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în aceste zile, în care graba 
şi viteza excesivă sunt din 
ce în ce mai evidente, în care 
săptămâna trece iute şi anul 
pare să se fi scurtat, în care 
oboseala acumulată îşi spune 
tot mai m ult cuvântul, în tre
barea: „Când vine Domnul?" 
apare cu tot mai m ultă insis
tenţă în minţile noastre. Am 
auzit adesea cuvinte de felul 
acesta: „De-ar veni Domnul 
mai repede!" , „M -am  săturat 
de o astfel de viaţă!", „Cred că 
Domnul este aproape să vină" 
şi m -am  întrebat ce exprimă ele*

Articolul „Străjerule, cât mai 
este din noapte?", din acest 
num ăr al revistei Curierul 
Adventist, ne oferă posibili
tatea de a găsi un răspuns la 
căutările noastre cu privire la 
revenirea D om nului Hristos. 
De asemenea, el ne poate 
ajuta să înţelegem că tim pul 
care se va scurge până la acest 
evenim ent nu  ţine de îm pli
nirea unui num ăr de zile sau 
de ani, ci de reproducerea 
deplină a caracterului D om 
nului Hristos în poporul său 
şi de încheierea vestirii Evan
gheliei în întreaga lume.

De aceea soluţia M ântuito
rului pentru încheierea lucrării 
este o deplină consacrare faţă 
de D umnezeu, manifestată în 
acceptarea autorităţii Sale, a 
trimiterii şi a planului Său de 
salvare pentru cei pierduţi.

Articolele „Marea însărci
nare" şi „Voi sunteţi sarea 
păm ântului" ne deschid o 
fereastră spre misiune, pentru 
a înţelege mai m ult rolul şi 
responsabilitatea noastră în 
această lume afectată tot mai 
m ult de păcat. Sperăm ca şi 
acest num ăr al revistei să vă 
aducă mai m ultă speranţă 
şi încredere în făgăduinţele 
revenirii pe curând a D om nu
lui Isus.

Redacţia
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Puterea de a trăi dincolo de logică
Fiecare dintre noi avem multe întrebări 

cu privire la anumite evenimente din viaţa 
noastră, la care am dori să prim im  un 
răspuns din partea lui Dumnezeu. Avem 
atâtea de ce-u ri pentru care nu avem o 
explicaţie. De ce m -am  îmbolnăvit de ...?
De ce a murit copilul meu în tr -u n  acci
dent? De ce m am a a m urit de cancer? De ce 
Dum nezeu îngăduie să se întâmple atâtea 
lucruri rele pe pământ? De ce, de ce?

Faptul că dorim răspuns la multe în tre 
bări cu privire la viaţa noastră nu înseamnă 
că nu avem credinţă în Dumnezeu, ci mai 
de grabă arată slăbiciunea um ană şi dorinţa 
noastră de a cunoaşte şi înţelege mai mult 
căile Domnului. Desigur, am dori ca la 
toate întrebările să avem un  răspuns logic, 
dar oare n e -a r  ajuta logica să trecem mai 
uşor prin astfel de experienţe decât încrede
rea neclintită în călăuzirea divină?

C ând priv im  d e -a  lungu l istoriei om e
nirii, descoperim  că există m ulte lucruri 
care depăşesc înţelegerea noastră. N u 
este nici o logică atunci când  u n  m are 
profet al lu i D um nezeu, asem enea lui 
Ioan Botezătorul, m oare decapitat. N u 
există nici un  m otiv întem eiat -  după  
m intea om enească -  atunci când D u m n e 
zeu perm ite ca un  H itler să se nască şi să 
ajungă să aibă pu terea  de a ucide peste 6 
m ilioane de oameni. Şi desigur, nu  este 
nici o logică um ană atunci când u n  m isi
onar m erge să lucreze pen tru  salvarea 
a ltora şi m oare de o boală necru ţătoare  în 
tim pul m isiunii sale. De ce nu  l - a  protejat 
D um nezeu  pe servul Său?

Apar multe întrebări de felul acestea în 
mintea noastră, dar ce facem atunci când 
Dumnezeu nu lucrează după logica noastră?

Gândurile Lui nu sunt gândurile noastre
Deşi multe evenimente din viaţă ni se par 

fără logică, nu  trebuie să uităm  că p lanu 
rile lui Dum nezeu sunt înainte de crearea 
acestei lumi şi ele depăşesc cu m ult price
perea noastră. Cu toată ştiinţa dobândită de 
noi până în prezent, trebuie să recunoaştem 
că există atâtea lucruri în universul creat 
de Dumnezeu, pe care nu le putem  explica 
încă. „Apostolul Pavel exclamă uimit:

'O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei 
lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt 
judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile 
Lui' (Romani 11,33)... M odul în care El 
se com portă cu noi, p recum  şi m otivele 
care -L  determ ină la aceasta pot fi înţelese 
atât cât este necesar, ca să pu tem  discerne 
m ila şi iubirea Sa nem ărginită, unite cu 
pu terea  Lui nespus de mare. Din p lan u 
rile Lui, noi pu tem  înţelege atât cât este 
spre binele nostru  să ştim; dar dincolo de 
aceasta, noi trebuie să ne încredem  totuşi 
în b ra ţu l Celui A totputernic şi în inim a 
Lui care este plină de iubire. C uvântul 
lui D um nezeu, asem enea caracterului 
d iv inu lu i său Autor, cuprinde taine care 
niciodată nu vor pu tea  fi pe deplin  în ţe 
lese de fiinţele m ărginite." (Ellen W hite, 
Calea către Hristos, ed. 1999, pag. 98)

El cunoaşte de la început sfârşitul
Atunci când Biblia ne descoperă un 

D um nezeu plin de iubire, care cunoaşte de 
la început sfârşitul (Is. 46,10), nu  ne rămâne 
decât să acceptăm cu credinţă că ceea ce se 
întâm plă în viaţa noastră este spre binele 
nostru veşnic, chiar dacă depăşeşte capa
citatea noastră de înţelegere. „Dumnezeu 
n u - i  conduce pe copiii Săi altfel de cum ar 
alege chiar ei să fie conduşi, dacă ar vedea 
de la început sfârşitul şi dacă ar înţelege 
slava lucrării pe care o îndeplinesc ca 
îm preună lucrători cu El. Nici Enoh, care a 
fost înălţat la cer, nici Ilie, care a fost ridicat 
în tr -u n  car de foc, n -a u  fost mai m ari sau 
mai onoraţi decât Ioan Botezătorul, care a 
pierit singur în închisoare." (Ellen White, 
Hristos, Lumina lumii, ed. 1997, pag. 224)

Deşi poate că avem  m ulte întrebări fără 
răspuns acum, avem  to tuşi făgăduinţa 
că D om nul ne va ajuta să înţelegem  toate 
tainele din viaţa noastră  şi vom  fi plini 
de recunoştin ţă pen tru  toate acestea. „în 
v iaţa viitoare, tainele care aici n e -a u  necă 
jit şi dezam ăgit ni se vor desluşi. Vom 
vedea că rugăciunile noastre, aparen t ; 
neascultate, şi aşteptările noastre za d a r 
nice s - a u  num ărat p rin tre  b inecuvân tă 
rile cele mai m ari." (Ellen W hite, Divina 
Vindecare, ed. 1997, pag. 457)

G abriel Dincă

redactor-s?f
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DEV0T10NAL

In urmă cu peste o jumătate de veac, la 
am vonul unei biserici de la ţară, un  pastor 
vorbea cu entuziasm despre fericita spe
ranţă a creştinului -  revenirea în glorie a
„Marelui nostru Dum nezeu şi M ântuitor, 
Isus Hristos" (Tit 2,13). Pe banca din faţă 
erau şi câţiva copii. Adunarea asculta cu 
încântare în timp ce pastorul, cu o voce 
dulce şi caldă, dar sigură, spunea cam aşa: 

„Iubiţi fraţi şi surori, ne aflăm foarte 
aproape de momentul fericit al întâlnirii cu 
scumpul nostru Mântuitor. Evenimentul este 
atât de aproape, încât aceşti copii -  spunea 
acesta, arătând spre rândul din faţă -  nu 
vor avea timp să se maturizeze; cei aflaţi în 
puterea bărbăţiei nu vor îmbătrâni, iar unii 
dintre cei în vârstă vor vedea cu ochii lor 
venirea Fiului omului, fără să guste m oar
tea". Pentru a -ş i întemeia biblic afirmaţia, a 
dat citire unor pasaje ca acestea: „Noaptea 
aproape a trecut, se apropie ziua... încă 
puţină, foarte puţină vreme şi Cel ce vine va 
veni şi nu  va zăbovi... Iată, Eu vin curând şi 
răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecă
ruia după faptele lu i... De aceea şi voi fiţi 
gata, căci Fiului omului va veni în ceasul în 
care nu vă gândiţi" (Rom. 13,12; Evrei 10,27; 
Apoc. 22,12; Mat. 24,44).

Pe acelaşi ton şi cu aceeaşi căldură şi en tu- 
Aron Moldovan z’asm' pastorul ş i-a  continuat predica punând 

în evidenţă nevoia de pregătire urgentă, 
pentru ca, în momentul glorios, să-L  putem 
întâmpina pe Domnul nostru „fără prihană, 
fără vină şi în pace" (2 Petru 3,14). Adunarea, 
inclusiv copiii din faţă, părea transportată în 
lumea de vis pe care şi-o doreau cu toţii.

între copiii prezenţi în sală era unul pe care-1 
cunosc foarte bine şi care, după ce a ajuns la 
maturitate, a făcut studii teologice, s -a  căsăto
rit, a devenit părinte şi bunic, iar anul acesta 
împlineşte 42 de ani de slujire în biserica pe 
care a iubit-o şi o iubeşte. Acel personaj despre 
care scriu este chiar autorul acestor rânduri.

director, 
Departamentul 
Spiritul Profetic, 
Uniunea Română

Astăzi, cugetând la trecut şi la prezent şi 
constatând cu amărăciune că revenirea glori
oasă a Mântuitorului a depăşit mult limitele 
previziunii pastorului pe care-1 ascultam
încântat, cu peste 50 de ani în urmă, mă 
întreb ca şi vocea din Seir: „Cât mai este din 
noapte?" (Isaia 21,11). Este adevărat că, în 
timp ce umbla printre noi ca om, nici Isus nu 
ştia exact când va reveni (vezi Mat 24,36). Şi 
aceasta nu L -a  împiedicat să-Şi facă lucrarea 
în mod perfect; şi nici pe noi n -a r  trebui să 
ne împiedice. Dar oare n -a r  trebui să căutăm 
o explicaţie în legătură cu aparenta întârziere 
a întoarcerii Mântuitorului?

Deja există unii care pretind că au găsit 
răspunsul în cartea lui Osea 6,2. Acolo citim: 
„El ne va da iarăşi viaţă în două zile; a treia 
zi ne va scula şi vom trăi înaintea Lui".
După aceşti exegeţi de excepţie, aceasta ar 
însemna că, întrucât la Dumnezeu „o mie de 
ani sunt ca o zi" (2 Petru 3,8) şi două mii de 
ani au trecut deja, n e -a r  mai sta la dispoziţie 
un mileniu pentru a ne trezi şi a „trăi înain
tea Lui". Mă înfior când citez această opinie.

Este adevărat că Isus n -a  dezvăluit 
adevărul cu privire la m om entul revenirii 
Sale, dar a încurajat credinţa în iminenţa 
acesteia şi a cerut urmaşilor Săi să ia pildă 
de la înfrunzirea smochinului care vesteşte 
apropierea anotim pului cald şi să privească 
la semnele revenirii Sale (Mat. 24,32-35).

Momentul actual, de incertitudine şi 
derută, poate fi valorificat din plin de 
marele m aestru în înşelarea oamenilor,
„tatăl minciunii". Profitând de faptul că 
mulţi s -au  înşelat în privinţa tim pului 
revenirii şi de faptul că evanghelizarea 
miliardelor de oameni care n u -L  cunosc pe 
Isus Hristos ar putea dura încă mulţi ani, 
„dum nezeul acestei lumi" caută să semene 
apatie, lipsă de entuziasm şi dezinteres 
pentru vestirea revenirii. De la extrema de 
a cere credincioşilor să afirme că Isus va
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reveni „în această generaţie" -  for
m ulă existentă în forma iniţială a 
M anualului bisericii -  se ajunge la 
extrema opusă, că tim pul până la 
revenire ar putea să dureze secole 
şi astfel biserica să -ş i p iardă una 
dintre caracteristicile ei esen
ţiale -  să nu mai fie adventistă, 
p ierzându-şi identitatea. Deja 
mulţi pastori au redus frecvenţa 
abordării temei revenirii, iar alţii 
aproape au abandonat-o, trecând 
accentul pe activităţi de ordin 
social, filantropic, organizato
ric etc. Acestea sunt importante, 
dar nu constituie scopul esenţial 
pentru care biserica a fost înteme
iată. Scopul bisericii este să ducă 
Evanghelia în toată lumea, să facă 
ucenici şi să -i pregătească pentru 
arătarea în slavă a Celui care Şi-a 
dat viaţa pentru răscumpărarea 
omenirii. Vestirea apropiatei reve
niri constituie un stimulent puter
nic în vederea pregătirii pentru 
acest eveniment.

Ce este de făcut? Cum să vesteşti 
cu entuziasm că revenirea este 
aproape, fără să crezi lucrul acesta? 
N u recomand nimănui să facă 
astfel! Mi se pare că nu există decât 
două căi raţionale: ori recâştigarea 
încrederii în apropiata revenire, 
ori retragerea din activitatea de 
vestitori ai unei doctrine în care nu 
credem. A treia cale ar fi schim
barea identităţii bisericii şi este cu 
totul inacceptabilă. Insă putem 
oare redobândi, îri mod onest, 
încrederea în apropiata revenire şi 
s -o  vestim fără să fim duplicitari? 
Eu cred că da! Cum? Printr-o înţe
legere corectă a doctrinei revenirii 
şi p rin tr-o  predare fără rezerve 
pentru a fi călăuziţi de Dumnezeu. 
Altfel, chiar dacă num ărul nostru 
creşte şi unii slujitori ai bisericii 
lucrează din greu, mulţi vor părăsi 
biserica, iar calitatea spirituală a 
celor rămaşi va fi slabă.

Deşi s -a  spus de multe ori, 
trebuie să accentuăm din nou 
că împlinirea promisiunilor lui 
Dum nezeu a fost şi este condiţio
nată de atitudinea celor care le -au  
primit. Multe din promisiunile 
făcute de Dum nezeu poporului

Israel n -a u  fost şi nu  pot fi îm pli
nite faţă de acest popor, nu  pentru 
că El n -a r  fi avut bunăvoinţă şi 
putere, ci „din pricina necredinţei 
lor" (vezi Evrei 3,12-19). D um 
nezeu a încercat toate mijloacele 
pentru a - i  trezi, dar, când aces
tea au fost epuizate, a declarat: 
„împărăţia lui Dum nezeu va fi 
luată de la voi..." (Mat. 21,43).
„Iată că vi se lasă casa pustie" 
(Mat. 23,37). Dacă ar fi cunoscut 
vremea când au fost cercetaţi prin 
Isus Hristos, istoria lor ar fi fost 
cu totul alta (vezi Luca 19,42). în 
probleme de mântuire şi implicare 
în lucrare pentru alţii, oamenii pot 
zădărnici „planul lui Dumnezeu 
pentru ei" (Luca 7,30).

Prin aceasta nu este anulată suve
ranitatea lui Dumnezeu. El a întoc
mit un plan în mod suveran. în 
acelaşi fel a hotărât să-Şi asocieze, 
la realizarea lui, pe cei care răspund 
chemării. P rin tr-un răspuns corect, 
creştinii pot grăbi „venirea zilei 
lui Dumnezeu" (2 Petru 3,12), dar 
pot şi s-o  întârzie prin neglijenţă 
sau prin stabilirea altor priorităţi. 
Neascultarea, necredinţa şi m u r- 
murarea israeliţilor a multiplicat de 
sute de ori timpul necesar pentru 
străbaterea pustiei (vezi Numeri 
14,20-23.30-33).

Este adevărat că „planurile 
lui Dum nezeu nu cunosc nici 
grabă, nici întârziere", însă omul, 
asociatul Său, de obicei întârzie 
şi se pripeşte, provocând astfel 
mari daune cauzei Sale. Totuşi, 
D um nezeu nu poate fi surprins 
şi, pentru orice situaţie, El are la 
îndem ână soluţii, fără să anuleze 
consecinţele alegerilor noastre, 
dar conducând evenimentele în 
aşa fel, încât câştigurile să fie mai 
mari decât pierderile produse de 
inconsecvenţa factorului uman.

Când citim în scrierile Noului 
Testament relatările privitoare la 
revenire, nu putem  evita conclu
zia că scriitorii acestora aveau 
sentimentul că revenirea lui 
Isus putea să aibă loc în timpul 
prim ului secol creştin. Altfel, 
cum am putea interpreta cuvin
tele: „Noapte aproape a trecut, se

apropie ziua" (Rom. 13,12). „încă 
puţină, foarte puţină vreme şi Cel 
ce vine va veni şi nu  va zăbovi" 
(Evrei 10,37). „Noi cei vii, care 
vom răm âne până la venirea 
Domnului, nu vom  lu a -o  înaintea 
celor adormiţi..." (1 Tes. 4,15). 
„Copilaşilor, este ceasul cel de 
pe urmă..." (1 Ioan 2,18). Cred că 
„foarte puţină vreme" nu însemna 
pentru apostolul Pavel aproxi
mativ două mii de ani. Speranţa 
revenirii apropiate a fost şi este 
suspinul oricărui creştin care a trăit 
şi trăieşte pe pământ. Şi aceasta a 
fost corectă. Doar viaţa aşteptăto- 
rilor a lăsat mult de dorit şi astfel 
evenimentul a fost mereu amânat.

Cred că de la înălţarea lui Isus 
la cer, El putea să revină în orice 
moment de răscruce al istoriei, 
dacă ar fi fost împlinite condi
ţiile necesare pentru producerea 
acestui eveniment. De atunci şi 
până astăzi, tim pul revenirii este 
aproape. însă această distanţă 
scurtă de tim p n -a  fost parcursă în 
întregime nici până astăzi, fiindcă 
ea nu se măsoară în ani, ci în 
împlinirea unei misiuni. Timpul 
revenirii şi condiţiile necesare 
pentru producerea acestui eveni
ment ne sunt arătate în m od clar 
prin inspiraţie:

„Domnul Hristos doreşte să 
reproducă chipul Său în inimile 
oamenilor; şi El va face lucrul acesta 
în şi prin aceia care cred în El. Ţinta 
vieţii de creştin este aducerea de 
roade -  reproducerea caracterului 
Său în cel credincios, pentru ca apoi 
să poată fi reprodus şi în alţii...

Domnul Hristos aşteaptă cu mult 
dor să Se manifeste în biserica Sa. 
Când caracterul Domnului Hristos 
va fi în mod desăvârşit reprodus 
în poporul Său, atunci El va veni 
să-i ia la Sine, ca fiind ai Săi" (Ellen 
White, Parabolele Domnul Hris
tos, ed. 1980, p. 46,47). Momentul 
coincide cu încheierea vestirii Evan
gheliei în lume: „ea să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor. Atunci 
va veni sfârşitul" (Mat. 24,14).

Aşadar, „Cât mai este din 
noapte?" Răspuns: până la repro 
ducerea deplină a caracterului
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Dom nului Hristos în poporul Său 
şi încheierea evanghelizării lumii. 
Această ţintă nu  a fost atinsă nici 
în prim ul secol, nici în timpul 
Reformei, nici imediat după 1844, 
nici la sfârşitul secolului al 19-lea 
şi nici până astăzi. De fiecare dată, 
fierul a fost încălzit până la tem 
peratura de prelucrare, dar braţele 
lucrătorilor au slăbit înainte de 
terminarea lucrului şi lucrarea 
a trebuit să fie luată de la capăt. 
M aestrul înşelăciunii a reuşit de 
fiecare dată să producă diver
siuni, abătând atenţia bisericii 
de la scopul suprem  pentru care 
a fost adusă la existenţă. Astfel, 
unii ş i-au  părăsit dragostea dintâi, 
alţii au asimilat erori doctrinale şi 
practici păgâne, alţii au accentuat 
prea mult teoria adevărului în 
detrimentul dragostei şi al vieţii 
practice etc. Şi mişcarea adven
tistă de ziua a şaptea a avut expe
rienţele ei triste. De aceea suntem 
încă pe acest păm ânt întunecat.

în 1856, la o întâlnire cu un grup 
de fraţi şi surori din Battle Creek, 
Ellen White a primit mesajul că 
unii dintre cei prezenţi la întâlnire 
vor trăi până la venirea D om 
nului, iar alţii vor m uri sau vor 
avea parte de cele şapte plăgi. Cu 
timpul au murit toţi, iar profeţia ei, 
că unii vor rămâne în viaţă până la 
revenire, a rămas neîmplinită.

Pe m ăsură ce grupul celor în 
cauză se împuţina, Ellen White a 
fost chemată să dea explicaţii. Ca 
răspuns, ea a arătat că experienţa 
bisericii rămăşiţei se aseamănă cu 
cea a poporului Israel căruia, în 
loc de câteva zile, i -a u  fost nece
sari 40 de ani pentru a ajunge în 
Canaan. Dacă ei ar fi înaintat în 
ritmul dorit de Dumnezeu, dacă 
ar fi permis Duhului Sfânt să -i for
meze şi astfel ei să poată încheia 
lucrarea de avertizare a lumii, Isus 
ar fi revenit cu decenii înainte de 
încheierea secolului al 19-lea.

Refuzul de a accepta ideea că 
revenirea lui Isus putea avea loc 
cu mult timp în urmă se bazează 
pe neînţelegerea diferenţei dintre 
profeţiile condiţionate şi profeţiile 
apocaliptice şi teama că astfel II

facem pe Dumnezeu dependent de 
oameni, lezându-I suveranitatea. 
Dacă recunoaştem că profeţiile 
condiţionate descriu viitorul aşa 
cum ar fi trebuit să fie şi cum putea 
să fie în condiţiile cooperării cu 
Dumnezeu din partea poporului 
Său, iar profeţiile apocaliptice 
descriu viitorul aşa cum avea să 
fie, incluzând toate condiţiile în 
previziunea lui Dumnezeu, nu -şi 
mai are rost obiecţiunea că, în 
cazul revenirii lui Isus înainte de 
1844, nu s -a r  fi împlinit profeţia 
privitoare la cele 2300 de zile pro
fetice sau la alte asemenea profeţii. 
Profeţiile apocaliptice (cum sunt 
cele mai multe din Daniel şi A po- 
calipsa) sunt numai profeţii despre 
care Dumnezeu ştia că vor avea 
loc, şi nu profeţii condiţionale.
Dacă ele nu aveau să se împli
nească, nu ar fi fost făcute.

Suveranitatea lui Dum nezeu nu 
este lezată de faptul că unele p ro 
feţii condiţionate nu s -a u  împlinit. 
El însuşi a hotărât să conlucreze 
cu factorul uman, inconsecvent şi 
oscilant. Eşecul nu este al Lui, ci 
al omului. El a oferit omului şansa 
dezvoltării unui caracter nobil, 
dezvăluindu-Şi astfel bunăvoinţa, 
dar şi atitudinea omului.

Şi acum o ultim ă întrebare esen
ţială, al cărei răspuns ar fi potrivit 
şi la întrebarea din titlu: Cât timp 
ar fi necesar pentru  pregătirea 
lumii pentru a doua venire? Cred 
că răspunsul îl găsim în expe
rienţa Dom nului Isus. El a venit 
în lumea noastră, Ş i-a  predat viaţa 
fără rezerve în mâinile Tatălui 
ceresc şi, cu toate că era om ca şi 
noi, dar fără păcat, Lui I s - a  dat 
Duhul Sfânt fără măsură.

D upă numai trei ani şi jumătate 
de activitate publică, lumea nu 
L -a  mai pu tu t tolera. Spiritul lumii 
şi viaţa Lui erau în totală opozi
ţie. Deşi iudeii şi conducătorii lor 
au recunoscut că „omul acesta 
face multe minuni" (Ioan 11,47), 
m inuni pe care Satana nu le putea 
face, ei „au hotărât să-L  omoare" 
(vers. 53). Se ajunsese la punctul 
culminant al toleranţei: dacă n u -L  
omorâm pe El, gândeau ei, vom fi

distruşi noi. Dacă n u -L  eliminăm, 
considerau conducătorii, vom  fi 
discreditaţi şi eliminaţi noi. Aşa că 
este de folos „să m oară un singur 
om pentru norod şi să nu piară 
tot neamul" (Ioan 11,50). La acest 
punct, decretul de moarte îm po
triva lui Isus a fost hotărât şi, la 
vremea potrivită, aplicat.

Te întreb, cititorule, cât timp i -a r  
trebui lumii de astăzi să ajungă 
la aceeaşi hotărâre, dacă poporul 
lui Dum nezeu de astăzi ar reflecta 
pe deplin chipul lui Isus, dacă ar 
trăi adevărul, num ai adevărul, 
tot adevărul şi l -a r  proclama cu 
aceeaşi putere ca M ântuitorul?
N u mă gândesc la toţi cei 14 
milioane de adventişti botezaţi.
Mă gândesc la u n  num ăr m ult mai 
mic, poate la 140 de mii, ceea ce 
înseamnă 1% din total, din orice 
neam, limbă sau popor, pentru ca 
să poată proclama mesajul final. 
Cât timp ar putea fi toleraţi aceştia 
de către o lume îngâmfată, dedată 
plăcerilor şi înrobită de bunuri 
materiale? Nu cred că ar fi nevoie 
de mai mult de trei ani şi jumătate 
pentru ca o asemenea biserică, plină 
de Duhul Sfânt şi de dragostea 
lui Isus Hristos, care şi-ar fixa ca 
obiectiv esenţial avertizarea lumii şi 
chemarea ei la pocăinţă, să nu mai 
poată fi tolerată. în tr-u n  asemenea 
caz, liderii religioşi şi politici s-a r  
coaliza, lumea s-a r  împărţi în cbuă 
tabere, unii de partea lui Dumne
zeu, ceilalţi în opoziţie, decretul de 
exterminare ar fi repede promulgat, 
ultimele evenimente s -a r  precipta, 
iar venirea lui Isus Hristos în 
glorie ar avea loc.

„Străjerule, cât mai este din 
noapte?"

Timpul va m ai dura până 
„când caracterul Domnului 
Hristos va fi în m od desăvârşit 
reprodus în poporul Său". Până 
când fiecare fiinţă omenească va 
fi conştientizată cu privire la d ra 
gostea lui Dum nezeu şi consecin
ţele respingerii ei. Atunci va veni 
sfârşitul. Până atunci s -a r  putea să 
fie „foarte puţină vreme". Şi aşa 
va fi, dacă noi ne vom  trezi.
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MISIUNE

MAREA INSARCINARE
Soluţia Mântuitorului pentru încheierea lucrării

Sunt aproape două mii de ani de când 
D om nul H ristos Ş i-a  dat viaţa pen tru  
noi, pecetlu ind p r in tr -u n  sacrificiu 
incom ensurabil legăm ântul cel veşnic 
şi îm p ăcân d u -n e  p rin  sângele Său. 
Hristos este sursa divină a adevăru lu i 
şi a lum inii „în care sunt ascunse toate 
comorile în ţelepciunii şi ale ştiinţei" 
(Coloseni 2,3). El este Izvorul nesecat, 
plin de D uhul Sfânt, M ângâietorul, re fu 
giul sufletului necăjit, Stânca pe care să 
clădească, căm inul în care să locuiască 
până va trece fu rtuna  şi orice lup tă  se va 
încheia prin  biruinţă.
In ciuda trecerii celor 
aproape două milenii, 
lum ea încă mai tre 
buie să audă  această 
veste bună, salva
toare, încă m ai sunt 
de câştigat noi redute  
ale păgânism ului, 
necredinţei, secularis- 
m ului şi form alism u
lui religios.

Aproape de mijlocul 
secolului al 19-leă, 
se părea că trăiam 
efervescenţa unui timp 
care putea fi asemănat 
cu perioada apostolică.
Au trecut 160 de ani 
de când aşteptarea 
celor neprihăniţi se 
credea că nu este 
decât bucurie, dar după ce li „ s-a  um plut 
pântecele de amărăciune" (Apoc. 10,10), 
înaintemergătorii noştri au înţeles că 
„trebuie să proroceşti din nou cu privire 
la multe noroade, neamuri, limbi şi 
împăraţi" (Apoc. 10,11).

Atunci, la începutul primului mileniu 
creştin, erau o m ână de ucenici în jurul 
Maestrului lor. Diferiţi unii de alţii în 
multe privinţe, ei erau oameni impulsivi,

temperamentali, supărăcioşi. Dar un lucru 
îi unea, poate pe toţi: prejudecăţile iudaice 
privitoare la împărăţie. Au trecut trei ani 
şi jumătate, participând zilnic la şcoala 
peripatetică a lui Isus şi, la sfârşit, când 
să fie licenţiaţi, răm ân cu aceleaşi preju 
decăţi. Este cumva o dezamăgire? După 
orice standard de cultură sofisticată de 
atunci, dar şi de acum, ucenicii ar putea fi 
consideraţi mai degrabă o adunătură de 
oameni de jos. Rămâi surprins cum de i -a  
pu tu t folosi Isus. Aceste ajutoare ale M ân
tuitorului reprezentau o secţiune obişnuită 

a societăţii din acele 
zile. N u erau un grup 
de la care te -a i putea 
aştepta să câştige lumea 
pentru Hristos. Erau 
însă oameni sinceri, gata 
să-şi recunoască lipsu
rile şi care tânjeau după 
Dum nezeu şi adevăru 
rile Sale. Superficialita
tea lumii religioase din 
jur nu le -a  stins speranţa 
în venirea lui Mesia.
Erau sătui de ipocrizia 
cărturarilor şi a farisei
lor. Unii dintre ei s -a u  şi 
alăturat lucrării lui Ioan 
Botezătorul. Doreau să 
întâlnească pe cineva 
care să - i  conducă pe 
calea mântuirii. Aceşti 
oameni, flexibili în m âi

nile Domnului, puteau primi un chip nou. 
Isus poate folosi pe oricine doreşte să fie 
folosit şi acceptă să fie modelat de El.

Raportul activităţii acestor oameni este 
prezentat în scrisoarea apostolului Pavel 
adresată colosenilor: „Rămâneţi şi mai 
departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, 
fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei 
pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită 
oricărei făpturi de sub cer" (Coloseni 1,23).

Pavel Memete

preşedinte, 
Conferinţa Banat
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Şi nu  trecuseră decât 30 de ani, de 
când se despărţiseră de Maestrul 
lor! Ce constatare uluitoare!

Care este secretul lucrării lor? In 
ce constă izbânda lor?

Ei s -a u  despărţit de M ântuitorul, 
acceptându-I fără nici o rezervă 
provocarea. Ultimele cuvinte ale lui 
Isus au constituit pentru ei steaua 
polară, după care s -a u  orientat, 
aflându-se în fiecare zi pe direcţia 
stabilită de învăţătorul.

„Isus S -a  apropiat de ei, a vorbit 
cu ei şi le -a  zis: 'Toată puterea 
M i-a  fost dată în cer şi pe pământ. 
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce 
v -a m  poruncit. Şi iată că Eu sunt cu 
voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului'" (Matei 28,16-20).

Este clar că Isus nu a lăsat lucrarea 
misionară la voia impresiilor sau a 
convenienţelor omeneşti. Porunca 
dată a fost doar intuită la începutul 
lucrării, dar, pe măsură ce umblau cu 
El, a fost clarificată în mintea lor, iar în 
final, le-a  fost rostită în termeni des
luşiţi, şi ei au înţeles-o.

De aceea aş dori să medităm 
asupra mesajului de trimitere în 
misiune, pe care Isus l -a  adresat 
ucenicilor Săi din toate timpurile. 
Sunt patru aspecte pe care M ântui
torul le subliniază în Matei 28,18-21: 
Acceptaţi-Mi autoritatea, acceptaţi 
trimiterea Mea, acceptaţi-Mi planul 
de activitate şi credeţi în făgăduinţa 
pe care v -o  dau.

Acceptaţi-Mi autoritatea
A -L urma pe M ântuitorul nu 

înseamnă numai o acceptare a p ro 
misiunilor mesianice, ci o acceptare 
a autorităţii Lui: „Toată puterea 
M i-a  fost dată în cer şi pe pământ". 
El are autoritatea exclusivă. El este 
Capul. Trupul este biserica, iar uce
nicul este un m embru al trupului. 
Intre cap, trunchi şi membre este o 
sincronizare perfectă. Fiecare parte 
a corpului îşi realizează funcţia, sub 
autoritatea capului. Altfel ne putem 
confrunta cu malformaţii spiri
tuale periculoase. A fi ucenicul Lui 
înseamnă a I te dărui în întregime, 
ca fiind singura Autoritate. El cere
o slujire fără compromis: „Nimeni

nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, 
sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: N u puteţi sluji lui D um ne
zeu şi lui Mamona" (Matei 6,24).

Atunci „ s -a  apropiat de El un cărturar şi I -a  zis: 'învăţătorule, vreau 
să Te urm ez oriunde vei m erge'". El avea să cadă la testul acceptării 
autorităţii Sale. „Isus i - a  răspuns: 'Vulpile au vizuini şi păsările cerului 
au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde-Ş i odihni capul'" (Matei 
8,19-20). în  acelaşi context: „Un altul care era dintre ucenici i - a  zis: 
'Doamne, d ă -m i voie să m ă duc mai întâi să îngrop pe tatăl m eu'" 
(Matei 8,21). în gândirea iudaică aceasta însemna că avea ceva mai 
im portant de făcut decât să accepte chemarea lui Isus. „Vino după 
Mine", i - a  răspuns Isus, „şi lasă morţii să -ş i îngroape morţii" (Matei 
8,22). Pentru un  ucenic, nimic nu trebuie să fie mai im portant decât 
acceptarea autorităţii lui Hristos în viaţă, consacrarea faţă de El. M oti
vaţia acestei atitudini este întotdeauna dragostea. „Dacă mă iubiţi, veţi 
păzi poruncile Mele" (Ioan 14,15). ţ

Acceptaţi trimiterea Mea
„Duceţi-vă!" a zis Isus. Este atât de comod să stai, să consumi 

egoist din binecuvântările harului, să fii spectator. Este neplăcut să 
mergi. Firea păm ântească ar dori să fie menajată. A accepta porunca 
M ântuitorului p resupune un  risc, este u n  act de curaj. Acest p rin 
cipiu a dorit M ântuitorul să ni-1 transmită: „Când a văzut gloatele
I s - a  făcut milă de ele, pen tru  că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi 
cari n -a u  păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: 'M are este secerişul, dar 
pu ţin i sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe D om nul secerişului să scoată 
lucrători la secerişul Lui'" (Matei 9, 36-38).

Principiul secerişului este scris în activitatea oamenilor de pe 
pământ. Dum nezeu a conceput păm ântul în aşa fel, încât să producă 
recoltă. Omul seamănă grâul în pământ, ploaia şi razele soarelui vor 
face ca seminţele să producă recoltă. Omul are responsabilitatea de 
a strânge recolta respectivă. M isiunea bisericii este foarte asem ănă
toare cu secerişul. Când holdele sunt coapte, lucrătorii trebuie trimişi 
de Duhul Sfânt pe ogoare pentru a aduna recolta. Se întâmplă ca, 
la vremea secerişului, să nu avem lucrători. Trebuie să fim gata să 
mergem oriunde holdele sunt coapte, să rămânem oriunde este de 
secerat. Trimiterea M ântuitorului nu  se adresează num ai unui grup 
select. El zice tuturor: „Duceţi-vă!" „Fiecare creştin trebuie să fie un 
misionar" (Ellen White, Timpul şi Lucrarea, pag.12). Locul lucrătorilor 
este în holda gata pentru seceriş. De multe ori, lucrătorii sunt atât de 
ocupaţi cu m enţinerea bisericilor deja existente, încât ignoră holdele 
coapte. Dom nul doreşte să învăţăm  şi să acceptăm conceptul de sece
riş al misiunii noastre. Oriunde este vremea secerişului, acolo trebuie 
să ne focalizăm resursele um ane şi financiare.

Acceptaţi -Mi planul de activitate
Planul strategic al M ântuitorului cuprinde trei aspecte: formarea 

de ucenici din oameni diferiţi, identificarea publică cu Dumnezeirea 
trinitară şi consolidarea credinţei noilor convertiţi.

„Faceţi ucenici din toate neamurile!" Aceasta nu presupune conver
tirea întregii lumi, ci din oameni diferiţi (neamuri, limbi, popoare),
El doreşte să facă ucenici. Acest termen marchează relaţia care există 
între D om nul Isus şi cei care-L  urm ează îndeaproape. Cuvântul în 
sine (mathetas) înseamnă „unul învăţat" sau „unul pregătit". El poartă 
în sine ideea de relaţie. Isus Hristos este învăţătorul, iar toţi aceia 
care se adună în jurul învăţătorului, ca să fie pregătiţi de El pentru 
Marea însărcinare, sunt ucenicii. Formarea de ucenici a ocupat un  loc 
foarte im portant în viaţa D om nului Isus, dorinţa Sa a fost ca şi uce
nicii să facă ucenici la rândul lor. Exemplul lui Isus ne învaţă că este

: Curierul Adventist -  Octombrie 2 0 0 4



prioritar în lucrare să găseşti şi să instruieşti oameni care să câştige 
oameni pentru îm părăţia lui Dumnezeu. Este nevoie de o dem on
straţie, de o m ărturie vie, de cineva care să stea în faţă şi să spună: 
„Vino după mine, eu cunosc Calea!". Trebuie să lucrăm pentru aceşti 
oameni, să -i vizităm, să le câştigăm încrederea, să ne rugăm  pentru 
ei. Planul M ântuitorului este destul de puţin  aplicat astăzi. Ce rezul
tate am vedea, dacă am îndrăzni să -l facem real în bisericile noastre! 
Este mişcător exemplul Full Gospel Church din Coreea de Sud, care, 
la sfârşitul anului 1989, număra 600.000 de membri şi era îm părţită în 
53.000 de grupuri care se adunau  în case. Cu mai bine de o sută de 
ani în urmă, Ellen White îi scria Bisericii Rămăşiţei: „Dacă sunt mulţi 
mem bri în comunitate, ei să fie organizaţi în grupe mici, pen tru  a 
lucra nu num ai pentru  membrii bisericii, ci şi pen tru  necredincioşi. 
Dacă în tr -u n  loc sunt num ai doi sau trei care cunosc adevărul, ei să 
se organizeze ca o grupă de lucrători... Formarea de grupe mici, ca o 
bază a efortului creştin, m i-a  fost prezentată de Cineva care nu poate 
greşi" (Ellen White -  Mărturii, voi. 7, pag. 25).

în porunca M ântuitorului: „Faceţi ucenici!" întrezărim  perspectiva 
celei mai promiţătoare redeşteptări spirituale.

La întrebarea: „Dacă aţi fi pastor în tr -o  biserică mare, d in tr-u n  
oraş im portant, care ar fi planul dum neavoastră de acţiune?", Billy 
Graham  a răspuns: „Cred că prim ul lucru pe care l -a ş  face ar fi să -m i 
adun pe lângă mine un grup de opt, zece sau doisprezece oameni 
cu care să mă întâlnesc câteva ore pe săptăm ână. Este drept că îi va 
costa timp şi efort. Aş îm părtăşi cu ei tot ce am, tim p de câţiva ani. 
Apoi, aş avea doisprezece evanghelişti, care, la rându l lor, ar aduna 
fiecare alţi opt, zece sau doisprezece, pe care să - i  înveţe. Ştiu vreo 
câteva biserici care fac acest lucru, revoluţionând astfel biserica. 
Hristos este Cel care a dat modelul. El Ş i-a  petrecut cea mai mare 
parte a tim pului Său cu cei doisprezece, şi nu cu norodul."

Identificarea publică cu Dumnezeirea trinitară. Responsabilitatea 
trimişilor lui Hristos este să propovăduiască botezul şi să -l pregă
tească pe păcătosul convertit s ă - l  accepte ca o poruncă a Domnului. 
Aceasta presupune clar ca botezul să fie adm inistrat la o vârstă 
matură. în cadrul botezului, credinciosul se identifică public cu D um 
nezeirea trinitară. Este o recunoaşterea clară a filiaţiunii; D um nezeu 
este Tatăl, Isus Hristos este D om nul şi M ântuitorul, D uhul Sfânt este 
prezenţa perm anentă care lucrează în viaţă, care susţine şi conduce.
La botez, D um nezeu-Tatăl, Fiul şi D uhul Sfânt prom it să se implice în 
mod direct în viaţa personală. Aceasta este o asigurare încurajatoare.

Consolidarea credinţei. „învăţaţi-i să păzească tot ce v -am  poruncit". 
Esenţa uceniciei constă în nevoia de a deveni asemenea învăţătorului 
şi acest lucru se realizează prin predarea sistematică a Cuvântului şi 
ascultarea de el. De aici începe procesul care înseamnă multiplicare. 
Ucenicii urm au să meargă în lume şi să câştige oameni pentru D um ne
zeu, oameni care la rândul lor să devină ceea ce ei înşişi au fost.

Aceasta este o reacţie în lanţ, care n -a r  trebui să se oprească până 
la închiderea harului. Robert E. Coleman, în cartea sa Planul de 
evanghelizare al învăţătorului, pag. 84, spunea: „Nu este de ajuns să-i 
salvăm pe cei pierduţi în păcate, deşi acesta este un imperativ; şi nici nu 
este de ajuns să avem prunci de curând născuţi în Hristos, cu toate că şi 
acest lucru este necesar. Ceea ce contează cu adevărat este perpetuarea 
finală a lucrării noastre, este credincioşia cu care cei aduşi la Hristos 
de noi merg şi, la rândul lor, îi formează pe cei câştigaţi de ei la statura 
de lideri, şi nu  numai de simpli adepţi. Munca noastră nu ia sfârşit 
decât atunci când ş i-a  asigurat o continuare în viaţa celor mântuiţi prin 
Evanghelie. Prin urmare, proba oricărei lucrări de evanghelizare nu constă 
în ceea ce se poate vedea la un anumit moment, nici în ceea ce spun dările 
de seamă ale diverselor întâlniri, ci în modul în care lucrarea continuă în

generaţia următoare. La fel, criteriul 
după care o biserică ar trebui să-şi 
aprecieze progresul nu constă în 
numărul membrilor noi înscrişi în 
registru, nici în creşterea bugetului, ci 
în numărul celor care efectiv câştigă 
suflete, învăţându-i pe cei convertiţi să 
facă acelaşi lucru".

Credeţi în făgăduinţa pe 
care vi-o dau

Este cea mai mare asigurare pe 
care o poate primi cineva: „Eu sunt 
cu voi în toate zilele. Dacă acceptăm 
autoritatea şi trimiterea Sa, dacă 
acţionăm după strategia Sa, dacă îl 
simţim aproape, vom vedea ce se va 
întâmpla, pentru că acolo unde este 
Isus întotdeauna se întâmplă ceva."

Acum 2000 de ani, ucenicii Săi, 
u rm ând planul de evanghelizare 
al învăţătorului şi având prezenţa 
divină din ziua Cincizecimii, au 
mers în lume şi lumea a fost 
schimbată radical.

Când Cortez a debarcat la Vera 
Cruz, în 1515, pentru a începe d ra 
matica cucerire a Mexicului cu doar 
700 de oameni, a dat foc în mod 
intenţionat flotei de 11 nave. Oame
nii se uitau de pe ţărm  cum nava, 
singurul lor mijloc de retragere, se 
scufunda în Golful Mexic. Nu mai 
aveau decât o singură direcţie în 
care puteau merge înainte, în in te
riorul Mexicului, pentru a înfrunta 
tot ce le -a r  fi pu tu t ieşi în cale.

Şi noi, pentru a plăti preţul 
uceniciei, trebuie să distrugem cu 
bună intenţie toate căile de re tra 
gere. Dacă acceptăm provocarea 
M ântuitorului, se va scrie o nouă 
filă în cartea Faptele apostolilor. 
„Ceea ce a făcut Domnul pentru 
poporul Său de atunci este tot atât 
de esenţial şi chiar mai necesar să 
facă pentru  poporul Său de azi. Tot 
ceea ce au făcut apostolii trebuie să 
facă fiecare m em bru al bisericii de 
azi... N u ar trebui oare ca puterea 
lui D um nezeu să se descopere mai 
puternic astăzi decât pe vremea 
apostolilor?" (Ellen White, Mărtu
rii voi.7, pag.37).

N -a i dori să răspunzi invitaţiei 
provocatoare din partea M ân
tuitorului? Reuniunea de familie 
aşteaptă să aibă loc în curând. 
Depinde şi de tine pregătirea ei!
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STIL DE VIATA

Voi sunte t i  
SAREA PĂMÂNTU LUI
Despre implicarea BisericiFAdventiste în societate

John Graz

director, 
Departamentul 
de Relaţii Publice şi 
Libertate Religioasă, 
Conferinţa Generală

Adventist Review, 
aprilie 2004

Sunt adventiştii de ziua a şaptea indife
renţi faţă de ce se întâm plă în societate? 
Sunt adventiştii scutiţi de responsabilitate 
faţă de lume, fug ei de această responsa
bilitate? Sunt adventiştii cetăţeni doar ai 
îm părăţiei lui Dumnezeu?

" ■ f n W i ă  cu vreo câţiva ani, un  magistrat 
renum it a fost invitat să ţină o cuvântare 
îi« jj|tea  tinerilor noştri din Italia. în  vremea 
aceea, ţara se confrunta cu grave probleme 
de corupţie. El a spus: „Am o deosebită 
admiraţie pentru  voi. N u beţi alcool. Nu 
consumaţi droguri. Aveţi un sistem de 
valori înalte... însă am un reproş la adresa 
voastră: N u faceţi nimic pentru societate." 
(El nu  a spus că Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea nu face nimic; vorbea despre 
fiecare m em bru al bisericii în parte). De câte 
ori n e -au  amintit autorităţile că suntem  şi 
cetăţeni ai societăţii şi că trebuie să purtăm  
o parte din poverile ei?

Să înţelegem că adventiştii de ziua a 
şaptea nu sunt suficient de devotaţi socie
tăţii? Ce putem  spune despre purtarea 
poverilor în domeniul securităţii publice, 
în administraţia publică, în învăţăm ântul 
public, în asistenţa socială şi în domeniul 
transporturilor? Suntem noi cu adevărat 
preocupaţi de optimizarea vieţii cotidiene 
pentru milioane de oameni?

Dacă noi suntem sarea pământului, atunci 
de ce să nu guste din ea şi cei din jurul nostru?

Limitele implicării noastre
Trecând p rin tr-u n  orăşel construit de 

adventişti cu m ult timp în urmă, am fost 
încântat să văd un frumos spital adventist, 
liceul, universitatea, centrul de sănătate, 
biblioteca şi şcolile primare. însă am fost 
şocat să constat starea proastă a drum urilor 
şi a locuinţelor. Prietenul meu, care locuise 
acolo câţiva ani, m i-a  spus: „E păcat să vezi

cum orăşelul acesta fondat de părinţii noştri a 
degenerat continuu în ultimii douăzeci de ani."

Locuitorii orăşelului nu  aveau nici o 
viziune de prosperitate. Când au apărut 
problemele, populaţia adventistă a început 
să plece. De ce nu au rămas, lu p tân d u -se  
să întreţină spaţiile publice şi să constru 
iască un  oraş care să se ridice la nivelul 
credinţei lor? Ce m ărturie m inunată ar fi 
dat! în 1914, Ellen W hite scria: „Există o 
cauză a paraliziei morale din societate. 
Legile noastre susţin chiar răul care le 
subm inează temelia. M ulţi reproşează 
aspectele negative pe care le cunosc, dar se 
consideră liberi de orice responsabilitate în 
aceste probleme. N u trebuie să fie aşa. Fie
care persoană are o influenţă în societate."

De ce ne lipseşte dorinţa de a ne implica 
în mod personal? Următoarele cauze nu 
sunt exhaustive, dar se referă la m odul cum 
ne raportăm  la societate în general.

Escatologie: Credem şi predicăm faptul 
că lumea nu va mai dura m ultă vreme.
Isus Se va întoarce curând, însă, înainte de 
acest eveniment, supravieţuirea va deveni o 
adevărată încercare. Dacă situaţia se în rău 
tăţeşte, aceasta nu este o veste rea. Este o 
confirmare că avem dreptate.

Oricine înţelege de ce construim spitale 
şi şcoli, de ce îi ajutăm pe săraci -  este o 
parte a lucrării noastre. Totuşi, slujirea faţă 
de societate este, de asemenea, un  indiciu 
al îm părăţiei din care facem parte. Fără a 
pierde din vedere evenimentele zilelor din 
urmă, nu trebuie să neglijăm obligaţiile 
civice care ne revin.

Teologie: Trebuie să predicăm adevărul. 
Insă a predica adevărul presupune mai 
m ult decât a vorbi despre adevăr. înseamnă 
a trăi adevărul în toate aspectele vieţii noa
stre, inclusiv în societate.

Ecleziologie: Multe comunităţi ale bise
ricii noastre sunt foarte ocupate cu activităţi
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şi programe spedale. Viaţa de 
comunitate consumă timpul şi ener
gia multor membri. Acesta este un 
lucru bun. înţelegem de ce membrii 
noştri cei mai capabili sunt implicaţi 
în programele bisericii lor şi nu mai 
au timp pentru a sluji în societate. 
Insă, în fiecare comunitate, puţini 
sunt cei care îşi văd misiunea de a 
sluji în tr-un  fel sau altul în societate. 
Trebuie să se construiască punţi de 
legătură între biserică şi societate.

Individualism: Deşi facem parte 
d in tr-o  familie mai largă, cea a 
bisericilor protestante, avem o 
puternică înclinaţie spre individua
lism. A -i încuraja pe protestanţi să 
lucreze împreună este o adevărată 
chemare. Biserica noastră răs
punde acestei invitaţii. Slujirea în 
societate cere umilinţă şi sacrificiu. 
Credinţa ne ajută să privim dincolo 
de interesele noastre, la bunăstarea 
generală a societăţii.

Subestimare: Am cunoscut 
mulţi adventişti talentaţi, dar care 
nu îndrăzneau să lucreze în afara 
bisericii. Ei gândeau că nu sunt 
în stare să lucreze cu oameni de 
altă confesiune şi că vor fi res
pinşi în zona lor geografică. De 
ce să încerce să li se alăture altora, 
dacă se simţeau respinşi din cauza 
convingerilor lor? în societatea 
noastră secularizată, discriminarea 
creştinilor este un fapt, iar noi nu 
suntem cruţaţi de a fi întâmpinaţi 
cu o asemenea atitudine. însă tre
buie să primim această provocare 
şi să vorbim pentru binele tuturor.

De ce să ne implicăm mai mult?
Adventiştii argumentează în 

multe feluri evitarea slujirii în folo
sul societăţii. Sunt aceste motive 
întemeiate şi demne de primit? Sau 
sunt ele doar un pretext care m as
chează teama de o implicare mai 
profundă? Există multe motive 
întemeiate pentru a deveni mai 
interesat de apartenenţa la viaţa 
socială şi pentru a lucra cu alţii 
spre beneficiul tuturor.

1. Să fim sarea pământului. Isus 
nu a spus niciodată că trebuie să 
trăim în tr-u n  ghetou. El Se întâlnea

cu oameni de peste tot, iar nouă 
n e -a  recomandat să fim „sarea 
pământului" şi „lumina lumii", 
înţelesul este foarte clar. Sarea şi 
lumina dau rezultate maxime când 
înfruntă opoziţia. Pentru a fi văzuţi 
şi auziţi, trebuie să intrăm în legă
tură cu ceilalţi, în tr-u n  fel sau altul. 
A lucra pentru societate este un 
mod de a aduce lumină în întune
ric şi de a da gust bucatelor.

2. Să înfrângem prejudecăţile. 
Prejudecăţile împotriva minorită
ţilor religioase sunt răspândite în 
toată lumea. A lucra cu alţii pentru 
binele obştesc este cel mai bun 
mod de a dărâma prejudecăţile.

3. Să ne facem prieteni. Avem 
nevoie de prieteni dincolo de 
zidurile noastre. O reţea solidă 
de prieteni este de folos bisericii, 
pentru că prietenii pot deveni 
interesaţi de convingerile noastre.

4. Să ne promovăm valorile. 
Implicarea în viaţa societăţii este 
un mijloc pozitiv de a ne p ro 
mova, apăra şi proteja valorile. 
Adventiştii ar trebui să se implice 
mai mult, prom ovând sănătatea, 
libertatea religioasă, cinstea şi 
dreptatea. Aceia dintre noi care 
fac acest lucru sunt deseori lăsaţi 
să se lupte singuri. Ei sunt mai 
des criticaţi decât încurajaţi.

5. Să răspândim speranţa.
Numai un  mic aspect al răspân
dirii speranţei este acoperit de 
evanghelizarea tradiţională. Sunt 
întotdeauna uimit să ascult m ărtu 
ria fraţilor şi surorilor noastre, care 
lucrează în funcţii 
de răspundere. Ei 
au atâtea ocazii 
de a vorbi despre 
nădejdea lor. Ei pot 
deschide drum ul 
Evangheliei. Lucra
rea cu necredin
cioşii ridică întrebări 
despre credinţa noa
stră şi oferă ocazii de 
a răspunde la aceste 
întrebări.

6. Să slujim.
M isiunea creştină 
urm ăreşte concom i
tent două dom enii

de acţiune: p rezentarea ad ev ăru 
lui biblic şi slujirea. Ar trebui să 
fim dispuşi să slujim altora, fără 
a aştepta nici un  fel de răsplată
-  să slujim de dragul de a sluji, 
pen tru  că acesta este un  indiciu 
al cetăţeniei cereşti.

Deschideţi-vă ferestrele 
spre societate 

în anul 2002, am avut priv i
legiul de a ţine în România un 
seminar pentru 350 de pastori 
şi angajaţi ai bisericii. Titlul 
acestui seminar a fost „Cum să 
devii o persoană cu influenţă". 
Această mare iniţiativă făcea 
parte d in tr-u n  proiect mai larg 
al directorului Departamentului 
pentru Relaţii Publice şi Libertate 
Religioasă, Viorel Dima. Timp de 
câţiva ani, fr. Dima a lucrat pentru 
a creşte vizibilitatea şi influenţa 
bisericii în societatea locală. 
Imaginea bisericii la nivel naţio
nal a fost întotdeauna bună. în 
trecut, preşedintele ţării şi p rim - 
ministrul s -a u  întâlnit cu repre
zentanţii Uniunii. De fapt, atât 
preşedintele Uniunii, cât şi direc
torii D epartamentelor de Libertate 
Religioasă, de la nivel de Confe
rinţe şi Uniune, au fost decoraţi cu 
distincţii din partea preşedintelui, 
însă exista o problemă la nivel 
local: biserica noastră era igno
rată aproape în totalitate. Cu alte 
cuvinte, reprezentanţii bisericii 
erau rareori invitaţi de primărie la

Simpozion de libertate religioasă în sala Prefecturii Botoşani
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evenimentele publice sau pentru 
discuţii pe baza unor subiecte 
controversate, şi rareori erau 
consultaţi.

în 2001, fr. Viorel Dima a orga
nizat simpozioane şi seminarii în 
35 de oraşe. Au participat primari, 
membri ai consiliilor locale, şefi ai 
secţiilor de poliţie, reprezentanţi ai 
armatei şi ai principalelor instituţii 
publice, reprezentanţi ai clerului. 
Acum, conducătorii bisericii sunt 
invitaţi să participe la toate eveni
mentele oficiale, inclusiv în unele 
comisii de interes public. Acestea 
sunt primele rezultate tangibile.

în acest context, „Galileanul", 
un  program  naţional condus 
pentru prima oară de un  evanghe
list român, a devenit un eveni
ment public. A fost un  program  
foarte reuşit, conform reacţiilor 
prietenilor noştri de adevăr.

să -i acorde rangul de cavaler în 
cadrul unei ceremonii de învesti
tură, organizate în tr-o  zi de Sabat. 
El i -a  spus că avea programată o 
altă întâlnire, şi anume cu îm pă
ratul împăraţilor. Maiestatea sa i-a  
respectat convingerile religioase şi 
l-a  invitat la Palatul Buckingham, în 
cursul săptămânii. Când l-a  văzut, a 
exclamat: „în sfârşit, te-am  ajuns din 
urmă!'' Fără îndoială că regina era 
informată cu privire la adventişti.

Cine poate evalua influenţa 
pozitivă a celor care îi slujesc pe 
oameni în societate? Primarul 
Philadelphiei, Pensylvania, John 
F. Street, membru al Congresului 
Roscoe Bartlett din Maryland, dr. 
Ben Carson, dr. Leonard Baily, 
fostul amiral şi actualul capelan 
al Senatului Statelor Unite, Barry 
Black -  sunt câţiva dintre cei care 
îi slujesc pe oameni. în călătoriile

tească următoarele aspecte:
1. Creştinul este, înainte de 

toate, slujitor.
2. Motivaţia creştinului este 

dragostea.
3. Creştinul lucrează în prim ul 

rând pentru slava lui D umnezeu 
(vezi Coloseni 3,23).

Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea îşi face cunoscută poziţia 
vizavi de politică:

1. Este neutră în m od activ faţă 
de politica de partid.

2. N u este neutră faţă de m ora
litate.

3. N u dictează cui să i se acorde 
votul.

4. Militează pentru separarea 
dintre biserică şi stat.

Ştim că ce s -a  întâmplat cu 
împărăteasa Estera se poate 
întâm pla şi astăzi. „Cine ştie dacă

pe care le-am  făcut în Africa sau în nu pentru o vreme ca aceasta ai 
America de Sud, m -am  ajuns la împărăţie?" (Estera 4,14)
întâlnit cu autorităţi de 
la nivel înalt, oameni 
printre care erau şi 
adventişti care pot 
deschide uşi pentru 
biserică. De câte ori 
ne -au  ajutat asemenea 
membri să rezolvăm 
problemele!

Este necesar ca adventiştii 
să se implice în politică?
Deşi politica se regăseşte 

în toate aspectele vieţii, 
există multe m oduri de a ne 
implica în viaţa societăţii, 
fără a deveni politicieni. N u - i 
încurajez pe membrii şi pe 
tinerii noştri să se implice în 
politică, dar am înţelegerea 
că D um nezeu îi poate chema 
şi chiar îi cheamă pe unii copii 
ai Săi să slujească în tr -u n  aseme
nea mod. Aceasta atrage o mare 
responsabilitate şi cere o dedicare 
deosebită faţă de Dum nezeu şi de 
societate. Biblia ne oferă modele 
extraordinare: Iosif, Daniel, 
Neemia, Ezra. Trebuie, de ase
menea, să-l amintesc pe Sir James 
Carlisle. Acesta i - a  spus „nu" regi
nei Elisabeta a Il-a , care intenţiona

Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, 
fr. John Graz şi fr. Dima

înainte de a sluji într-o 
funcţie publică importantă 
Creştinii pot deţine funcţii înalte 

şi pot exercita o influenţă pozitivă 
în anumite poziţii publice; de ase
menea, ei pot contribui la proteja
rea poporului lui Dumnezeu. Cu 
toate acestea, creştinii adventişti 
trebuie să-şi analizeze motivaţiile 
şi sistemul de valori înainte de a

- începe o astfel de activitate poli
tică. Este necesar ca ei să-si am in-

Această întrebare este încă de 
actualitate. Dumnezeu Se poate 
folosi de copii ai Săi pentru a-1 
ajuta pe poporul Său.

Ambasadori ai împăratului
Biblia ne oferă sfaturi bune 

despre cum să fim în lume, fără să 
devenim d e -a i lumii. Pe pământ, 

noi suntem  semne vizibile 
ale îm părăţiei lui D um 
nezeu. De aceea călătoria 
noastră de pe păm ânt are 
sens. Noi suntem mesageri 
şi ambasadori ai îm păratu 
lui care vine în curând. „Dar 
cetăţenia noastră este în 
ceruri, de unde şi aşteptăm 
ca M ântuitor pe Domnul 
Isus Hristos" (Filipeni 3,20). 
în prim ul rând, suntem cetă

ţeni ai Cerului. însă a fi cetăţean al 
Cerului nu înseamnă a nu fi cetă
ţean şi în tr-o  ţară de pe pământ. 
Este o chestiune de priorităţi.

Dacă păstrează tăcerea în faţa 
nedreptăţii, a persecuţiei şi a 
imoralităţii, atunci adventiştii nu 
mai sunt reprezentanţi ai îm pără
ţiei lui Dumnezeu. Ei nu  mai sunt 
lumina lumii şi sarea pământului.

Traducere de Oana Pascu
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Din nefericire, suferinţa face parte din 
viaţă. O ştim prea bine. Posibilele motive ale 
suferinţei um ane au făcut subiectul reflecţiei 
omului din toate timpurile. Problema capătă 
stringenţă filosofică şi teologică în contex
tul credinţei iudeo-creştine, care afirmă 
existenţa unui D um nezeu bun, înţelept şi 
atotputernic. Dificultatea constă în a păstra 
neclătinată această credinţă în faţa realităţii 
vehemente a suferinţei umane. Şi aceasta este 
chiar forţa motrice în cartea lui Iov.

în cea mai mare parte, cartea lui Iov este 
alcătuită din discuţia care se desfăşoară 
între Iov, cei trei prieteni ai acestuia şi Elihu, 
cu privire la posibila cauză a suferinţelor 
lui Iov. In tr-u n  sens mai larg, este dezbă
tută şi aparenta anomalie dată de drepţii 
care suferă şi răii care prosperă. „întreba
rea majoră este iscată mai m ult de m odul 
în care este distribuită suferinţa, decât de 
existenţa acesteia."1 Totuşi, a considera 
cartea lui Iov drept o simplă încercare de 
a răspunde la aceste întrebări apăsătoare 
înseamnă să-i pierzi din vedere sensul. Prolo
gul din capitolele 1 şi 2 ne furnizează anu 
mite date ale istoriei, care răm ân necunoscute 
personajelor umane. Informaţia suplimentară 
de care dispune cititorul procură un răspuns 
parţial la unele dintre întrebările care vor fi 
ridicate de Iov şi de prietenii lui.

Suferinţa lui Iov
Problema suferinţei în cartea lui Iov este 

expusă succint în prologul narativ din capi
tolele 1 şi 2. Iov este prezentat drept un  om 
„fără vină şi drept; se temea de D umnezeu 
şi se abătea de la rău" (Iov 1,1).*

Avea şapte fii şi trei fiice, şi bogăţii multe.
Iov 1,13-19 ne vorbeşte despre o zi în care
o serie de nenorociri se abat asupra lui Iov, 
lipsindu-1 rând pe rând de avere şi de copii.

editor, Signs ofthe 
Times, Diviziunea 

Pacificul de Sud

în mijlocul suferinţei, Iov se pleacă îna
intea lui Dumnezeu, I se închină şi, cu 
resemnare, mărturiseşte că „Domnul a dat 
şi D om nul a luat" (vers. 21). Dar răul mai 
mare era încă în viitor. N u după mult timp, 
este lovit cu o îngrozitoare boală de piele, 
în u rm a căreia n u - i  mai rămâne decât să 
stea pe o movilă de gunoi şi să se scarpine 
cu un ciob. Aceasta este postura în care îl 
găsesc cei trei prieteni şi care alcătuieşte 
fundalul dezbaterii ulterioare. Iov se găseşte 
în tr-o  asemenea tulburare, că dezbaterea 
se deschide cu şapte zile de tăcere, în care 
„nici unul nu i - a  spus nici un  cuvânt, căci au Nathan Brown 
văzut cât de mare îi era suferinţa." (Iov 2,13)

Răstim pul acesta reprezintă gestul cel 
mai plin de sim patie al celor trei prieteni.
Suferinţele lui Iov sunt amplificate de 
reacţiile celor din ju ru l lui. în tr-ad ev ă r, 
disperarea soţiei, acuzaţiile prietenilor, 
aparen ta  tăcere a lui D um nezeu adaugă 
la suferinţa lui Iov m ai m ult decât o face 
chinul fizic. Iov se p lânge că prietenii lui 
s - a u  înstrăinat, iar familia l - a  u itat (Iov 
19,13.14). N u i se dă nici un  răspuns, este 
neînţeles, ba chiar agresat, pe m ăsură ce 
creşte frustrarea prietenilor săi.

D upă perioada de tăcere, Iov se lansează 
în tr-o  plângere amară: „un strigăt de durere 
d in tr-u n  suflet zbătându-se  agonic".Iov 
pune sub semnul întrebării atât dreptatea 
suferinţelor sale, cât şi -  m ult mai amplu
-  suferinţele aparent nemeritate care lovesc 
pe cei drepţi, în timp ce -  deseori -  cei răi 
prosperă. Aceste două stări de fapt se între
ţes în întreaga lui argumentaţie. Problemele, 
până acum p ur teoretice, capătă m agnitu 
dine prin agonia prezentă a lui Iov.

în mod ironic, răspunsul asumat de cei trei 
prieteni şi chiar de Iov însuşi nu face decât să 
adauge, la chinul fizic, suferinţa mentală.

Adventist Review, 
m ai 2004
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Răspunsul asumat
R ăspunsul asum at la întrebările 

ridicate de Iov generează tensi
unea de pe parcursul naraţiunii şi 
al controversei din cartea lui Iov. 
„Conform concepţiei prevalente, 
în tim purile în care acest poem 
a fost scris, suferinţa reprezintă 
indexul infailibil al vinovăţiei 
personale".3 Ţinând cont de 
celelalte cărţi ale Vechiului Testa
ment, popularitatea unei astfel de 
convingeri nu  este deloc su r
prinzătoare. In repetate rânduri, 
D um nezeu promisese naţiunii 
israelite, aflate în plin proces de 
formare, că, dacă urm au căile 
Lui, aveau să prospere şi să îşi 
dom ine duşmanii. Analog, dacă 
n u -L  urm au pe D um nezeu, El 
avea să-Şi retragă ocrotirea, iar 
dezastrul avea să se abată asupra 
lor. Acest raţionam ent apare sub 
liniat chiar în înţelepciunea din 
Cartea Proverbelor.

Ca atare, ar fi fost de aşteptat 
ca, dacă Iov era neprihănit, să fie 
binecuvântat, iar dacă era rău, să 
fie pedepsit. Analogia care reiese 
din această ecuaţie presupusă de 
prietenii lui Iov era aceea că sufe
rinţa care-1 lovise pe Iov trebuia 
să fie un  indicator al păcatului 
său. „Aceasta este soarta pe care 
Dum nezeu o rânduieşte celor răi" 
(Iov 20,29). Eliafaz îl ceartă pe Iov,

pentru că, după ce de atâtea ori 
i - a  încurajat pe alţii, cade în dez
nădejde atunci „cînd te loveşte pe 
tine" (Iov 4,5). In repetate rânduri, 
prietenii îl somează pe Iov să îşi 
mărturisească păcatele lui D um 
nezeu, să caute iertarea Lui şi 
reprimirea în graţia divină.

Frustrarea acestora devine 
din ce în mai mare, pe m ăsură ce 
Iov se încăpăţânează să -ş i sus
ţină nevinovăţia. Eliafaz dă glas 
exasperării lor: „N u este rău ta 
tea ta mare? N u - ţ i  sunt păcatele 
nesfârşite?" (Iov 22,5). El afirmă 
că cei drepţi sunt sprijiniţi de 
Dumnezeu, văd nimicirea celor 
răi şi „se bucură" (vers. 19). Atât 
de puternică este credinţa priete
nilor lui Iov în validitatea acestui 
răspuns la întrebările lui Iov, că îl 
aşază sub verdictul de blasfemie 
prin refuzul de a recunoaşte d rep 
tatea lui Dumnezeu: „Chiar gura 
ta te condamnă." (Iov 15,6), sună 
acuzaţia lui Elihu împotriva lui 
Iov -  care, chiar dacă nu a păcă
tuit, totuşi păcătuieşte împotriva 
lui Dum nezeu prin vehementa 
negare a păcatului şi susţinerea 
propriei îndreptăţiri de sine.

Răspunsul lui Iov
In ciuda presiunii din partea 

prietenilor lui, Iov refuză să 
accepte soluţia acestora. In timp

ce admite veracitatea aparentă a 
teoriei acestora (Iov 9,2; 26,3; vezi, 
de asemenea, Iov 6,25 şi 12,3) nu 
poate împăca această teorie cu 
realitatea situaţiei sale.

Iniţial, Iov este mâhnit. Blestemă 
ziua în care s -a  născut şi tânjeşte 
după moartea care-1 va elibera din 
chin. Admite că cine caută să se 
îndreptăţească, chiar prin aceasta 
se condamnă -  „Chiar dacă aş fi 
nevinovat, gura mea m -a r  osândi" 
(Iov 9,20) -  însă, cu patimă, rămâne 
la susţinerea că nu s -a  făcut vino
vat de un aşa păcat, pentru care să 
merite încercări ca acelea care s -au  
abătut asupra lui!

Pentru Iov, răspunsul la sufe
rinţa personală aduce în discuţie 
natura lui Dumnezeu. Iov se 
confruntă cu dilema: „Dacă D um 
nezeu este atotputernic, atunci nu  
este drept; dacă este drept, atunci 
nu  este atotputernic".4 Iov nu se 
îndoieşte de atotputernicia lui 
Dumnezeu. Atât el, cât şi prietenii 
lui afirmă măreţia şi puterea lui 
Dumnezeu. însă Iov sugerează 
că Dum nezeu nu este drept şi că, 
d in tr-u n  motiv necunoscut, în 
m od deliberat l - a  ales pe Iov drept 
ţintă a atacului Său (Iov 10,16).

Reacţia lui Iov la această con
cluzie înregistrează o evoluţie 
fluctuantă. Mai întâi, declară că 
ar fi preferat să moară, pentru ca 
apoi să-I ceară lui D um nezeu să -l 
lase în pace, ca să -ş i depene liniş
tit crâmpeiul de viaţă. Treptat, 
devine din ce în ce mai îndrăzneţ 
şi-şi exprimă doleanţa de a -ş i  dis
cuta pricina cu Dumnezeu, chiar 
dacă aceasta ar însemna moarte 
pentru el. Iov crede că, dacă i s -a r  
acorda un proces cinstit, ar putea 
să se justifice înaintea lui D um ne
zeu. Tabloul se schimbă rând pe 
rând, de la cel al lui Iov, făcând 
apel la Dumnezeu, la cel al lui 
Iov, ridicând acuzaţii împotriva 
lui Dum nezeu şi Iov, apărându-se  
înaintea lui Dumnezeu.

Concluziile lui Iov se consti
tuie în speranţa că, în tr-o  bună 
zi, îl va vedea pe Dum nezeu -  în 
viaţa acesta sau după moarte (Iov 
19,25.26) şi asigurarea că are un
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M artor în ceruri, un Apărător în 
locurile prea înalte (Iov 16,19).
Iov este convins că va fi reabilitat 
atunci când i se va da posibilita
tea să-şi pledeze cazul. Astfel el 
îşi afirmă credinţa în tr-o  ordine 
dreaptă a universului şi în tr-u n  
Dum nezeu drept, în ciuda aparen
ţelor exterioare.

„Răspunsul" lui Dumnezeu
Spre marea surpriză a lui Iov şi 

a prietenilor săi, Dum nezeu intră 
în scenă pentru a da replica la 
toate aceste discuţii. Iar aspectul 
cel mai uluitor al răspunsului lui 
Dum nezeu la plângerea lui Iov 
este faptul că El nu oferă răspuns 
la nici una dintre întrebările sau 
plângerile lui Iov, cu excepţia celei 
dacă D um nezeu îi va răspunde. 
Totuşi, acest non-răspuns este 
neimportant. Yancey sugerează 
că „Dumnezeu ar fi putut foarte 
bine să -i citească o pagină din 
cartea de telefoane şi Iov, docil, 
ş i-a r  fi dat acordul"® Intr-adevăr, 
discursul lui Dumnezeu, deşi 
grandios, aduce puţine lămuriri la 
ceea ce s -a  dezbătut în capitolele 
precedente. Iov, Ţofar şi Elihu 
deja au recunoscut controlul lui 
Dum nezeu asupra lumii naturale 
şi a întregului univers. Cel mai 
im portant aspect al răspunsului 
lui Dum nezeu este pur şi simplu 
faptul că a răspuns.

Iov este copleşit până la tăcere 
de apariţia şi declaraţiile lui 
Dumnezeu. Recunoaşte că a 
vorbit despre lucruri pe care „nu 
le înţelegeam, lucruri prea m inu 
nate ca să le pot cunoaşte" (Iov 
42,3) şi se căieşte de acuzaţiile 
aduse lui Dumnezeu. D um ne
zeu îi m ustră pe prietenii lui Iov, 
recom andându-i acestuia să se 
roage pentru iertarea lor. D um ne
zeu îl primeşte pe Iov şi confirmă 
ceea ce cititorul ştia de la început, 
anum e că Iov este fără vină, că a 
vorbit „ceea ce e drept" (vers. 7).

Nu este dat nici un  răspuns 
direct la problema suferinţei. 
Totuşi, asigurarea că D um ne
zeu este la cârma universului şi 
afirmarea credinţei lui Iov sunt 
considerate ca fiind răspunsuri 
suficiente. „Problema suferinţei 
umane pierde din calibru atunci... 
când omul înţelege că nu este 
centrul universului în jurul căruia 
gravitează to tu l.... Pentru că i-a  
fost dată o descoperire a lui D um 
nezeu, nu cunoaşte şi nici nu are 
nevoie să cunoască de ce suferă."6

Tabloul complet
Cititorul a fost m artor la dialogul 
şi dezbaterea din cele 40 de capi
tole precedente, beneficiind de 
inform aţii-cheie despre întreve
derile celeste dintre Dum nezeu şi 
Satana, relatate în capitolele 1 şi 2. 
Nici la încheierea luptei sale, Iov 
nu are o înţelegere clară a dramei 
pe care a tră it-o . Suferinţa şi între
bările sale agonizante răm ân în 
m od neaşteptat, fără răspuns.

Şi totuşi, Iov şi prietenii lui s -a u  
apropiat de răspunsul corect. în 
numeroase ocazii, s - a  pus între
barea dacă neprihănirea, răutatea 
sau întrebările lui Iov au vreo 
valoare pentru  Dum nezeu (Iov 
22,3; 23,6; 35,7). Conţinutul capito
lelor 1 şi 2 arată faptul că acţiunile 
şi credinţa individului pot avea 
şi chiar au valoare pentru D um 
nezeu. Ca în tr -u n  fel de pariu, 
„Dumnezeu îşi miza reputaţia 
pe răspunsul unei singure fiinţe 
omeneşti" 7

în  centrul d iscursului agonic 
şi frustrat asupra  suferinţei, 
tem a dom inantă  în cartea lui 
Iov este cea a răspunsu lu i unui 
om v is -â -v is  desuferinţă şi, în 
final, faţă de D um nezeu. Tăcerea 
lui D um nezeu  este cu m ult mai 
mare decât întrebările noastre. 
Aşa cum scria personajul lui C.S. 
Lewis, folosind logica ră s tu r 
nată a dem onilor: „în nici o altă 
circum stanţă cauza noastră nu 
este atât de periclitată ca atunci 
când un  om, nem aidorind, dar 
încă îm plin ind  voia duşm anulu i 
nostru, îşi înd reap tă  ochii spre 
un  univers din care pare  să fi 
d ispăru t orice urm ă de El; nu 
înţelege de ce a fost părăsit şi 
to tuşi răm âne în ascultare".8

* Textele biblice din acest articol 
sunt luate din Holy Bible, New 
International Version.

1 Theodore H. Robinson, The 
Poetry of the Old Testament 
(London: Duckworth, 1947), 
pag. 83.

2 E.S.P. Heavenor, "Job," în 
N ew Bible Commentary, 3rd ed. 
(Leicester: Inter-Varsity, 1970), D. 
Guthrie şi J. A. Motyer, editori, 
pag. 424.

3 H. R. Minn, The Book of Job 
(Auckland: University of A uc- 
kland, 1965), pag. i.

4 James S. Ackerman, Alan 
Wilkin Jenks, Edward B. Jenkin- 
son şi Jan Blough, Teaching the 
Old Testament in English Classes 
(Bloomington: Indiana University 
Press, 1973), pag. 410.

5 Phillip Yancey, The Bible Jesus 
Read (Grand Rapids: Zondervan, 
1999)

6 Julius A. Bewer, The Litera- 
ture of the Old Testament, ed. a 3 -
a, (New York: Columbia Uniersity 
Press, 1962), pag. 342

7 Yancy, pag. 63.
8 C.S. Lewis, The Screwtape 

Letters, ed. 1998 (Londra: Fount 
Paperback, 1942), pag. 31.

Traducere de Cristina Rută
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Otto Stănoiu

Departamentul 
Administrarea 
Creştină a Vieţii, 
Conferinţa 
Transilvania de 
Sud

binecuvântare
sau blestem?

Dintre toate fiinţele care se află pe faţa 
păm ântului, omul este singura căreia 
D u m n ezeu f-a  încredinţat favoarea de a 
deţine valori, dar nu ca proprietar, ci doar 
câ ispravnic. Aceasta implică o mare respon
sabilitate. Ce aşteaptă Dum nezeu de la noi, 
atunci când ne încredinţează darurile Sale? 
Sunt talanţii Săi scop în sine sau doar unelte 
pentru a proslăvi Numele Său? în sinea 
noastră, cu toţii ne dorim să fim mai bogaţi. 
Dacă n e -a r  asculta Dumnezeu, ar fi bogăţia o 
binecuvântare sau un  blestem?

Vă invit să analizăm îm preună parabola 
D om nului Hristos, intitulată Pilda talanţilor. 
„Atunci îm părăţia cerurilor se va asemăna 
cu un  om, care, când era să plece în tr-o  altă 
ţară, a chemat pe robii săi, şi le -a  încredinţat 
avuţia sa. Unuia i - a  dat cinci talanţi, altuia 
doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea 
lui; şi a plecat. îndată, cel ce primise cei cinci 
talanţi, s - a  dus, i - a  pus în negoţ, şi a câştigat 
cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise 
cei doi talanţi, a cîştigat şi el alţi doi cu ei.
Cel ce nu primise decât un talant, s - a  dus 
de a făcut o groapă în păm ânt şi a ascuns 
acolo banii stăpânului său. D upă m ultă 
vreme, stăpânul robilor acelora s -a  întors şi 
le -a  cerut socoteala. Cel ce primise cei cinci 
talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a 
zis: 'Doamne, m i-a i încredinţat cinci talanţi; 
iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi'. 
Stăpânul său i - a  zis: 'Bine, rob bun  şi credin
cios; ai fost credincios în puţine lucruri, te 
voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria 
stăpânului tău'. Cel ce primise cei doi talanţi, 
a venit şi el, şi a zis: 'Doamne, m i-a i încre
dinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi 
doi talanţi'. Stăpânul său i - a  zis: 'Bine, rob 
bun şi credincios; ai fost credincios în puţine 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; 
intră în bucuria stăpânului tău!' Cel ce nu 
primise decât un  talant, a venit şi el, şi a zis:

'Doamne, am  ştiut că eşti om aspru, care 
seceri de unde n -a i semănat, şi strângi de 
unde n -a i  vânturat: m i-a  fost teamă, şi m -am  
dus de ţi-a m  ascuns talantul în pământ; 
ia tă -ţi ce este al tău!' Stăpânul său i - a  răs
puns: 'Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer 
de unde n -a m  semănat, şi că strâng de unde 
n -a m  vânturat; prin urmare, se cădea ca tu 
să^ni fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, 
eu m i-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al 
meu! Luaţi-i dar talantul, şi daţi-1 celui ce are 
zece talanţi. Pentru că celui ce are, i se va da, 
şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are , se 
va lua şi ce are! Iar pe robul acela netrebnic, 
aruncaţi-1 în întunericul de afară: acolo va fi 
plânsul şi scrâşnirea dinţilor'" (Mat.25,14-30).

Vedem că stăpânul nu  îm parte în m od 
egal averea sa robilor săi. El a dat „fiecăruia 
după puterea lui". Pentru el, înmulţirea 
talanţilor nu  este scopul principal, ci creş
terea şi dezvoltarea robilor săi. Stăpânul 
din parabolă îl reprezintă pe Dumnezeu,
Cel care este Proprietarul absolut al tuturor 
lucrurilor. Căci „al D om nului este păm ântul 
şi tot ce cuprinde el" (1 Cor. 10,26). Nimeni 
nu  are dreptul să pretindă că este stăpâ
nul de drept al vreunui lucru, fie el cât de 
neînsemnat. Totul este al Domnului. Orice 
om, care posedă ceva, ar trebui să accepte 
ipostaza sa de ispravnic, ceea ce implică 
recunoştinţă pentru lucrul prim it şi respon
sabilitate pentru darul încredinţat. Dacă 
Stăpânul acordă daruri robilor Săi, acestea 
sunt mijloace pentru consolidarea îm pără
ţiei Sale. Stăpânul nu laudă pe robul care 
a sporit avuţia sa cu încă cinci talanţi mai 
m ult decât pe cel care a adus în vistieria sa 
alţii doi; ceea ce apreciază el este direcţia în 
care au fost investiţi talanţii săi, în aşa fel ca 
să fie dublaţi. Cei doi robi ş i-au  dovedit nu  
atât de m ult capacitatea de manager, ci mai 
degrabă ş i-au  manifestat bucuria de a lucra
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cu stăpânul lor, urm ărind aceleaşi 
valori şi aceleaşi interese. Pentru 
ei, nu erau im portanţi talanţii, ci 
onoarea şi bunul num e al s tăpâ
nului. La fel şi noi, ca mântuiţi 
prin harul lui Hristos, ar trebui 
să -I  cerem lui Dum nezeu bogăţii 
materiale doar pentru a investi în 
două direcţii, recomandate de Spi
ritul Profetic, pentru a-L  proslăvi 
pe El. „Banii, în afară de ocazia pe 
care o oferă de a face bine, de a - i  
binecuvânta pe cei în nevoie şi 
înain tarea cauzei lui D um nezeu, 
sunt în realitate num ai de mică 
valoare." (Ellen W hite, Mărtu
rii, voi 2, pag. 222) U rm ărind 
să continue lucrarea stăpânulu i 
său, câştigul cel m are pen tru  
ispravnicul credincios nu sunt 
talanţii dobândiţi, ci cunoaşterea 
dom nulu i său, p rin  atingerea 
scopurilor sale. Lucrând pen tru  
a îm plini nevoile sem enilor 
noştri şi tru d in d  pen tru  în a in ta 
rea cauzei lui D um nezeu, avem 
ocazia să -L  cunoaştem  mai bine 
pe D om nul şi să ne bucurăm  de 
relaţia m ântuitoare.

Parabola Dom nului Hristos mai 
aduce în atenţia noastră trei tipuri 
de slujire:

1. Slujirea orientată spre talant 
Pentru robul care primise un 

singur talant, acesta era mai 
im portant decât stăpânul sau 
semenii săi. El considera ta lan 
tu l ca un perm is de intrare în 
îm părăţia dom nului său. N u 
conta că era vorba de cinci, doi 
sau un talant. Im portant pentru  
el era să dem onstreze stăpânului 
său capacitatea de a păstra ce i - a

fost încredinţat. El se bizuie pe 
propriile sale puteri. De aceea el 
conservă sau îngroapă talantul, 
pentru  ca să se poată ocupa de 
ale lui, fericit că stăpânul dorea 
să plece în tr -o  ţară străină.

La fel se poate întâm pla şi în 
viaţa de credinţă. Când suntem 
chemaţi de Hristos şi îmbogăţiţi 
de darurile Sale, suntem fericiţi. 
Recunoaştem înţelepciunea 
Cuvântului Său, descoperim 
beneficiile păzirii Sabatului, avan 
tajele unui stil de viaţă sănătos 
şi credem că binecuvântările 
materiale sunt un rezultat care se 
datorează acestor schimbări. Nu 
e de mirare că darurile cerului 
devin tot mai im portante şi religia 
devine conservatoare în dorinţa 
de a păstra „talantul". Relaţia cu 
Dum nezeu e neglijată şi credem 
că atâta timp cât vom  păzi cu 
străşnicie darul Stăpânului, vom 
avea intrare în îm părăţia Sa.
Totul depinde de felul cum păzim 
poruncile Sale şi, adesea, faptele 
noastre de ascultare ne amăgesc 
că suntem pe placul lui D um ne
zeu. Această orientare legalistă, 
la fel ca şi atitudinea liberală, care 
nu mai recunoaşte importanţa 
verificării credinţei prin fapte, ne 
oferă libertatea de a ne îndrepta 
şi spre alte direcţii în care să ne 
căutăm împlinirea. Materialis
mul, de exemplu, devine scop în 
sine şi este adesea confundat cu 
binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Cum poate fi îngropat talantul, 
ne avertizează cuvântul inspirat: 
„Dorinţa pe care o au unii dintre 
fraţii noştri de a câştiga repede

bani îi conduce să se angajeze în 
noi întreprinderi şi să investească 
mijloace în acestea, însă, adesea, 
aşteptările lor de a face bani nu 
sunt realizate. Ei ascund ceea ce 
ar fi pu tu t folosi în lucrarea lui 
Dumnezeu. Aceste noi întreprin
deri constituie o nechibzuinţă.
... Satana îi ispiteşte mai departe 
şi îi face să se îmbete dinainte 
cu gândul câştigului. Iar când 
speranţele li se năruie, ei trec prin 
multe descurajări, ca urm are a 
aventurilor lor neînţelepte. Dacă 
banii sunt pierduţi, persoana p ri
veşte la acest lucru ca la o neno
rocire ce a venit asupra lui însuşi 
şi o socoteşte pierderea lui. însă 
el trebuie să-şi aducă aminte că 
administrează bunuri care aparţin 
altcuiva, că el este doar un isprav
nic şi că Dumnezeu este dezonorat 
prin gospodărirea neînţeleaptă 
a acelor bunuri care ar fi putut fi 
folosite pentru înaintarea cauzei 
adevărului prezent. în ziua soco
telilor, ispravnicul necredincios 
trebuie să dea socoteală de isprăv- 
nicia lui." (Ellen White, Mărturii, 
voi I, pag. 240-241) Vina ispravni
cului necredincios este că ş i-a  uitat 
stăpânul pe care îl vede ca pe un 
om aspru, care seceră de unde nu 
a semănat, şi strânge de unde nu 
a vânturat. El se teme de stăpân 
tocmai pentru că a neglijat ocaziile 
pe care le -a  avut de a-1 cunoaşte 
din experienţe personale, dacă ar fi 
rămas credincios cauzei sale.

2. Slujirea orientată spre sine
Cel care primise doi talanţi 

porneşte timid, dar reuşeşte să 
dubleze num ărul lor, datorită
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încrederii de care se bucură din 
partea stăpânului. In biserică avem 
şi noi convertiţi, care pornesc 
şovăitori în lucrarea lui D um ne
zeu, pentru că se orientează prea 
m ult spre ei înşişi. Ei II iubesc pe 
Domnul, caută continuu prezenţa 
Sa, dar sunt ispitiţi să creadă că 
lipsa de experienţă şi cunoştin
ţele din Cuvântul lui Dumnezeu, 
care nu s -a u  cristalizat întru totul 
în mintea lor, îi descalifică să fie 
activi şi se opun acelei porniri 
interioare, care îi determină să 
mărturisească bucuria de a avea 
un Mântuitor. Cât de gravă este 
greşeala celor vechi în credinţă, 
care îi sfătuiesc să mai stea şi să 
înveţe pentru  a se pregăti pentru 
lucrarea lui Dumnezeu. Aceste 
„cursuri de calificare" inactive nu 
pot avea decât u n  singur rezultat: 
pierderea entuziasmului şi îngro
parea talantului. Pana inspirată 
încurajează astfel: „Oricine a 
devenit ispravnic al feluritelor 
daruri ale lui Dum nezeu este 
chemat să le împărtăşească suflete
lor aflate în ignoranţă şi întuneric, 
întocmai aşa cum ar dori el să-i 
fie oferite, dacă ar fi în locul lor.
... Prin faptul că ai cunoscut mai 
mult despre iubirea lui Dumnezeu, 
prin faptul că ai primit din darurile 
bogate ale harului Său mai mult 
decât cel mai slab şi mai neştiutor 
dintre sufletele de pe pământ, eşti 
dator să le împărtăşeşti şi altora 
din toate darurile care ţi-au  fost 
acordate." (Ellen White, Cugetări 
de pe Muntele Fericirilor, pag. 117- 
118). Atâta timp cât eşti orientat 
spre tine însuţi, nu vei găsi nici 
un motiv să te angajezi în această 
nobilă lucrare. îndrăzneşte şi vei 
vedea cum Dumnezeu îţi va pune 
la dispoziţie darurile necesare, 
pentru ca să fii eficient în lucrarea 
Sa. în felul acesta, vei creşte şi vei 
descoperi noi talanţi cu care te 
înzestrează Cerul. Dacă la început 
era unul sau doi, curând vor fi 
patru sau cinci. în felul acesta, eşti 
chemat la cea mai m atură formă de 
slujire, şi anume:

3. Slujirea orientată spre Stăpân
Citind parabola, suntem  ten 

taţi să credem că cel onorat cu 
cinci talanţi este cel mai destoinic 
dintre ei. Domnul Hristos nu 
spune nimic despre trecutul lui. E 
posibil să fi început cu un  talant. 
Poate că începutul a fost timid, 
marcat de stângăcii şi eşecuri. 
Alegerea înţeleaptă a ispravnicu
lui a fost de a privi la dom nul său, 
de a avea încredere în viziunea 
stăpânului. Pentru că s -a  dove
dit credincios şi s - a  identificat cu 
interesele stăpânului, a reuşit să 
mai cîştige un talant, iar acum se 
bucură de o mai mare încredere. 
Cu o astfel de experienţă este mult 
mai încrezător să investească cei 
cinci talanţi pentru ca, în final, să 
aibă unsprezece. El nu e interesat 
de câţi talanţi va mai câştiga. Aceş
tia sunt tot ai stăpânului. Bucuria 
sa a fost să -l onoreze pe stăpân 
folosind cu înţelepciune talanţii.

La fel şi noi, suntem  chemaţi 
să slujim. Privirea să nu ne fie 
îndreptată nici spre talanţi şi nici 
spre noi, ci „să ne uităm  ţintă la 
Căpetenia şi Desăvârşirea cre
dinţei noastre, adică la Isus, care, 
pentru bucuria care-I era pusă 
înainte, a suferit crucea, a dispre
ţuit ruşinea, şi şade la dreapta 
scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu" (Evrei 12,2). „încolo, 
ce se cere de la ispravnici, este ca 
fiecare să fie găsit credincios în 
lucrul încredinţat lui" (1 Cor. 4,2).

Ori de câte ori ne sunt încre
dinţaţi bani sau alte valori, sunt 
ocazii când trebuie să alegem, fie 
să trăim  spre slava Dom nului sau 
să folosim talanţii Săi spre slava 
noastră. „Banii pot fi o binecu
vântare sau un  blestem. Banii 
nu  sunt neapărat un  blestem; ei 
sunt o deosebită valoare, dacă 
sunt bine folosiţi. Ei pot fi bine 
întrebuinţaţi pen tru  m ântuirea 
sufletelor şi pen tru  binecuvân
tarea celor mai săraci decât noi. 
P rin tr-o  folosire nechibzuită sau 
neînţeleaptă... banii devin o cap

cană pentru cel ce îi foloseşte. Cel 
care întrebuinţează banii pentru 
satisfacerea mândriei şi a ambiţiei 
face din ei mai degrabă un bles
tem decât o binecuvântare. Banii 
reprezintă un test continuu al sim - 
ţămintelor noastre. Cine câştigă 
mai mult decât ceea ce este nece
sar pentru nevoile lui reale trebuie 
să caute înţelepciunea şi harul de 
a -ş i cunoaşte propria inimă şi de 
a -ş i păzi inima cu toată grija, ca să 
nu înceapă să aibă dorinţe im a
ginare şi să devină un ispravnic 
necredincios, irosind capitalul pe 
care i l - a  încredinţat Domnul.

Când îl vom iubi pe D um ne
zeu mai presus de orice, lucru 
rile vremelnice îşi vor dobândi 
locul potrivit între cele de care 
ne legăm. Dacă noi căutăm în 
umilinţă şi cu seriozitate să ştim 
şi să avem priceperea de a folosi 
în m od corespunzător bunurile 
Dom nului nostru, vom primi 
înţelepciune de sus. Când inima 
se apleacă asupra propriilor ei 
preferinţe şi înclinaţii, când se 
nutreşte gândul că banii ne pot 
aduce fericire, fără a avea favoa
rea lui Dumnezeu, atunci banii 
devin un tiran care îl stăpâneşte 
pe om; banii dobândesc încrede
rea şi stima lui, omul închinân- 
d u -se  banilor ca unui dumnezeu. 
Onoarea, adevărul, neprihănirea 
şi dreptatea sunt sacrificate pe 
altarul său. Poruncile lui D um 
nezeu sunt lăsate deoparte, iar 
obiceiurile lumii, rânduite de 
regele Mamona, devin o putere 
stăpânitoare. (Ellen White, Cămi
nul Adventist, pag. 344-345)

Bogăţia este o binecuvântare 
atâta timp cât răm ânem  in Hristos 
şi o folosim spre slava Sa. Când 
devine scop în sine, se trans
formă în cel mai am ar blestem.
Să urm ăm  cu încredere sfatul 
Mântuitorului: „Căutaţi mai 
întâi îm părăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui, şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra." 
(Mat.6,33)
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De pe falnicul masiv Postăvarul p ri
veşti plin de admiraţie frumoasa ţară a 
Bârsei. Aşezată parcă de Dum nezeu să 
străjuiască superbul şi istoricul oraş de 
la poalele sale, Tâmpa aminteşte celor 
veniţi din toate zonele ţării, dar şi din 
Germania şi America, de textul care 
spune: „îmi ridic ochii spre munţi".

Poposim  p en tru  câteva zile la una 
d in tre  cele m ai însem nate m oşteniri 
date  de D um nezeu  Bisericii A d v en 
tiste de Z iua a Şaptea d in  Rom ânia
-  In stitu tu l biblic de la Stupini, s ituat 
la m arg inea B raşovului, o adevăra tă  
citadelă a form ării m u lto r slujitori ai 
lui D um nezeu.

Este vinerea ultim ului Sabat din 
luna august 2004. Este o zi caldă, chiar 
dacă soarele nu străluceşte pe cer. Eşti 
cuprins de nostalgie, văzând cum „vin 
truditorii" (ca să redau doar titlul unei 
inspirate poezii a lui Benone Burtescu)
-  pastorii pensionari, unii cu soţiile, iar 
alţii singuri sau doar soţii urmaşe. Pri
vesc cum intră pe poarta m ultor am in
tiri, veniţi aici să stea la masa tăcerii 
omului, lăsând să le vorbească Cel ce de 

atâtea ori i - a  servit cuCina cea de taină 
a Cuvântului sfânt.

vede cingătoarea mijlocului -  adevă
rul -  şi încă mai străluceşte, în lumina 
razelor Soarelui neprihănirii, platoşa 
pe care le -a  oferit-o  marele Comandant.
Privesc la picioarele lor. Mulţi nu poartă 
încălţăminte nouă, dar picioarele le sunt 
încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
Au şi scutul credinţei şi mai poartă 
coiful mântuirii, dar cel mai important
dintre bagajele cu care au venit este Gabriel Vasilescu

sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu. pastor, Conferinţa

Nimeni nu  a uitat să o ia. Este arma pe Muntenia

care au folosit-o toată viaţa.
S -a u  aduna t în cetăţuia aceasta sfin

ţită de prezenţa  D om nului, ca să facă, 
tim p de trei zile, tot felul de rugăciuni 
şi de cereri. Şi s -a u  rugat cu înflăcărare 
ca, ori de câte ori „Pavel" al zilelor 
noastre deschide gura, D uhul Sfânt 
s ă - l  inspire, ca să m ărturisească cu 
putere  ta ina Evangheliei.

Dar cine sunt aceştia 
şi de unde vin?

Sunt participanţii la marile bătălii, ca 
ostaşi ai lui Hristos, înarmaţi cu toată 
arm ătura lui Dumnezeu. încă se mai
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La sosire, au avut loc îmbrăţişări 
frăţeşti, căci aici, mai m ult ca in 
alte locuri, simţim „ce bine e când 
fraţii cu dulce se unesc". După 
repartizarea in camere şi masa 
comună, urm ează emoţionantul 
serviciu divin care marchează 
începutul Sabatului. în cadrul 
acestui serviciu divin de deschi
dere a Sabatului, fr. Alexandru 
Timiş a transmis un  mesaj adec
vat, iar cei din corul Asociaţiei 
pastorilor pensionari, condus 
de cel ce scrie aceste rânduri, au 
înălţat im nuri de laudă şi m u lţu 
m ire la adresa Lui D um nezeu.

în Sabat dimineaţă, la ora de 
rugăciune, fr. Aurel Vrânceanu ne-a  
pregătit pentru deschiderea inimilor 
spre tronul Celui Veşnic, rugându-L 
pe Cel Atotputernic pentru sufe
rinzi, tineri, vârstnici, conducători şi j 
fraţii din întreaga lume.

Şcoala de Sabat a avut ca d ir i-  j 
ginte pe fr. Dezideriu Faluvegi, 
iar cu harism a-i specifică, în p re 
zenţa participanţilor din diferite 
ţări şi biserici, fr. Aron M oldovan 
a condus studiul lecţiunii.

M omentul de apogeu a fost 
serviciul divin de la ora 11. D upă 
introducerea făcută de fr. D um i
tru  Popa, mesajul din partea 
Domnului, dar şi a conducerii 
bisericii, a fost prezentat de secre

tarul Uniunii, fr. Teodor Huţanu.
A fost un „climat divin", după 
cum spun două tinere vizitatoare, 
iar un  distins preot ortodox ş i-a  
exprimat rugăm intea de a face 
„trei colibe" acolo.

în  program ul de d u p ă-am iază , 
s - a  oferit ocazia dea a - I  aduce luij 
D um nezeu recunoştinţă, laudă şi 
m ulţum iri, p rin  cuvinte, versuri,

coruri, piese solo şi un  g rup  b ă r 
bătesc. E greu să descrii ce am 
sim ţit cu toţii în acele m inute, 
deşi nu  ştim  când au trecut două 
ore şi jum ătate.

Seara a avut loc adunarea 
generală electivă, care a ales noul 
comitet, format din următorii fraţi:

-  Gabriel Vasilescu, preşedinte
-  Nelu Dumitrescu, secretar
-  Gabriel Voinea, trezorier
-  Alexandru Timiş, mem bru

-  Aurel Vrânceanu, m embru
C hiar dacă vorbele sunt

insuficiente şi slabe, p aharu l 
recunoştin ţei faţă de D um nezeu  
„este p lin  de dă peste el", astfel 
că, în încheiere, îl rugăm  pe 
D om nul să reverse  bogate b in e 
cuvân tări cereşti peste fră ţie ta 
tea de p re tu tinden i.

■ f t  |  I H H H | • |   ̂ KRgngjj

„ B i r u i n ţ a  e s t e  a  D o m n u l u i "  P r .21.31
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La sfârşitul lunii august, în Cam pusul 
Universitar de la Cernica, s -a  desfăşurat un 
seminar cu tema „Conducerea în biserică", 
susţinut de fr. Gerry Karst, vicepreşedinte 
al Conferinţei Generale. Cu această ocazie, 
au participat conducătorii de la Uniune, 
Conferinţe şi celelalte instituţii ale bisericii 
noastre. De asemenea, acest seminar a fost 
prezentat şi pastorilor din Conferinţele 
Muntenia, Moldova şi Oltenia. Seminarul 
a subliniat aspecte de mare interes pentru 
slujirea bisericii, pornind de la exemplul 
biblic al unui conducător de excepţie 
în timp de criză economică şi spirituală
-  Neemia. S -au  descoperit ingredientele 
necesare unei conduceri spirituale, care 
sunt în strânsă legătură cu onestitatea şi 
loialitatea faţă de Dum nezeu şi biserica Sa, 
şi s -a u  prezentat principii care călăuzesc 
autoritatea organizaţională şi m odul în 
care regulamentele contribuie la unitatea şi 
împlinirea misiunii bisericii lui Hristos.

Cu această ocazie, l-am  rugat pe fr. Gerry 
Karst să ne răspundă la câteva întrebări:

C.A. Cum apreciaţi starea spirituală a 
bisericii la nivel mondial?

Deşi nu  este uşor de dat un  răspuns la 
această întrebare, putem  spune că nivelul 
de spiritualitate variază în relaţie cu diver
sele părţi ale lumii. Avem anumite părţi 
ca: regiunea Interamericană, Africa şi Asia, 
unde lucrarea se dezvoltă foarte rapid. In 
general, fiecare m em bru al bisericii este 
intens implicat în lucrarea misionară. In 
aceste locuri, biserica se dezvoltă rapid.
Insă, în ţările dezvoltate, lucrurile stau total 
diferit. Deşi putem  găsi persoane care sunt 
implicate în lucrare, biserica, în ansamblul 
ei, este mult mai puţin interesată în câştiga
rea de suflete şi, ca o consecinţă directă, nu 
creşte atât de repede. Există însă loc pentru 
a îmbunătăţi această situaţie. N u suntem 
descurajaţi, ci îi mulţumim lui Dumnezeu 
pentru toate lucrurile bune care se întâmplă.

C.A. Cum apreciaţi dezvoltarea bisericii în 
acest mandat, care se apropie de încheiere?

Avem deja o dezvoltare instituţională, în 
m od special în domeniul educaţiei, pentru 
că, în locurile unde biserica creşte, este

nevoie de instituţii de educaţie. în ceea ce 
priveşte creşterea numerică, program ul 
„Pionierii m isiunii globale" este o ade
vărată binecuvântare pentru biserică. în 
fiecare zi, se adaugă bisericii 2500 de noi 
persoane şi aceasta reprezintă o rată sem ni
ficativă de creştere. în ceea ce priveşte dez
voltarea spirituală, aş putea spune că este 
nevoie de o îmbunătăţire a climatului de 
creştere spirituală. Pentru că suntem fiinţe 
omeneşti păcătoase, şi în viaţa noastră este 
loc de îmbunătăţire. Noi aşteptăm revărsarea 
ploii târzii ca o experienţă specială pentru a 
merge înainte cu o putere reînnoită.

C.A. Ce ne puteţi spune despre agenda 
Conferinţei Generale din 2005?

U nul dintre punctele de pe agenda 
Conferinţei Generale din 2005 va fi profilul 
slujirii adventiste. Noi dorim să facem un 
profil al slujirii adventiste la nivel m on
dial, ca să ne concentrăm asupra misiunii 
bisericii, dar în acelaşi timp să realizăm şi 
o creştere rapidă pe fondul unităţii. Aşa 
că un punct im portant se referă la unitatea 
bisericii. De asemenea, vom  discuta anu 
mite aspecte cu privire la planificarea stra
tegică ce va face posibilă această creştere 
continuă a bisericii. Vor fi lansate anumite 
program e care vor reprezenta o adevărată 
provocare pentru fiecare m em bru în parte
-  aceea de a câştiga încă un  suflet pentru 
Hristos - , vom continua programele „go on 
milion" şi „semănaţi un  miliard", pentru ca 
în urm ătorii 5 ani să putem  oferi condiţii ca 
fiecare persoană să aibă posibilitatea de a-L  
accepta pe Hristos. Este o viziune măreaţă, 
o ţintă colosală, şi noi credem că, prin pu te 
rea D uhului Sfânt, este posibil. Noi dorim 
să ducem  solia lui Isus Hristos la fiecare 
fiinţă de pe această planetă. Acestea sunt 
câteva dintre iniţiative.

De asemenea, aş dori să vă încurajez să 
acordaţi o atenţie specială calităţii vieţii, 
creşterii şi unităţii bisericii, pentru că în 
aceste trei aspecte constă esenţa învăţăturii 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Gabriel Dincă
redactor-şf
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SANATATE

Szentâgotai T. 
Lorânt

Medic de familie

O problemă cu

„Greu
„Obezitatea este una dintre cele mai 

vizibile, dar neglijate probleme de sănătate 
publică" (OMS -  2003)

„Eli... a murit, căci era un om bătrân şi 
GREU" (1 Sam. 4,18)

70-80-90. Nu, nu  vă speriaţi, nu este acul 
vitezometrului, ci acul cântarului... N u este 
„Atenţie, radar!", ci „Atenţie, gabarit depăşit!".

70-80-90 şi am ajuns oameni cu „greu
tate" ... la a treia treaptă abia mai gâfâim, iar 
legarea şireturilor la pantofi devine o perfor
manţă demnă de Cartea Recordurilor.

Obezitatea şi supragreutatea tind tot mai 
m ult să devină o problemă majoră de sănă
tate în lume. Specialiştii sunt de părere că 
obezitatea va deveni în curând principala 
cauză de îmbolnăvire şi deces în lum e.1

Stilul de viaţă sedentar, schimbarea ali
m entaţiei tradiţionale cu o alim entaţiei de 
lux, cu exces caloric, disponibilitatea acută 
a produselor apetisante, bogate în grăsimi, 
declinul global al activităţii fizice au con
tribuit la răspândirea epidemiei obezităţii.

Problem a obezităţii nu  este ceva nou. 
H ipocrate  a fost acela care a observat 
deja, în Grecia antică, că persoanele 
obeze cad m ai uşor victim e m orţii subite 
decât celelalte.

Iar astăzi, putem  vorbi liniştit de GLOBE- 
ZITATE -  în lume există 302,1 milioane de 
obezi2, în ultimii 10 ani, frecvenţa crescând 
cu 30% în România, 60,1% din populaţie 
are probleme cu greutatea -  25,4% sunt 
obezi. Situaţia nu  este prea roză nici în 
cadrul Bisericii A.Z.Ş. D upă ultimele date, 
la noi în ţară, 59,6% dintre adventiştii neve- 
getarieni au probleme cu greutatea, iar la 
cei vegetarieni această cifră este de 29,2%.3

Etimologia cuvântului obezitate derivă 
din latinescul „ob-edere" care înseamnă

„aşezat la masă", exprim ând cât se poate de 
fidel etiologia bolii: mâncare + sedentarism.

Dar, de fapt, cine poate fi considerat obez? 
Sunt mai multe metode de a evalua starea 
de nutriţie prin măsurători antropometrice.

a. Indicele de masă corporală (IMC -  BMI 
în engleză) se calculează astfel:

IMC Greutatea (K%) 
înălţimea2 (m)

în funcţie de IMC, valorile normale sunt 
între 19-24,9, peste 25 se poate vorbi de 
supragreutate, iar peste 30 de obezitate.

b. M ăsurarea taliei: valoarea acestei 
măsurători reflectă cel mai fidel distribuţia 
ţesutului adipos. Valorile mai mari de 94 
cm la bărbaţi, şi de 80 cm la femei prezintă 
un  risc crescut de boli.
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Dincolo de problemele estetice, 
sociale şi profesionale, obezitatea 
constituie principalul factor de 
risc pentru foarte multe afecţiuni.

încă din secolul al Xl-lea, 
Avicenna, în lucrarea Cannon 
of Medicine, descria consecin
ţele obezităţii: „artere înfundate, 
greutate a respiraţiei, apoplexie, 
infertilitate, moarte subită".

Rata deceselor este mai mare cu 
52% la bărbaţi şi cu 62% la femei, 
la cei cu obezitate, faţă de cei n o r-  
moponderali, iar riscul de diabet, 
cancer, boli cardio-vasculare, 
hipertensiune arterială creşte de 
3 -5  ori la cei cu obezitate (1,4).

De asemenea, obezitatea scur
tează viaţa omului: num ai 60% 
dintre cei obezi ating vârsta de 60 
de ani, iar durata medie de viaţă 
la cei obezi este cu 11 ani mai 
mică decât la cei normoponderali.

Cauzele obezităţii. Deşi se 
consideră că are o etiologie com 
plexă, multifactorială, astăzi este 
cât se poate de evidentă etiologia 
de lux a obezităţii:

a. „Colonizarea Cola": 3 pahare 
de răcoritoare pe zi fac să crească 
frecvenţa obezităţii cu 7,6% 5

b. Imperiul „Fast-food"
M âncând F as t-fo o d  de 2 ori 

pe săp tăm ână, riscul obezităţii 
creşte cu 50% (Am erican H eart 
Association).

c. TV-Mania: două ore zilnic în 
faţa micului ecran fac să crească 
riscul de obezitate cu 23%.6

d. Destresarea prin alcool; dar 
alcoolul omoară, prosteşte şi îngraşă 
(un gr. alcool conţine 7 kcal.)

Controlul greutăţii corporale (şi 
nu curele de slăbire) cere o abor
dare realistă a celor doi factori 
cauzatori principali (vezi etim o
logia cuvântului): dietoterapie şi 
exerciţiul fizic.

1. Dietoterapia. Secretul succe
sului constă n u  în a nu mânca, ci 
în schimbarea surselor de energie. 
Astăzi, în lum ina cunoştinţelor 
ştiinţifice, se conturează tot mai 
m ult dieta ideală.

-  O dietă bazată  pe h idraţi 
de carbon complecşi (cereale 
integrale, pâine neagră, orez 
m aro nedecorticat, p roduse  de 
panificaţie d in  făină integrală), 
legum inoase, fructe proaspete, 
zarzavaturi, în  locul a lim ente
lor grase şi rafinate, elim inarea 
principalelor surse de grăsimi: 
carnea, un tu ra , laptele integral, 
brânzeturile  grase.

Citind cele de mai sus, putem 
foarte uşor să tragem concluzia că 
alimentaţia vegetariană este una 
dintre metodele sănătoase şi efici
ente în controlul greutăţii corporale, 
în sprijinul acestor afirmaţii, aş dori 
să amintim două studii efectuate în 
cadrul Bisericii Adventiste:

a. în România, IMC la cei 
vegetarieni a fost de 24,8, iar la cei 
nevegetariani de 27,(3)3

b. în SUA, IMC la cei vegetari
eni a fost de 24,2, iar la cei nevege- 
tarieni de 26,5 7

2. Activitatea fizică. Orice metodă 
de control a greutăţii corporale, 
care nu cuprinde în sine şi activi
tate fizică zilnică, va avea rezultate 
efemere. Mersul pe jos, în tr-un  ritm 
rapid, zilnic 30-60 de minute, este 
exerciţiul cel mai simplu, cel mai 
ieftin şi cel mai rentabil. O singură 
oră de mişcare pe zi reduce riscul 
de obezitate cu 24%.6

Concluzii:
• Slăbirea rapidă, curele de 

slăbire, de autochinuire, nu valo
rează prea mult; kilogramele pier
dute prea repede vor fi recâştigate 
de trei ori mai repede.

• Micul dejun să fie masa p rin 
cipală.

• Evitaţi bombele de calorii 
(sosurile, maionezele, cremele).

• Mişcare, mişcare, mişcare.
• Alimente cât mai variate, na tu 

rale, nerafinate.
• Să nu mâncaţi nimic între 

mese, nici în faţa televizorului.
• Ultima masă -  uşoară -  să fie cu 

cel puţin 5 ore înainte de culcare.
• Renunţaţi la dulciurile care 

aduc calorii goale (zahăr rafinat).
Pentru ca succesul să fie total, să 

nu uitaţi:
• Schimbaţi cantitatea şi calitatea 

alimentelor consumate zilnic.
• Creşteţi cantitatea şi calitatea 

activităţii fizice zilnice.
• Cele două reguli de mai sus să 

devină obiceiuri perm anente în 
viaţa dumneavoastră.

Şi, dacă până acum cele citite nu 
v -a u  convins, să amintim urm ă
toarele versete în favoarea celor 
spuse:

Deut. 32,15; „Te-ai îngrăşat, te -a i 
îngroşat şi te -a i lăţit..."; Geneza 
1,29: „Iată că v -a m  dat orice iarbă 
care face săm ânţă şi orice pom  
care are în el rod  cu săm ânţă să 
fie hrana voastră"; Gen. 1,27: 
„Dum nezeu a făcut pe om după 
chipul Său".

BIBLIOGRAFIE
1. 13 Th European Congreas on 

Obezity, Prague, 26-29 M ay 2004.
2. B. M. J. 2003, voi. X, nr. 6
3. Szentagotai I., Hancu N., 

Influenţa dietei LOV asupra greu
tăţii corporale, Bucureşti, 2003.

4. N ew  England Medical Jour
nal 2003, p. 348

5. Eur. J. Lipid. Sci. Technol. 106, 
iunie 2004.

6. Dieting for 2004.
7. Fraser C. Diet, Life Expec- 

tancy -  Oxford 2003.

2 0 0 4  Octombrie -  Curierul Adventist 2 3



PAGINA PASTORULUI

Eu si casa mea...

Ionel
Untesu

secretar,
Asociaţia Pastorală, 
Conferinţa Oltenia

Prin natura ei, activitatea pastorului soli
cită -  mai mult decât orice altă slujbă -  preo
cupare şi interes din partea întregii familii.

Lucrarea lui capătă greutate şi este mult 
mai eficientă, dacă soţia şi copiii săi par
ticipă şi se implică în diferitele părţi ale 
lucrării. Biserica are nevoie de modele în 
slujire. Când familia pastorală trudeşte pe 
ogorul Evangheliei, membrii sunt motivaţi 
şi determinaţi să procedeze la fel. O astfel de 
atitudine în slujire va ocroti familia pastoru
lui de multe invective care astăzi sunt arun 
cate cu vehemenţă asupra lui, ca persoană şi 
ca întreg corp pastoral. Astăzi, există multe 
bariere pe care vrăjmaşul le -a  ridicat în faţa 
familiei pastorului, pentru ca acest „FORT" 
al slujirii spre mântuire să fie slăbit şi fortuit 
de împrejurările acestei vieţi. Propun, pentru
o scurtă dezbatere, două aspecte actuale care 
macină pur şi simplu această misiune atât de 
importantă a pastorului.

Bariere economico-financiare
Spiritul ultim ului im periu care va încheia 

scena istoriei omenirii acaparează tot mai 
mult intenţiile şi idealurile fiecărui om, fie 
bogat, fie sărac, fie m em bru al bisericii, fie 
pastor. Fiecăruia i se oferă posibilitatea de 
a bea din fântânile crăpate ale m aterialis
mului şi spiritului lumesc. Nimeni nu este 
scutit... totuşi, cineva trebuie să se îm potri
vească, să nu fie de acord, să reprezinte o 
altă variantă, varianta lui Dumnezeu.

Lucrarea Domnului Isus s -a  bucurat de 
cel mai mare succes -  dacă o putem apreda® j| 
prin aceasta -  atunci când a fost realizată 
de oameni simpli, cu realizări financiare 
modeste, muncind din greu pentru existenţă, 
cu economisiri riguroase, dar cu sufletul cre
dincios şi supus lui Dumnezeu. Posibilităţile 
mijloacelor de lucru ale pastorului de astăzi 
sunt cu mult mai „destoinice" decât ale îna
intaşilor -  laptop, videoproiector, retroproiec- 
tor, DVD player şi altele. Totuşi, lucrarea nu 
cunoaşte o progresii- direct proporţională 
cu instrumentele de care dispune, d im po
trivă... Dacă pionierii bisericii ar fi printre 
noi, ca şi David pe vremuri, ar arunca 
această arm ură nepotrivită şi ar vesti Evan
ghelia în aşa fel, încât oarrienii s -a r  pocăi 
în mare grabă la auzul veştilor cutrem ură

toare despre păcat şi neprihănire, judecată 
şi revenirea glorioasă a M ântuitorului.

N u vreau să spun că pastorul trebuie să 
trateze cu neglijenţă acest capitol, dar, când 
investiţia timpului, a preocupărilor şi altor 
aspecte ale vieţii sunt îndreptate mai mult 
spre dimensiunea materială decât spre che
marea încredinţată, atunci el încalcă legămân
tul slujirii încheiat cu Dumnezeu şi biserica 
Sa. Când Isus a stat faţă în faţă cu Iuda, ştiind 
că acesta intenţiona să ocupe un loc în antu
rajul Său i-au  spus clar: „Vulpile au vizuini şi 
păsările cerului au cuiburi; dar Fiul Omului 
n -are  unde să-şi plece capul" (Matei 8,20).

Iar serva Dom nului completează im agi
nea: „Deşi El poseda bogăţiile şi strălucirea 
cerului; totuşi, S -a  făcut sărac pentru noi, 
pentru ca şi noi să fim îmbogăţiţi prin sără
cia Lui". (Ellen G. White, Mărturii speciale 
pentru predicatori, pag. 157)

Bariere profesionale
Trăim în tr-o  societate în care solicitarea 

pentru muncă este maximă. Responsabilită
ţile dezvoltării umane au fost aşezate asupra 
tuturor, fie bărbaţi, fie femei şi chiar copii.

In tr -u n  context al şomajului, unde rata 
este din ce în ce mai mare, iar veniturile 
unei familii sunt realizate doar de tatăl, este 
destul de dificil să rezişti.

Patorul se confrunţi?foarte serios cu aceste 
probleme: întreţinerea familiei, educaţia 
copiilor, cerinţele societăţii şi altele. Totuşi, 
participarea soţiei în actul pastoral se simte

i tot mai imperios necesară. In nici o barcă nu 
se poate vâsli doar cu o singură vâslă şi să 
se ajungă la liman. Oboseala, stresul, l ip ^ ^  
de timp, confortul şi poziţia socială aduc un 
mare prejudiciu lucrării, dacă familia pasto
rului nu veghează asupra acestor inerente 
manifestări ale timpului nostru. O împărţire 
cât mai judicioasă a timpului, a talentelor, 
a energiilor şi a dispoziţiei pentru slujire o 
va pe aşeza pe soţia pastorului în poziţia pe 
care o merită ea însăşi şi biserica.

N u uitaţi săgeţile Domnului, copii (Ps. 
127), prin care nu ucideţi, ci daţi viaţă 
familiilor pe care le vizitaţi -  puteţi fi m ân
gâiere, încurajare şi părtăşie în Domnul.

Cât depre mine, eu şi casa mea vom 
sluji Domnului.
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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI

Cineva a citat Efeseni 1,4, ca 
să dem onstreze că fiecare fiinţă 
um ană a fost aleasă pentru 
m ântuire în Hristos, înainte de 
facerea lumii. Chiar acest lucru 
vrea să spună textul?

Perm iteţi-m i să citez întregul 
verset: „în El, Dum nezeu n e -a  ales 
înainte de întemeierea lumii, ca să 
fim sfinţi şi fără prihană înaintea 
L u i ..." (Efeseni 1,4)

înainte să comentez pe tema 
biblică a alegerii, e nevoie de o 
clarificare: adventiştii care cred că 
fiecare fiinţă um ană a fost aleasă 
de Dum nezeu pentru mântuire 
cred şi că toţi au fost m ântuiţi la 
cruce. în m od corect, ei resping 
ideea că Dum nezeu i - a  ales pe 
unii pentru mântuire, iar pe alţii 
pentru pieire (dubla predesti- 
naţie). Dar ei nu văd decât două 
posibilităţi: ori Dum nezeu i-a  ales 
şi i - a  m ântuit pe toţi, ori avem 
dublă predestinaţie. Dar acestea 
nu sunt singurele opţiuni.

1. Context
înainte de a concluziona că Efe

seni 1,4 descrie alegerea întregului 
neam um an pentru  mântuire, ar 
trebui să examinăm contextul. 
Avem aici limbaj universal? De 
exemplu: „toţi", „lumea"?

Tratează Pavel despre alege
rea unora şi respingerea altora?
De notat terminologia pe care el 
o foloseşte. El scrie „sfinţilor", 
„credincioşilor în Isus Hristos" 
(vers. 1), celor care îl acceptă pe 
Isus ca Domn. Deci el face referire 
la credincioşi. Când zice „ne-a 
ales [în Hristos]", el face referire la 
experienţa pe care credincioşii o au 
în Hristos, nu la starea păcătoasă 
a lumii. Evenimentul Hristos va 
avea un impact universal, pentru 
că, prin El, Dumnezeu îşi propune 
să unească „toate lucrurile: cele 
din ceruri, şi cele de pe pământ"

(vers. 10). Aceasta nu este încă o 
realitate (deplină), dar o dovadă 
ar fi unirea dintre iudei şi neamuri 
în cadrul bisericii. (Efeseni 3,6).

2. Cei aleşi
în Biblie, alegerea este un act 

al distingerii d in tr-u n  grup. Spre 
exemplu, D um nezeu îl alege pe 
Israel dintre neam uri (Deutero- 
nom  7,6.7); îl alege pe Hristos 
să ne fie M ântuitor (Luca 9,35, 
versiunea Sinodală: „Şi glas s -a  
făcut din nor, zicând: Acesta este 
Fiul Meu cel ales, de acesta să 
ascultaţi!", n. tr); Pavel este ales 
misionar pentru  neam uri (Fapte 
9,15); Isus este Cel care îi alege pe 
cei 12 ucenici (Ioan 6,70). în cadrul 
voii Sale supreme, Dumnezeu îi 
alege pe indivizi pentru a îndeplini 
o slujbă specifică (Romani 9,14-24).

Când termenul alegere este 
folosit ca noţiune teologică, el se 
referă întotdeauna la cei care îşi 
pun credinţa în Hristos, alesul 
lui Dum nezeu pentru un scop 
definit. Ar putea să se refere la 
credincioşi ca indivizi (Fapte 1,24) 
ori la colectivitatea bisericii (Tit 
1,1; 1 Petru 1,1), dar niciodată la 
lume, în general, independent de 
relaţia cu Dumnezeu, bazată pe 
credinţă. Alegerea este universală 
doar în sensul că, prin predica- 
rea Evangheliei şi prin lucrarea 
Duhului lui Dumnezeu, sunt 
aleşi atât iudei, cât şi neamuri 
(1 Tesaloniceni 1,4). Chiar dacă 
Dum nezeu vrea ca toţi să fie m ân
tuiţi (1 Timotei 2,4), trebuie să nu 
uităm  că Hristos este cel care a 
zis: „Mulţi chemaţi, puţini aleşi." 
(Matei 22,14). Aleşii sunt cei care 
acceptă chemarea.

3. Alegerea pretemporală 
în Hristos

Pavel zice: „în El [Hristos], 
Dum nezeu n e -a  ales înainte de 
întemeierea lumii..." (Efeseni 1,4).

Angel Manuel Rodriguez

director, Institutul 
de Cercetare Biblică 

al Conferinţei 
Generale

Pasajul spune în prim ul rând că 
alegerea este fondată în însuşi 
Dumnezeu, fără vreo interven
ţie din partea noastră. Această 
decizie a fost luată înainte ca noi 
să existăm, pentru că s -a  petrecut 
înainte de întemeierea lumii.

în al doilea rând, siguranţa ale
gerii noastre este exprimată prin 
folosirea verbului la trecut: „ne-a  
ales". Planul lui Dum nezeu nu 
este şovăielnic, ci sigur.

în al treilea rând, scopul lui 
Dum nezeu şi voinţa Lui suve
rană au făcut ca să fim rânduiţi 
mai dinainte (predestinaţi) doar 
în Hristos sau, cum am spune, 
alegerea noastră este o realitate 
prin şi în unirea cu Hristos. El este 
Persoana care n e -a  ales, şi această 
alegere este taina lucrării lui D um 
nezeu pentru noi, prin Fiul Său.

în al patrulea rând, alegerea 
nu este un eveniment abstract 
neîncadrat în istorie. El a avut loc 
prin  Cel întrupat, în Hristos, şi se 
manifestă p rin tr-o  viaţă sfântă şi 
fără pată. De fapt, alegerea nu este 
una pentru mântuire, ci pentru o 
viaţă sfântă. (Efeseni 1,4 ... n e -a  
ales înainte de întemeierea lumii, 
ca să fim sfinţi şi fără prihană îna
intea L u i ...) Una nu poate fi des
părţită de cealaltă fără a jefui de 
semnificaţie şi de esenţă alegerea.

în al cincilea rând, nimic din 
text nu  face referire la dubla p re 
destinare ori la alegerea pretem 
porală a întregului neam uman. 
Pavel îi asigură pe credincioşi că 
alegerea lor este bazată pe hotă 
rârea de nepătruns a lui D um 
nezeu, prin  Hristos. Aici nu  este 
examinată legătura dintre voinţa 
liberă şi alegere. El subliniază 
acţiunea anterioară a lui D um ne
zeu în favoarea noastră.

• Acolo unde nu a fost făcută nici 
o specificare, textele Biblice au fost 
preluate din versiunea Cornilescu.

Traducere de Marius Necula
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SPORE

Adrian
Bocăneanu

preşedinte, 
Uniunea Română

Din perspectivă europeană, Australia 
pare a fi situată pe o altă planetă. Şi, 
în tr -u n  fel, este. Cadrul natural, m enta
lităţile, sistemul social şi stilul de viaţă 
creează o realitate inconfundabilă.

Adventismul australian, modelat 
încă de la începuturi de personalitatea 
şi lucrarea lui Ellen White, are un  loc 
distinct în contextul internaţional. De un 
secol, lideri importanţi ai bisericii, între 
care legendarul Arthur Danniels, provin 
din Australia, la fel ca şi m ulţi misionari, 
profesori, specialişti în m ass-m edia şi în 
creşterea bisericii. Fabrica de produse 
dietetice „Sanitarium" reprezintă, de 
departe, cea mai reuşită întreprindere 
adventistă în domeniu, lider incontesta
bil pe piaţa regională.

Nu este de mirare că, dintre adventiştii 
români aflaţi în căutarea unui cămin mai 
favorabil pentru dezvoltarea lor umană 
şi spirituală, câteva sute au făcut această 
lungă călătorie şi se află acum în A ustra
lia. O parte dintre aceştia s -a u  regrupat 
în cele două biserici româneşti: M el- 
bourne si Sherwood—Brisbane.

Biserica din Melbourne

„Biserica română din Melbourne a fost 
înfiinţată imediat după sosirea mea ca 
pastor", scrie fratele Paul Boeru, pasto
rul bisericii. „în 1992, grupul existent de 
rom âni a fost recunoscut ca atare, iar în 
aprilie 1993, a devenit biserică. N um ă
rul de membri a fluctuat d e -a  lungul 
anilor, dar în m om entul când vă scriu 
avem 40 de m em bri în registrul biseri
cii. Alte 20 de persoane o frecventează 
aproape regulat (de obicei sâmbăta 
după-am iază). Avem, de asemenea, 2 -3  
vizitatori în fiecare Sabat."

Care este mediul în care trăiesc şi îşi 
manifestă aceştia credinţa? „Sunt apro
ximativ 4.500 de români în Melbourne, 
răspândiţi în diverse suburbii. Când 
spunem Melbourne, ne referim la o zonă 
metropolitană, cu o întindere de cca. 120 
km de la un  capăt la celălalt. Biserica 
noastră a susţinut 6 campanii de evan
ghelizare în rândul diverselor grupe de 
români din Melbourne, dar rezultatele 
acestor campanii sunt mai degrabă des
curajatoare. Cu toate că mesajul a fost 
primit (la un m oment dat, 20 de români se 
hotărâseră să se despartă de bisericile lor 
şi să păstreze Sabatul în casele lor), opozi
ţia faţă de adevăr a fost foarte intensă. S-a 
ajuns până acolo, încât pastori ai celorlalte 
bisericii neoprotestante s -a u  unit să se 
roage ca 's ă - l  ia Dumnezeu pe Boeru din 
faţa lucrării'. Eu nu cred că rugăciunile lor 
au avut efect, deoarece, la Marea Strigare, 
mulţi dintre cei ce au auzit Evanghelia 
acum sper să ia hotărâre pentru adevărul 
advent atât de minunat. Astfel se face că, 
în decursul anilor, num ărul botezurilor 
din afară a fost relativ mic.

Prin harul lui Dumnezeu, d e -a  lungul 
acestor ani, în Melbourne, s -a u  botezat 
peste 20 de persoane."

Timp de opt ani, biserica avusese 
serviciile divine în tr-o  sală închiriată, 
în ultimul timp strângându-se fonduri 
pentru un  eventual locaş de închinare. Şi, 
în tr-adevăr, prin  sacrificiul fraţilor, s -a  
realizat o sală de cult foarte frumoasă.
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N u este o clădire nouă, dar a fost 
nevoie de o renovare majoră, ca 
să arate şi să funcţioneze ca un  
locaş de închinare. în  Sabatul 
din 10 mai 2003, a avu t loc d ed i
carea noii biserici.

Aşezată pe o proprietate de 
două hectare, înfrumuseţată de 
eucalipţi maiestuoşi, biserica 
este aşezată în periferia estică a 
oraşului, oferind membrilor noştri 
m ulte avantaje. Este o proprietate 
frumoasă, despre care fratele Paul 
Boeru spune: „O considerăm un 
dar special de la Dumnezeu".

„Din nefericire", spune fr. Paul 
Boeru, „ea nu  este plasată în 
mijlocul unei populaţii predom i
nante româneşti (dacă există vreo 
suburbie de genul acesta în M el- 
bourne). D ar pentru  cei ce doresc 
să petreacă Sabatul îm preună 
cu noi, ea oferă cazare cu toate 
facilităţile necesare. Mulţi folo
sesc aceste privilegii, venind de 
vineri seara şi răm ânând acolo 
până dum inică seara (ca un fel de 
ieşire la sfârşit de săptămână)."

Unii adventişti rom âni îşi des
făşoară viaţa spirituală în biserici 
de limbă engleză din zonă, unde 
sunt, de asemenea, foarte activi. 
Astfel, sora Oana Lariss, fosta 
Stoica, care a lucrat pentru un 
timp ca secretară la Uniune, cu 
peste 20 de ani în urmă, a organi
zat o seară specială pentru familie, 
cu o cină de părtăşie. Programul 
a fost organizat la nivel înalt şi a 
atras cca. 50 de familii, dintre care 
m ulte din afara bisericii.

Brisbane
Cealaltă biserică rom ână organi

zată se află la Sherwood-Brisbane. 
înfiinţată de prim ul ei pastor, fr. 
Ştefan Radu, aceasta a mai fost 
păstorită de fraţii Ion Acsinte şi 
Liviu Manea, având în prezent un 
pastor local, ajutat voluntar de fr. 
Emanuel Piţurlea, pastor în Con
ferinţa M oldova până la plecarea 
sa, cu doi ani în urmă.

Având 45 de membri, dar 
adunând la serviciile divine 
între 50 şi 80 de persoane, viaţa 
bisericii este bogată şi energică. 
Serviciile divine sunt înviorate de 
cor şi instrumente. Fratele Piţur
lea a condus două programe de 
evanghelizare, în anul 2003 şi în 
primăvara lui 2004, ultimul în tr-o  
sală publică. S -au  dezvoltat relaţii 
apropiate cu alte confesiuni. Se 
pregătesc emisiuni de radio, 
care se transmit 45 de m inute pe 
săptămână, pe un  post asigurat de 
guvernul local. în  ciuda num ă
rului relativ mic de membri, s -a u  
realizat numeroase proiecte de 
sprijin financiar pentru  activităţi 
din România şi din alte ţări.

Biserica s -a  făcut remarcată în 
Conferinţa South Qeensland, din 
care face parte, clasându-se pe 
primul loc în colectarea de fonduri 
de la populaţie pentru proiecte 
ADRA. Chiar la sfârşitul de săptă
mână pe care l-am  petrecut în Bris
bane, un grup de surori şi de fraţi 
erau prinşi în febra acestei colecte, 
având o ţintă foarte ambiţioasă.

Membrii, copiii şi prietenii bise
ricii din Brisbane petrec adesea 
îm preună ziua de duminică, 
având ieşiri în natură şi vizitând 
zone turistice care abundă în zonă.

Zona Sydney
Fără să fie organizaţi ca biserică, 

alţi credincioşi români au o identi
tate distinctă în Sydney, în special 
cei care participă la comunitatea 
Auburn, unde unul dintre p rez- 
biteri este rom ân (fr. Copăceanu). 
Aceşti credincioşi români fac 
parte din grupul cel mai activ şi 
misionar al bisericii.

O altă grupare de adventişti 
români se află în apropierea 
colegiului Avondale, C ooran- 
bong -  cca. 80 de km de Sydney. 
Aceştia au privilegiul să locuiască 
în apropierea locurilor istorice ale 
adventism ului australian, bine
cuvântate cu prezenţa lui Ellen 
White (1891-1900).

Câţiva pastori de origine 
română lucrează acum în biserici 
de limbă engleză, cum sunt fraţii 
Liviu Manea şi Mihai M ohanu, 
care au lucrat şi în România, fr. 
Gabriel Onţanu, care a studiat în 
România şi fr. Nicu Dumbravă, 
care a studiat la Avondale. în 
acest m oment, la Avondale, s tu 
diază mai mulţi tineri ai familiilor 
româneşti din Australia.

Caracterizată p rin tr-o  căldură 
afectuoasă şi un  dor evident după 
ţara de origine, adventiştii români 
din Australia se roagă şi lucrează 
ca să fie credincioşi adevărului şi 
activi pentru misiune.

Membrii, copiii şi prietenii bisericii din Brisbane
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Bonnie Walker
Adventist Review, 
septembrie 2004

-  D u -te  şi joacă-te în altă parte, spuse 
Elena printre dinţi.

-  Da, d u - te  şi joacă-te cu Andreea, adăugă 
şi Diana, ca un ecou.

Eram uimită. Ele erau cele mai bune 
prietene ale mele încă din grădiniţă. Cum 
puteau vorbi aşa cu mine?

Andreea se înscrisese cu o zi în u rm ă la 
şcoala noastră, iar doam na Anghel, învă 
ţătoarea noastră, mă rugase să -i prezint 
şcoala. Am prezentat-o  pe Andreea şi celor 
din clasa a treia. Unii dintre ei au fost foarte 
prietenoşi, cu excepţia Elenei şi a Dianei.

-  E urâtă, îmi şoptise Elena la ureche.
D upă masa de prânz, m -am  dus la ele

să ne jucăm.
-  De ce nu ne mai putem  juca aşa ca îna

inte? am întrebat eu, u itându-m ă fix la Elena, 
care era brunetă, şi la Diana, care era blondă.

Ele m i-au  întors pur şi simplu spatele.
-  Tu nu vrei decât să fii preferata învăţătoarei 

şi să le arăţi şcoala noilor colegi, spuse Diana, în 
timp ce dădea din cap cu buclele ei blonde.

Apoi Elena a p r in s -o  pe D iana de m ână, 
m i-a u  întors spatele şi au început să alerge 
spre leagăne.

-  Da, d a r ... am încercat eu să spun, însă 
ele erau deja departe.

Eram distrusă. Eram considerate „cele trei 
fete cucuiete" şi ne simţeam atât de bine! îmi 
venea să alerg după ele şi să le conving să 
ne jucăm împreună. Dar m -am  întors şi am 
p o rn it-o  în direcţia opusă.

-  O, aici erai! s -a  auzit o voce veselă.
Era Andreea. în ochii ei verzi se citea o

bucurie sinceră.
-  Te căutam. Hai să ne jucăm! a sugerat ea.
D upă pauza de prânz, profesoara noastră

de muzică, doam na Stroe, a îm părţit rolurile 
pentru concertul de Crăciun. Noi, toţi cei din 
clasa a treia, eram îngeri. Elena a prim it şi 
rolul de a cânta solo: „C olo-n tr-o  iesle jos!". 
Eu şi cu Andreea trebuia să cântăm: „Cântă 
îngerii în cor!" M i-aş fi dorit să cânt şi eu 
solo măcar o dată...

Ora familiei
Invită-ţi familia la altar.
-  E dureros să -ţi  pierzi prietenii. Cum crezi că S -a  

simţit Isus când a fost părăsit de cei mai buni prieteni?
-V orb iţi despre prietenie. Roagă-1 pe unul dintre 

părinţi să povestească o situaţie în care ş i-a  p ierdut un 
prieten. întrebaţi-1 cum s -a  simţit?

în acea seară, am luat cartea de im nuri şi 
am învăţat versurile de la cântarea Elenei.
O ştiam doar puţin. Ziua următoare, am 
ru g a t-o  pe o prietenă d e -a  mamei să mă 
acompanieze şi să mă ajute să învăţ versu 
rile. Repetam în fiecare seară. încuiam uşa şi 
mă prefăceam că mă aflu în faţa unui audito 
riu numeros. Când Elena a cântat melodia 
la şcoală, la repetiţii, am  cântat-o  şi eu în 
minte. îm i plăcea tare mult.

-  Ce faci? Cânţi cântecul meu? m -a  întrebat ea 
într-o dimineaţă, auzind că m um ur melodia ei.

-  îmi place tare mult.
-  Oricum eu o cânt, a adăugat ea, u itân - 

d u -se  peste umăr.
Era destul de ciudat că o fată precum 

Elena, căreia n u - i  păsa deloc de cei din jur, 
să fie aleasă să cânte: „C olo-n tr-o  iesle jos".

In timpul repetiţiei de dinaintea concertului, 
am observat că Elena era îmbujorată şi nu arăta 
prea bine. Profesoara de muzică era îngrijorată. 
Era epidemie de gripă şi amigdalită şi aproape 
toţi am fost bolnavi, dar nu şi Elena.

-  Raina, m -a  strigat profesoara dimineaţa 
următoare, poţi să vii puţin?

M -a  dus în cabinetul de muzică şi s -a  
aşezat la pian.

-  Deseară e concertul, iar pe Elena o doare 
atât de rău gâtul, încât nici nu  poate vorbi, a 
spus ea.

-  O, nu! am exclamat eu. Şi ce o să faceţi 
cu rolul ei?

Ignorând întrebarea mea, a continuat:
-  Am văzut că o ascultai cu atenţie.

Cunoşti acea cântare?
-  Da, am  răspuns eu. De fapt, am cântat-o  

de mai m ulte ori acasă.
Şi doam na Stroe a început să cânte la pian, 

spunându-m i:
-  Cântă!
Şi am cântat.
-  Buuun, vrei să-l cânţi şi deseară, la concert?
Am mai exersat de câteva ori şi m -am

decis să le fac o surpriză părinţiîor mei.
D upă concert, noua mea prietenă, Andreea, 
m -a  îmbrăţişat şi m i-a  spus:

-  Ai cântat nemaipomenit!
Fratele m eu Ruben le spusese deja părin 

ţilor că Elena era bolnavă şi că a trebuit să 
o înlocuiesc în ultimul moment. îm pingân- 
d u -m ă , în joacă, el a spus:

-  Ai fost omul zilei, adicăăăă al serii...

Traducere de Delia Buciuman
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Oferta de publicaţii a Casei de 
Editură „Viaţă şi Sănătate"
Casa de Editura „Viaţă şi Sănă

tate" vă face cunoscută oferta de 
preţuri pentru publicaţiile perio
dice din anul 2005 şi vă aminteşte 
că termenul limită pentru trimite
rea comenzilor pentru abonaţii din 
ţară este 1 octombrie 2004. Abona
mentele se trimit prin responsabilii 
cu literatura din comunităţi. 

Preţurile sunt următoarele:
-  Studii biblice majori -  130.000 lei
-  Studii biblice instructori -180.000 lei
-  Comentarii EGW -  100.000 lei
-  Studii biblice Tineret -130.000 lei
-  Companioni -  130.000 lei
-  Instructori companioni -  65.000 lei
-  Juniori -  100.000 lei
-  Instructori juniori -  80.000 lei
-  Primară -100.000 lei
-  Grădiniţă -100.000 lei
-  Primii paşi -  100.000 lei

Pentru membrii din străinătate, 
care doresc să se aboneze, oferta 
de publicaţii periodice pentru 
anul 2005 este următoarea:

-  Studii biblice majori -  10 Euro
-  Studii biblice instructori -  

12 Euro
-  Comentarii EGW -  12 Euro

-  Studii biblice Tineret -  10 Euro
-  Companioni -  10 Euro
-  Instructori companioni -

8 Euro
-  Juniori -  10 Euro
-  Instructori juniori -  8 Euro
-  Primară -  10 Euro
-  Grădiniţă -  10 Euro
-  Primii paşi -  10 Euro
Termenul limită pen tru  trim i

terea comenzilor din străinătate 
este 1 noiembrie 2004. Atât în 
ţară cât şi în străinătate preţurile 
includ şi taxele poştale.

Festivalul Copiilor 
Predicatori -  Dobrogea

în Sabatul din 25 septembrie 2004, 
comunitatea Corbu din judeţul 
Constanţa a fost gazda unui eveni
ment cu totul deosebit: prima ediţie 
a proiectului „Copiii Predicatori", 
care a avut ca moto: „Iubeşte-i ca pe 
tine însuţi". Evenimentul a fost atât 
de dorit, încât sala bisericii a fost 
plină de oameni veniţi să-i asculte 
pe cei 43 de copii predicatori.

După cele cinci ore de predici, 
festivalul s -a  încheiat cu înmânarea 
diplomelor de participare.

Proiectul, care este o premieră 
în Dobrogea, a concentrat patru  
districte: Năvodari, Viile Noi, 
Vadu şi Mangalia. Pentru că 
proiectul va avea patru  ediţii, câte 
una pe trimestru, fiecare dintre 
cele patru  districte îl va putea 
găzdui. Cei implicaţi în acest 
proiect aşteaptă rezultatele şi cred 
că ele se vor vedea în biserica 
noastră de mâine.

George Pârlitu /  A ARC Muntenia

întâlnirea Asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi pe Motive de Conştiinţă

Asociaţia Foştilor Deţinuţi pe 
Motive de Conştiinţă îi aduce 
m ulţum iri lui D um nezeu pentru 
bunătatea, credincioşia şi p u r 
tarea Sa de grijă pentru  încă un 
an de har, bogat în b inecuvân
tări. C onstituind o mică parte 
din familia adventă, dorim  să 
ne îndeplinim  rolul în cadrul 
chemării la m ântuire şi la slujire, 
în  acest scop, ne vom  bucura, în 
toam na aceasta, de ospitalitatea 
bisericii din Galaţi, str. Grădina 
Veche, nr. 13. întâlnirea va avea 
loc pe data de 6 noiembrie a.c.

t y».'i Crişan Deliu-Ioan
S -a  născut pe 4 mai 1955, la 

Macea, jud. Arad, în familia lui 
Ioan şi Elena Crişan, fiind singurul 

lor copil. Viaţa i -a  fost marcată de adventismul preg
nant, primit în familie şi în biserică.

D upă terminarea liceului de la Vinga, urm ează 
cursurile Seminarului Teologic Adventist şi, după 
absolvire, în 1986, primeşte districtul Caransebeş. în 
acelaşi an, se căsătoreşte cu Mihaela Ciucă. în familia 
lui se nasc M ădălina şi Alexandra, care împărtăşesc 
bucuriile lucrului pentru cauza lui D um nezeu şi în 
districtele Lugoj şi Deva.

Din 1996, se stabileşte la Galaţi, unde devine notar 
public. Numeroasele lui planuri de viitor i-au  fost oprite 
prea brusc, în seara zilei de 13 mai 2004, prin trecerea la 
odihnă, în condiţii în care nimeni nu se aştepta. Servi
ciul divin funebru din Galaţi a strâns laolaltă întreaga 
suflare adventă, înmărmurită şi îndurerată de moartea 
sa prematură. Trupul lui neînsufleţit a fost depus la locul 
de odihnă temporară, din Arad, cu speranţa reîntâlnirii 
cu cei dragi, la revenirea Domnului Hristos.

Octavia Mateescu
In ziua de 5 iunie 1932, Octavia a văzut lumina zilei în 

familia prezbiterului Zamfirache Dumitrescu din comu
nitatea Cioara-Doiceşti (Bărăgaiul), judeţul Brăila. După 
studiile elementare şi liceale, Octavia face şi cursurile 
Şcolii Sanitare din Bucureşti, apoi lucrează ca asistentă 
de laborator în Institutul Oncologic din Bucureşti.

In anul 1957, se căsătoreşte cu pastoru l Ioan 
George M ateescu şi D om nul o binecuvântează cu 
doi copii: Cristian şi Anca.

Alături de soţ, ca soţie şi m am ă devotată şi credin
cioasă, se ataşează cu toată inima bisericii şi lucrării 
lui Dum nezeu tim p de 25 de ani, în România.

In anul 1982, datorită  uno r condiţii potrivnice, 
em igrează îm preună cu toată familia în N ew  York 
City, unde  lucrează îm preună cu soţul, în cadrul 
celor două restauran te  vegetariene adventiste, 
tim p de opt ani. Se m ută apoi în statu l Colorado.

In urm a unei boli necruţătoare, în seara zilei de 17 
iunie 2003, adoarme în Dom nul până în dimineaţa 
cea fericită a învierii.

2 0 0 4  Octombrie —  Curierul Adventist 29



Adrian
Bocăneanu
preşedinte, 
Uniunea Română

Una dintre cele mai cunoscute pilde 
rostite de Isus, parabola lucrătorilor viei, ne 
ajută să pătrundem  in tr-o  societate aparte, 
a celor pe care astăzi îi num im  şomeri, 
înainte de a transmite un mesaj misionar, 
această parabolă reflectă o realitate socială. 
Discuţiile succesive cu grupele de oameni 
care pierd o parte mai mică sau mai mare a 
zilei de muncă, pentru că nu au fost anga
jaţi de nimeni, ating o coardă sensibilă în 
sufletul a milioane de bărbaţi şi de femei 
care nu au avut niciodată un serviciu sau 
care au avut unul şi l -a u  pierdut.

Şomajul este un  rău structural al socie
tăţii m oderne şi reprezintă una dintre cele 
mai dificile caracteristici ale prelungitei 
perioade de tranziţie în care ne aflăm. Pe 
lângă dispariţia m ultor locuri de m uncă şi 
ritm ul prea lent al investiţiilor, sunt alte 
două situaţii care agravează problem a 
şomajului. Prim a este insuficienta califi
care a celor care caută un  serviciu. Bursa 
locurilor de m uncă afişează perm anent 
m ulte poziţii, de la meseriaşi la specia
lişti, care nu se ocupă din această cauză. 
Neglijarea formării unei calificări solide şi 
dificultatea reorientării îi m enţin pe mulţi 
în şomaj. A doua situaţie este lipsa de in te 
res a m ultor şomeri pentru  servicii care nu 
sunt plătite aşa cum s -a r  aştepta. Mai ales 
printre tineri, există mentalitatea că pentru  
un  salariu mai mic nu m erită să munceşti. 
Un salariu mic este însă mai m ult decât 
nimic şi un  serviciu slab plătit acum  poate 
să devină puntea spre unul bine plătit 
mâine. Atracţia locurilor de m uncă din 
străinătate face, de asemenea, ca posibilită
ţile interne să nu fie privite cu interes.

Dar dincolo de fenomene macrosociale 
şi statistici, fiecare persoană fără lucru este 
o fiinţă um ană care parcurge o experienţă 
care poate fi foarte umilitoare, traum a
tizantă şi dureroasă. Relaţiile cu sine, cu 
familia, cu societatea şi cu D um nezeu sunt 
modificate. Caracterul este influenţat. în  
parabolă, cei mai m ulţi dintre lucrătorii 
angajaţi în vie au dat la iveală, în final,

trăsături de caracter neplăcute. Istorisi
rea se încheie atunci când proprie taru l îi 
confruntă cu destulă severitate. Oare 
spiritu l de nem ulţum ire, inconsecvenţa, 
am estecul în adm inistrarea viei şi lipsa 
respectului faţă de stăpânul generos 
au fost o consecinţă a şom ajului sau ar 
fi p u tu t să fie şi cauza p en tru  care nu 
găseau de lucru? Este greu de im aginat 
că p roprie taru l viei a fost nerăbdăto r să îi 
ia la lucru  şi a doua zi pe aceşti m uncitori 
greu  de împăcat!

Cum răspundem la criza şomajului?
Pe plan personal, fiecare dintre noi ar 

trebui să se pregătească pentru eventualita
tea pierderii locului de muncă. Este vorba 
chiar de identitatea noastră. Să încetăm 
să ne definim sau să ne recomandăm din 
perspectiva serviciului. Identitatea noastră 
primă este aceea de copii ai lui Dumnezeu. 
Aceasta este o calitate de care nimeni nu ne 
poate deposeda. Să fim alerţi la tendinţele 
de pe piaţa muncii şi să învăţăm mereu, să 
ne ridicăm nivelul de competenţă, să fim 
pregătiţi pentru schimbările care pot apărea, 
în sfârşit, să urm ăm  exemplul lui Iosif, care a 
organizat strângerea de rezerve în anii buni. 
în timp ce ne bazăm pe Dumnezeu, suntem 
răspunzători să judecăm cu discernământ şi 
să acţionăm inteligent şi curajos.

D om nul Hristos a ilustrat în tr-o  p a ra 
bolă m odul în care un  angajat s - a  pregătit 
pen tru  pierderea im inentă a slujbei -  chiar 
dacă mesajul principal era de natură  pur 
spirituală (pilda ispravnicului necredin
cios). Pornind de la o asemenea parabolă, 
aplicaţiile pot cuprinde, în secundar, şi 
nevoia unei pregătiri continue pentru  situ 
aţii dificile. Cărţile Proverbe si Eclesiast 
sunt pline de învăţături practice privitoare 
la valoarea m uncii harnice şi iscusite, chiar 
în condiţii pu ţin  promiţătoare: „Cine se 
uită după vânt, nu  va semăna, şi cine se 
uită după nori, nu  va secera. Dimineaţa 
seam ănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa 
m âna să ţi se odihnească" (Ecl.11,4.5).
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Cum îi ajutăm pe ceilalţi?
Exemplul nostru de curaj, iniţia

tivă, responsabilitate şi optimism 
îi va influenţa şi pe alţii ca să fie 
proactivi şi energici. In acelaşi fel, 
m odul dem n şi bazat pe cre
dinţă, în care un  creştin parcurge 
propria criză a şomajului, este un  
exemplu im portant şi necesar.

Ce altceva putem  face? N u 
puţini dintre cei fără lucru ajung 
repede la sărăcie, boală şi crize 
în familie. Acesta este un timp 
în care este nevoie mai întâi de 
sprijin şi de ajutor practic. Un tată 
poate să ajungă incapabil să mai 
poarte de grijă copiilor şi fami
liei sale. Un ajutor dat în acest 
moment dificil, până la recăpă
tarea controlului de către cel în 
cauză, este extrem de preţios.

Apoi, este nevoie de sprijin spi
ritual. Vizitarea pastorală este cu 
atât mai necesară în aceste situa
ţii şi are menirea să aşeze criza 
produsă de pierderea serviciului 
în contextul credinţei, rugăciunii şi 
misiunii. Biserica participă astfel la 
viaţa reală a credincioşilor. Mulţi 
dintre cei care se află în această 
situaţie privesc spre munca în 
străinătate ca fiind singura alter
nativă, ceea ce uneori este adevă
rat, dar de multe ori nu. O nouă 
calificare, mutarea d in tr-un  oraş 
în care viaţa este foarte scumpă 
în tr-o  zonă agricolă, unde familia 
îşi poate asigura hrana d in tr-o  
grădină proprie, folosirea diferite
lor forme de sprijin guvernam en
tal şi nonguvernam ental pentru  
deschiderea de mici întreprinderi 
reprezintă câteva opţiuni reale.
Iar cei care decid totuşi să plece 
pentru  a m unci în străinătate 
trebuie să fie pregătiţi pentru 
realităţile pe care le vor întâlni.

Un capitol întreg din cartea 
Divina Vindecare (pag. 165-182) 
este dedicat acţiunii creştinilor 
în favoarea celor fără serviciu. în 
curând, va apărea o nouă carte 
scrisă de Ellen White pentru a 
educa şi îndrum a biserica în servi
rea celor în nevoie.

Un aspect dureros
Nu puţini dintre membrii noştri, 

care au înfiinţat firme în ultimii 
ani, au fost inspiraţi şi de dorinţa 
de a oferi locuri de muncă pentru 
credincioşi. Totuşi, lucrurile nu 
au mers aşa cum s -a  sperat. De ce 
nu pot fraţii să fie angajaţii fraţilor 
lor? Cauzele pot să difere de la 
caz la caz, dar adesea sunt p ro 
bleme de etică a muncii. Relaţiile 
de muncă, deşi bazate pe aceleaşi 
principii şi pe poruncile lui D um 
nezeu, nu sunt identice cu relaţiile 
frăţeşti după care se desfăşoară 
viaţa bisericii. Participarea la viaţa 
comunităţii şi supunerea faţă de 
conducătorii aleşi sunt voluntare, 
benevole. Când se discută chesti
uni privitoare la viaţa bisericii, toţi 
sunt egali şi dispun de un singur 
vot. Dar patronul şi angajaţii unei 
firme nu au aceeaşi putere de 
decizie. Legile şi regulam entele 
după care funcţionează o firmă 
nu  se pot negocia şi modifica, 
ca să se potrivească intereselor 
subiective ale fiecăruia. Sfaturile 
inspirate din Coloseni 3,22-25 şi 
4,1 trebuie să fie ascultate şi de 
angajatori, şi de angajaţi.

Documente creştine vechi 
cuprind îndem nuri ca biseri
cile să asigure locuri de m uncă 
pentru noii angajaţi. Probabil că, 
la dimensiunile de astăzi, este 
greu pentru biserică să se anga
jeze în direcţia aceasta, dar sunt 
membri ai bisericii care au această 
preocupare şi alţii se pregătesc 
pen tru  acţiuni im portante  în 
viitor. Citiţi un  scurt interviu 
cu fr. Silviu Szentesi, profesor 
un iversitar la A rad  şi rectorul 
Institu tu lu i Teologic A dventist 
de la Cernica, despre experienţa 
dobândită  în dom eniul plasării 
forţei de m uncă.

Este privilegiul nostru ca, 
aplicând principiile credinţei 
în toate aspectele vieţii, să îl 
reprezentăm  pe Dum nezeu şi 
să îm bunătăţim  viaţa societăţii, 
pregătind lumea pentru o întâl
nire salvatoare cu Mântuitorul:

„Vor zidi case, şi le vor locui; vor 
sădi vii, şi le vor mânca ro d u l. ... 
N u vor munci degeaba ... căci vor 
alcătui o săm ânţă binecuvântată 
de Domnul, şi copiii lor vor fi 
îm preuna cu ei. înainte ca să Mă 
cheme, le voi răspunde, înainte 
ca să isprăvească vorba, îi voi 
asculta!" (Isaia 65,21-24).

Dragă frate Szentesi, v -aş  ruga 
mult să aveţi amabilitatea să răs
pundeţi, pe scurt, la aceste întrebări:

Ce observaţii im portante aveţi 
de făcut în legătură cu Centrul de 
Informare şi Mediere a Muncii, pe 
care l -a ţi  condus?

5.5. Mă voi opri la observaţiile 
pe care le -am  făcut în legătură cu 
credincioşii adventişti. în prim ul 
rând, oamenii nu ştiu să -ş i caute 
un loc de muncă şi, de foarte 
multe ori, încearcă să forţeze 
angajarea, apelând la sistemul de 
relaţii sau nu au calificarea pentru 
a obţine locul de muncă pe care îl 
doresc. în cazul în care li se oferă 
un loc de muncă, la prim ul obsta
col renunţă, nu sunt m ulţum iţi de 
retribuţie şi nu au răbdare să-şi 
construiască o carieră.

Cum se poate pregăti un  creştin, 
ca să facă faţă condiţiilor dificile 
de pe piaţa muncii?

5.5. Un creştin trebuie să fie bine 
informat, să tindă spre excelenţă în 
profesia lui, să fie competent şi să 
încerce să devină şi mai competent. 
La ora actuală, se pune mare accent 
pe calificările adiţionale (operare 
PC, limbă străină, permis de condu
cere, abilităţi de comunicare).

Ce poate face acum cineva care 
ş i-a  p ierdut locul de muncă?

5.5. N u există o soluţie comună, 
dar pot să dau unele sugestii:
în prim ul rând, l -a ş  sfătui să se 
cunoască, să -ş i descopere abili
tăţile şi să răm ână în România. 
Dacă are spirit în treprinzător îşi 
poate construi o afacere. Sunt 
posibilităţi extraordinare în agri
cultură şi în construcţii. Dacă nu 
poate să facă acest lucru, să nu  se 
autocompătimească, ci să insiste 
în căutarea unui loc de muncă, 
chiar dacă pe m om ent nu îi oferă 
satisfacţie deplină.
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