşi un factor al schimbării. în Evanghelie 
există compasiune faţă de slăbiciunea umană; în acelaşi 
timp există încurajare pentru crearea de relaţii desăvârşite 
cu Dumnezeu şi cu semenii, aşa cum a fost planul divin 
la creaţiune. Noi credem că prin puterea Duhului Sfânt

putem deveni fiinţe noi (Efes 4,22-24), ieşind din întuneric 
la lumină (1 Petru 2,9), şi putem experimenta de pe acum 
puterea transformatoare a veacului viitor (Evrei 6,5). 
Această redeşteptare spirituală se răspândeşte în societate 
aşa cum sarea oferă gust, iar lumina străpunge întunericul. 
Prezenţa în societate a persoanelor renăscute din punct 
de vedere spiritual poate face mai mult decât iniţiativele 
sociale şi politice. Creştinii care au experimentat puterea 
transformatoare a lui Isus Hristos sunt factori de stabi
lizare şi de întărire a societăţii şi păstrători ai valorilor.
Ei acţionează ca agenţi ai schimbării într-o lume afectată 
de decăderea morală. Prezenţa lor activă în societate 
oferă speranţă, iar ca indivizi şi familii sunt înnobilaţi de 
principiile creştine, iar vieţile şi relaţiile lor au un impact 
deosebit asupra celor din jur.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de către 
Comitetul Executiv al Conferinţei Generale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea şi autorizată de Biroul preşe
dintelui, Robert S. Folkenberg, la sesiunea anuală din San 
Jose, Costa Rica, 1-10 octombrie 1996.
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CD-ul "Ellen G. White Scrieri" 
Format: Folio Views 4.0 
Conţine: Spiritul Profetic în 35 voi. 
Realizatori:

Teodor Hutanu - coordonator
j

Eugen Tanul - programare 
Ana Brad - producţie 
Ciprian Mohorea - procesare text 
Buta Marius - procesare text

Pret: 150 000 lei 
CD-ul poate fi comandat:
a) telefonic: 021 / 490 8590 int. 107

0745 / 088 584
b) prin e-mail: egwro@adventist.ro
c) prin formularul aflat la adresa 
http://www.adventist.ro/egw

mailto:egwro@adventist.ro
http://www.adventist.ro/egw



