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Cuvântul editorului

După „Rămăşiţa” lui Goldstein,  o carte care se scrie o dată la 100 de 
ani, a venit vremea ca Here We Stand! să scrie istoria editorială a Misiunii 
Pro Logos. 

O lucrare care în original depăşeşte 800 de pagini nu putea aştepta un 
singur traducător. Aşa că redacţia a lansat în eter un semnal care a fost prins 
rapid de 9 traducători, dispuşi să o tâlcuiască voluntar sub coordonarea 
lui Christian Salcianu. Citiţi cartea şi veţi observa minunea: traducerea e 
aproape omogenă!

Inechivoc, Here we stand! n-ar fi văzut România în limba lui Eminescu 
dacă editorul-coordonator al acesteia, Dr. Samuel Koranteng-Pipim, nu 
ar fi dat dovadă de atâta bunăvoinţă, dispoziţie de dialog şi operativitate. 
În procesul selectării capitolelor adecvate nevoilor şi culturii cititorilor de 
limbă română (în original cartea are 51 de capitole), ne-am bucurat de un 
dialog de o aleasă calitate cu domnia sa. Iar rezultatul concret al acestuia este 
tocmai ceea ce ţineţi acum în propriile mâini.   

Şi, dacă o nenorocire nu vine singură, de ce regula n-ar fi valabilă 
şi în cazul surprizelor plăcute? Iată de ce ne folosim de prilej pentru a-i 
mulţumi şi pe această cale Dr. Willard Regester atât pentru ideea titlului 
şi intermedierea cu editorii americani, cât şi pentru susţinerea financiară a 
acestui proiect editorial. Dumnezeu să-i răsplătească această suită de acte 
voluntare!

Cartea? E o invitaţie la luciditate. Motiv pentru care sensurile 
conţinutului ei nu se vor lăsa descoperite de cei care ar vrea s-o spicuiască în 
grabă sau de cei acomodaţi cu lecturi facile. 

Cartea va cerne. Fin. Cum?
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Pur şi simplu va fi citită şi asimilată numai de oamenii care, realmente, 
îşi doresc reînviorarea de la faţa Domnului. Care s-au săturat de propria 
mediocritate spirituală şi de frecventele compromisuri cu vechile apucături. 

Apreciez că va fi citită ulterior şi de cei care vor fi surprinşi de 
atitudinea primei categorii de cititori. Va fi imposibil pentru ei să nu îşi 
dorească, la rândul lor, îndrăgostirea de Cuvântul lui Dumnezeu. Şi vor fi 
transformaţi!

Cartea îşi va surprinde cititorii prin chemarea ei la izvorul 
adventismului, Cuvântul lui Dumnezeu, şi la reintrarea în tempo-ul mişcarii 
lui iniţiale. Cei care îl vor prinde, nu vor mai fi aceiaşi. Cu feţe luminate şi 
strălucind de o sfântă consacrare, aceştia se vor grăbi din loc în loc pentru 
a duce Evanghelia pretutindeni. Astfel, cuvintele profetice ale sorei noastre 
mai mari se vor adeveri. Iar locuitorii lumii vor fi aduşi în situaţia să ia o 
hotărâre decisivă pentru Christos! Misiune posibilă 1!

Indubitabil, cartea va produce impact. Va fi obiectul multor discuţii, 
dezbateri şi comentarii. Şi e absolut normal să fie aşa. Chiar trebuie să fie 
aşa! Pentru că ea nu cheamă doar la luciditate, ci şi la luarea unei atitudini. 
Iar luarea unei atitudini presupune schimbare, schimbare ce va antrena idei 
sub foc încrucişat, afirmaţii şi replici demne să cutremure din rădăcini status 
quo-ul în care ne-am încremenit. 

E prea târziu pentru cuvinte ale editorului făcute în spiritul political 
corectness. E clar, marea trezire e pe cale să se producă. Ea cere o schimbare 
de urgenţă. Ştim: vor fi unii care i se vor împotrivi. Fie pentru că nu îşi iau 
timp să-i înţeleagă natura, fie pentru că nu sunt pregătiţi pentru ea. Vor rata 
suflul Sfântului Duh care va trece pe lângă ei, lăsând în urmă trista amintire 
a unor indivizi care nu au vrut să prindă momentul. 

Sau dimpotrivă! Here we stand!

Ferid G. Constandache
PR Manager Pro Logos

13 mai 2006



Prefaţa editorului 
la ediţia în 

limba română

Traducerea în limba română a unei selecţii de 24 de capitole din 
cartea Aici stăm! mi-a dat ocazia de a reflecta asupra celor întâmplate de la 
lansarea ediţiei originale a acestui volum. 

Cu un an în urmă, un volum masiv de 810 pagini, abordând o 
varietate de subiecte, a fost publicat în America, în limba engleză. Am fost 
editorul acestei colecţii - rodul contribuţiei a 34 dintre cei mai cunoscuţi 
lideri de opinie ai bisericii. O adevărată provocare a fost chiar alegerea 
unui titlu pentru acest volum. Am decis în cele din urmă titlul Aici stăm!, 
raţiunea fiind aceea de a atrage atenţia adventiştilor de ziua a şaptea pentru 
luarea unei poziţii biblice faţă de chestiunile fundamentale care provoacă 
biserica zilelor noastre.

Din pricina masivităţii lucrării, unii au crezut că va fi o lucrare de 
referinţă, un volum ce va sta în raft, fiind consultat doar când şi când, 
după cum ar fi cerut vreo ocazie anume. Pe de altă parte, dat fiind faptul 
că membrul obişnuit al zilelor noastre pare să fie interesat mai degrabă de 
discuţii superficiale cu privire la chestiunile cruciale, decât să sape adânc în 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru mai multă substanţă, am crezut că lucrarea 
Aici stăm! va prinde doar la un segment restrâns de cititori. 

Ne-am înşelat. 
Oamenii cu citit-o din scoarţă în scoarţă şi au fost extaziaţi! De fapt, 

la şase luni de la prima ediţie, a trebuit să comandăm o nouă tipărire a 
volumului. Am primit reacţii de pe toată faţa pământului. Lucrul cel mai 
uimitor a fost acela că până şi tinerii au citit şi au apreciat cartea! 
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Următoarele paragrafe provin dintr-o scrisoare primită de la Kimberly 
Azelton, o fetişcană de 14 ani din Michigan. Ele sintetizează binecuvântarea 
primită în urma citirii acestei cărţi, chiar şi de către cei mai tineri: 

Apusul de vineri a fost mai strălucitor ca niciodată când 
am primit prin poştă cartea Aici stăm!. Mă tem că am uitat cu 
totul de un aspect al Sabatului în acea zi: faptul că este un timp 
pentru familie. Am citit cartea în maşină, la masă, noaptea. Am 
devorat-o în două săptămâni. Pur şi simplu nu am putut s-o las 
din mână. M-a atras ca un magnet.  M-a ajutat să fiu la fel de 
credincioasă precum acul busolei faţă de polul nord. 

Ce cred despre carte? Am înţeles motivele ce se aflau în 
spatele anumitor lucruri pe care nu le făceam, deşi nu eram 
sigură cu privire la motivul pentru care nu le fac. Mă refer în 
special la lucruri de genul filme, teatre, îmbrăcăminte, muzică. 
Le-am văzut şi în biserica mea şi nu mi-au plăcut. Oare cum să 
mă fi ridicat şi să spun că nu erau altceva decât un compromis 
care se furişează? Cartea Aici stăm! mi-a oferit răspunsurile 
şi mi-a confirmat faptul că, pentru orice subiect, găsim în 
Scriptură liniile călăuzitoare. 

Dincolo de asta, am aflat din carte foarte multe alte 
lucruri pe care nu le ştiam înainte. Vreau să ştiu ce se petrece 
în lumea noastră, mai ales în sfera adventistă. Tot ceea ce ni 
se spune sunt doar experienţe extraordinare ale misionarilor, 
convertiri uimitoare, răspunsuri miraculoase la rugăciune. 
Imaginea generală este aceea a unui adventism de ziua a şaptea 
absolut desăvârşit. Biblia mea îmi spune că, de fapt, suntem 
“ticăloşi, nenorociţi, săraci, orbi şi goi”. (Apocalipsa 3:17). 
Vă mulţumesc foarte mult pentru iniţiativa de a aduce toate 
problemele bisericii (şi soluţiile lor!) în cartea Aici stăm!

Aş putea scrie o pagină despre fiecare capitol, însă 
preferatul meu a fost “Ce vor în realitate tinerii adventişti”

 
Vă trimit un mulţumesc mare, uriaş, imens, nemărginit 

pentru lucrarea făcută, dumneavoastră şi celor care au 
contribuit la realizarea cărţii Aici stăm! Aici stăm. Mulţumesc 
foarte mult! 
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Aprecierea unei adolescente de numai 14 ani pentru cartea pe care o 
aveţi în mână a fost împărtăşită şi de alţi cititori. Teancuri de scrisori, sute de 
emailuri, telefoane ne-au dat de înţeles că Aici stăm! este un ajutor pentru 
biserică, indiferent de graniţele de ţară, de rasă, primind, în acelaşi timp, 
cereri de a traduce masivul volum sau secţiuni din el, în diferite limbi ale 
pământului. 

O astfel de cerere a venit de la Cristi Sălcianu. Considerând lucrarea 
Aici stăm!, drept “o carte adevărată pentru nişte vremuri adevărate“, el 
a cerut permisiunea de a pune la dispoziţia publicului din România şi a 
vorbitorilor de limbă română din lume acest volum. Transmit cu această 
ocazie aprecierea mea echipei redacţionale pentru responsabilitatea de a 
transpune capitolele selectate din Aici stăm! în limba română. De asemenea, 
apreciez astfel Misiunea Pro Logos pentru decizia de a publica o astfel 
de carte. Mai presus de toate, aş vrea să extind mulţumirile către un om 
deosebit, Dr. Willard D. Regester pentru generoasa sponsorizare a acestui 
proiect. Dragostea lui pentru biserica noastră şi pentru cea din România 
este cunoscută în Statele Unite. Fie ca Domnul să răsplătească îmbogăţit 
eforturile combinate ale acestor oameni. 

Aici stăm! a devenit un best-seller clasic printre vorbitorii de limbă 
engleză din Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Mulţi cititori ne-au scris 
apreciind curajul de a publica acest volum cu adevărat important. Pentru 
unii dintre ei, conform mărturiei lor, a însemnat chiar o întărire a credinţei. 
Un cititor din Australia ne-a scris: “Am citit cartea Aici stăm! – mi-am găsit 
locul. Aici stau!“ 

Aici stăm! se adresează credincioşilor adventişti de ziua a şaptea care 
vor să înţeleagă tendinţele şi schimbările contemporane din biserica noastră. 
Celor ce vor să înţeleagă şi de ce, dar şi ce trebuie să facem mai departe. 
Rugăciunea mea fierbinte este aceea ca versiunea în limba română nu doar 
să ne descopere unde ne aflăm din punct de vedere al dezbaterilor cruciale şi 
aplicabile în România, ci, mai ales, să ne arate unde ar trebui să stăm.

Dr. Samuel Koranteng-Pipim
Michigan, SUA

5 mai 2006





Introducere

Probabil că cele mai cunoscute cuvinte rostite în vremea Reformaţiunii 
sunt cele găsite în afirmaţia lui Martin Luther pe când se afla înaintea 
conciliului din Worms, la 18 aprilie 1521. În acea zi, atunci când tânărul 
reformator a fost determinat de un conciliu nefavorabil să-şi retracteze 
învăţăturile, el şi-a concluzionat apărarea cu aceste cuvinte nemuritoare:

„Din moment ce maiestatea şi înălţimea voastră îmi 
cereţi un răspuns clar, simplu şi fără echivoc, o să vă ofer unul, 
şi este acesta: Nu-mi pot supune credinţa mea nici papei şi 
nici conciliilor, pentru că este clar ca bună ziua că, în repetate 
rânduri, au greşit şi s-au contrazis unele cu altele. Aşa că, până 
când nu mi se va demonstra prin mărturia Scripturii sau prin 
cele mai clare raţionamente, până când nu voi fi convins prin 
intermediul paragrafelor pe care le-am citat, şi până când ele nu 
vor vorbi conştiinţei mele supuse Cuvântului lui Dumnezeu, 
nu pot şi nu voi retracta, căci este nesigur pentru un creştin 
să vorbească împotriva conştiinţei sale. Aici stau, şi nu pot face 
altfel; Dumnezeu să-mi ajute. Amin.”1

Îndrăzneaţa exprimare a lui Luther, „Aici stau, şi nu pot face altfel”, 
nu doar a circumscris curajul tânărului reformator, ci a şi marcat un punct 
decisiv în istoria reformei protestante. Când Luther a ieşit din Worms, 
Reformaţiunea era deja de neoprit. Din ziua aceea au apărut creştinii 
protestatari, bărbaţi şi femei care întotdeauna vor îndrăzni să ia o poziţie 
împotriva învăţăturilor şi practicilor nebiblice din biserică.

Adventiştii de ziua a şaptea se consideră a fi moştenitori ai 
Reformaţiunii protestante.2 Întrebarea este dacă avem curajul convingerii de 
a lua o poziţie împotriva doctrinelor nebiblice care pătrund astăzi în biserica 
noastră.
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De-a lungul secolelor, Dumnezeu a avut nevoie de indivizi care să 
îndrăznească să spună: „Aici stau!” Ilie a luat o astfel de atitudine în zilele 
lui Ahab şi Izabela. Ioan Botezătorul, de asemenea, a stat neclintit pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu, chiar cu riscul vieţii. În secolul XXI este nevoie 
deopotrivă de bărbaţi şi femei a căror conştiinţă să fie supusă Cuvântului lui 
Dumnezeu. Ellen White scrie:

„Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să ridice 
Biblia şi numai Biblia, ca standard al tuturor doctrinelor şi 
temelie a tuturor reformelor. Opiniile oamenilor mari ai lumii, 
deducţiile ştiinţei, crezurile sau deciziile conciliilor bisericeşti, 
la fel de numeroase şi discordante precum bisericile pe care le 
reprezintă sau vocea majorităţii – nici una şi nici toate laolaltă 
nu ar trebui văzute ca argumente pentru sau împotriva vreunui 
punct de credinţă religioasă. Înainte de a accepta vreo doctrină 
sau precept, ar trebui să cerem în susţinerea sa un răspicat: 'Aşa 
spune Domnul'.” (Marea Luptă, p. 595)

La Worms, Luther s-a ridicat într-o manieră plină de nobleţe 
împotriva tradiţiilor nebiblice ale trecutului – puternice opinii ale papilor 
sau ale conciliilor bisericeşti. Astăzi, Domnul ne cere să facem acelaşi gest 
nobil, prin luarea unei poziţii ferme împotriva diferitelor tradiţii nebiblice 
– ideologiile şi crezurile la modă din cultura contemporană. Biserica din ziua 
de azi are de luptat cu tradiţia celor ce o înconjoară – cultura ambientală.

Cartea pe care o aveţi în mână, Aici stăm, afirmă că, într-adevăr, 
există şi astăzi adventişti de ziua a şaptea care sunt dispuşi să ia o poziţie 
în favoarea unor învăţături şi practici biblice afirmate în mod corect. Într-o 
vreme în care a devenit la modă pentru liderii din biserică, pentru teologi sau 
membri să adopte o exprimare vagă cu privire la poziţia pe care o au, fiecare 
autor din cei ce au contribuit la carte a luat o poziţie faţă de chestiunea care 
i s-a părut a fi într-o criză. 

Credem că Aici stăm oferă un răspuns determinant faţă de noile 
tendinţe din biserică: 

• Noi metode de creştere a bisericii şi de plantare de noi biserici
• Noi stiluri de închinare şi muzică
• Noi întrebări privitoare la doctrine
• Noi schimbări în conducerea bisericii locale
• Noi dezbateri cu privire la căsătorie
• Noi structuri pentru biserică
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Pe lângă articolele de noutate, care abordează o varietate de probleme 
apărute mai nou în biserică, cartea Aici stăm aduce în faţa cititorului şi lucrări 
relevante, actualizate, care au fost publicate anterior în revista Adventists Affirm 
[n.tr., "Adventiştii afirmă"], şi care, astfel, devin accesibile mai multor cititori. 

Oferim cartea Aici stăm întregii biserici, împreună cu ruga ca, în aceste zile 
de „lepădare de credinţă” (2Tesaloniceni 2:3), să se găsească şi liderii spirituali, 
slujbaşii, pastorii, credincioşii care să se hotărască pentru luarea unei poziţii în 
favoarea învăţăturilor Scripturii şi să trăiască sub autoritatea ei.

„Marea zguduire a început şi va continua, şi vor fi 
zguduiţi toţi aceia care nu sunt dispuşi să ia o poziţie curajoasă 
şi fermă pentru adevăr, care să se sacrifice pentru Dumnezeu şi 
pentru cauza Sa.” (Scrieri timpurii, p. 50)

În faţa presiunii populare de a adopta crezuri la modă, dar nebiblice, 
ale timpului nostru, fie ca toţi cei care citesc această carte să reediteze 
cuvintele pline de hotărâre ale reformatorului: „Aici stau, şi nu pot face 
altfel; Dumnezeu să-mi ajute. Amin.”

Dr. Samuel Koranteng-Pipim, Editor
Ann Arbor, Michigan - 18 aprilie 2005

NOTE:

1. Tânărul Martin Luther a exprimat aceste cuvinte atunci când a fost chemat înaintea 
împăratului Carol al V-lea la Dieta din Worms (dietă este termenul pentru o întâlnire, nicidecum 
pentru vreo metodă de slăbire, iar worms-viermi nu are de-a face decât cu oraşul din sudul 
metropolei Frankfurt din Germania.) Există mai multe versiuni şi/sau traduceri ale afirmaţiei 
lui Luther citată anterior. Fraza citată aici este preluată din lucrarea Istoria reformaţiunii din 
secolul XVI, scrisă de J. H. Merle d’Aubigne, cartea a 7-a, capitolul 8, aşa cum apare citatul 
în cartea Marea Luptă (Tragedia Veacurilor), pagina în original 160. Sublinierile italice aparţin 
editorului. Teologii încă dezbat dacă Luther a spus sau nu efectiv: „Aici stau, şi nu pot face 
altfel.” Cele mai timpurii versiuni conţin aceste cuvinte, în timp ce transcrierile oficiale le omit.

2. Ca adventişti de ziua a şaptea, noi suntem „conştienţi cât de mult datorăm bisericii 
creştine pentru adevărurile biblice primite de-a lungul istoriei. Recunoaştem nobila suită de 
martori – ca Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale, Cavin, Knox şi Wesley – a căror înaintare în noua 
lumină a condus biserica mai departe către o deplină înţelegere a caracterului lui Dumnezeu. Iar 
această înţelegere este întotdeauna într-un proces de dezvoltare. ‘Cărarea celor neprihăniţi este 
ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.’ (Proverbe 
4:18) Însă, pe măsură ce descoperim noi faţete ale revelaţiei lui Dumnezeu, ele se vor armoniza 
perfect cu mărturia unitară a Scripturilor.” Adventiştii de Ziua a Şaptea Cred – O Expunere biblică 
a celor 27 de puncte fundamentale de doctrină (Hagerstown, Md.: Ministerial Association of the 
General Conference of Seventh-day Adventists, 1988), p 7.





Secţiunea 1
Nebunia predicării sau predicarea nebuniei?

Interogaţie cu privire la noile metode de 
evanghelizare şi creştere a bisericii

1. Ce vor în realitate tinerii adventişti?

2. Am fost prostiţi

3. Chiar cresc bisericile?

4. Am crezut o minciună

5. Tertipuri evanghelistice

6. Îmi vreau biserica înapoi!





Capitolul 1

Ce vor în realitate 
tinerii adventişti?

Autor: IsrAel rAmos

(Director de programe CAMPUS, 
Preşedinte al Conferinţei Generale de Tineret)

Traducere: Lucian ŞTefănescu 
(pastor, traducător, 

redactor şef-adjunct Pro Logos)

„Există astăzi o întreagă armată de tineri consacraţi în Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea care tânjesc să demonstreze capacitatea de lider 
a lui Neemia, integritatea lui Daniel, smerenia Mariei, pasiunea lui Pavel 
pentru evanghelizare şi iubirea Domnului Hristos pentru Dumnezeu şi 
pentru omenire.“

Cuvintele de mai sus, care afirmă existenţa unui grup consacrat de 
tineri adventişti, constituie propoziţia care deschide Declaraţia de Misiune a 
Conferinţei Generale de Tineret (General Youth Conference - GYC), o organizaţie 
fondată de studenţii adventişti din campusurile universitare din America de 
Nord. Această mişcare caută „să mobilizeze tineretul şi organizaţiile de tineret 
care sunt pe deplin angajate faţă de solia şi de misiunea specifică a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea pentru proclamarea întreitei solii îngereşti.”

Care este istoria din spatele acestei mişcări şi care este motivul pentru 
care mii de tineri consacraţi, prieteni şi rude ale lor sunt atraşi de idealurile 
Conferinţei Generale de Tineret? Căutând răspunsuri la aceste întrebări, 
vom descoperi ce vor în realitate tinerii adventişti.

Actualmente, slujind ca preşedinte al acestei organizaţii, scriu din 
perspectiva unui tânăr care a fost profund şi intens implicat în conceperea, 
dezvoltarea şi conducerea Conferinţei Generale de Tineret (CGT).1
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ZĂMISlIreA uneI vIZIunI

În 1999, tinerii adventişti de ziua a şaptea din campusurile 
universităţilor publice au conceput ideea unui experiment. Au vrut să afle 
dacă, într-adevăr, vor putea schimba ceva în biserică şi în lume, luând în 
serios cerinţele adventismului biblic. Aceşti tineri veneau de pe itinerarii 
diferite, dintr-un spectru larg de fundaluri socio-economice şi etnice, şi  
dintr-o varietate de domenii profesionale.

Ideea acestui experiment a venit pe fondul unei dorinţe crescânde 
printre studenţii din campusurile colegiilor şi universităţilor nord-americane 
– atât seculare, cât şi adventiste – după un alt tip de mişcare a tineretului 
adventist.

Înainte de momentul acesta, a existat o impresie generală, în anumite 
zone ale lumii industrializate, că modalitatea de a atrage şi reţine tinerii 
adventişti în biserică implica un mesaj cât mai actualizat şi o metodologie 
„progresistă“. Cei care au adoptat această modalitate de a ajunge la tineri 
au încetat adesea să mai predice soliile biblice, recurgând la metodele 
oarecum „inovatoare“ culese din anumite megabiserici – abordări 
incluzând o liturgică contemporană de tip celebration, divertisment 
şi alte mijloace presupuse a fi „mai bune pentru a atinge mentalitatea 
postmodernă“.

Totuşi, mulţi tineri se simţeau frustraţi şi extrem de incomod atunci 
când astfel de programe le erau impuse în cadrul serviciilor de închinare 
şi în cadrul anumitor activităţi de tineret. Acesta este motivul pentru care 
am găsit necesar să adresez următorul comentariu liderilor bisericii care au 
venit să ne întâmpine la convenţia noastră de tineret din 2003:

Am auzit zvonul că nu mai vrem să credem. Am fost 
atenţionaţi că unii din liderii, erudiţii, pastorii şi membrii 
bisericii noastre cred în mod sincer că tinerii doresc un 
divertisment „spiritual“ datorită [presupusei] lipse de 
relevanţă din predicarea directă a unui mesaj care este, uneori, 
privit ca demodat, tradiţionalist sau condiţionat cultural. 

Însă există aproape 800 de tineri în faţa dvs. care pun 
la îndoială viabilitatea eşantionului pe care a fost făcută 
această cercetare neconcludentă. Nu vrem un armistiţiu cu 
mediocritatea, pentru că facem tot posibilul să fim o parte a 
soliei – soliei distinctive – şi misiunii Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea: o solie şi o misiune de o desăvârşire absolut 
divină!2
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Studenţii care au conceput ideea unui experiment au vrut să ia în serios 
adventismul biblic. Ei au înţeles din istoria creştinismului că Dumnezeu a 
declanşat adesea mişcări de reformă şi redeşteptare majore, prin persoane 
din campusuri universitare.3 Astfel, ei s-au angajat într-un studiu serios al 
Bibliei, în rugăciune intensă, într-un stil de viaţă lipsit de compromisuri şi 
într-o curajoasă mărturisire a lui Hristos.

Trei instituţii notabile au inspirat experimentul care mai târziu va 
fi cunoscut sub numele de Conferinţa Generală de Tineret. CAMPUS (The 
Center for Adventist Ministry to Public University Students - Centrul pentru 
slujirea adventistă a studenţilor din universităţile publice), cu sediul lângă 
Universitatea Michigan, a oferit o viziune, o metodologie şi o filozofie care 
au respins mediocritatea şi i-au provocat pe tineri să aspire la desăvârşire 
spirituală şi academică.4

Pe lângă studenţii de la Universitatea Michigan, CAMPUS a mai 
influenţat, totodată, provocarea şi schimbarea vieţii altor studenţi din cadrul 
unora din cele mai prestigioase universităţi ale naţiunii americane: Boston, 
Brown, Harvard, Princeton, Rutgers şi altele. Unii din aceşti studenţi au 
format SPARC – Students Preparing Adventists for the Return of Christ 
(studenţi care pregătesc adventişti pentru revenirea lui Hristos) – şi au 
început să influenţeze vieţile prietenilor şi colegilor lor. Alţii au absolvit 
la Michigan şi au mers mai departe la Loma Linda Medical School pentru 
a fonda şi organiza Advent H.O.P.E., care este un acronim pentru Helping 
Others Prepare for Eternity (ajutându-i pe alţii să se pregătească pentru 
veşnicie).5 Toţi aceşti studenţi, care fuseseră influenţaţi de CAMPUS, mai 
târziu vor forma o mare parte din primul Comitet Executiv al CGT.6

În afară de CAMPUS – cu viziunea specifică unei „mişcări de 
redeşteptare bazată pe Biblie, în care fiecare student este un misionar“, şi cu 
filosofia specifică a desăvârşirii – au mai fost încă două instituţii diferite care 
au modelat, în mare măsură, perspectiva CGT – în special viziunea acesteia 
cu privire la evanghelizarea tineretului. Acestea au fost: Adventist-Laymen’s 
Services and Industries [n.tr., ASI este asemănător cu SCOAR-ul din România] 
şi Ouachita Hills Academy (OHA). Aceste două instituţii, prin proiectele lor, 
au trezit în tineri pasiunea pentru câştigarea de suflete.

Cu instituţii precum Ouachita Hills şi organizaţii precum ASI, ideea 
că o persoană tânără ar putea susţine campanii evanghelistice şi ar putea 
ţine predici puternice din Cuvântul lui Dumnezeu inspira deja o mulţime de 
tineri. Tinerii implicaţi în Experimentul Conferinţei Generale de Tineret au 
vrut să fie ca OHA, ASI şi alţii care au format echipe, au strâns fonduri şi au 
rezervat primele locuri disponibile la zborurile peste hotare pentru a câştiga 
suflete la Hristos.7
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Paginile anterioare reprezintă fundalul experimentului care a devenit 
cunoscut sub denumirea de Conferinţa Generală de Tineret, o mişcare 
misionară şi de redeşteptare care „caută să-i echipeze şi inspire pe tinerii 
adventişti de ziua a şaptea pentru a fi ambasadorii lui Hristos chiar la 
locurile lor de muncă sau în instituţiile unde învaţă.”8

Astăzi, această viziune a CGT, care a fost concepută de studenţi din 
campusurile universităţilor seculare, a fost îmbrăţişată de mii de studenţi 
adventişti consacraţi, de tineri angajaţi ai instituţiilor denominaţionale şi 
auxiliare, precum şi de părinţi, laici, pastori sau lideri ai bisericii.9

nAşTereA uneI MIşCĂrI Moderne de
redeşTepTAre în rândul TInerIlor

În anul 2002, viziunea concepută de aceşti tineri adventişti avea deja 
ca rod organizarea primei întâlniri anuale a Conferinţei Generale de Tineret 
(CGT). Prin congresele CGT se intenţionează organizarea unor evenimente 
inspiratoare şi de pregătire cu durata de cinci zile. Ele sunt ţinute în fiecare 
a treia săptămână din decembrie, începând din seara zilei de miercuri până 
duminică la prânz.10

prima CGT (2002). Prima întâlnire CGT a fost organizată ca o probă a 
experimentului – pentru a constata în ce măsură tinerii adventişti ar accepta 
un congres care promovează un adventism ce sfidează mediocritatea şi ia în 
serios studiul profund al Bibliei. Locul de întâlnire a fost Pine Springs Ranch 
din California de sud-est. Dat fiind faptul că acest centru de refacere adventist 
se află în munţii Californiei, la mai mult de o oră distanţă de cel mai apropiat 
aeroport, şi, având în vedere că a fost puţină publicitate, s-a prognozat o 
participare de până la 200 de persoane; însă aşteptările organizatorilor au fost 
incorecte. Au fost forţaţi să închidă înscrierile cu săptămâni înainte, atunci 
când peste 400 de tineri s-au înscris. Cei care nu s-au mai putut înscrie au venit 
oricum! Centrul a fost ticsit de mai bine de 500 de participanţi.

Conferinţa a fost ţinută cu intenţia specifică de a-i provoca pe tineri 
la un angajament radical faţă de Hristos şi de solia specifică a Bisericii 
Adventiste. A fost impus un cod de ţinută  exigent. Prima întâlnire a zilei 
începea la ora 6:00 a.m., iar ultima se termina la ora 9:00 p.m. Participanţii  
frecventau opt ore de ateliere joia şi vinerea, împreună cu şase ore de sesiuni 
în plen. Sabatul şi duminica erau pline de mesaje inspiratoare, studiu biblic 
profund şi de multe cântări de bună calitate (în special imnuri şi cântece 
pentru redeşteptarea tinerilor, din cartea de imnuri). Oricât de intensă v-ar 
părea această conferinţă, tinerii au îndrăgit-o.
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CGT a ales ca temă pentru 2002: Cincizecimea: El o va reedita. Intenţia 
era de a la reaminti participanţilor că, ceea ce Dumnezeu făcuse în trecut, va 
face din nou. El Îşi va revărsa Duhul Său într-o manieră nemaivăzută din 
vremurile apostolice. Răspunsul a fost copleşitor de pozitiv. Vineri seara, 
mulţi tineri şi-au predat vieţile lui Hristos. Unii s-au întors acasă, s-au înscris 
la clasele de studii biblice şi au fost botezaţi. Alţii şi-au întrerupt studiile şi 
s-au implicat în slujire misionară.

Acest prim experiment al Conferinţei Generale de Tineret a evidenţiat 
că tinerii vor să fie luaţi în serios. Atunci când li se oferă o şansă şi o călăuzire 
corespunzătoare, sunt capabili de un profund angajament spiritual faţă de 
Hristos şi mesajul adventist. Prin urmare, a avea aşteptări modeste din 
partea lor poate avea efecte de descurajare tocmai asupra tinerilor.

A doua CGT (2003). A doua Conferinţă Generală de Tineret anuală 
a fost ţinută în Ann Arbor, Michigan, lângă campusul Universităţii din 
Michigan. Tema intitulată Mai presus de orice înălţime îi provoca pe tineri 
să aspire la idealul de desăvârşire al lui Dumnezeu în toate aspectele vieţii 
lor. Iniţial, se aştepta participarea a 700 de tineri. Însă au venit mai bine de 
1000. Mulţi au călătorit din toate colţurile ţării şi din toată lumea, cheltuind 
o sumă semnificativă pentru călătorie şi costurile de participare.

Încă o dată, experimentul Conferinţei Generale de Tineret din 2003 
de la Ann Arbor a evidenţiat faptul că tinerii vor să fie provocaţi. El a mai 
arătat că idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi, care este „mai înalt decât 
cel mai înalt ideal omenesc”, este idealul pentru care mulţi tineri se luptă. O 
dorinţă de desăvârşire i-a mobilizat pe tineri să caute şi să găsească vorbitori, 
muzicieni şi profesori de cea mai bună calitate. Conferinţa Generală de 
Tineret a devenit binecunoscută pentru faptul că a organizat un eveniment 
cu cei mai evlavioşi şi capabili lideri ai bisericii noastre.

A treia CGT (2004). S-au întâmplat minuni la cel de-al treilea congres 
anual de la Sacramento, California (15-19 decembrie 2004). Sub stindardul 
CGT 2004, Poartă lumina, tinerii au fost inspiraţi să creadă în ideea că au de 
jucat un rol decisiv în încheierea lucrării lui Dumnezeu.

Cu mai mult de 1600 de participanţi, oraşul Sacramento a simţit impactul 
tinerilor în slujba lui Dumnezeu când peste 700 de tineri au bătut la uşile a peste 
5000 de case şi au înscris peste 700 de persoane la studii biblice, în pregătirea 
iminentului efort evanghelistic susţinut de ASI. Peste 200 de tineri au acceptat 
şi o chemare de a-şi da şapte până la opt ani din viaţă ca misionari în zone albe 
şi de a purta lumina lui Hristos către cei la care ea nu a ajuns. Unii au contactat 
deja organizaţia Adventist Frontier Missions pentru a începe planificarea.
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Atunci când tinerii simt că biserica are nevoie de ei şi că ei au de jucat 
un rol important în însărcinarea Evangheliei, găsesc şi un motiv real pentru 
a rămâne în biserică. Tinerii caută o cauză pentru care să trăiască şi să moară. 
Şi nu există o cauză mai bună decât cauza lui Dumnezeu.

rezultatele experimentelor. Din cele trei experimente ale congreselor 
CGT (2002-2004), concluzionăm că tinerii vor să fie luaţi în serios, sunt 
capabili de sacrificii şi angajamente spirituale şi sunt dezamăgiţi atunci 
când alţii aşteaptă puţin de la ei. Tinerii vor (1) să afirme cu convingere 
mesajul distinctiv al Bisericii Adventiste; (2) să aspire la desăvârşire în 
toate aspectele vieţii lor – academic, profesional şi spiritual; (3) să accepte 
chemarea uceniciei radicale, care include o viaţă de slujire misionară.

MAI MulT deCâT un experIMenT

CGT nu mai este un experiment. Acum este o mişcare care s-a extins 
dincolo de hotarele Americii de Nord.

Pe lângă studenţi, tineri şi adolescenţi de toate vârstele din America de 
Nord, aceste congrese intensive de cinci zile au atras tineri din peste 13 ţări. Ele 
i-au pus pe organizatori în situaţia de a rezerva hoteluri şi centre de întâlniri în 
loc de tabere adventiste. Şi au captat atenţia multor capelani, pastori şi directori 
de tineret. Ele au primit sprijin şi încurajare de la lideri ai bisericii, inclusiv 
Preşedintele Conferinţei Generale, Jan Paulsen, care a participat la cel mai recent 
dintre aceste evenimente (2004). În plus, programele majore ale acestora au fost 
transmise prin reţeaua de televiziune 3ABN, iar site-ul Conferinţei Generale de 
Tineret înregistrează numeroase download-uri ale prezentărilor disponibile.

Astăzi, Conferinţa Generală de Tineret este susţinută oficial de 
organizaţia CAMPUS din Conferinţa Michigan şi de ASI. Este condusă de 
un comitet director format din lideri ai bisericii, pastori, laici şi studenţi şi 
primeşte sfatul oportun al Comitetului său Consultativ.11

Întrebarea este: Ce găsesc tinerii atât de atractiv la CGT? Divertisment? 
Atrofierea doctrinelor şi practicilor distincte ale bisericii? Adoptarea unor 
stiluri de închinare contemporane? Impresia de uşurătate şi distracţie?

Nicidecum! Tinerii sunt atraşi de CGT deoarece caută să le ofere ceea 
ce vor de fapt, însă nu au ştiut niciodată că există – o redeşteptare bazată pe 
Biblie, demonstrată de adevărata învăţătură adventistă, o viaţă evlavioasă, 
angajament misionar şi desăvârşire în toate aspectele vieţii.

Ceea ce vor tinerii de astăzi este cuprins în proclamaţia The Spirit of 
GYC pe care participanţii la CGT din 2004 au acceptat-o cu entuziasm la 
congresul din Sacramento, California.12 
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Textul acesteia spune:

Căutând să afirme mesajul distinctiv al Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, Conferinţa Generală de Tineret va 
promova printre participanţii săi:

1. Respect pentru Scriptură – ca fundamentul şi testul 
tuturor învăţăturilor şi practicilor;

2. Apreciere pentru Spiritul Profetic – ca sursă de autoritate 
în ceea ce priveşte instruirea, încurajarea şi avertizarea;

3. Căutarea sfinţeniei biblice – prin rugăciune zilnică şi o 
experienţă devoţională cu Isus, şi printr-un angajament de a 
urma Cuvântul Său;

4. O profundă experienţă a închinării – caracterizată prin 
ordine, respect şi bună cuviinţă;

5. Preocupare entuziastă pentru sufletele pierdute – animată 
de experienţa personală în ceea ce priveşte dragostea mântu-
itoare a lui Isus şi dorinţa întoarcerii Sale iminente;

6. Cultivarea de relaţii în temere de Dumnezeu – păstrând 
curăţia şi încurajând responsabilitatea;

7. Un stil de viaţă exemplar şi roditor – în recreaţie, 
divertisment, îmbrăcăminte şi aspecte sanitare;

8. Entuziasm în vederea slujirii – prin grija faţă de cei aflaţi 
în nevoie, slujirea comunităţii, promovarea drepturilor omului 
şi ocrotirea mediului;

9. Angajament faţă de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
ca biserica rămăşiţei lui Dumnezeu – prin susţinerea şi afirmarea 
principiilor, organizaţiei şi conducerii ei;

10. O atitudine de smerenie şi cordialitate – căutând a 
clarifica, articula şi apăra învăţăturile biblice ale Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea.

Faptul că mulţi tineri sunt atraşi de Conferinţa Generală de Tineret 
sugerează ideea că tinerii noştri vor ceva plin de substanţă. Ei vor ceva 
mai bun decât ceea ce li se oferă mult prea adesea. Vor, pur şi simplu, 
să ia în serios aserţiunile adventismului biblic. Există o armată de tineri 
consacraţi care „tânjesc să demonstreze calitatea de lider a lui Neemia, 
integritatea lui Daniel, smerenia Mariei, pasiunea lui Pavel pentru 
evanghelizare şi iubirea Domnului Hristos pentru Dumnezeu şi pentru 
omenire.“13
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ATunCI, Ce vor în reAlITATe TInerII?

Conferinţa Generală de Tineret demonstrează, în mod limpede, că 
tinerii adventişti de ziua a şaptea vor, în realitate, ocazia de a renunţa la 
tot pentru cauza lui Dumnezeu. Ei vor provocarea la desăvârşire în toate 
lucrurile. Şi mai vor să fie folositori şi folosiţi în slujba lui Dumnezeu.

O religiozitate comodă, ritualistă este respingătoare pentru tineri. 
Inteligenţi şi idealişti, ei nu pot accepta o religie care îi lasă „aşa cum sunt“ 
şi care oferă un fals simţământ de siguranţă. Pentru mulţi tineri, a deveni 
adevăraţi ucenici ai lui Hristos înseamnă că lucrarea lui Dumnezeu trebuie 
să fie vizibilă în vieţile lor, printr-o deosebire în comportament, atitudine şi 
credinţă.

Conferinţa Generală de Tineret a identificat ceea ce tinerii adventişti 
vor în realitate, prin modul în care aceştia au răspuns la programe de tineret 
radicale - care reprezintă o provocare pentru perspectiva egoistă asupra 
vieţii, care resping popularitatea dobândită cu preţul principiilor şi care 
acceptă învăţăturile biblice şi ideile ce ne fac diferiţi – chiar „speciali”. 
Rezultatele vorbesc de la sine.

ConCluZIe

Datorită unor abordări în lucrarea de tineret din cursul ultimilor ani, 
s-a creat impresia că, a te alinia la sfaturile Bibliei şi ale Spiritului Profetic, 
în ceea ce priveşte principiile călăuzitoare ale lucrării, a devenit ceva 
neconvenţional. Părinţii, pastorii şi liderii par să fie neliniştiţi în privinţa 
tinerilor. De teamă să nu-i întărâte la răzvrătire, mulţi au fost conduşi spre 
gesturi prin care au încercat să facă adventismul „mai uşor de înghiţit“.

Majoritatea abordărilor curente de slujire a generaţiilor noastre mai 
tinere i-au condus pe mulţi să creadă că se aşteaptă puţin de la ei. Adesea, 
tinerii din biserica noastră au fost privaţi de disciplina şi exemplul necesare 
din partea unora din liderii ei. Astfel, motivaţia de a face din ei adventişti 
militanţi este absentă. Iar, în unele situaţii, s-a creat nefericita impresie că 
tinerii nu sunt interesaţi de lucrurile spirituale.

Într-un efort de a le îngădui tinerilor să vorbească pentru ei, Conferinţa 
Generală de Tineret a oferit o abordare care părea să fie scăpată din vedere 
– anume, o întoarcere la vechile cărări, bătătorite, ale Bibliei. Tinerii întreabă: 
„Dacă pentru poporul lui Dumnezeu de atunci a dat roade, de ce nu ar da şi 
pentru noi acum?”

Mişcarea CGT este o chemare la desăvârşire în toate lucrurile. 
Începând din campusurile universităţilor publice – unde nu exista nici 



Ce vor în realitate tinerii adventişti? - I. Ramos 27

o cultură adventistă reală care să îndrume minţile tinerilor – studenţii 
au fost chemaţi să trăiască şi să împărtăşească unicitatea adventismului 
biblic. Rezultatele i-au surprins pe aceia care au pus la îndoială succesul 
experimentului. Însă pentru ceilalţi dintre noi, a fost confirmarea a ceea 
ce am crezut dintotdeauna: tinerii vor, de fapt, numai ceea ce îi va ajuta în 
căutarea lor de a se ridica „mai presus de orice înălţime“ pentru Domnul şi 
Mântuitorul lor.

Dacă n-ar fi atât de trist, ar fi chiar amuzant faptul că unii dintre noi 
au neglijat sau chiar au înţeles total greşit faptul că tinerii vor, de fapt, să fie 
mântuiţi! Unii nu au ştiut asta. Alţii nu au ştiut cum să facă. Însă părinţii, 
pastorii, educatorii şi liderii bisericii ar trebui să ştie cum. Responsabilitatea 
noastră cere ca noi să le fim un sprijin – nu o piedică – tinerilor din biserică 
în vederea împlinirii dorului din adâncul inimii lor.

noTe:

1. Pentru o scurtă prezentare a CGT, vezi ediţia specială din 19 februarie 2005 a 
publicaţiei Adventist Review. Vezi şi articolul lui Staci Osterman „A Modern Revival Movement 
Amongst Adventist Youth”, Adventists Affirm (Toamna 2004), pp. 62, 48.

2. Israel Ramos, „Higher than the Highest: The Second GYC Opening Address”, 17 
decembrie 2003, Ann Arbor, Michigan. Pentru textul complet al acestui discurs de deschidere a 
CGT şi al altora, vizitaţi www.generalyouthconference.org.

3. De exemplu, John Wycliffe la Universitatea Oxford, Jan Huss la Universitatea din 
Praga, Martin Luther la Universitatea din Wittenberg şi John şi Charles Wesley la Universitatea 
Oxford. Pentru mai multe detalii, vezi Ellen G. White, Tragedia Veacurilor, p. 79-264.

4. CAMPUS, o diviziune a Michigan Conference Public Campus Ministries Department, 
este localizat în Ann Arbor, lângă Universitatea Michigan. CAMPUS îşi descrie abordarea 
privitoare la slujire în următorii termeni: (1) Viziunea: O mişcare de redeşteptare bazată pe 
Biblie, în care fiecare student este un misionar; (2) Metodologia: Simplitatea Bibliei; (3) Filosofia: 
Desăvârşire academică şi desăvârşire spirituală; (4) Obiectivul: Dublarea anuală a numărului 
de membri; (5) Sloganul: Unul la unul (Each one reach one); Misiunea: Pregătirea campusurilor 
universitare seculare pentru iminenta revenire a lui Hristos. Pentru mai multe informaţii, 
vizitaţi www.campushope.com.

5. Studenţii de la Universitatea Michigan au pus bazele a două organizaţii: Adventist 
Students for Christ (Studenţi adventişti pentru Hristos) şi Advent H.O.P.E. (aripa ei misionară). 
Numele s-a schimbat mai târziu în CAMPUS HOPE atunci când o frăţie adventistă de ziua a 
şaptea din campusul Michigan a început să aibă întâlniri în fiecare Sabat. Stephen Waterbrook, 
absolvent la Michigan care s-a mutat la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Loma 
Linda a păstrat numele atunci când a fondat Advent H.O.P.E. în Loma Linda. Restoration 
(restabilire, refacere) şi Advent H.O.P.E. sunt două organizaţii în cadrul Universităţii Loma 
Linda care sunt dedicate evanghelizării şi redeşteptării conform Bibliei. Timothy Arakawa, 
un student MD/PhD la Loma Linda, a fondat Restoration (www.restorationministry.net), 
iar actualmente slujeşte ca preşedinte al Advent H.O.P.E. El mai slujeşte şi ca Vice-Preşedinte 
pentru lucrare în cadrul CGT începând cu anul 2003.
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6. Deşi ideea unei CGT a fost concepută la Universitatea Michigan în 1999, actuala 
formulare a planurilor datează din 2000, după ce Justin Kim, actualul Vice-Preşedinte de Programe 
al CGT şi Israel Ramos, actualul Preşedinte al CGT, s-au întâlnit în timpul unei tabere organizate 
de SPARC la Universitatea Michigan şi au făcut planuri pentru organizaţie. Astfel, următoarele 
persoane care au constituit primul Comitet Executiv al CGT, au fost influenţate de CAMPUS: 
Andrea Oliver, Preşedinte (Princeton University); Stephen Waterbrook, Vice-Preşedinte pentru 
relaţii externe (Loma Linda University); Janine Kowell, Secretar pentru relaţii externe (La Sierra 
University); Justin Kim, Vice-Preşedinte pentru interne (Brandeis University); Jeannie Kim, Secretar 
pentru interne (Brown University); James Kim, Trezorier (Loma Linda Unviersity), Israel Ramos, 
Preşedinte al Comitetului Permanent (Andrews University); Judy Namm, Preşedinte al Comitetului 
Permanent (The University of Michigan). Pe lângă primul Comitet Executiv al CGT, au mai fost şi 
alţii care, ulterior, au devenit formatori activi ai CGT. Din cadrul CAMPUS îi amintim pe: Mike 
Orlich, absolvent al Şcolii de Medicină din cadrul Universităţii Michigan, actualmente medic 
la Institutul Weimar şi Vice-Preşedinte general al CGT. Jukes Namm, absolvent al Universităţii 
Michigan. În 2003 el a slujit ca unul din Preşedinţii Comitetului Permanent ai CGT, iar acum este 
pe punctul de a-şi încheia ultimul an la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Loma 
Linda. Din cadrul SPARC: Tracie Kim, avea pe atunci 25 de ani şi era studentă la Facultatea de 
Drept a Universităţii din Boston. Astăzi lucrează în cadrul Departamentului Dreptului Proprietăţii 
Intelectuale la Caterpillar Inc. Este consilier juridic pentru CGT.

7. În 1998, studenţii din anul terminal (seniorii) din cadrul OHA au hotărât să meargă 
într-o călătorie misionară în Filipine, ca parte a călătoriei obişnuite a seniorilor. De atunci, 
fiecare din clasele de absolvire a ţinut o campanie de evanghelizare externă în locul călătoriilor 
obişnuite cu clasa. Chester Clark, profesor şi evanghelist de la Ouachita Hills (www.ouachit
ahillsacademy.org), (www.ohc.org), a fost unul din liderii-cheie în echiparea tinerilor pentru 
misiuni externe. Actualmente, slujeşte ca Vice-Preşedinte ASI pentru evanghelizarea tineretului 
unde i s-a încredinţat responsabilitatea pentru programele evanghelistice de vară ale ASI, Tineri 
pentru Isus. Pentru mai multe detalii cu privire la oportunităţi şi pregătire pentru misiune: 
(www.youthforjesus.info).

8. Pentru mai multe informaţii despre misiunea, scopul şi obiectivele Conferinţei 
Generale de Tineret: www.generalyouthconference.org. Click pe pagina „About”.

9. Pe lângă actualii lideri ai CGT amintiţi mai sus (vezi nota 6), comitetul executiv al CGT 
îi mai include şi pe: Tom Owiti (Trezorier), analist financiar principal la Kellog’s Corporation 
şi absolvent al Western Michigan University; Staci Osterman (Vice-Preşedinte pentru relaţii 
publice), Administrator al domeniului lucrării biblice în cadrul Conferinţei Michigan, Tim 
Arakawa (Vice-Preşedinte pentru lucrarea misionară) student MD/PhD la Loma Linda; şi 
Johnny Suarez (Vice-Preşedinte pentru logistică), Pastor la Crossroads Fellowship în New 
Jersey. Aceşti tineri au fost pregătiţi atât în universităţi publice, cât şi în instituţiile noastre 
denominaţionale sau auxiliare.

10. CGT 2005, a cărei temă este A sosit ceasul, este singura conferinţă care nu va fi ţinută 
în a treia săptămână din decembrie, din cauza unei neconcordanţe de programare. Ea va avea 
loc în perioada 28 decembrie – 1 ianuarie.

11. Consiliul consultativ al Conferinţei Generale de Tineret serveşte Comitetul 
Directorilor oferind consiliere la nevoie cu privire la chestiuni legale, legate de afaceri, biserică 
sau de altă natură. Este format din oameni de afaceri, avocaţi, preşedinţi de conferinţă, tineri 
profesionişti, teologi şi profesori de seminar, pastori şi lideri de tineret.

12. „The Spirit of GYC” se găseşte la pagina 7 a broşurii de program a CGT 2004. 
Dincolo de prezentarea standardelor de disciplină ale participanţilor la întâlnirile CGT, broşura 
mai afirmă şi că „Vorbitorii şi votanţii de la Conferinţa Generală de Tineret ar trebui să fie în 
armonie cu The Spirit of the GYC” (ibid.)

13. Vezi site-ul web al CGT: www.generalyouthconference.org.
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Am fost prostiţi
Autor: richArd o'ffill

(pastor, predicator specializat în treziri spirituale, 
fost director al departamentului de slujire personală 

în conferinţa Florida, actualmente pensionar. 
A scris cărţile: Doamne, ţine pentru Tine 

locaşurile din ceruri, 
mie doar salvează-mi familia 

şi 
Doamne, mântuieşte-i pe ai mei

până nu e prea târziu)

Traducere: chrisTian sălcianu 
(redactor şef Pro Logos)

Eram în biroul meu din sediul conferinţei Florida, acolo unde am 
slujit ca director de departament timp de aproape 20 de ani. În ziua aceea, 
în teancul de corespondenţă se afla şi o înştiinţare din partea secretariatului 
prin care, împreună cu alţi câţiva colegi de departamente, eram invitat să 
particip la o sesiune de instruire de patru zile. Întâlnirea avea să fie la Biserica 
Locală din Willow Creek, situată în South Barrington, o suburbie a metropolei 
Chicago [n.tr., Willow Creek Community Church este una din megabisericile 
americane nondenominaţionale, acolo unde serviciile de închinare au o 
participare de zeci de mii de persoane şi care au devenit puncte de atracţie şi 
modele de urmat pentru alte biserici, inclusiv adventiste]. 

Întrucât îmi creştea îngrijorarea faţă de impactul pe care biserica 
din Willow Creek îl avea asupra bisericilor noastre, am primit cu încântare 
ocazia de a participa şi a cunoaşte la prima mână un asemenea program. 
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AdopTAreA unor noI MeTode 
de CreşTere A BISerICII 

 
Micul grup din partea administraţiei noastre a ajuns la biserică 

împreună cu vreo 1000 de alţi reprezentanţi ai bisericilor oficiale sau ai unor 
organizaţii independente. În zilele care au urmat, am avut parte de instruiri 
sistematice cu privire la ce înseamnă slujirea în biserică. Am avut astfel ocazia 
să fim martorii unui serviciu de închinare pus în slujba participantului [n.tr., 
unde predica nu e cum ar vrea pastorul, ci cum cere publicul], cu program 
dramatizat şi formaţie muzicală instrumentală. Nu au lipsit, bineînţeles, 
diferite predici prezentate de membrii reprezentativi ai organizatorilor.

Spre sfârşitul programului, Bill Hybels, pastor senior şi fondatorul 
bisericii, în remarcile sale de încheiere, ne-a avertizat că nu ar fi înţelept să ne 
întoarcem acasă şi să (im)punem în aplicare în bisericile noastre ceea ce am 
învăţat acolo. A face asta, a sugerat el, ne-ar putea „rupe în două biserica”. 

Ca parte a exerciţiilor finale, Hybels ne-a invitat să ne strângem 
pe grupuri denominaţionale. Astfel aveam la dispoziţie un timp pentru 
concluzii legate de această experienţă. Liderul de facto al delegaţiei 
adventiste era Richard Fredericks, pastor al bisericii Damascus, comunitate 
ce aparţinea Conferinţei Potomac. Nu voi putea uita niciodată clipele acelea 
când ascultam strategia dezbătută cu privire la modalitatea introducerii 
şi aplicării modelului Willow Creek în comunităţile din care proveneam 
fiecare. Îmi aduc aminte cum liderul grupului spunea că, dacă vom face asta, 
va trebui să lucrăm cu atenţie, fără grabă. 

Un tânăr pastor din Asheville, Carolina de Nord, aplicase deja în 
biserica sa ceea ce Hybels ne avertizase să nu facem, şi, ca rezultat, biserica 
sa se rupsese în două. Mai târziu, am discutat cu soţia unui dentist, o familie 
tânără, care îmi spunea cu lacrimi în ochi că ea şi soţul ei, împreună cu alţi 
40 de tineri cu educaţie superioară, convinşi fiind că modelul Willow Creek 
era incompatibil cu ceea ce credea biserica noastră, s-au simţit constrânşi să 
formeze o nouă biserică. Asta nu a părut să îl impresioneze pe pastorul local, 
ale cărui articole în favoarea modelului Willow Creek aveau să apară mai 
târziu în revistele Adventist Review şi Ministry.1 Pastorul mi-a răspuns, mai 
degrabă în doi peri, „Acum e rândul nostru.”

De-a lungul anilor ‘90, şi trecând dincolo de anul 2000, pastori şi lideri 
laici din bisericile noastre au continuat să viziteze şi să preia modelul din 
Willow Creek. Mai ales cei din diviziunea America de Nord, Europa apuseană 
şi Australia s-au întors în comunităţile lor implementând în biserica locală, şi 
chiar până la nivel de Diviziune, lucrurile învăţate acolo. Multe biserici, chiar 
organizaţii bisericeşti, au devenit membre ale Asociaţiei Willow Creek.
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În fruntea curentului de influenţă pe care Willow Creek l-a avut asupra 
bisericilor noastre în primii ani au fost: în Oregon – biserica Sunnyside, în 
Maryland – biserica Damascus2, iar în Colorado – biserica Christ Advent 
Fellowship. Este trist să adăugăm faptul că aceste biserici, şi altele care li s-au 
alăturat, mai devreme sau mai târziu, au părăsit denominaţiunea Adventistă 
şi au devenit biserici închinătoare în ziua întâi a săptămânii.   

Chiar dacă sunt numeroase biserici adventiste care au implementat 
elemente din modelul Willow Creek, şi care nu au părăsit denominaţiunea, 
este evident faptul că un foarte mare procent dintre ele au ales să renunţe la 
predicarea explicită a doctrinelor care făceau din biserica noastră una aparte. 
Este chiar mai grav faptul că  multe biserici, în special din cele nou înfiinţate, 
renunţă la numele nostru denominaţional distinctiv, alegând mai degrabă 
o denumire nondescriptivă teologic, asemeni unui indicativ geografic: 
„Biserica Locală din cutare Oraş.” 

Pe cât este de adevărat că bisericile comunitare sunt, în general, 
nondenominaţionale, în aceeaşi măsură putem spune că etica prezentării 
lor ca biserici nondenominaţionale este îndoielnică. Pentru că realitatea este 
cu totul alta decât cea afirmată. Schimbarea numelui reflectă cu acurateţe 
statutul pe care îl au, după cum vom vedea mai departe, atunci când vom 
analiza tendinţa lor de alunecare către congregaţionalism. 

Ceea ce mă lasă perplex, observând toate aceste lucruri, este faptul că 
noi am ezitat suspect de mult în a trage un semnal de alarmă. Cum putem noi, 
ca lideri şi membri ai bisericii, să recomandăm acest model, acest program 
care, pentru multe biserici de-ale noastre, laolaltă cu pastorii şi membrii lor, 
s-a dovedit a fi fatal? Probabil că răspunsul la această întrebare se regăseşte 
în puternica dorinţă împărtăşită de atât de mulţi dintre noi, de a descoperi 
căi şi mijloace prin care să ne păstrăm tinerii în biserică3 şi, deopotrivă, de a 
reînviora ceea ce pare a fi o biserică în stagnare, în special în bisericile de albi.

Pe baza percepţiei că cea mai bună reclamă a unui lucru de succes 
sunt tocmai roadele sale, a devenit evident pentru pastorii şi liderii bisericii 
din diviziunile cel mai mult afectate, că avem totuşi ceva de învăţat de la 
bisericile ale căror pastori predică săptămânal în faţa unui public de 15-
20.000 de oameni.

MeMBrI şI neMeMBrI
 
Cred că, undeva de-a lungul experienţei noastre, am uitat de un 

mic grup de credincioşi adventişti de la mijlocul secolului XIX, pe care 
Dumnezeu i-a folosit pentru a lansa o mişcare ce, timp de 150 de ani, avea să 
ducă solia îngerului al treilea până la capătul pământului.
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Pe când stăteam la picioarele pastorilor din astfel de megabiserici, în 
timp ce ascultam lideri ai serviciilor lor de închinare şi experţi în creşterea 
bisericii, avându-i ca invitaţi la întâlnirile de slujbaşi ai bisericii noastre, am 
identificat un cuvânt nou, care, până de curând, nu figura în vocabularul 
nostru evanghelistic – acesta este cuvântul „nemembri” [n.tr., unchurched 
- oameni care nu aparţin nici unei biserici]. Cuvântul naşte nedumeriri din 
cel puţin două motive. Primul este acela că Biblia nu distinge oamenii în 
membri şi nemembri, ci, mai degrabă, în mântuiţi şi nemântuiţi.

Cel de-al doilea motiv este acela că, dacă ne concentrăm atenţia doar 
asupra unui presupus grup de oameni etichetaţi ca „nemembri”, misiunea 
noastră ca biserică va fi deturnată. Să mă explic printr-o experienţă avută de 
tatăl meu, pe când era secretar la asociaţia pastorală protestantă în oraşul 
unde slujea ca pastor. El mi-a spus într-o zi: „În toată perioada cât am fost 
slujbaş acolo, un an de zile, nu am susţinut nici o evanghelizare publică. 
Percepţia celorlalţi pastori cu privire la un astfel de gest ar fi fost aceea 
că eram, de fapt, un hoţ care fura din turmele altora.” [n.tr., în România 
cunoaştem acuzaţia de prozelitism adusă de ortodocşi protestanţilor, 
conform căreia, cei din urmă sunt pescuitorii de acvariu, în timp ce primii, 
creştini şi ‚creştinători’ de 2000 de ani, sunt pescarii adevăraţi.]

Observaţi un lucru: cuvântul „nemembri”, aşa cum este folosit de 
pastorii altor credinţe, este asemenea unui cod prin care fiecare dintre ei 
înţelege că cei vizaţi de un anume program evanghelistic nu vor fi furaţi din 
membrii bisericii celuilalt. Chiar dacă, profesional vorbind, putem fi de acord 
cu un astfel de principiu, solia pe care Dumnezeu a dat-o bisericii noastre, de a 
chema din Babilon pe „poporul Meu”,  nu se supune unei astfel de etici. Solia 
îngerului al treilea nu este o solie care să vizeze furtul oilor, ci mântuirea lor!

Cu adevărat, solia pe care Dumnezeu a încredinţat-o părinţilor 
bisericii noastre a fost una care avea în vedere mai mult decât mântuirea 
celor pierduţi din lume, şi anume păstrarea credinţei copiilor lui Dumnezeu 
din orice biserică, mântuirea lor în acele vremuri când judecata de cercetare 
va atinge punctul final, când – după cum ne-a avertizat Isus – înşelăciunile 
din lumea credinţei vor fi atât de mari încât să ducă în eroare chiar şi pe cei 
aleşi. (vezi Matei 24:24) 

CreşTereA BISerICII prIn 
plAnTAreA de noI CoMunITĂţI

 
Un alt termen căruia i s-a acordat multă atenţie în ultimii ani a 

fost „plantarea de biserici”, o expresie care a circulat în compania alteia 
– „creşterea bisericii”. Chiar dacă ambele expresii au un caracter aparent 



Am fost prostiţi - R. O'Ffill 33

nevinovat, fiecare poartă în structura ei un pericol ascuns, şi anume acela de 
neutralitate din punct de vedere doctrinar.

Pastorii din bisericile închinătoare în ziua de duminică, aşa cum a făcut 
Bill Hybels în procesul de înfiinţare a comunităţii locale din Willow Creek, 
merg adesea din casă în casă într-un tur de cartier, invitând pe oameni să 
devină membri în ceea ce ei speră că va deveni o nou înfiinţată biserică.

Crezul sau doctrinele unei noi biserici de felul acesta vor fi 
lăsate cu totul în plan secundar pentru toţi cei ce vor accepta să devină 
membri. Din acest motiv, dacă s-ar face un studiu pe comunităţile locale 
nondenominaţionale, care cel mai adesea sunt rezultatul direct al plantării 
de noi biserici,  s-ar observa că acestea sunt în majoritate neutre doctrinal sau 
generice. Nu e cazul să accentuăm aici faptul că, atunci când se înfiinţează o 
nouă comunitate adventistă, alegerea setului de doctrine adoptat în cadrul 
ei nu cade la latitudinea membrilor săi. A deveni un membru al Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea înseamnă că respectiva persoană a acceptat 
doctrinele care au fost deja stabilite de denominaţiunea noastră. 

Principiile general acceptate în metodele de creştere ale acestor biserici 
sunt cele care se pot aplica la orice organizaţie de succes, fie ea o bancă sau un 
lanţ de restaurante fast-food. Ele nu sunt cu nimic mai personalizate pentru 
o biserică decât sunt pentru companiile de pe Madison Avenue, toate având 
în centrul atenţiei lor un singur lucru - nevoile publicului ţintă.

 
CongregAţIonAlISMul 

 
Bisericile evanghelice şi liderii lor, care în ultimii ani au devenit 

şabloanele noastre pentru plantarea de noi biserici şi creştere a bisericii, 
controlează, practic, modul în care simţim că ar trebui să ne închinăm, să 
cântăm, să ne rugăm. Iar acum şi modul în care ar trebui să îi câştigăm pe 
„nemembri”. Mai mult decât atât, comunităţile noastre încep să adopte două 
dintre caracteristicile bisericilor de tip comunitar. Implementate, ele vor pune 
la grea încercare propria noastră existenţă ca biserică. Una dintre ele, sugerată 
anterior, este modelul lor de conducere, care este unul congregaţionalist, 
[n.tr., fiecare comunitate locală are drept la autodeterminare organizatorică, 
teologică, etc.]. Cealaltă pune accentul pe doctrină – care are, mai degrabă, 
un caracter generic, fără a mai vorbi de încărcătura de erezii. Aceste două 
trăsături sunt străine – chiar fatale – mandatului divin cu care Dumnezeu 
şi-a învestit biserica Sa. 

A continua să preluăm modele de la bisericile de tip comunitar, 
congregaţionalist, nu ar însemna decât restrângerea perspectivei asupra 
lumii. Iar, dacă bisericile noastre, comunităţile locale din diferite oraşe, încep 
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să dezvolte doctrine după bunul lor plac, asta va duce la stârpirea soliei 
unice pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o pentru a o duce întregii lumi.

Într-o zi mă aflam în aeroportul Hartfield-Jackson din Atlanta, 
aşteptând un zbor spre Chattanooga. În sala de aşteptare am recunoscut 
pe John Ankerberg, un apologet evanghelic foarte cunoscut. Era împreună 
cu Dr. Walter Martin, cel care, cu câţiva ani în urmă, fusese în centrul unei 
dezbateri asupra doctrinei adventiste, la un post creştin de televiziune 
împreună cu câţiva reprezentanţi ai denominaţiunii noastre. 

M-am apropiat de Dr. Ankerberg prezentându-mă ca pastor adventist 
de ziua a şaptea. După o scurtă referire la dezbaterea respectivă, mi-a spus: 
„Am două întrebări pe care aş vrea să ţi le pun. Prima: Care este poziţia 
actuală a bisericii voastre cu privire la slujirea Ellenei White? A doua: Care 
este poziţia actuală a bisericii voastre cu privire la judecata de cercetare?” 

Am zâmbit şi l-am întrebat dacă nu cumva crede şi el în darul 
profeţiei manifestat şi în biserica din Noul Testament. Cu privire la cea de-a 
doua întrebare l-am întrebat, la rândul meu, dacă nu cumva crede şi el că 
Isus, la momentul revenirii Sale, va fi decis deja cine să fie mântuit şi cine să 
fie pierdut. 

De ce spun această experienţă? Pentru că îmi pare o dovadă cât 
se poate de elocventă asupra faptului că, deşi colegii noştri din bisericile 
evanghelice par a ne oferi ajutorul în îndeplinirea misiunii noastre, ca grup, 
ei au un interes superior – acela de a face să dispară doctrinele noastre unice 
care ne diferenţiază de ei. Nu încape îndoială că o biserică al cărei mesaj este 
„Ieşiţi din Babilon, poporul Meu”, este văzută ca un spin în coaste de restul 
creştinătăţii. 

Chiar dacă Dumnezeu este totuşi Judecătorul ultim al motivaţiilor 
noastre, avem dovezi că interacţiunea noastră din ce în ce mai strânsă 
cu pastorii şi profesorii bisericilor evanghelice concentrate pe modelul 
comunitar, va avea un efect de demolare a doctrinelor noastre unice. 
Continuând să ne alimentăm cu spiritul congregaţionalismului, rezultatul 
va fi acela al îngustării şi nu al expansiunii viziunii noastre asupra lumii care 
trebuie atinse de Evanghelie. 

DiscreDitânD Doctrinele 
 
Există din ce în ce mai multe voci care critică modul nostru complex 

de organizare. Într-o vreme în care înalta tehnologie este disponibilă, un 
astfel de model de organizare este văzut de unii pe cât de inutil, pe atât 
de neprofitabil. Deşi se poate discuta pe marginea ambelor percepţii, 
organizaţia noastră a reuşit până acum să facă ceea ce nu a reuşit, nicăieri în 
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lume, nici o biserică de genul Willow Creek sau Saddleback. Şi mă refer la 
modalitatea de a prezenta solia lui Dumnezeu din vremea sfârşitului oricărei 
naţiuni a planetei. Iar lucrul cel mai important este că am putut face acest 
efort menţinând integritatea doctrinelor noastre. Tendinţa contemporană 
de alunecare spre o structură de conducere de tip congregaţionalist va fi de 
natură să discrediteze reuşitele de până acum.

Într-o după-amiază am primit un telefon de la un membru al unei 
biserici din apropiere. Primele sale cuvinte au fost: „Pastore, cred că biserica 
noastră are prea multe doctrine!” 

Replica mea faţă de realitatea exprimată a fost: „Cunoşti voia lui 
Dumnezeu cu privire la viaţa ta. Care sunt lucrurile pe care ai vrea să nu le fi 
cunoscut niciodată?” Nu s-a prins. A continuat să insiste că avem prea multe 
doctrine. În ultimă instanţă i-am sugerat să ia în considerare varianta reorientării 
către o altă denominaţiune care s-ar apropia de vederile sale. Replica sa a fost: 
„Nu! Voi rămâne aici şi voi încerca să le schimb pe ale noastre.”

Nu este ceva neobişnuit să auzi membri, chiar şi pastori, care 
menţionează faptul că nu ar trebui să predicăm doctrinele noastre, ci, mai 
degrabă, să predicăm Evanghelia. Atenţie, nu este uşor de abordat această 
alternativă. Din moment ce cuvântul doctrină se traduce cu „învăţătură”, 
iar cuvântul „Evanghelie” se traduce cu „veste bună”, devine cât se poate 
de inteligibil faptul că aceste cuvinte nu exprimă realităţi sau concepte 
adversative. Practic, crucea este în sine şi prin sine o doctrină. 

Am impresia că cei care ne spun „predicaţi Evanghelia, nu doctrinele” 
vor, de fapt, să spună „nu mai predicaţi doctrine adventiste, ci doctrinele 
generice ale bisericilor duminicale”. Oare mă înşel? Nu suntem surprinşi să 
ascultăm o predică baptistă într-o biserică baptistă. De ce ne-am ruşina de o 
predică adventistă într-o biserică adventistă? 

Nu încape îndoială că, în setul de doctrine fundamentale, sunt totuşi 
câteva de maximă importanţă. Iar acele doctrine despre care unii cred că nu 
sunt atât de proeminente, sunt, de fapt, tocmai acelea pe care Dumnezeu      
le-a dat bisericii Sale din vremea sfârşitului cu rolul de apărare a celorlalte, a 
celor esenţiale, în faţa vrăjmaşului sufletelor noastre. 

Spre exemplu, doctrinele noastre despre mileniu, despre revenirea lui 
Hristos etc., tocmai ele ne-au apărat în faţa pericolului de a deveni victime 
ale doctrinei răpirii secrete. Iată una din platformele de pe care, chiar 
înaintea încheierii timpului de probă, Satana va încerca să înşele, dacă va fi 
cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Cei care susţin această eroare au credinţa că 
vor beneficia de o dublă şansă de mântuire. Mai mult, crezând că vor fi răpiţi 
la ceruri înainte de timpul marii strâmtorări, mulţi vor impune semnul fiarei  
considerând că fac voia lui Dumnezeu.  
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Mandatul nostru în acest ultim ceas al pământului este unul fără 
echivoc şi facem o mare greşeală dacă ezităm să prezentăm înaintea 
musafirilor bisericii noastre predici sau programe care să ne reflecte 
doctrinele. Pentru că, la modul cel mai deschis, acestea sunt chestiuni de 
viaţă şi de moarte pentru generaţia noastră.

 
calul troian 

 
În vreme de război, a folosi logistica militară şi a avea „informaţia” 

corectă, înseamnă a avea asigurat succesul unei campanii împotriva 
duşmanului. Noi suntem în mijlocul unui război ale cărui rezultate au 
implicaţii veşnice. Acesta nu este un timp în care să înmuiem soliile capitale 
pe care ar trebui să le aducem la cunoştinţa unei lumi muribunde. Iar aici 
includem pe fraţii şi surorile noastre în Hristos din alte denominaţiuni care, 
în necunoştinţă de adevăr, vor pieri pentru totdeauna. 

Asta nu înseamnă că e greşit să încercăm să păstrăm tineretul în 
biserică. Nimeni nu ar trebui să ne pună piedici unor programe care să 
reînvioreze bisericile care sunt în stagnare. Dar nici să nu ne lăsăm prostiţi 
urmând modele de genul megabisericilor din Willow Creek sau Saddleback. 
Am invitat în bisericile noastre oameni care să ne spună cum să câştigăm 
suflete, cum să ne extindem viziunea evanghelizării, dar tocmai ei au fost 
oamenii care au introdus în bisericile noastre şi ideologii eronate. Dacă nu 
ne oprim şi nu le corectăm, atunci vom fi puşi în faţa imposibilităţii de a ne 
împlini misiunea la care am fost chemaţi.         

Noi avem de predicat o solie care să pregătească înaintea Domnului 
o ultimă generaţie ce va fi martoră a revenirii lui Hristos şi despre care stă 
scris: „Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au credinţa lui 
Isus.” (Apocalipsa 14:12) 

Fraţii noştri din bisericile care, în ultimii ani, s-au afiliat la modelul 
Willow Creek sau la altele de acest gen, pot să fi fost bine intenţionaţi. 
Însă experienţa a demonstrat faptul că acest experiment a avut un efect de 
dezmembrare în denominaţiunea noastră. Iar pierderile la nivel de biserici 
locale, de pastori sau membri sunt semnificative. 

Recent, nepotul meu de 19 ani, membru în Biserica Adventistă 
Damascus, (o comunitate ai cărei membri împreună cu pastorul lor s-au rupt 
de biserica mamă şi au devenit Comunitatea locală Drumul Damascului - vezi 
nota 2), i-a spus fiicei mele: „Mamă, nu mai cred în Sabatul zilei a şaptea.”

Prieteni, în ciuda celor mai bune intenţii, am fost înşelaţi cu un cal 
troian! Dovezile sunt în mijlocul nostru. Am fost prostiţi. Ne-am dorit una şi 
am primit cu totul altceva. 
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Să-i cerem Domnului iertare pentru necredinţa noastră. El, care a 
întemeiat această biserică cu vreme în urmă, dintr-un grup neînsemnat, într-un 
colţ al lumii, va duce la bun sfârşit lucrarea ei pe tot cuprinsul planetei. Puţin 
credincioşi fiind, am primit în mijlocul nostru basme meşteşugit alcătuite. 

Fraţii şi surorile noastre din alte denominaţiuni au nevoie de solia 
bisericii noastre mai mult decât avem noi nevoie de metodele lor. Ultima 
solie a lui Dumnezeu pentru poporul Său, chiar înainte de a reveni pentru a-i 
lua acasă, nu se va putea duce la bun sfârşit nici prin tăria, nici prin puterea 
metodelor de marketing; şi nici prin megabiserici, „ci prin Duhul Meu, zice 
Domnul oştirilor.” (Zaharia 4:6) 

note:

1. Acest pastor, câţiva ani mai târziu, avea să denunţe Sabatul şi să renunţe la poziţia sa 
de pastor adventist de ziua a şaptea. 

2. Richard Fredericks, împreună cu majoritatea membrilor din Biserica Adventistă 
Damascus, au părăsit denominaţiunea şi s-au organizat într-o nouă biserică locală închinătoare 
în ziua întâi a săptămânii. 

3. Un cunoscut activist în lucrarea cu tinerii a anunţat la o convenţie a organizaţiei 
Promise Keepers din Phoenix, în iarna lui 2003, faptul că 80% din tinerii crescuţi în familii 
evanghelice încetează frecventarea bisericii după absolvirea liceului. Acest lucru ne indică 
faptul că provocarea de a păstra tinerii în biserică nu are un specific denominaţional. 
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Australia, puternic influenţată de cultura seculară, postmodernă, este 
o adevărată provocare pentru adventiştii de ziua a şaptea, în misiunea lor de 
a predica Evanghelia veşnică din Apocalipsa 14:6. 

Anii de aur ai evanghelizărilor publice de după cel de-al doilea război 
mondial, când botezurile numărau sute de candidaţi o dată, sunt acum de 
domeniul amintirilor. Administratorii bisericii, pastorii şi evangheliştii sunt 
puşi în faţa unei provocări de calibru: cum să câştigi suflete, cum să creşti 
bisericile, cum să le măreşti numărul de membri.

În ultimele două decenii, în Australia s-au dezvoltat două filosofii 
privitoare la creşterea bisericii, ele venind ca răspunsuri la postmodernism. 
Unii le-au numit abordarea „contemporană” şi respectiv „tradiţională”. 
Dar, pentru că aceşti doi termeni denotă lucruri diferite pentru diferiţi 
oameni, prefer să numesc cele două abordări prin alţi doi termeni, pe 
care îi voi explica: metoda de creştere a bisericii „pragmatică” şi respectiv 
„comisionară”.1 [n.tr., nota finală aduce mai multă lumină, cu exemple; 
termenul comisionar traduce co-missioned, în ideea împuternicirii misionare 
pe care o avem prin Marea trimitere din Matei 28, de a-L urma şi reprezenta 
pe Hristos în lume.]
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A. Pragmaticii sunt cei ce se arată dispuşi să încerce orice metodologie 
sau abordare, dacă ei cred că respectiva acţiune va face ca Biserica Adventistă 
să crească. Asta înseamnă dispoziţia de a învăţa de la alte denominaţiuni care, 
la momentul acesta, încă mai experimentează creştere a bisericii. Acţiunea 
pragmatică include noi forme de închinare, de muzică, noi standarde, chiar 
şi prezentări ale unor noi doctrine sau neglijarea unora dintre cele vechi, în 
favoarea spectacolului, unde toată lumea se simte bine. Pragmaticii tind să 
adopte în închinare abordarea contemporană de tip celebration. 

B. Comisionarii sunt cei care se arată dispuşi să aplice numai acele noi 
metode sau tehnici care sunt în deplină armonie cu sfaturile şi principiile 
de câştigare de suflete ce pot fi găsite în Biblie şi în Spiritul Profetic. Ei nu 
vor pune sub semnul compromisului nici măcar una din doctrinele biblice 
sau din standardele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Acceptând pe 
deplin misiunea evanghelică din Matei 28:18-20, cea care include cuvintele 
„şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit”, ei împlinesc, de asemenea, 
misiunea profetică din Apocalipsa 10:10,11, de a „prooroci din nou înaintea 
multor neamuri”. La vremea sfârşitului ei vor predica evanghelia veşnică 
împreună cu întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-12. Comisionarii 
pot fi descrişi ca fiind cei care încă mai susţin distincta solie adventistă, 
stilul de închinare tradiţional şi metodele de închinare aflate în armonie cu 
sfaturile Spiritului Profetic.

Acest articol trece în revistă cele două abordări ale creşterii bisericii, 
arătând cum au dat roade în cei 15 ani, în câteva biserici de renume din 
Diviziunea Pacificului de sud.

PelerInAjul Meu în BISerICI AMerICAne 
de TIP CeleBrATIon

La sfârşitul anilor ’80, o serie de administratori, evanghelişti şi pastori 
adventişti australieni căutau răspunsuri în faţa provocărilor din era post-
creştină. Îşi doreau să ştie care sunt metodele de succes pentru a-şi dezvolta 
bisericile şi a le creşte numărul de membri.

Cam în aceeaşi perioadă îşi făcea intrare în Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea şi „mişcarea celebration”. Publicaţiile de primă mărime ale 
bisericii anunţau cu surle şi trâmbiţe apariţia primelor biserici americane 
de tip celebration în Milwaukie şi Portland (statul Oregon) şi Colton (statul 
Carlifornia). Acest nou tip de biserică era considerat a fi răspunsul la 
problemele de creştere ale bisericilor noastre, cu atât mai mult cu cât sute şi 
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sute de oameni frecventau bisericile celebration. Am fost unul dintre pastorii 
care s-a înscris în acest pelerinaj la noile biserici apărute pe pământul 
american în denominaţiunea noastră.

Prima ocazie pe care am avut-o de a vedea mişcarea celebration 
în detaliu a fost în iunie 1990. Făceam parte dintr-un grup de 30 de 
pastori australieni care au mers într-un tur de cunoaştere a bisericilor ce 
experimentau un ritm alert de creştere în America, urmând ca, la rândul 
nostru, să învăţăm cum are loc creşterea unei biserici. Două dintre cele 
două biserici „crescânde” pe care le-am vizitat au fost Milwaukie şi Colton.       
Într-un entuziasm exploziv, pastorii lor ne-au împărtăşit faptul că mulţimi 
întregi de închinători participau la serviciile divine. Iar entuziasmul lor 
devenea contagios. Luam notiţe, completam agende, participam la serviciile 
lor de închinare.

Eram în al 38-lea an de pastoraţie, în ultima parte activând ca director 
de departament şi pastor evanghelist. Privind cu atenţie bisericile celebration 
nu am putut să nu-mi ascund o temere. Serviciile lor divine erau acompaniate 
de lumini, de sonor puternic, de muzică asemănătoare celei seculare, ca la un 
spectacol. Distinctivele adevăruri ale soliei celor trei îngeri sau ale Spiritului 
profetic făcuseră loc unor solii de „dragoste şi toleranţă”. Standardele bisericii 
suferiseră o soartă asemănătoare, membrii fiind încurajaţi să fie „iubitori” şi 
nu „judecători”. Culmea era că majoritatea celor ce erau atraşi la astfel de 
servicii de închinare nu realizau pericolele. Pur şi simplu îşi exprimau bucuria 
că o astfel de nouă manieră de prezentare a Evangheliei le adusese în viaţă 
dragoste, înţelegere, eliberare din legalismul adventist. 

Cu un zel demn de cea mai promiţătoare evanghelizare, membrii 
acestor biserici îndemnau pe toţi ceilalţi adventişti din bisericile din jur să li 
se alăture în această proaspăt descoperită experienţă. Cu siguranţă că astfel 
de biserici creşteau, şi creşteau rapid. Însă, în cea mai mare parte, creşterea 
se datora „transferului de membri” din celelalte biserici adventiste. Deşi 
planul era ca ele să atragă şi să convertească „de-alde Gheorghe şi Marioara, 
neduşi pe la biserică”, adevărul era că botezurile lor numărau foarte puţini 
noi convertiţi – nume efectiv noi pentru cărţile din ceruri. 

Chiar dacă unii dintre noi, cei prezenţi ca musafiri, am avut în minte 
câteva întrebări şi nedumeriri, nici unul nu bănuia măcar că, în scurt timp, 
ambele biserici celebration vizitate aveau să se prăbuşească, căderea lor 
atrăgând pierderea a sute de suflete. Pastorul din biserica Milwaukie 
a devenit atât de împotrivitor Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi 
învăţăturilor ei, până acolo încât influenţa sa distrugătoare de suflete s-a 
extins şi în Australia. De fapt, nici măcar nu ne trecea prin minte atunci 
că unul dintre pastorii care făcea parte din grup avea să „înfiinţeze” la 
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întoarcere o astfel de biserică celebration/contemporană, pe modelul celor 
observate. Şi cu atât mai puţin aveam să credem atunci că va suferi o soartă 
asemănătoare, cu pierderea propriei sale credinţe şi despărţirea comunităţii 
pe care o păstorea de Biserica Adventistă.

În acel tur de vizitare a bisericilor „crescânde”, a fost şi o mică 
comunitate adventistă care m-a impresionat. Se găsea în Norwalk, 
California. Pastorul adusese în decurs de doar câţiva ani o comunitate de 
250 de membri la una de 750. Ne-a mărturisit că a reuşit asta urmând cât se 
poate de strâns metodele de evanghelizare şi răspândire a adevărului, aşa 
cum apar ele în scrierile semnate de Ellen White. 

După întâlnire, cineva l-a întrebat care este părerea sa cu privire la 
bisericile celebration, şi de ce nu părea impresionat de ele. Ni s-a confirmat 
faptul că tot ceea ce părea a fi o creştere a bisericii era, în realitate, o „creştere 
prin transfer” din celelalte biserici adventiste. Creşterea din biserica sa avea 
corespondent şi în cărţile din ceruri, fiind suflete câştigate pentru Hristos 
ca rezultat al acţiunilor de evanghelizare şi de propovăduire prin studii 
biblice. 

Astfel, la întoarcerea în Australia a trebuit să iau eu însumi o 
decizie cu privire la metoda de creştere a bisericii: fie de tipul celebration, 
fie abordarea adventistă tradiţională. Altfel spus, aveam de ales între 
abordarea pragmatică sau cea care are în vedere o misiune mai înaltă. În faţa 
alternativei, am ales cea de-a doua opţiune.

Am hotărât să merg mai departe pe acest model, căutând dezvoltarea 
bisericii mele din Sydney pe baza sfaturilor Ellenei White din cărţile Lucrătorii 
Evangheliei şi Evanghelizarea, fără a face din ea o biserică celebration. Domnul 
a binecuvântat eforturile noastre şi, timp de 16 ani cât am fost pastor al 
bisericii Waitara din Sydney, am fost martorii a 235 de botezuri. Majoritatea 
erau „de-alde Gheorghe, nedus pe la biserică”, care, mai târziu, au devenit 
pastori, evanghelişti, câştigători de suflete pentru Domnul. În ultimii patru 
ani, de când m-am pensionat, această biserică a continuat să câştige suflete şi 
să crească. Este foarte greu să găseşti un loc liber la un serviciu de închinare, 
oricare ar fi el.

Atunci când am ales să nu fac din biserica mea o comunitate 
contemporană, de tip celebration, unii administratori din denominaţiune 
mi-au reproşat că nu sunt „progresist”. M-am apărat arătându-mă dispus 
ca, în cazul în care această mişcare celebration avea să se dovedească a 
fi metoda Domnului de a-şi conduce biserica, să subscriu şi eu. Până la 
momentul dovezii aveam să aştept. Însă, de-a lungul timpului de aşteptare 
şi monitorizare a mişcării, nu am reuşit să identific decât dezastre, atât în 
Australia, cât şi în America.



Chiar cresc bisericile? - E.B. Price 43

MIşCAreA CeleBrATIon 
în dIvIzIuneA PACIfICul de Sud

La momentul în care mişcarea celebration a fost lansată în Bisericile 
Adventiste de Ziua a Şaptea din Milwaukie şi Colton din America, unii 
pragmatici din Australia şi Noua Zeelandă s-au grăbit să le urmeze exemplul. 
Au fost plantate cinci astfel de biserici în Diviziunea Pacificul de sud, fiecare 
dintre ele adoptând un stil de închinare contemporan, de tip celebration. Pe 
nume: Cherrybrook, în Sydney, Cornerstone, în Noua Zeelandă, Fox Valley, în 
Sydney, Riverside în Perth şi Southside, în Brisbane.2

Aceste cinci biserici contemporane „plantate” în Diviziunea Pacificul 
de sud au experimentat, în primă fază, un mare transfer de membri din alte 
biserici adventiste, însă au cunoscut succese insignifiante în acţiunile lor de 
evanghelizare în ceea ce priveşte câştigarea de noi suflete pentru Împărăţie. 
Din păcate, patru din aceste cinci biserici nu mai fac parte din Biserica 
Adventistă. Asemeni surorilor din America, aceste biserici au cunoscut o 
tragică pierdere atât a membrilor, cât şi a pastorilor lor.3 

Dincolo de „plantarea” de noi biserici, unele comunităţi adventiste 
au aplicat şi alte metode celebration în procesul de creştere a bisericii. 
Adepţii lor din diviziune le-au promovat în mod cu totul special într-una 
din bisericile din Sydney (biserica Mt. Colah), sperând să demonstreze astfel 
succesul metodelor pragmatice. Însă, registrele oficiale ale conferinţei arată 
clar că această biserică a avut doar 19 botezuri în primii 9 ani de existenţă, 
iar în următorii 5 ani doar 1!4

O biserică pragmatică, considerată cândva „model”, are acum o 
participare atât de redusă încât se zbate să-şi menţină existenţa. În contrast 
cu această biserică celebration, vecina ei, „comisionara” (sau tradiţionala) 
comunitate Waitara a cunoscut o atât de evidentă creştere în noi suflete pentru 
Împărăţie, încât a fost rugată să ia în grijă şi biserica „model”.5 De fapt, multe 
dintre aceste biserici contemporane de tip celebration au mari probleme, iar 
liderii de conferinţe se simt din ce în ce mai stânjeniţi de existenţa lor, deşi, în 
anii trecuţi au fost printre cei mai aprigi susţinători ai lor.

APoSTAzIA luI ford

O presupunere greşită în cadrul mişcării contemporane de creştere 
a bisericii este ideea că doctrinele distinctive ale Bisericii Adventiste sunt 
o piedică în calea creşterii bisericii, şi, ca atare, ar trebui abandonate. Şi, 
culmea, tocmai bisericile care au ieşit din culoarul adventist tradiţional sunt 
cele aflate în stagnare!
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Spre exemplu, una dintre cele mai mari piedici în calea creşterii 
bisericii din Australia a fost apostazia unuia dintre cei mai talentaţi „fii” ai ei, 
Dr. Desmond Ford. Apostazia a fost asemeni unui uriaş tsunami care a adus 
devastare în întreaga Diviziune a Pacificului de sud. Pe parcursul câtorva 
decenii, Dr. Ford a predat ca profesor la Colegiul Avondale, punându-şi 
amprenta peste mai mult de o generaţie de profesori, studenţi şi viitori 
slujbaşi ai bisericii. În acelaşi timp, era văzut că un vorbitor popular, briliant, 
fiind prezent la diferite întâlniri laice sau pastorale.

Printre doctrinele adventiste pe care Ford le-a contrazis sunt: 
sanctuarul, anul 1844, judecata de cercetare, biserica rămăşiţei şi rolul 
Spiritului Profetic. În anul 1979, el a anunţat în mod public faptul că, de 
35 de ani, nu mai credea unele din doctrinele bisericii, şi asta pentru că nu 
putea pune în acord scrierile semnate de Ellen White cu epistola biblică către 
Evrei.6 În anul 2002, Ford a admis public, în cele din urmă, şi faptul că nu 
crede în „creaţia lumii în şase zile literale, acum câteva mii de ani”.7

Problema este că, timp de câteva decenii, Dr. Ford a predat cu totul 
altceva, şi a scris articole pentru diferite publicaţii adventiste8 în promovarea 
unora dintre aceste doctrine. Cartea sa pe nume Daniel este un exemplu în 
plus cu privire la această manieră duplicitară.

De-a lungul anilor, au fost voci în Australia care s-au ridicat 
împotriva învăţăturilor Dr. Ford. În anul 1976, a fost pus faţă în faţă cu 
Comitetul de Cercetări Biblice, acţiune solicitată de cei care erau îngrijoraţi 
de învăţăturile predate la Colegiul Avondale cu privire la „Sanctuar, Era 
Pământului şi a Inspiraţiei”9. Ford s-a apărat singur. Liderii grupului de 
fraţi interesaţi şi îngrijoraţi10 în acelaşi timp erau doi dintre evangheliştii cei 
mai plini de succes. Pentru a fi aduşi la tăcere, căci vocea lor era o exprimare 
necosmetizată împotriva învăţăturilor fordiste, celor doi le-a fost interzis să 
mai apară la amvoanele bisericii.11

După ce Dr. Ford a fost concediat din rândurile angajaţilor 
denominaţiunii, în anul 1980, o şocantă cifră de 180 de pastori au părăsit 
pastoraţia pe parcursul unei singure decade.12 Însă majoritatea susţinătorilor 
şi simpatizanţilor săi a rămas în biserică. De fapt, el însuşi i-a îndemnat să 
facă aşa, astfel încât ei să-şi poată folosi cu mai mult efect influenţa pentru a 
aduce schimbări în biserică. Şi mulţi dintre ei s-au putut bucura de poziţii de 
încredere şi responsabilitate.

În acest context, copleşitoarea influenţă a Dr. Ford în Australia a 
fost o provocare extraordinară pentru creşterea bisericii şi câştigarea de 
noi suflete, o provocare mai puternică decât toate forţele secularismului 
şi postmodernismului puse laolaltă. Care pastor sau laic ar lucra pentru 
câştigarea şi aducerea de suflete într-o biserică despre care el crede că 
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are probleme doctrinare? Ce drept la existenţă are Biserica Adventistă, ce 
misiune are, dacă ea nu este biserica rămăşiţă chemată de Dumnezeu, cea 
însărcinată cu misiunea de a chema pe poporul Său afară din Babilon prin 
păzirea poruncilor lui Dumnezeu?

Această perspectivă explică de ce a fost atât de uşor primită mişcarea 
celebration ca acţiune de creştere a bisericii în Australia. Maniera pragmatică 
a bisericilor celebration nu are în program predicarea doctrinelor unice ale 
Bisericii Adventiste, în acelaşi timp Ellen White fiind foarte rar menţionată.

Asocierea Dr. Ford şi a celor ce promovează învăţăturile lui cu acest 
model de creştere a bisericii este de notorietate în Australia. Unii chiar au 
dispreţuit administraţia la nivel de conferinţă şi l-au invitat la amvoanele 
lor, pentru a se adresa adunărilor13, în locuri unde oamenii se îngrămădeau 
să-l asculte.

Doi oameni foarte influenţi, care mai târziu aveau să ridice serioase 
îndoieli personale cu privire la încrederea ce ar trebui acordată Spiritului 
Profetic, au fost tocmai cei care au condus o delegaţie ce-şi dorea reabilitarea 
Dr. Ford pentru a predica din nou în bisericile adventiste.14

Cu această armată de pastori şi laici influenţaţi de Dr. Ford în 
Australia, creşterea bisericii a cunoscut serioase obstacole.

o nouĂ ţInTĂ A ProvoCĂrIlor – 
EllEn WhitE

Dincolo de punerea în umbră a doctrinelor distinctive ale Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, o altă presupunere greşită aflată în spatele 
unora dintre încercările de creştere a bisericii a fost perspectiva conform 
căreia mesajele din Spiritul Profetic nu au întotdeauna relevanţă pentru 
situaţii contemporane. Totuşi, chiar şi cu această diminuare a sfaturilor 
Ellenei White, bisericile nu au reuşit să cunoască o creştere!

În Diviziunea Pacificul de sud, unde doctrinele Dr. Ford au fost în 
deplină incompatibilitate cu învăţăturile Ellenei White, biserica australiană 
a fost martora unei continue denigrări a rolului şi autorităţii ei în problemele 
doctrinare.15 Susţinătorii Dr. Ford o promovează pe Ellen White mai mult în 
perspectiva rolului ei pastoral, în timp ce, cu subtilitate, distrug încrederea în 
scrierile ei în cele mai multe domenii pe care le-a adresat: teologie, sănătate, 
istorie, etc., evidenţiindu-i „erorile”.

Anul 2004 a fost, fără îndoială, un an de răscruce, reprezentând 
perioada celor mai puternice atacuri asupra Ellenei White venite tocmai 
din sânul bisericii. Totul a început cu un summit Ellen White la Colegiul 
Avondale. Printre vorbitorii de marcă s-au numărat unii dintre cei mai 
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puternici susţinători publici ai Dr. Ford, inclusiv cei care îl doriseră reabilitat 
în biserică în ultimii ani. În deplin contrast, cei despre care se ştia că susţin 
cu credincioşie activitatea Ellenei White, nici măcar nu au fost invitaţi să 
prezinte vreo lucrare.16

În acelaşi an, un conferenţiar de la Colegiul Avondale, instituţia nr.1 
a Bisericii Adventiste din Australia, şi-a publicat o provocatoare17 carte 
– Profeţii sunt oameni – o lucrare ce a beneficiat de o promovare largă prin 
intermediul unora dintre cei mai proeminenţi lideri de opinie ai bisericii. 
Această controversată carte a avut o reclamă dintre cele mai dizgraţioase, un 
desen ce o prezenta pe Ellen White alarmată, descoperită în faţa propriilor 
sale erori! Desenul a apărut chiar în publicaţia diviziunii, Record, iar mai apoi 
în forma unor postere de mărime trimise către fiecare biserică.

În februarie 2004, a apărut o serie de articole în revista Record, 
prezentând un interviu luat de redactorul publicaţiei unui influent istoric al 
bisericii şi conferenţiar în teologie. Interviul arunca mai multe îndoieli asupra 
lucrării Ellenei White. Teologul aducea acuzaţii grave, cum ar fi afirmaţia că 
scrierile ei conţineau erori, fiind „în parte bune şi în parte greşite”.18

Mulţi pastori şi laici credincioşi australieni au luat poziţie, pentru a 
clarifica situaţia. Unii au combătut direct insinuările.19 Alţii au încercat să 
ofere răspunsuri oamenilor din biserică. Acesta este motivul pentru care 
o carte de 400 de pagini, Cel mai mare dintre toţi profeţii20 are parte de o 
susţinută distribuţie chiar în mijlocul celor care, în mod normal, nu citesc 
publicaţiile semnate de autorii respectivi. Cartea nu doar documentează 
situaţia prezentată mai sus, ci oferă şi răspunsuri pentru fiecare acuzaţie 
îndreptată împotriva Ellenei White. Ar fi fost cu mult mai bine ca aceste 
răspunsuri să fi fost intermediate către poporul aflat în confuzie, printr-o 
publicaţie oficială a bisericii, cum este Record. 

Din fericire, la începutul anului 2005, evanghelistul diviziunii a reuşit 
să organizeze un eveniment pozitiv, materializat într-o serie de prezentări 
susţinute de o echipă de teologi de la Universitatea Andrews, SUA. Ei au 
răspuns celor mai serioase probleme ridicate de cartea Profeţii sunt oameni şi 
de articolele apărute în publicaţia Record.21 Copii ale acestor prezentări vor fi 
multiplicate pe tot cuprinsul diviziunii.

Biserica Adventistă australiană a fost binecuvântată de prezenţa vie 
şi de sfaturile Ellenei White timp de aproape 10 ani. Ca rezultat, Diviziunea 
Pacificul de sud a experimentat o creştere puternică a bisericii, instituţiile 
ei cunoscând, de asemenea, o dezvoltare susţinută. Însă, pe măsură ce şi-a 
pierdut încrederea în doctrine şi în Spiritul Profeţiei, şi-a pierdut consacrarea 
şi dispoziţia de a se sacrifica. Rezultatul a fost şi pierderea unora dintre 
instituţiile sale22, creşterea bisericii cunoscând un adevărat handicap. 
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Cei care şi-au pierdut încrederea în instrucţiunile venite direct de la 
Dumnezeu nu au mai găsit putere să urmeze sfaturile inspirate cu privire la 
creşterea bisericii. În mod pragmatic, ei apelează la metodele altor biserici, 
fie ele harismatice sau celebration. Astfel de metode doar gâdilă, dar nu au 
şi puterea de a naşte creştini adventişti de ziua a şaptea. Şi nici nu convertesc 
minţi secularizate. În Australia, biserica este din ce în ce mai conştientă 
că milioane de dolari şi timp la fel de preţios au fost irosite în astfel de 
experimente ce au eşuat.23

MIşCAreA hArISMATICĂ 
în AuSTrAlIA

Australienii, indiferent de apartenenţa creştină, au aglomerat 
bisericile harismatice, pline de energie, până acolo încât între anii 1996-
2001 participarea la serviciile lor de închinare a crescut de la 20 la 42%.24 
Şi asta în ciuda realităţii, conform căreia mersul la biserică – media 
săptămânală – a scăzut cu 7%, în timp ce prezenţa la liturghia catolică a 
scăzut cu 13%.25

Biserica harismatică Hillsong din Sydney atrage circa 18.000 de 
închinători pe săptămână26, la un serviciu de închinare care include 
dramatizare, trupă vocal-instrumentală, lumini, efecte speciale.27 A 
cunoscut o creştere anuală în medie de 1000 de închinători pe an în ultimii 
17 ani.28

Biserici ca Hillsong continuă să fascineze destui adventişti australieni 
care îşi doresc să identifice aspectele fenomenului care ar putea fi adoptate 
pentru ca şi Biserica Adventistă să se poată bucura de o asemenea creştere. 
Studenţii la teologie din Colegiul Avondale merg la Hillsong pentru a 
învăţa cum se măreşte efectivul unei biserici. Se crede că această biserică a 
avut o mare influenţă asupra primei biserici adventiste celebration aflate în 
imediata apropiere – Cherrybrook.

Din nefericire, Cherrybrook s-a prăbuşit atunci când 80% din 
membrii ei s-au organizat într-o biserică independentă, vorbitoare în 
limbi, închinându-se în ziua de duminică.29 Şi totuşi succesele unor biserici 
harismatice precum Hillsong încă au o puternică influenţă asupra stilului de 
închinare din multe biserici adventiste australiene.

Atunci când un pastor este clătinat de influenţa apostaziei lui Ford, 
nu mai poate predica cu aceeaşi putere solia adventistă. El şi membrii 
ce gândesc asemeni lui, încercând să-şi dezvolte comunităţile, se întorc 
adesea la metodele bisericilor harismatice, la modele de închinare gen show. 
Rezultatele au fost adesea dezastruoase, secătuind resursele.
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CreşTereA BISerICII în CoMunITĂţIle 
AdvenTISTe „TrAdIţIonAle”

Cele mai multe dintre bisericile australiene care experimentează o reală 
creştere a numărului de membri sunt bisericile „tradiţionale” – adică acele 
biserici situate pe linia de centru a denominaţiunii, care urmează sfaturile 
Bibliei şi ale Spiritului Profetic pentru împlinirea misiunii Evangheliei.30 

Chiar dacă simpla pretenţie de a fi biserică „tradiţională” nu implică 
neapărat şi garanţia creşterii bisericii tale, un lucru este cert – roadele sunt 
aduse de promovarea soliei adventiste şi a metodelor de evanghelizare care 
s-au dovedit valoroase de-a lungul timpului. Personal, pot să certific acest 
lucru pentru că eu, alături de mulţi alţii, le-am pus la încercare!

Am fost director de departament în administraţie timp de 14 ani. Dar 
în anul 1984, când mi-am dat seama de devastarea nestăvilită a apostaziei 
lui Ford, ce ameninţa evanghelizarea şi creşterea bisericii din Australia, am 
cerut privilegiul de a reintra în lucrare ca pastor de comunitate. Am vrut 
să verific dacă sfaturile date în mod special de Dumnezeu pentru lucrarea 
poporului Său, în ceea ce priveşte creşterea bisericii, mai asigură sau nu 
succesul.

Mi-a fost dată o biserică într-o zonă dificil de evanghelizat, o suburbie 
a metropolei Sydney – Waitara. Biserica se lupta cu efectele apostaziei lui 
Ford. Era pe jumătatea goală, iar restul membrilor se împărţeau în două 
tabere.

Comunităţii i-au fost date ca hrană, explicit, predici adventiste de 
calibru. Au fost eliminate orice îndoieli cu privire la învăţăturile şi misiunea 
bisericii rămăşiţă din care făceau parte. Apoi, folosind sfaturile Bibliei şi ale 
Ellenei White, membrii au fost instruiţi în metode de câştigare de suflete.31 
Curând au început să vină la adunare împreună cu prietenii lor, studiind 
şi pregătindu-i pentru botez. Au fost invitaţi evanghelişti32 care să ajute în 
lucrarea publică de seceriş.

În scurt timp, biserica ce număra 300 de locuri era plină în fiecare 
sabat. A fost nevoie de instituirea unui al doilea serviciu de închinare pentru 
ca enoriaşii să poată participa în condiţii acceptabile. În cei 16 ani în care am 
păstorit această comunitate am avut 235 de suflete care au intrat în biserică 
prin botez33, 18 alte persoane fiind rebotezate. De 4 ani de când am ieşit la 
pensie, această puternică biserică a continuat să crească. Astăzi este greu 
să găseşti un loc liber la oricare dintre serviciile de închinare care au loc în 
sabat.

Multe alte exemple ar putea fi prezentate pentru a demonstra că aceste 
metode de evanghelizare sunt eficiente în Australia seculară. Un exemplu 
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de primă mărime este comunitatea Woollahra, situată într-o altă suburbie 
a metropolei Sydney, în zona cea mai cosmopolită şi mai seculară din toată 
Australia.34 Marea clădire a bisericii Woollahra aduna doar câteva suflete 
pe băncile sale, până acolo încât închiderea ei părea a fi un gest de bun simţ. 
Atunci, pastorii locali au pornit acţiuni de evanghelizare publică, seminarii 
de profeţie, metode de evanghelizare adventiste eficiente, bazate pe Spiritul 
Profeţiei.35 Rezultatele s-au materializat în botezuri, iar în câţiva ani biserica 
a devenit neîncăpătoare în fiecare zi de sabat.

Ideea centrală pe care vreau să o subliniez: indiferent de apelativul 
cu care se identifică o biserică – pragmatică sau comisionară – ea nu creşte 
atâta vreme cât nu va promova şi predica soliile adventiste distinctive, până 
când nu va urma sfaturile Bibliei şi ale Spiritului profetic în acţiunile de a 
duce la îndeplinire misiunea Evangheliei. Bisericile contemporane de tip 
celebration, prin chiar natura lor, tind să predice o solie diferită şi să adopte 
diferite alte metode de creştere a bisericii. Acesta este şi motivul pentru care, 
în ciuda publicităţii, ele se prăbuşesc.

ProvoCAreA fInAlĂ – 
AuSTrAlIenII SeCulArIzAţI

Din rezultatele pe care vi le-am împărtăşit pe parcursul acestui 
capitol, este cât se poate de clar că nu e nevoie să fii un geniu ştiinţific pentru 
a-ţi da seama de ineficienţa tentativelor de a creşte Biserica Adventistă 
prin adoptarea unor stiluri de închinare contemporane de tip celebration, 
al căror revers este desconsiderarea doctrinelor noastre distinctive, 
subminarea încrederii în Spiritul profetic, îmbrăţişarea mişcării penticostal-
harismatice. Astfel de biserici nu doar că nu au crescut, ci, într-un procent 
de 80% (patru biserici din cinci) au încetat a mai fi comunităţi adventiste de 
ziua a şaptea! Prin contrast, datele arată că bisericile care au adoptat solia 
adventistă de ziua a şaptea şi care încă promovează abordările adventiste ce 
s-au demonstrat eficiente în evanghelizare, sunt bisericile care se bucură de 
creştere a numărului de membri chiar şi în Australia cea seculară.

Concluzia de mai sus are câteva implicaţii cu bătaie lungă pentru 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Suntem provocaţi să răspundem la o 
întrebare: Ce exemple biblice avem care să poată fi urmate în abordarea şi 
câştigarea minţilor secularizate?

„Nu există Dumnezeu, nici măcar cel despre care se spune Dumnezeu 
îi ajută pe cei ce se ajută singuri.” Aşa scria un cititor publicaţiei Sydney Morning 
Herald, într-o scrisoare publicată la poşta redacţiei în data de 3 ianuarie 
2005. Ce se poate face pentru a converti acest tip de australieni, complet 
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secularizaţi? Ce noi metode ar trebui introduse, ce schimbări eficiente ar fi 
necesare în metodologia noastră de evanghelizare pentru a câştiga un astfel 
de om?

O descoperire interesantă, pe care o aflăm din Biblie, este aceea 
că există doar câteva tentative în care Isus sau ucenicii Săi au abordat în 
special minţi seculare – sau cel puţin în care găsim aplicarea unor metode 
pragmatice ori contemporane acelei vremi.36

Isus le-a spus ucenicilor Săi: „să mergeţi mai degrabă la oile pierdute 
ale lui Israel” (Matei 10:6). Femeii siro-feniciene i-a spus de asemenea: „Eu 
nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel” (Matei 15:24). Cu 
toate acestea Isus i-a slujit nevoilor ei la fel ca şi celorlalţi, după cum S-a 
purtat şi cu sutaşul roman sau cu femeia samariteancă atunci când ei au 
demonstrat o credinţă uneori mai mare decât cea a lui Israel. Cu greu am 
putea cataloga drept seculari astfel de oameni.

Să nu uităm un fapt: Isus Hristos a avut metode de evanghelizare, 
dar nu s-a apropiat de femeia samariteancă fredonând hituri romane sau 
travestit în samaritean. Nu avea nevoie să facă asta. El avea o solie pe care să 
i-o prezinte femeii, şi nu a folosit ambiguităţi pentru a-şi exprima punctul de 
vedere. Astfel a putut-o cuceri, iar ea, la rândul ei, a putut câştiga alte suflete. 
Acestea au fost metodele lui Isus de creştere a bisericii.

Apostolii, atunci când au început acţiunea de evanghelizare ce avea 
ca ţintă capătul pământului, au folosit ca metodă evanghelistică, în general, 
abordarea „oamenilor temători de Dumnezeu”. Pavel, spre exemplu, i-a 
căutat în sinagogi sau acolo unde nu erau adunări în sinagogi, pe malurile 
apelor. Aşa a reuşit să câştige cele mai multe suflete.

Dar, pe colina lui Marte din Atena, Pavel a trebuit să facă faţă 
secularismului. Ellen White spune37 că, în mod pragmatic, el „a căutat să-şi 
adapteze stilul la caracterul publicului său; a întâmpinat logica cu logică, 
ştiinţa cu ştiinţă, filosofia cu filosofie.” Iar rezultatul a fost „puţin rod”. 
Apoi el a decis să meargă la Corint şi să predice o solie puternică, ignorând 
o cultură seculară greacă, manifestată prin „vorbire sau înţelepciune 
strălucită”, alegând să nu predice nimic altceva „decât pe Isus Hristos şi pe 
El răstignit” (1Corinteni 2:1-2). Aici Pavel a experimentat o reală creştere a 
bisericii, o nouă comunitate fiind înfiinţată! Nu în Atena!

Oare se găsesc şi în Australia destui „oameni temători de Dumnezeu” 
cu care să se poată lucra, prin care se poate experimenta creşterea bisericii? 
Răspunsul va surprinde.

Un sondaj recent afirmă că 46% dintre australieni cred că vor ajunge la 
ceruri după moarte38, iar „28% dintre noi credem că Pământul a fost creat în 
şase zile.”39 Chiar dacă Australia este mult mai secularizată decât America, 
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cele 10 milioane de australieni care cred că vor merge în rai după moarte, 
cele aproape 6 milioane care cred că pământul a fost creat în şase zile, oferă 
un mediu excelent pentru a ne continua eforturile evanghelistice.

Aceşti oameni aşteaptă să asculte mai multe solii despre Cer, despre 
Creator, despre Isus Hristos şi El răstignit. Solia adventistă de ziua a şaptea, 
predicată în plinătatea ei, nu a fost niciodată mai plină de relevanţă. Ea 
asigură creşterea bisericii chiar şi într-o Australie secularizată.

Văzând în jurul nostru semne traumatizante ale celei de-a doua veniri 
a Domnului nostru, şi amintesc aici un 11 septembrie sau tsunami din Asia, 
oamenii seculari devin din ce în ce mai deschişi lucrării Duhului Sfânt. 
Iar asta nu se va face prin show, ci printr-o solemnă predicare a tuturor 
adevărurilor biblice şi printr-o metodologie consecventă adevărurilor ce   
ne-au fost date ca popor.

A aduce sufletele spre o deplină şi mântuitoare cunoaştere a lui Isus 
Hristos solicită multă consacrare, rugăciune şi lucrare. Din acest punct de 
vedere nu s-a schimbat nimic faţă de vremea lui Isus sau a ucenicilor Săi. Pur 
şi simplu nu există scurtături. Trebuie să clădim structuri de rezistenţă, pe 
Stâncă, şi nicidecum ceva superficial, pe nisip!

Este foarte posibil ca cei ce aleg metodele „mai uşoare” de creştere 
a bisericii să ajungă la momentul în care mulţimi de oameni să strige 
„Doamne, Doamne”, ba chiar să le vadă făcând mari minuni în numele 
Său. Acelaşi Isus însă ne avertizează că celor ce nu vor să împlinească voia 
Sa le va adresa înfricoşătoarele cuvinte: „Niciodată nu v-am cunoscut. 
Depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:21-23)

noTe: 

1. La momentul în care bisericile celebration din America şi apoi Australia au început 
să se prăbuşească, conducătorii bisericilor aliniate la mişcarea celebration au făcut eforturi 
de a se distanţa de cuvântul „celebration”. S-au folosit la schimb termeni ca „alternativ” sau 
„contemporan”. Însă chiar şi cuvântul „contemporan” poate desemna diferite caracteristici 
pentru diferiţi oameni. Definiţiile termenului „contemporan” variau de la biserici celebration 
în toată puterea cuvântului (unde doctrinele adventiste distinctive şi practicile de stil de viaţă 
erau trecute în plan secundar, în timp ce se adoptau stiluri de închinare penticostal-harismatice, 
muzică seculară, drame stil Hollywood şi alte tertipuri evanghelistice pentru a ajunge la 
„nemembri”), la biserici bine poziţionate în adventism, dar care totuşi diferă de bisericile 
„conservatoare” sau tipic adventiste prin faptul că la serviciile de închinare se cântă ritmat piese 
din cartea de imnuri a denominaţiunii. Nici termenul „tradiţional” nu e foarte explicit, pentru 
că poartă conotaţii de „stil vechi”, „din Evul Mediu” sau „împotmolire” – un stil de acţiune care 
refuză să exploreze noi maniere de abordare a lucrurilor. De menţionat însă faptul că o Biserică 
Adventistă întemeiată în Scripturi poate rămâne fidelă soliei sale şi metodelor de creştere a 
bisericii aprobate de Spiritul Profetic fiind, în acelaşi timp, inovativă. Ca exemplu, observaţi 
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succesele demonstrate de H.M.S Richards, Mark Finley, C.D. Brooks, Doug Batchelor, etc., care, 
în acţiunile lor de evanghelizare au folosit tehnologia de ultimă oră a timpului lor. De aceea, 
nedorind să fim greşit înţeleşi, vom alege să nu folosim termenii „contemporan” şi „tradiţional” 
decât dacă sunt definiţi fără echivoc. Acesta este motivul pentru care am ales alte două expresii 
– „pragmatici” şi „comisionari”.

2. O analiză detaliată a rezultatelor botezurilor şi transferurilor de membri poate fi 
găsită în cartea Creşterea bisericii în bisericile contemporane din Diviziunea Pacificul de sud pe care 
am scris-o în anul 2002, p. 1.

3. Pentru o perspectivă de profunzime asupra scenei din America de Nord, citiţi 
capitolul (anterior) Am fost prostiţi semnat de Richard O’Ffill. De asemenea, se poate verifica 
lucrarea de cercetare cu titlul „Poate biserica să fie în acelaşi timp relevantă şi supravieţuitoare?” 
din revista Adventists Affirm (toamna 2002), semnat de Jay Gallimore, preşedintele conferinţei 
Michigan sau raportul său prezentat la 14 martie 2002 pastorilor din conferinţa sa.

4. Vezi nota 2, p. 4.
5. Vezi nota 2, p. 5.
6. J. Robert Spangler, editor, revista Ministry, octombrie 1980, p. 4.
7. Wesley Center, Sydney, 3 august 2002.
8. Desmond Ford, „Creatorul la curtea de judecată – doctrina judecăţii de cercetare 

nu este un dispozitiv de schimbare la faţă, ci o parte integrantă a evangheliei veşnice”, articol 
publicat în Review and Herald la 18 octombrie 1962 sau „Judecata”, articol publicat în Ministry 
în iulie 1979.

9. Pastorul J.W. Kent a condus un grup de 16 persoane, protestând în faţa Comitetului 
de Cercetări Biblice la 3-4 februarie 1976.

10. „Concerned Brethren” (frăţietatea îngrijorată) a fost termenul sub care s-a luat în 
derâdere tabăra oponentă noii teologii a Dr. Ford.

11. Pastorilor J.W. Kent şi G. Burnside le-a fost interzis să mai predice în biserici la data de 
18 decembrie 1978, din pricina opoziţiei lor faţă de Dr. Ford. La momentul decesului, în anul 1994, 
pastorul Burnside, încă mai avea unele restricţii neridicate privitoare la libertatea de a predica.

12. Dr. Harry Ballis discută în teza sa de doctorat prezentată la Universitatea Monash, 
Melbourne, situaţia celor 180 de pastori care au părăsit biserica.

13. Fostul pastor al bisericii Cherrybrook, acum în Charleston, a făcut acest lucru. S-a 
întâmplat, de asemenea, şi în bisericile Castlehill şi Kellyville.

14. Unul dintre ei a fost Dr. Arthur Patrick. Specialist în istoria bisericii, a slujit în 
diferite poziţii în cadrul bisericii, incluzând aici pastor-evanghelist, capelan, conferenţiar şi 
director al Centrului de documentare Adventist de Ziua a Şaptea/Ellen White din cadrul 
Colegiului Avondale. Recent a ridicat serioase îndoieli cu privire la scrierile Ellenei White prin 
intermediul celor patru „conversaţii” avute cu editorul publicaţiei Record, revistă oficială a 
Diviziunii Pacificul de sud (articole publicate la 7, 14, 21, 28 februarie 2004).

15. Articolul „Rolul Ellenei White în probleme doctrinare”, publicat în Ministry în 
octombrie 1980, a constituit un răspuns faţă de respingerea afirmată la Glacier View de Dr. Ford 
cu privire la autoritatea sfaturilor divine ale Ellenei White în probleme de teologie. 

16. Dr. Allan Lindsay, prezentatorul excelentei serii video „Păzitorii luminii”, un 
respectat fost director al Centrului de documentare Ellen White, nu a fost invitat să prezinte 
vreo lucrare, aşa cum au fost ceilalţi vorbitori.

17. Dr. Lester Devine, director al Centrului de documentare Ellen White, a folosit acest 
termen [„provocatoare”] pentru a recomanda cartea.

18. Bruce Manners şi Arthur Patrick, articolul „Ellen White în ziua de astăzi, partea a 
4-a”, fiind publicat în Record la 28 februarie 2004.

19. Jan Knopper, fost director al departamentului DP din cadrul diviziunii a provocat 
autorii articolelor din Record, care pretinseseră că Ellen White a comis erori ale datelor istorice, 
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să vină şi cu dovezi în favoarea afirmaţiilor lor. Nu au reuşit să facă asta, dar nici nu şi-au 
retractat afirmaţiile. 

20. Russell R. Standish şi Collin D. Standish, Cel mai mare dintre toţi profeţii, Highwood 
Books: Narbethong, Victoria, Australia, 2004.

21. Evanghelistul diviziunii este Geoff Youlden [n.tr. – în România este cunoscut ca 
prezentatorul seriei video În căutarea unui răspuns], iar teologii invitaţi din America sunt: Dr. Jiri 
Moskala, Dr. Larry Lichtenwalter şi Dr. Denis Fortin.

22. Diviziunea Pacificul de sud a pierdut 7 din cele 9 spitale şi un întreg lanţ de 
restaurante şi magazine de alimentaţie sănătoasă.

23. Uriaşe sume de bani – atât de la conferinţe, cât şi de la comunităţi locale – au fost 
investite pentru înfiinţarea unor biserici celebration care, mai târziu, s-au prăbuşit. Seria video 
intitulată „Pe urmele utopiei” a costat 1 milion de dolari americani, dar nu a avut succesul 
scontat.

24. Articolul „Hallelujah in the Hills”, publicat în revista Sydney Sun Herald, 7 noiembrie 
2004.

25. Articolul “Credincioşii se îndreaptă către noi biserici”, publicat în revista Sydney Sun 
Herald, 9 ianuarie 2005. Sursa: Sondajul naţional asupra vieţii religioase.

26. Articolul „Hallelujah in the Hills”, publicat în revista Sydney Sun Herald, 7 noiembrie 
2004.

27. Articolul „How Great Thou Aren’t” [n.tr. – Ce mare eşti, oare?, cunoscută invocaţie 
a divinităţii, prezentată aici printr-o negaţie ironică] publicat în revista Syndey Morning Herald, 
21 decembrie 2004.

28. Articolul „Hillsong se roagă pentru o minune”, Sydney Morning Herald, 13 decembrie 
2004.

29. Vezi nota 2, p. 2.
30. Observaţi faptul că definesc ce înţeleg prin termenul „tradiţional”. Totuşi, revedeţi 

nota 1 a acestui capitol pentru a cunoaşte motivele ce mă fac să evit folosirea termenului 
„tradiţional”.

31. Louis Torres, Colegiul Misionar de Evanghelizare, SUA, a început să prezinte 
programe de instruire pentru evanghelişti în anul 1993.

32. Geoff Youlden, evanghelistul diviziunii, a condus o serie de programe publice. În 
anul 2001 a devenit pastorul senior al comunităţii în perspectiva de a o transforma în centru de 
instruire pentru  membrii laici australieni.

33. Vezi nota 2, p. 5.
34. Aici se regăsesc cele mai luxoase case din Sydney, inclusiv cunoscutul „King’s 

Cross”, cartier al pornografiei/prostituţiei.
35. Pastorii sunt Milton Krause şi Gary Kent.
36. Louis R. Torres, Actualizând Evanghelia, lucrare nepublicată.
37. Ellen White, Istoria faptelor apostolilor, p. 244.
38. Mark Coultan, articolul „Biblia stoarce evoluţionismul”, publicat în Sydney Morning 

Herald, 28 octombrie 2004.
39. John Savage, Poşta redacţiei în Sydney Morning Herald, 30 octombrie 2004.





Capitolul 4

Am crezut o minciună
Cum să faci o biserică să nu crească

Autor: PhiliP Mills

(Medic - medicină fizică şi reabilitare, 
Facultatea de Medicină, Universitatea Kansas)

Traducere: Lucian ŞTefănescu 
(pastor, traducător, 

redactor şef-adjunct Pro Logos)

La mijlocul lunii iunie 1941, Vulpea Deşertului, mareşalul german 
Erwin Rommel, aflat la baza lui egipteană de lângă Libia, stătea în cumpănă 
dacă să cucerească succesiv Alexandria, Cairo şi Canalul Suez. Cu versata sa 
Afrika Korps, era hotărât să-i scoată afară din nordul Africii pe britanicii aflaţi 
sub comanda Generalului Archibald Wavell. Golful Alexandriei era ticsit 
de nave de aprovizionare britanice, iar Rommel ştia că, pentru a fi sigur de 
reuşită, trebuia să distrugă acest port, îndepărtând, astfel, un port maritim 
esenţial aliaţilor pentru înnoirea trupelor şi completarea arsenalului.

Pentru a salva acest port, britanicii au pus la cale una din cele mai 
inteligente farse ale războiului. Locotenentul Jasper Maskelyne, un magician 
profesionist, a elaborat un plan minuţios, lipsit de scrupule. S-a construit ra-
pid un fals port Alexandria cam la o milă de-a lungul coastei la Maryut Bay.

Din aer, în timpul zilei, Maryut Bay părea o aşezare tipic egipteană 
de cocioabe, însă noaptea, o reţea ingenioasă de lumini şi umbre, la nivelul 
solului, reproducea întocmai portul Alexandria. Structuri marionetă 
din pânză au fost construite pentru a părea nişte vase uriaşe în port. Un 
simulacru de far a fost aşezat pe linia ţărmului pentru a-i „ghida” pe piloţii 
bombardierelor din Luftwaffe. Au fost plasaţi explozibili care să simuleze 
explozia muniţiei.
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Falsul port era complet operaţional în seara zilei de luni, 23 iunie, 
însă Luftwaffe nu s-a arătat. În noaptea următoare, totuşi, bombardierele au 
apărut. La început au zburat jos şi repede spre portul Alexandria. La vreo 
două mii cinci sute de metri dedesubt, luminile din Maryut Bay licăreau 
pline de viaţă în timp ce adevăratul port, Alexandria, era înveşmântat      
într-un întuneric total. Pe măsură ce piloţii germani se apropiau, nebănuind 
nimic, au fost derutaţi. În loc să se încreadă în instrumentele şi hărţile lor, 
piloţii din fruntea escadrilei s-au bazat pe ceea ce vedeau şi, spre uşurarea 
comandantului portului Alexandria, bombardierele Luftwaffe s-au întors 
spre Maryut Bay. Pe măsură ce avioanele inamice se apropiau de falsul port, 
luminile s-au estompat amăgitor, ca şi cum ar fi fost camuflate în aşteptarea 
raidului! Focul antiaerienelor a lovit cu furie avioanele, în timp ce acestea îşi 
aruncau în van bombele pe plaja nisipoasă.

Pentru desăvârşirea farsei, în timpul comunicaţiilor special destinate 
interceptării de către germani, comandanţii aliaţi s-au prefăcut a fi îngrijoraţi 
de avariile portului şi, chiar în timp ce bombele cădeau la Maryut Bay, 
brigăzile militare din portului Alexandria au răspândit cu repeziciune peste 
adevăratul oraş şi în portul acestuia „resturi” de vase şi „dărâmături” din 
hârtie cu scopul de a simula în faţa avioanelor de recunoaştere că ţintele ar 
fi fost serios deteriorate.

Trucul a fost cum nu se poate mai eficient. Piloţii germani şi ofiţerii 
de spionaj au crezut că bombardamentul a fost reuşit şi distrugător. Timp 
de opt nopţi atacurile feroce au continuat, fără ca cea mai mică daună să fie 
produsă adevăratului port. Apoi, crezând că portul este distrus, atacurile 
au încetat. Hitler şi-a îndreptat atenţia înspre Rusia. Săptămâna următoare, 
întăririle aliaţilor au început să sosească. Rommel a pierdut bătălia chiar în 
săptămâna în care credea că a fost câştigată.1

Acum să încercăm să facem câteva conexiuni. Ar putea exista vreo 
legătură spirituală între acest episod legendar din zilele celui de-al doilea 
război mondial şi senzaţionala mişcare a creşterii bisericii care pare să ia 
creştinismul cu asalt în zilele noastre? Mai exact, este posibil ca Satana să 
folosească cu succes o strategie similară pentru a-i amăgi pe creştini?

NoI MeTode de CreşTere A BISerICII

Astăzi, „creşterea bisericii” este aproape o mantra printre creştinii 
evanghelici. „Creşterea bisericii” înseamnă extinderea Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi înfrângerea lui Satana. S-au scris sute de articole şi au fost 
susţinute numeroase expuneri cu privire la acest subiect. Cărţi, clipuri şi 
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casete, promiţând secretele „creşterii bisericii” sunt produse aproape fără 
limită. S-a creat un vocabular cu totul nou, conţinând expresii precum 
„servicii divine adaptate la public” [n. tr., ideea e că se va predica nu cum 
ar vrea pastorul, ci cum vrea publicul să audă]. Instituţii, centre şi „experţi” 
în „creşterea bisericii” oferă seminarii care promit să dubleze sau chiar 
să tripleze dimensiunile congregaţiei. O căutare Google pe acest subiect 
afişează 260.000 de site-uri2!

Tot ce are legătură cu biserica a fost studiat pentru impactul său asupra 
„creşterii bisericii”. Arhitectura, amplasarea şi numele bisericii; garderoba 
pastorului, formatul buletinului, întâmpinarea diaconilor, stilul şi ordinea 
liturgicii – toate au fost analizate. Relaţiile publice şi tehnicile de marketing 
sunt folosite cu precădere, într-un efort de a ataca împărăţia întunericului. Se 
simte parcă şi în aer o schimbare. Însă este posibil ca oamenii lui Dumnezeu 
să fie deviaţi de la adevăratul inamic şi de la adevăratele ţinte? E posibil ca 
această manie a „creşterii bisericii” să se bazeze, de fapt, pe o iluzie?

O atentă trecere în revistă a rezultatelor mişcării de „creştere a 
bisericii” oferă puţine dovezi care să sugereze că a cauzat vreo pagubă, cât 
de mică, împărăţiei lui Satana. În mod surprinzător, în timp ce mişcarea de 
„creştere a bisericii” a avut un efect profund asupra bisericilor din întreaga 
Americă de Nord, ponderea populaţiei care participă în mod regulat la 
biserică se află într-un declin constant.3

Nu cumva bombele „creşterii bisericii” nu ajung să lovească vreo ţintă 
satanică reală? Nu cumva reduc ele activele împărăţiei lui Dumnezeu, în 
timp ce lasă neatinsă împărăţia întunericului? Nu cumva e posibil ca, în loc 
să fie biserica aceea care cucereşte lumea, în realitate, lumea să fie aceea care 
face incursiuni cotropitoare în biserică?

Willow Creek Community Church, una dintre cele trei megabiserici 
fruntaşe în mişcarea „creşterii bisericii”, se bucură de o participare medie 
considerabilă de 15.000 de oameni, ajungând uneori chiar la 20.000; totuşi 
acum s-a stabilizat şi nu mai experimentează o creştere semnificativă. Stilul 
ei a fost exportat în bisericile europene având ca rezultat dezamăgire şi eşec.4 
Deşi în mod ostentativ biserica îi are ca ţintă pe „nemembri”, ea a fost vădit 
ineficientă în atingerea acestui public ţintă. Marea majoritate a membrilor 
ei pur şi simplu s-a transferat din bisericile catolice şi protestante din 
împrejurimi, preferând stilul antrenant al acesteia modurilor de închinare 
oferite de propriile denominaţiuni. Mai puţin de 700 de membri contribuie 
financiar.5 Numărul acelora care se înscriu şi termină clasele de catehizare 
este scăzut. Participantul obişnuit are o prezenţă sporadică. Un cercetător 
a concluzionat, „Willow Creek s-ar putea să nu fie atât de eficientă în 
crearea unor creştini deplin funcţionali precum pare”.6 Creşterea acestei 
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biserici a redus participarea la bisericile din vecinătate; în acelaşi timp, 
nu există dovezi suficiente că această biserică ar fi adus vreo schimbare, 
în ansamblu, în participarea săptămânală reală la biserică. Din nefericire, 
în timp ce unii membri mărturisesc cu căldură despre schimbarea pe care 
Willow Creek a produs-o în vieţile lor, cercetările întreprinse asupra lor 
descoperă că persoanele din biserica Willow Creek reflectă comunitatea în 
aspecte precum procentajul de divorţ, infidelitatea conjugală, etc. Se pare 
că biserica nu a adus nici o diferenţă determinabilă sau semnificativă din 
punct de vedere statistic în moralitatea membrilor sau a obştei comunitare. 
Nu cumva bombele bisericii explodează fără vreun efect pe nisipul surd 
al plajei? Nu cumva acest tip de evanghelism este mai mult formă decât 
fond?

Cum sunt aceşti convertiţi în comparaţie cu cei rezultaţi în urma 
lucrării lui Pavel? „Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia 
lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! 
Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi 
aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.” (2Corinteni 7:11)

Are loc o convertire autentică? „Pentru fiecare suflet cu adevărat 
convertit, relaţia cu Dumnezeu şi cu cele veşnice va constitui chestiunea 
majoră a existenţei. Însă unde este, în bisericile populare de astăzi, spiritul 
de consacrare faţă de Dumnezeu? Cei convertiţi nu leapădă mândria şi 
iubirea de lume. Ei nu sunt mai dispuşi să se lepede de sine, să-şi ia crucea 
şi să-L urmeze pe Isus cel blând şi smerit, decât erau înainte de convertirea 
lor.”7

Am fost avertizaţi că Satana va încerca să împiedice o adevărată 
redeşteptare „prin introducerea uneia false. În acele biserici pe care le poate 
aduce sub puterea sa înşelătoare, va face să pară că binecuvântarea specială 
a lui Dumnezeu este revărsată; se va manifesta ceva ce este considerat drept 
un interes religios deosebit. Mulţimile vor exulta că Dumnezeu lucrează 
în mod minunat în favoarea lor, în timp ce lucrarea este a unui alt spirit. 
Sub o mască religioasă, Satana va căuta să-şi extindă influenţa asupra 
lumii creştine.”8 Nu cumva mişcarea de „creştere a bisericii” să fie una din 
împlinirile acestei avertizări profetice?

Madison Avenue nu este o sursă sigură pentru determinarea 
metodelor corespunzătoare de evanghelizare în biserică. Numai Biblia 
este. Mulţimile vor prefera întotdeauna să asculte mai degrabă de fabulaţii 
decât de adevăr. (2Timotei 4:4) Mesajul unui politician poate să se bazeze pe 
sondaje de opinie, însă mesajul nostru trebuie să se bazeze pe Scriptură.

Biserica primară reprezintă un model pentru o autentică „creştere 
a bisericii”. Aceasta nu se datora faptului că apostolii predicau ceea ce îşi 
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doreau ascultătorii să audă. Pavel nu şi-a început lucrarea în Corint sau în 
Efes făcând sondaje şi studii demografice. Inspiraţia descoperă de ce ucenicii 
erau atât de eficienţi:

Ei nu îşi modelaseră credinţa şi învăţătura ca să se 
potrivească dorinţelor ascultătorilor lor, nici nu au ţinut 
ascunse adevăruri esenţiale pentru mântuire în încercarea de 
a-şi face învăţătura mai atrăgătoare. Ei prezentaseră adevărul 
cu simplitate şi claritate, rugându-se pentru convingerea şi 
convertirea sufletelor. Şi se străduiseră să-şi aducă viaţa în 
armonie cu propria învăţătură, pentru ca adevărul prezentat să 
se recomande singur conştiinţei tuturor oamenilor.9

Întrebarea „Cât de mare este biserica mea?” nu este o întrebare biblică. 
Ea nu se află în centrul Bibliei. De două ori Domnul a trebuit să-i spună lui 
Ghedeon: „Poporul este prea mult” (Judecători 7:2,4). Regele David a fost 
mustrat pentru numărătoarea poporului (2Samuel 24). 

Acela care aleargă după mulţimile nestatornice va fi dezamăgit. 
Mulţimile de la începutul lucrării lui Ioan Botezătorul s-au risipit. Aceasta    
i-a dezamăgit pe ucenicii proorocului (Ioan 3:26). Însă mulţimile care l-au 
părăsit pe Ioan ca să-L urmeze pe Isus, L-au părăsit curând şi pe Isus (Ioan 
6:66). Profetul Isaia prezisese că Isus va merge singur la cruce (Isaia 63:3). 
Ocara crucii nu va înceta (Galateni 5:11).

Isus nu putea să fie mai clar. Scopul evanghelizării nu este „creşterea 
bisericii”, ci rodnicia bisericii. „Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să 
mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână.” Iar El ne-a promis 
să ne ofere orice lucru necesar atingerii acestui scop, „pentru ca orice veţi 
cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” (Ioan 15:16).

Hristos a blestemat smochinul ca o demonstraţie a felului în care El 
priveşte creşterea plină de pretenţii, dar lipsită de roade (Matei 21:18-20). O 
grădină nu se măsoară după numărul plantelor care cresc în ea. Nu e nici o 
artă să umpli o grădină cu buruieni înfloritoare, care par pline de vigoare, 
însă se cere multă grijă, muncă şi deprindere ca să faci grădina respectivă să 
aducă roade.

Contează felul în care realizăm creşterea bisericii. Contează metodele. 
Contează oamenii cu care ne umplem biserica. Metodele lui Satana de 
„creştere a bisericii” ameninţă să distrugă biserica. Metodele lui Dumnezeu 
o vor consolida. 

Binecunoscutul predicator baptist englez Charles Spurgeon spunea 
cândva: „Când am auzit de congregaţii mari, adunate de muzica unui 
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cor bun, mi-am amintit că acelaşi lucru se întâmplă la operă şi la sala de 
concerte, şi nu am simţit vreo bucurie”10.

Din nefericire, istoria descoperă că unele dintre cele mai periculoase 
practici s-au strecurat în biserică deghizate în componente ale mişcării de 
„creştere a bisericii”. Astăzi, ca şi în trecut, „Satana îşi are propriile mijloace 
amăgitoare prin care plănuieşte să ticsească biserica de falşi credincioşi, 
urmând ca, prin intermediul lor, să poată lucra cu mai mult succes la slăbirea 
cauzei lui Dumnezeu”11. De fapt, orice activitate, chiar şi închinarea la idoli, 
a fost apărată în numele lăudabil al „câştigării de suflete”12. Însă bine ar fi 
pentru bisericile noastre dacă Domnul ar adăuga „în fiecare zi la numărul lor 
pe cei ce erau mântuiţi” (Faptele Apostolilor 2:47).

Sfaturile inspirate adresate directorilor şcolilor noastre sunt chiar 
şi mai potrivite pentru bisericile noastre: „A coborî standardele pentru 
asigurarea popularităţii şi pentru o creştere numerică şi apoi a face din 
această creştere o pricină de bucurie, arată o orbire teribilă. Dacă cifrele 
ar fi dovezi ale succesului, Satana ar putea pretinde întâietatea; deoarece 
în această lume urmaşii săi formează de departe majoritatea. Gradul de 
putere morală existentă într-o şcoală reprezintă testul prosperităţii acesteia. 
Virtutea, inteligenţa şi evlavia oamenilor care alcătuiesc şcolile noastre, nu 
numărul lor, ar trebui să fie un izvor de bucurie şi recunoştinţă. Atunci, să se 
adapteze şcolile noastre lumii şi să se conformeze obiceiurilor şi gusturilor 
acesteia? ‘Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia: ci să vă prefaceţi prin 
înnoirea minţii voastre...’.”13

De-a lungul mileniilor, închinarea păgână a fost întotdeauna 
preocupată de „creşterea bisericii”. Chiar în secolele dinaintea lui Hristos, 
pe măsură ce ritualurile de închinare păgâne începeau să-şi piardă 
atractivitatea, ingenioşii preoţi păgâni au anexat templelor lor săli de sport şi 
au construit scene de teatru într-o tentativă de a spori audienţa. Să nu uităm 
că sporturile şi teatrul au fost, iniţial, de natură religioasă. Jocurile olimpice 
originale au fost înrădăcinate în practici religioase păgâne. Deşi sporturile 
şi teatrul erau asociate cu religiile populare ale lumii în vremea Domnului 
Hristos şi a apostolilor, ei nu au ales să folosească aceste metode.

Trupul omenesc este un model folositor pentru biserică (1Corinteni 
12:12; Efeseni 5:23; Coloseni 1:18) şi oferă o privire în profunzime asupra 
creşterii sănătoase. La începutul facultăţii de medicină, am fost învăţat că nu 
orice creştere este o creştere sănătoasă! Clasa noastră a fost învăţată să facă 
diferenţa între creşterea normală şi dezvoltarea dintr-o creştere bolnavă, şi 
am găsit acest lucru ca fiind util în înţelegerea „creşterii bisericii” normale 
şi patologice.

Sunt cinci moduri în care oamenii pot creşte:
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1. Creşterea în talie
Atunci când indivizii nu mai cresc în lungime, pot începe să crească 

în lărgime. Dacă este excesivă, această creştere nu înseamnă condiţie fizică, 
ci, mai degrabă, obezitate [n.tr., joc de cuvinte în engleză: fitness – fatness]. 
Ea nu adaugă nimic tăriei trupului. Nu este o creştere folositoare; este 
o creştere de-a curmezişul. Ea provoacă multe boli. Scade rezistenţa. 
Scurtează viaţa activă. Apare atunci când aportul de alimente depăşeşte 
cantitatea de muncă. Caloriile goale şi fast-food-urile contribuie la această 
problemă.

Precum în cele fizice, aşa se întâmplă şi în cele spirituale. Obezitatea 
spirituală este văzută în bisericile unde membrii participă la biserică şi 
primesc hrană, însă sunt angajaţi într-o măsură prea mică în lucrare folositoare 
pentru Hristos. Predici de tip fast-food îi pot întreţine pe ascultători. Teorii 
inedite, teatralitate, senzaţional sau poveşti hazlii pot părea să stârnească 
interesul religios, însă creşterea numerică nu este însoţită de o creştere pe 
măsură a puterii spirituale. Membrii nu aduc roadă; ei nu fac nimic pentru 
înaintarea împărăţiei lui Dumnezeu în jurul lor. Ei nu îşi recunosc adânca 
nevoie de continuă pocăinţă şi de o viaţă sfinţită ascendentă. Nici o biserică 
ce creşte numeric prin membri care doar încălzesc băncile şi sunt iubitori de 
închinare distractivă nu poate avea o creştere sănătoasă. Cu timpul, aceşti 
membri indolenţi vor contribui nu la întărirea, ci la dereglări spirituale 
serioase în interiorul bisericii.

Medicii solicită pacienţilor supraponderali să piardă din greutate. 
Marele Medic face acelaşi lucru în cazul bisericii. El spune despre Tatăl: „Pe 
orice mlădiţă care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă 
care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă” (Ioan 15:2).

Numai în Biblie putem găsi sfaturi demne de încredere cu privire la 
modul în care trebuie să aibă loc o „creştere a bisericii” corespunzătoare. 
„Avem mare nevoie să cercetăm Scripturile ca să putem fi reprezentanţi ai 
lui Hristos şi să ne facem partea ca împreună lucrători cu Dumnezeu pentru 
zidirea bisericii în cea mai sfântă credinţă. Nu este suficientă o cercetare 
minuţioasă, cu rugăciune şi atenţie în acceptarea membrilor în biserică... 
Există un singur lucru pe care nu avem dreptul să-l facem, iar acela este să 
judecăm inima unui om sau să ne îndoim de motivaţiile sale. Însă atunci când 
o persoană îşi prezintă dorinţa de a se alătura membrilor bisericii, trebuie să 
examinăm roadele vieţii sale, lăsând responsabilitatea motivelor asupra sa. 
Se cere o mare atenţie în acceptarea membrilor în biserică; pentru că Satana 
îşi are propriile mijloace amăgitoare prin care plănuieşte să ticsească biserica 
de falşi credincioşi, urmând ca, prin intermediul lor, să poat lucra cu mai 
mult succes la slăbirea cauzei lui Dumnezeu.”14
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Este o lucrare serioasă să fii pastor. Adevăratul pastor al Evangheliei 
trebuie să studieze Biblia sârguincios pentru a fi vrednic înaintea lui 
Dumnezeu (2Timotei 2:15). Pavel spune: „Fiindcă Dumnezeu ne-a găsit 
vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem 
nu oamenilor, ci lui Dumnezeu... În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am 
întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei... N-am căutat slavă de 
la oameni: nici de la voi, nici de la alţii... Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi 
în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii. Astfel, în dragostea 
noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui 
Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi... Vă 
propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteţi martori... că am avut 
o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi, cari credeţi. Ştiţi iarăşi 
că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă 
mângâiam şi vă adeveream, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, 
care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa... Atunci când aţi primit Cuvântul lui 
Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa 
cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi 
care credeţi” (1Tesaloniceni 2:4-13).

Mântuirea implică predarea deplină în fiecare domeniu al vieţii, 
şi, în majoritatea cazurilor, cei care ies din această lume vor trebui să-şi 
schimbe garderoba, dieta, muzica, modul de recreere. Vorbirea lor se 
va schimba. Obiceiurile – cultivate toată viaţa, încurajate de societate şi 
aprobate de bisericile nominale ale vremurilor noastre – trebuie abandonate. 
Adevăraţii convertiţi devin străini şi călători. Aceste schimbări necesare nu 
vor fi pe placul celor lumeşti, care le vor privi ca stranii, înguste, extreme şi 
fanatice.15

Isus a avertizat: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, 
lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sînt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă 
este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sînt cei ce o află.” 
(Matei 7:13,14)

Deşi nu avem nevoie de biserici sfrijite şi sărăcăcioase, avem nevoie 
de biserici fără „colesterol”. Aceasta se va întâmpla când pastorul va predica 
Cuvântul lămurit al lui Dumnezeu, iar membrii vor trăi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu.

2. Creşterea forţată
Pentru a păstra creşterea echilibrată şi sănătoasă, organismul 

reglementează cu grijă creşterea printr-o varietate de mecanisme. Aceste 
mecanisme de protecţie pot fi depăşite şi distruse în mod artificial, chiar şi în 
oamenii normali, prin administrarea unor hormoni precum cei de creştere. 
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În anumite cazuri, aceşti hormoni pot chiar părea să promoveze creşterea, 
dar, de fapt, ea este dezechilibrată. Sunt atleţi care sunt atât de preocupaţi 
de creşterea musculară încât sunt dispuşi să-şi sacrifice sănătatea pe termen 
lung prin steroizi anabolizanţi şi substanţe chiar mai dăunătoare. În cele din 
urmă apare diformitatea; se instalează slăbiciunea.

Creşterea forţată spiritual poate fi uneori văzută în redeşteptări 
evanghelice şi harismatice moderne. Sunt accentuate adevăruri solemne, 
necesare, care favorizează creşterea, fără a fi evidenţiate deopotrivă 
şi „adevărurile probatoare” care le echilibrează. Credinţa (fără fapte), 
dragostea (fără lege), îndreptăţirea (fără sfinţire) sunt trei „hormoni de 
creştere” religioşi obişnuiţi. Redeşteptările pot apela la emoţii şi sentimente, 
trecând pe lângă filtrul minţii, şi să nu ajungă niciodată cu adevărat la inimă. 
Orice creştere de felul acesta este dezechilibrată şi nu poate fi susţinută.16 Ea 
formează, din punct de vedere spiritual, nişte pitici diformi şi un creştinism 
schimonosit. Duce la amăgirea oamenilor care cred că sunt creştini, care cred 
că sunt mântuiţi, pentru că au experimentat culmi emoţionale, poate chiar 
cu lacrimi profunde. 

Aceste amfetamine spirituale, împreună cu profunzimea lor artificială, 
se pot dovedi adevărate droguri, dând naştere unor închinători nesatisfăcuţi 
de o solie biblică simplă, considerând-o „plictisitoare”, din moment ce nu 
stimulează simţurile într-un mod senzaţional (şi dăunător).

Pavel declară: „Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.” 
(Faptele Apostolilor 20:27). El nu a predicat doar părţile populare şi acceptate 
ale Cuvântului lui Dumnezeu; el l-a predicat pe tot. De aşa ceva avem nevoie 
pentru o creştere simetrică.

3. Creşterea neoplazică (Tumorile)
În cazul cel mai fericit, tumorile sunt benigne. Iar în cel mai rău, 

maligne. Nimeni nu poate nega creşterea în cazul cancerului – este o 
creştere rapidă, vizibilă. Deşi stadiile sale iniţiale pot fi înşelătoare şi pot 
chiar părea inofensive, cancerul se întinde repede în întreg corpul. Aceasta 
este o creştere care nu aduce viaţă, ci moarte. Cancerul este o creştere care 
foloseşte bogatele resurse oferite de întregul organism pentru o cauză locală, 
necontrolată, restrânsă. Nu există nici un leac pentru acest tip de creştere; ea 
trebuie depistată repede şi deplin eradicată.

Tumorile spirituale manifestă aceleaşi caracteristici cheie. Ele 
consumă fără să producă şi nu reacţionează la controlul extern. Ele sunt în 
mod egoist independente şi au o gândire congregaţională. Dăruirea nu se 
face cu sacrificiu. Darurile pentru lucrarea mondială nu depăşesc nivelul 
de simboluri, în timp ce fondurile sunt păstrate pentru nevoile locale (din 
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motive, cât se poate de evident, „cucernice” - vezi apostolul Iuda în cazul 
menţionat în Ioan 12:5 sau regele Saul în 1Samuel 15:15).

Egoismul este incompatibil cu creştinismul. Adevăraţii creştini nu 
vor căuta propria comoditate. Un pastor cu adevărat convertit nu va cere cu 
insistenţă salarii majorate în biserici mai mari. Orice aşa-zis pastor sau lucrător 
care vine cu argumente în favoarea unui plan de salarizare stratificat oferă 
dovezi periculoase ale unui cancer şi ar trebui imediat concediat indiferent 
unde ar fi fost angajat (1Timotei 6:5; 2Timotei 4:10; Faptele Apostolilor 8:20).

Adevăraţii creştini nu vor folosi niciodată fonduri pentru extravaganţă 
şi paradă într-o regiune, în timp ce alte părţi ale viei Domnului se sting din 
lipsă de fonduri. „Cei cu adevărat convertiţi vor avea un interes egal în ce 
priveşte lucrarea din toate părţile viei”.17

4. Creşterea în înălţime
Aşa cum nu orice creştere este bună, nu orice creştere este rea. Creşterea 

în înălţime este dezvoltarea şi creşterea normală. Ea este determinată în parte 
de moştenirea noastră genetică. Unii oameni sunt înalţi. Alţii sunt scunzi.

La fel, unele biserici au potenţialul de a fi mari; altele nu. Bisericile 
mai mari şi liderii lor nu trebuie să dispreţuiască bisericile mai mici, nici 
bisericile mai mici şi liderii lor să le invidieze pe cele mai mari.

Însă creşterea nu este determinată numai genetic; şi dieta joacă un rol 
important în creştere. Unele persoane sunt scunde pentru că s-au oprit în 
creştere, şi s-au oprit în creştere deoarece nu au putut sau nu au vrut să se 
hrănească corespunzător. Copiii primilor colonişti europeni ai Americii erau 
scunzi deoarece nu au putut beneficia de o alimentaţie corespunzătoare în 
timpul anilor de creştere.

Pavel îi cheamă pe creştini la creştere în înălţime în sens spiritual. 
(Efeseni 4:13) Aceasta nu este creştere numerică, ci o creştere în caracter, 
creştere în har. Acest tip de creştere nu se poate realiza prin anxietate şi 
îngrijorare (Matei 6:27; Luca 12:25); nici prin eforturi de auto-îndreptăţire. 
Este roada naturală care însoţeşte consacrarea deplină şi zilnică înaintea 
Domnului. (Matei 6:28; Luca 12:27). Este vital să-i învăţăm asta pe copiii 
noştri şi pe noii membri, ca să nu se pipernicească şi să nu devină înconjuraţi 
de pitici, să ajungă să creadă că această stare pipernicită este normală.

5. Creşterea prin fertilitate
Creşterea prin fertilitate este o creştere numerică. Dumnezeu vrea ca 

familiile să crească din punct de vedere numeric. (Geneza 9:1; Psalmi 127:
3-5). Finalitatea înmulţirii necesită unirea deplină dintre soţ şi soţie în cadrul 
familiei.
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Pentru Avraam, şi, mai târziu, pentru fiul său Isaac, creşterea prin 
fertilitate a devenit un test al credinţei! Vreme de 25 de ani Avraam şi Sara au 
încercat să aibă un fiu. Ei şi-au făcut partea. Cu toate acestea, nu a venit nici 
unul! În dorinţa lor naturală, justificabilă, de a se înmulţi, ei au abandonat 
planul lui Dumnezeu după 15 ani de aparent eşec. Neîncrezându-se în 
Domnul, Avraam şi Sara au analizat raţional situaţia şi au oferit un răspuns. 
Avraam a comis adulter şi, deşi creşterea numerică a venit ca urmare 
naturală, a fost creştere bastardă.

Trebuie să privim la situaţia din America de Nord în mod deschis. Nu 
mai avem de-a face cu o creştere rapidă, cum era cândva. Poate cineva care 
iubeşte biserica să spună că ea creşte din punct de vedere numeric în măsura 
în care şi-ar dori? Poate cineva să spună că evanghelizarea progresează în 
măsura în care şi-ar dori? Ce ar trebui să facem atunci când Dumnezeu a 
încuiat pântecele evanghelistic? Nu ar trebui să ne descurajăm. Nu trebuie să-i 
învinuim şi să-i criticăm pe alţii. Trebuie să ne asigurăm că biserica, mireasa lui 
Hristos, este strâns unită cu Isus. Este singura cale pentru o creştere autentică. 
Dacă biserica este strâns unită cu Isus, în credinţă, putem aştepta momentul 
când El va deschide pântecele. Nu trebuie să căutăm alte metode pentru 
creşterea numerică a bisericii, căci ele nu vor produce decât roade bastarde.

Dumnezeu ne-a promis creşterea la fel de sigur cum i-a promis-o şi 
lui Avraam şi putem să ne încredem în făgăduinţa Sa. Chiar dacă aşteptăm 
10, 20, 30 sau 100 de ani, făgăduinţa rămâne sigură. Isus a rămas credincios 
atunci când lucrarea Sa a părut lipsită de roade.18 El S-a încrezut în călăuzirea 
Tatălui Său.

Sunt creştini sinceri, mai ales pastori şi evanghelişti, care simt că o 
creştere numerică ar fi dovada credincioşiei lor faţă de Dumnezeu. Există 
chiar preşedinţi de conferinţă care măsoară succesul în felul acesta. 

Acest lucru presupune câteva pericole:

a. dispreţuirea zilei începuturilor slabe (Zaharia 4:10). Cea 
mai eficientă lucrare nu este lucrarea cu mulţimile, ci lucrarea cu indivizii. 
„Mântuitorul nu a aşteptat să se adune mulţimi. Adesea şi-a început lecţiile doar 
cu puţini adunaţi în jurul Său, însă unul câte unul trecătorii se opreau să asculte, 
până când o mulţime auzea cu uimire şi înfiorare cuvintele lui Dumnezeu prin 
Învăţătorul trimis de Cer. Slujitorul lui Hristos nu ar trebui să simtă că nu trebuie 
să vorbească cu aceeaşi seriozitate unui număr mic de ascultători ca înaintea 
unei audienţe mai mari. Poate să fie unul singur care să asculte mesajul; însă 
cine poate să spună cât de cuprinzătoare va fi influenţa lui? A părut o chestiune 
măruntă, chiar pentru ucenicii Lui, ca Mântuitorul să-şi petreacă timpul cu o 
femeie din Samaria. Însă El a stăruit cu mai multă seriozitate şi elocvenţă cu ea 
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decât cu împăraţi, miniştri sau mari preoţi. Învăţăturile pe care i le-a dat femeii 
au fost repetate până la cele mai îndepărtate margini ale pământului”.19

b. descurajarea şi acţiunile disperate. Ilie a încercat să-şi numere 
convertiţii de la evanghelizare. A simţit că nu era nici unul! (1Împăraţi 19:
14) A tras concluzia că teritoriul care i-a fost încredinţat era prea dificil şi a 
plecat să caute altul. (2Împăraţi 19:3,4) A tras concluzia că lucrarea sa a fost 
un eşec, şi s-a descurajat foarte tare. Nu ne putem număra copiii. Dumnezeu 
l-a avertizat pe Avraam că sămânţa lui va fi fără număr. (Geneza 15:5)

c. Un spirit de mândrie şi competiţie. David s-a uitat cu satisfacţie 
de sine la creşterea lui Israel în timpul administraţiei sale. El a întreprins un 
recensământ din motive de mândrie şi a fost pedepsit pentru asta. (2Samuel 
24:2-17) Oricât de mult ar creşte biserica noastră, puterea şi încrederea 
noastră se află doar în Dumnezeu, nu în rotunjimea cifrelor.20

d. Abordări de tipul Madison Avenue şi marketing. Însărcinarea 
noastră este să predicăm Evanghelia în toată lumea, nu doar acelui segment 
care pare cel mai deschis. Trebuie să mergem nu doar la drumuri, ci şi la 
garduri. (Luca 14:23) Trebuie să recâştigăm foşti membri, şi asta nu din 
pricină că, statistic, ar fi un succes, ci pentru că este o parte din misiunea 
bisericii noastre. Succesul nostru nu trebuie să se bazeze pe creştere 
numerică, ci pe credincioşia faţă de învăţătura Domnului. „Virtutea, 
inteligenţa şi evlavia poporului bisericii noastre, şi nu numărul lui, ar trebui 
să fie izvorul bucuriei şi al recunoştinţei”.21

Nu trebuie să ne „croim” mesajul pentru a mulţumi şi atrage 
mulţimile, ci pentru a-L onora şi mulţumi pe Mântuitorul.

e. Botezuri premature (pripite) şi apostazie timpurie. Astăzi este 
considerat normal ca un procentaj ridicat (aproximativ 50%) din proaspeţii 
convertiţi botezaţi să apostazieze. Este considerat normal ca 50% sau mai 
puţin din membrii bisericii să vină la biserică cu regularitate! Însă conform 
normelor bisericii primare, aceasta ar trebui considerată o inacceptabilă 
rată de mortalitate infantilă. Cu privire la convertiţii aduşi sub revărsarea 
Duhului Sfânt la Cincizecime, Biblia spune: „Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.” 
(Faptele Apostolilor 2:42) 

Aceasta este adevărata creştere şi dezvoltare. Pentru această creştere 
trebuie să ne rugăm apoi să lucrăm în credinţă.
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Tertipuri evanghelistice
Nebunia predicării sau predicarea nebuniei?
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„Poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe 
Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu 
ţin apă... Şi acum, ce cauţi să te duci în Egipt, să bei apa Nilului? Ce 
cauţi să te duci în Asiria, să bei apa râului?” 

(Ieremia 2:13,18)

De-a lungul istoriei biblice şi până în zilele noastre, proclamarea 
Cuvântului lui Dumnezeu într-o manieră clară şi persuasivă a fost mijlocul 
cel mai performant de a comunica adevărul lui Dumnezeu. Apostolul 
Pavel se referă la această metodă prin sintagma „nebunia propovăduirii” 
(1Corinteni 1:21).

Astăzi, se pare că ne distanţăm de predicarea simplă, bazată pe Biblie, 
îndreptându-ne spre nişte tertipuri ridicole şi uneori bizare, preluate din 
lumea seculară. Poate că unii vor spune că nu-i nimic rău în aceste tertipuri. 
Însă necredincioşii cu bun simţ, observând că pur şi simplu mimăm orbeşte 
metodele lumii, ar putea, pe drept, să respingă solia noastră, catalogând-o 
drept predicarea nebuniei. Să mă explic.
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Un evanghelist magician? Am primit recent un e-mail cu titlu de 
urgenţă din partea unui absolvent adventist de ziua a şaptea, care terminase 
o facultate de stat din America. Îl interesa să îi spun cât pot de repede care 
sunt perspectivele mele cu privire la ceea ce pentru el era „o chestiune 
tulburătoare”, apărută într-una din bisericile conferinţei sale. Problema era 
următoarea: o comunitate adventistă invitase un „evanghelist magician” 
să fie vorbitorul unei serii de prezentări pentru o săptămână de rugăciune. 
Studentul îmi scria:

„Mă tem că, dacă ne implicăm în practici şi şmecherii care 
ţin de magie (aşa cum fac magicienii din lume), camuflăm linia 
care desparte binele de rău. Deşi nu cred că cei ce au iuţeală de 
mână folosesc vreo putere supranaturală, mă tem ca nu cumva 
folosirea iluzionismului, pentru a scoate în evidenţă un adevăr 
al Evangheliei, să fie tocmai mijlocul prin care se pierde acel 
adevăr, devenind mai departe doar un simplu alt mijloc de a 
aduce ispita în faţa tineretului nostru.

M-am adresat fraţilor din comunitate, însă nu au părut 
convinşi că problema ar trebui adresată în varianta radicală: 
ori e albă, ori e neagră. Părerea lor este că cei care se opun 
acestei practici în biserică (prestaţie în cadrul povestirii pentru 
copii), sau la şcoala bisericii (atât ca divertisment, cât şi ca 
parte a programului pentru săptămâna de rugăciune), sunt 
ultraconservatori, oameni care caută nod în papură. Nu ştiu 
dacă se poate face o distincţie clară aici, să spui cât e bine şi 
cât e rău. La momentul acesta (deşi sunt hotărât să studiez mai 
departe problema), eu o văd ca pe o eroare, e neagră, din pricina 
potenţialului negativ şi a mascării unei linii despărţitoare între 
bine şi rău (ba încă fraţii au argumentat că Biblia nu afirmă 
nicăieri ceva împotriva magiei). Consider că, dacă linia pe 
care ne aflăm este una gri, atunci noi, ca biserică, trebuie să ne 
depărtăm de ea. Ar trebui să ne ferim de „orice pare rău”.

De aceea, nu ştiu dacă biserica are o opinie oficială 
faţă de această problemă. Am fost provocat să argumentez 
cu Spiritul Profetic sau cu Biblia dacă o astfel de practică ar 
cădea sub condamnare. Mai mult decât atât, mi s-a reamintit 
că, din banii conferinţei, au fost sponsorizaţi diferiţi membri 
ai bisericii pentru a merge la seminarii şi prelegeri susţinute 
de evanghelişti magicieni. Nu s-a ratat ocazia de a mi se 
spune că până şi la Conferinţa Generală susţinută la Toronto 
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au fost evanghelişti magicieni adventişti (se mai numesc şi 
evanghelişti iluzionişti), care au susţinut diferite puncte în cadrul 
programului. Simt că mă afund într-o mare de argumente şi 
informaţii şi încerc să extrag câteva principii pe care să le aplic 
în situaţia de faţă. Am rugat ca biserica locală să numească 
un comitet de studiu asupra problemei, să facem un forum 
de discuţie. Am încercat acelaşi lucru şi la conducerea şcolii 
bisericii, însă am fost copleşit de numărul mare de membri din 
comitetul şcolii care nu au văzut nimic rău în această practică. 
Urmează să mă prezint în faţa comitetului bisericii, însă nu pot 
să mă prezint fără nişte argumente biblice. Aveţi vreo idee?”

Puţini dintre noi ar fi crezut vreodată că va veni vremea când o 
Biserică Adventistă de Ziua a Şaptea va angaja un aşa-numit „evanghelist 
magician” care să comunice un adevăr spiritual în cadrul unor întâlniri 
în cadrul bisericii. Este doar o dovadă în plus a tendinţei crescânde de 
a introduce în biserică stiluri de închinare şi de evanghelizare care – din 
perspectiva Scripturii – sunt îndoielnice. Lucrul surprinzător cu privire la 
acest curent este faptul că un număr din ce în ce mai mare de fraţi nu văd 
nimic rău în asta.

Pentru a ajunge la tineri, la adulţi, la nemembri am folosit elemente 
ca: muzică rock şi dans în cadrul închinării, păpuşi, clovni, dramatizări şi 
efecte teatrale evanghelice, cafenele şi discoteci evanghelice. Şi, ca şi cum 
astea nu ar fi fost de ajuns, am ajuns să chemăm şi evanghelişti magicieni 
pentru a conduce serviciile de închinare şi o săptămână de rugăciune. Nu 
cumva, apelând la astfel de „tertipuri evanghelistice”, suntem în pericolul 
de a întoarce spatele nebuniei predicării către predicarea nebuniei?

Cred că, dacă tertipurile evanghelistice par a fi în acord cu Biblia 
şi gâdilă urechile inimilor nerenăscute, astfel de metode contemporane 
evidenţiază şi mai mult poarta pe care lumescul o găseşte deschisă şi în 
biserica noastră. Mai mult decât atât, a depinde de astfel de metode de 
predicare a Evangheliei înseamnă rătăcire şi împotrivire faţă de învăţăturile 
biblice ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

LuMeA pĂTrunde în BISerICĂ

Fostul lider sovietic Nichita Hruşciov folosea următoarea ilustraţie ori 
de câte ori dorea să accentueze nevoia de vigilenţă.

Într-o vreme când în URSS se fura ca-n codru, autorităţile au pus 
paznici la orice poartă de fabrică. La una din fabricile de cherestea din 
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Leningrad, portarul îi cunoştea pe toţi cei ce treceau pe acolo. Într-o seară, 
Piotr Petrovici iese pe poarta fabricii împingând o roabă. Căra un sac de 
culoare închisă, care părea a ascunde ceva suspicios.

Paznicul: Petrovici, te-am prins, ce ai acolo?
Petrovici: Nu am nimic decât praf şi rumeguş.
Paznicul: Pe cine crezi tu că prosteşti? Ia, desfă sacul! Petrovici l-a 

deschis şi, într-adevăr, nu era nimic altceva în el decât praf şi rumeguş. 
Istoria s-a repetat în fiecare seară din săptămâna aceea. Paznicul simţea o 
frustrare din ce în ce mai mare cu fiecare zi ce trecea după acelaşi model.

Paznicul: Petrovici, te cunosc eu. Tu sigur furi ceva. Nu ştiu ce, dar 
furi. Facem un târg: spune-mi ce furi şi te las să pleci. Hai, ce furi?

Petrovici: Fur... roabe.

S-ar putea să râdem la o astfel de glumă, neştiind că, în arena 
închinării contemporane şi a metodelor de evanghelizare e vorba şi de noi, 
creştinii adventişti consecvenţi Bibliei. Am pus paznici la fiecare intrare, 
ca nu cumva să se strecoare lumescul în biserică. Ne-am dezvoltat o reţea 
de instituţii adventiste, tocmai pentru a ne depărta de lume. Avem şcoli, 
seminarii, posturi de radio şi televiziune, case de editură, librării, etc. Însă 
Diavolul şi-a introdus arsenalul de lumesc şi păgânism chiar pe sub ochii 
noştri, penetrând instituţiile bisericii. Mulţi nu au observat-o, iar alţii nici 
măcar nu văd ceva rău în asta. 

Partea cea mai tragică este aceea că suntem efectiv nişte importatori şi 
promotori ai metodelor de închinare şi evanghelizare care aparţin de drept 
lumii secularizate sau altor religii şi biserici. În unele cazuri, adventiştii au 
mers să studieze astfel de metode la seminarii teologice neadventiste, ori 
au participat la sesiuni de instruire pe teme ca închinarea, câştigarea de 
suflete şi modalităţi de conducere în locaţii precum Willow Creek sau alte 
organizaţii şi biserici interdenominaţionale, ecumenice sau harismatice. Pur 
şi simplu nu ne dăm seama că, atunci când schimbăm fundamental metoda 
de proclamare a adevărului biblic, schimbăm solia în sine. Iar când schimbăm 
solia lui Dumnezeu, schimbăm Dumnezeul soliei. Din pricina faptului că 
aceste tertipuri compromit credibilitatea soliei noastre, adventiştii au fost 
sfătuiţi explicit să nu copieze metodele altor biserici.

Ispită pentru biserică. De-a lungul istoriei noastre, întotdeauna a 
fost o ispită pentru pastorii noştri să-şi modeleze practicile după cele din 
alte biserici. Ellen White avertiza asupra acestei probleme în vremea ei: 
„O nouă ordine a lucrurilor a pătruns în pastoraţie. Există o dorinţă de a 
copia alte biserici.” (Signs of the Times, 27 decembrie 1899). Şi-a exprimat 
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îngrijorarea cu privire la influenţele celorlalte biserici asupra slujbaşilor 
noştri şi în alte cuvinte: „Unii pastori adoptă obiceiurile altor biserici, 
copiindu-le comportamentul şi maniera de lucru.” (Signs of the Times, 25 
mai, 1882)

Avertizând asupra pericolelor inerente care ne ameninţă ori de câte 
ori răspundem invitaţiilor altor biserici de a merge şi a învăţa de la ele, iar 
apoi de a aplica metodele lor de lucru, sora White scria: „Şi-ar putea dori 
să ne unim cu ei şi să le acceptăm planurile, ar putea veni cu propuneri 
privitoare la cursul nostru de acţiune, fapt ce ar da duşmanului un avantaj 
asupra noastră.” (Buletinul Conferinţei Generale, 13 aprilie 1891)

Adoptând sfatul sorei White, adventiştii de ziua a şaptea nu 
sugerează că ar fi singurii depozitari ai adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu 
este cât se poate de clar când afirmă faptul că orice fiinţă din lumea făcută 
de Dumnezeu are parte de măcar o mică lumină (Ioan 1:9; Iacov 4:17); de 
asemenea, afirmă că Dumnezeu se descoperă pe Sine prin natură, prin 
istorie, prin experienţa omenească şi în multe alte lucruri (Psalmi 19; 
Romani 1-2; Evrei 1:1-2). Ca atare, adventiştii cred că o anumită parte din 
adevăr poate fi regăsită şi în lumea seculară (fie ea atee sau materialistă), în 
lumea păgână sau în religiile necreştine, precum şi în toate denominaţiunile 
creştinismului – catolici, ortodocşi, protestanţi sau penticostali. Dumnezeu 
este Adevărul şi sursa ultimă a adevărului. Oriunde descoperim adevărul, 
trebuie să îl primim.

Adevărul prezent. Cu toate acestea, adventiştii insistă asupra 
faptului că, oricâtă lumină s-ar putea regăsi în celelalte biserici, tot acolo 
se regăseşte şi destul întuneric. Având credinţa că Dumnezeu le-a ridicat 
biserica pentru a fi depozitara adevărului Său în vremea sfârşitului, 
adventiştii susţin că ei au adevărul prezent, Evanghelia veşnică pentru 
aceste zile de pe urmă.

Aşadar, problema nu este dacă alte credinţe sau biserici au parte 
de adevăr. Dimpotrivă, chestiunea se pune dacă pastorii noştri ar trebui 
să privească spre alte biserici pentru a căpăta o nouă lumină. Dacă ne 
înţelegem misiunea de a fi depozitarii din vremea sfârşitului ai adevărului 
lui Dumnezeu, oare mai este nevoie să mergem la alte biserici, care încă 
trăiesc în întuneric spiritual, pentru a descoperi o lumină nouă sau vreun 
adevăr suplimentar? Dacă acele biserici reprezintă „Babilonul” şi dacă 
este adevărat că „Babilonul a căzut”, oare cum am putea să-i chemăm 
pe fraţii şi surorile noastre „să iasă din Babilon” (Apocalipsa 18:4), din 
moment ce noi înşine facem cale întoarsă spre „Babilon” pentru a primi 
învăţătură?
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puţuri crăpate. Cu secole în urmă, profetul Ieremia a rostit cuvinte 
aspre împotriva tendinţei din poporul lui Dumnezeu de a copia tertipurile 
celorlalte credinţe: „Poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit 
pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin 
apă... Şi acum, ce cauţi să te duci în Egipt, să bei apa Nilului? Ce cauţi să te 
duci în Asiria, să bei apa râului?” (Ieremia 2:13,18)

Ellen White a dat o explicaţie avertizării de a nu bea din puţurile 
crăpate: „Suntem pe cale să facem greşeli răsunătoare în eforturile noastre 
misionare, suntem în pericolul de a nu realiza cât de esenţială este lucrarea 
Duhului Sfânt asupra inimii. O nouă ordine a lucrurilor a apărut în pastoraţie. 
Există o dorinţă de a copia alte credinţe, iar simplitatea şi umilinţa sunt 
aproape necunoscute. Pastorii tineri doresc să fie originali, introducând noi 
idei şi noi planuri pentru lucrare. Ei iniţiază întâlniri de reînviorare şi invită 
mulţimi de oameni la biserică. Însă, când atmosfera se răceşte, unde sunt cei 
convertiţi? Nu se simte pocăinţa pentru păcat. Păcătosul este îndemnat să 
creadă în Hristos şi să-L accepte, fără a avea vreo atitudine faţă de viaţa sa 
de răzvrătire din trecut, iar inima nu este zdrobită. Nu există remuşcare în 
suflet. Cei care spun că sunt convertiţi nu au căzut pe Stânca Isus Hristos.” 
(Signs of the Times, 27 decembrie 1889)

La începuturile istoriei noastre, după Marea Dezamăgire, sora 
White i-a avertizat pe membrii bisericii să nu caute „lumină nouă” la 
alte denominaţiuni care aveau rădăcinile în mişcarea adventă, dar care 
nu acceptaseră înaintarea în cunoaşterea adevărului: „Diferitele grupuri 
care se declarau a fi credincioşi adventişti aveau părţi ale adevărului, însă 
Dumnezeu a dat adevărurile Sale copiilor Săi care sunt pregătiţi pentru 
Ziua Domnului. Le-a dat, de asemenea, adevăruri pe care nici unul din 
celelalte grupuri nu le au şi nici nu le înţeleg. Lucrurile care sunt pecetluite 
înţelegerii lor sunt revelate de Dumnezeu celor care vor vedea şi sunt gata 
să le înţeleagă. Dacă Dumnezeu are vreo lumină nouă de comunicat, El îi 
va face pe cei aleşi şi iubiţi să o înţeleagă, fără a fi nevoie să caute luminarea 
minţii ascultându-i pe cei ce sunt în întuneric şi eroare.” (Scrieri Timpurii, 
p. 124)

Ea continuă: „Mi-a fost arătat că cei care cred că avem ultima solie 
a harului au obligativitatea de a se despărţi de cei care, în fiecare zi, vin cu 
infuzii de noi erori. Am văzut că nici tânăr, nici bătrân nu ar trebui să meargă 
la întâlnirile lor; căci este greşit să-i încurajăm astfel pe cei care predică erori 
ce sunt o otravă pentru suflet şi învaţă ca învăţături nişte porunci omeneşti. 
Influenţa unor astfel de întâlniri nu este bună. Dacă Dumnezeu ne-a scos 
dintr-un astfel de întuneric şi eroare, atunci ar trebui să stăm neclintiţi în 
libertatea de care ne-a făcut părtaşi şi să ne bucurăm în adevăr. Dumnezeu 
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este dezamăgit atunci când, fără a fi obligaţi să o facem, mergem să ascultăm 
erori.” (Scrieri Timpurii, p. 124, 125)

În ciuda acestor avertizări, un număr crescând dintre membrii şi 
pastorii noştri „nu văd nimic rău” în tertipurile evanghelistice contemporane. 
Adoptăm şi promovăm activ astfel de metode lumeşti, din industria 
show-ului, în serviciile de închinare şi în programele de evanghelizare. 
Regretabil este că toţi cei ce ridică semne de întrebare sunt greşit etichetaţi ca 
„ultraconservatori”. De ce se întâmplă asta?

de Ce nu vedeM nIMIC rĂu în ASTA?

Aş vrea să fiu bine înţeles. Sunt sigur că mulţi dintre noi care apelează 
la diferite tertipuri evanghelistice – rock, clovni, cafenea, magicieni, etc. 
– au o dorinţă sinceră de a vedea o reînviorare spirituală în biserică şi vor 
să atragă noi suflete la Hristos. Mulţi din cei care susţin această stare de 
lucruri sunt convinşi că Dumnezeu va folosi astfel de forme de spectacol 
uşor modificate, folosite de alte biserici, pentru a păstra tineretul în biserica 
noastră. Fără a mă erija în judecător al motivaţiilor şi sincerităţii lor, aş vrea 
să sugerez câteva motive pentru care unii dintre adventişti chiar nu văd 
nimic rău în folosirea acestor inovaţii contemporane. 

1. disperarea. Sunt destui membri ale căror mărturii prin exemplu 
personal, ca părinţi sau ca educatori, nu au fost convingătoare pentru tinerii 
noştri. Iar tinerii au observat că, în timp ce susţinem sus şi tare „Scriptura 
şi numai Scriptura”, mulţi nu avem o experienţă vie cu Autorul divin al 
acestei Scripturi. Botezul pare a fi mai mult o ceremonie de încheiere a 
unui simplu an şcolar şi trecere într-un altul, decât începutul unei noi 
vieţi alături de Hristos. Identificarea noastră cu „rămăşiţa” lui Dumnezeu 
ne dă, mai degrabă, o stare de complacere decât una de inspiraţie, de 
împlinire a misiunii divine pe care o avem pentru lumea aceasta. Spunem de 
nenumărate ori că „noi avem adevărul”, însă, adesea, adevărul nu ne are pe 
noi. Predicarea, învăţătura sau evanghelizarea noastră aglomerează mintea 
cu informaţii, fără a aduce în suflet acea cercetare de sine şi umilinţă a inimii 
care să ducă la transformarea caracterului. Poziţiile noastre etice cu privire 
la chestiunile sociale contemporane par a ilustra mai degrabă raţionamente 
pragmatice decât fidelitate faţă de Scriptură. Şi, în loc ca serviciile noastre 
de închinare să fie mişcătoare şi caracterizate de solemnitate, ele devin fie 
ermetice şi sterile, fie emoţionale şi superficiale.

Ei bine, observând inconsecvenţele şi ipocriziile de mai sus, mulţi dintre 
tinerii noştri sunt nerăbdători să rupă orice legătură cu ceea ce, în ochii lor, 
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pare a fi o credinţă ipocrită. Părinţii şi educatorii lor, într-o cruntă disperare de 
a-i ţine în staul, încurajează orice modă lumească, chiar dacă asta înseamnă a 
importa în biserică rock, clovni, magicieni; bineînţeles, toate evanghelice.

Deşi unii dintre noi care se regăsesc în descrierea de mai sus îşi dau 
seama că aceste noi forme de închinare şi de evanghelizare sunt incompatibile 
creştinismului biblic, ne descoperim neînstare să facem opoziţie unor astfel 
de metode, întrucât noi înşine împărtăşim aceleaşi valori lumeşti şi, practic, 
nu facem nimic pentru Domnul. Pe de altă parte, copiii şi studenţii noştri 
vor să fie activi în biserică. Iar singurul mod prin care ei ştiu să facă asta este 
acela de a adopta diferitele forme de idolatrie lumească.

2. Lideri slabi în biserică. Din păcate, unii dintre pastorii şi liderii 
bisericii sunt uneori vinovaţi de introducerea tertipurilor evanghelistice în 
biserică. Se pare că punem popularitatea, slujba, poziţia şi iluzia succesului 
exterior mai presus decât datoria pe care o avem faţă de Marele Păstor. Ne 
e teamă că, dacă luăm o poziţie împotriva formelor lumeşti din bisericile 
noastre, ne vom crea duşmani şi ne vom pierde susţinerea celor din jurul 
nostru.

În unele cazuri, am făcut mai puţin decât trebuia în conducerea 
comunităţilor noastre pe direcţia unei evanghelizări adevărate, reînvio-
rătoare. Din ce în ce mai rar se aud predicate solii profund biblice. Fiind 
hrănite cu învăţături şi predici străvezii, paralizate de nesiguranţă, bisericile 
noastre mor pe zi ce trece. Ca urmare, când ceva rău bate la uşă, sub numele 
de inovaţie în evanghelizare şi închinare, deja suntem într-o poziţie din care 
nu mai avem nici un drept moral de a chestiona noua provocare. Găsim 
că e mai uşor să sărim în barca noului decât să stăm plini de curaj în tabăra 
adevărului.

3. Lepădarea de credinţă. Un alt motiv pentru care nu vedem nimic rău 
în tertipurile evanghelistice este acela că unii dintre noi am îmbrăţişat înalta 
critică liberală. Ca atare, nu mai credem cu adevărat în puterea Cuvântului 
lui Dumnezeu de a atrage suflete la Hristos şi a le ţine în credinţă. Nu mai 
credem nici că biserica noastră este biserica timpului din urmă din profeţia 
biblică, biserica la care ar trebui să vină oricare altă credinţă pentru adevăr. 
Cei dintre noi care cred asta spun că biserica noastră nu este rămăşiţa, ci „o 
parte a rămăşiţei”. Deşi sunt acceptate dimensiuni ale credinţei, cum ar fi 
sabatul sau principiile sănătăţii, dacă mergem la esenţa credinţei din inimile 
noastre vom accepta că, în realitate, nu mai vedem unicitatea soliei noastre, 
identitatea noastră distinctivă, valenţa escatologică a speranţei noastre, 
urgenţa misiunii noastre.  



Tertipuri evanghelistice - S.K.-Pipim 77

Etica integrităţii ne sugerează că, dacă ne-am pierdut credinţa şi 
certitudinile pionierilor noştri, fără puterea de a le mai recupera, atunci ar 
trebui să ne dăm demisia din cadrul denominaţiunii. Însă nu au toţi curajul 
de a face asta. (Unii îşi anunţă public vederile abia după ce ies la pensie.) Aşa 
că, în dorinţa noastră de a elimina etichetarea de „sectă”, care a fost folosită 
atât de des pentru a-i caracteriza pe adventiştii de ziua a şaptea, suntem 
într-un proces activ de import al tertipurilor evanghelistice atât din lumea 
seculară, cât şi din celelalte religii sau biserici.

4. Lipsa de convertire. Mai este un motiv pentru care unii dintre noi 
nu văd nimic rău în introducerea tertipurilor evanghelistice. Probabil că, 
fără ca măcar noi să fim conştienţi de asta, niciodată nu am fost pe deplin 
convertiţi. Gusturile şi afecţiunile noastre încă se raportează la standardele 
din lume. Şi atunci e o dovadă de normalitate şi suntem pur şi simplu cinstiţi 
dacă spunem că nu vedem nimic rău în introducerea acestor dubioase 
inovaţii biblice. Căci lucrurile duhovniceşti sunt judecate duhovniceşte. 

Este numai normal, în acest caz, să nu vedem nimic rău în 
transformarea sanctuarelor lui Dumnezeu în săli publice unde se aduce 
închinare zeului spectacolului. Poate că unii chiar fericesc biserica – iată, 
în sfârşit, „o biserică contemporană care să împlinească nevoile generaţiei 
noastre”. Nu ne dăm seama că dumnezeul acestei lumi ne-a orbit (vezi 
1Corinteni 4:4). Fără o deplină convertire, nu avem cum să gândim şi să 
acţionăm împotriva introducerii metodelor lumii acesteia în evanghelizare 
şi închinare. 

poATe fI CoMunICATĂ evAngheLIA prIn Show?
 

Ni se sugerează adesea ideea că, mai înainte de a predica Evanghelia 
în lumea aceasta prin metodele bisericii, ar trebui să folosim metodele lumii 
pentru a predica adevărul lui Hristos. Raţionamentul este defectuos din 
cel puţin două motive foarte importante: (1) Metodele lumeşti schimbă 
caracterul solemn al soliei, într-unul trivial; (2) Metodele lumeşti sunt 
contrare învăţăturilor Scripturii. 

1. Trivializarea soliei. Chiar dacă proclamăm efectiv o Evanghelie 
veşnică, atunci când adoptăm metodele lumeşti, pline de efecte din lumea         
show-ului, pentru a comunica adevărul, urmarea este sigură: trivializarea şi 
desconsiderarea importanţei soliei în sine. Show-ul e show, toată lumea ştie 
asta. Nu prin show-uri se spun adevăruri fundamentale. Dacă noi adoptăm 
elemente de divertisment precum muzică rock, dramă, clovni şi păpuşi sau 
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magicieni, solia noastră nu va avea niciodată dreptul moral de a-i pune pe 
ascultătorii ei în faţa unei decizii. 

Dacă este adevărat că muzica rock (travestită în muzică şi dans de 
închinare) este mijlocul cel mai eficient de a ajunge cu un mesaj la tinerii din 
ziua de azi, cum se face că profesorii de matematică sau de chimie nu îşi ţin 
orele pe fond muzical heavy-metal sau hip-hop? Oare de ce nu angajează şi 
politicienii clovni şi iluzionişti pentru a-şi prezenta platforma politică?

Bunul simţ ne spune, fără echivoc, că astfel de mijloace preluate din lumea 
show-ului nu sunt cele mai credibile metode de a comunica mesaje serioase. Un 
doctor care trebuie să facă o vizită unui bolnav nu se îmbracă precum un clovn, 
pregătindu-se să-i spună acestuia că este bolnav de cancer. Dacă un medic care 
vrea să fie luat în serios nu apelează la astfel de frivolităţi, oare poate fi o prostie 
mai mare decât să crezi că solia lui Dumnezeu, cea plină de avertizări cu privire 
la judecata ce urmează să se abată asupra unei lumi muribunde, ar avea nevoie 
de şmecherii pentru a fi adusă la cunoştinţa celor din jurul nostru?

Isus Hristos nu a apelat la tertipuri pentru a-şi predica solia pe 
Muntele Fericirilor. În ziua Cincizecimii, Petru nu a scos în faţă o tobă. 
Nici Maria, venind de la mormântul deschis, nu a vestit învierea dansând 
laudativ la adresa lui Isus, Cel de acum întronat în ceruri. Pavel, în faţa 
ascultătorilor pe Muntele lui Marte, nu a angajat vreun evanghelist magician 
care să-i prezinte solia.

Ne înşelăm singuri dacă credem că tobele, luminile ca de discotecă, 
costumaţiile, iluziile, zgomotele puternice sunt în stare să reprezinte infinita 
sfinţenie şi milă a lui Dumnezeu pentru o generaţie pierdută. Cei care 
apelează la astfel de tertipuri lumeşti o fac doar din pricină că se închină 
unui dumnezeu diferit de cel al apostolilor.

Căci însuşi Pavel spune clar că metoda ideală de predicare a unui 
adevăr spiritual este aceea a rostirii lui prin cuvinte. „Dumnezeu a găsit 
cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii... Căci 
nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui 
Dumnezeu este mai tare decât oamenii.” (1Corinteni 1:21,25)

2. Metode contrare Scripturii. Este o greşeală să credem că lumea va 
îmbrăţişa mesajul nostru dacă noi îi vom folosi metodele. Noul Testament ne 
spune că, atunci când Isus Hristos a venit în lumea aceasta, „lumea nu  L-a 
cunoscut” (Ioan 1:10), căci „El nu era din lume” (Ioan 8:23). Ce ne face atunci 
să credem că noi vom avea succes acolo unde El nu a reuşit?

Isus Hristos a spus răspicat că urmaşii Săi „nu sunt din lume, după 
cum nici Eu nu sunt din lume” (Ioan 17:16, v.9,14). A afirmat, fără echivoc, 
faptul că lucrările lumii acesteia aparţin celui rău (Ioan 7:7). A mai spus şi 
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că adevăraţii credincioşi nu sunt din lume şi s-a rugat ca ei să fie păziţi de 
căile rele ale lumii (Ioan 17:14,15). Din pricină că Duhul lui Dumnezeu se 
împotriveşte duhului lumii acesteia (1Corinteni 2:12), Evanghelia nu trebuie 
prezentată în aşa manieră încât să fie asociată cu standardele lumii. „Să nu 
vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi [transformaţi]... ca 
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” 
(Romani 12:2)

Apostolii au mai predicat, de asemenea, că „prietenia lumii este 
vrăjmăşie cu Dumnezeu” (Iacov 4:4), că trebuie „să ne păzim neîntinaţi de 
lume” (Iacov 1:27). De aceea, creştinii sunt îndemnaţi: „Nu iubiţi lumea, nici 
lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în 
El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia 
vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” (1Ioan 2:15-16)

Ne îndepărtăm de învăţăturile Bibliei dacă ne imaginăm că ceea ce 
impropriu se numeşte rock evanghelistic, clovni evanghelişti, magicieni 
evanghelişti şi alte forme de divertisment ar putea fi implicate în mod 
legitim în acţiunea de comunicare a unui adevăr spiritual. Biblia spune clar 
că lumea este în sine „fără nădejde şi fără Dumnezeu” (Efeseni 2:12). De 
aceea, gestul de a împrumuta metodele lumeşti pentru a comunica lumii 
solia ar trebui înlocuit cu conştientizarea şi împlinirea sfatului primit de 
apostolul Pavel: „să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, 
şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 26:18).
 

evanghelizare cu momeli? Ni se sugerează adesea că, din pricina 
faptului că majoritatea oamenilor – în special tinerii – nu doresc să asculte 
Evanghelia, trebuie să îi „momim” cu efecte din lumea show-ului şi cu 
tertipuri. Iar după ce îi atragem prin aceste metode contemporane, apoi putem 
să îi „prindem” cu adevărata solie. Textul biblic pentru o astfel de abordare 
care să justifice aplicarea unor metode lumeşti este chiar un text al apostolului 
Pavel: „Cu Iudeii, m-am făcut ca un Iudeu, ca să câştig pe Iudei... cu cei ce 
sunt fără Lege, m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără lege... ca să câştig pe cei 
fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor 
totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.” (1Corinteni 9:20-22). Astfel, 
argumentează unii, ar trebui să ne folosim de orice lucru pe care oamenii 
doresc să îl asculte dacă astfel putem să îi aducem în faţa Evangheliei.

Însă contextul pasajului descoperă faptul că Pavel vorbea despre 
predicare (vezi v.16), şi nu despre introducerea unor metode lumeşti în 
acţiunile de evanghelizare. Ideea este aceea că în predicarea şi mărturisirea 
făcută, apostolul întotdeauna şi-a ajustat mesajul în funcţie de nivelul de 
înţelegere al ascultătorilor săi. Cu alte cuvinte, el întotdeauna a vorbit aşa 
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cum se cuvenea. Deci, fragmentul de mai sus, din Corinteni, nu spune că 
Pavel a încurajat o „evanghelizare cu momeli”. Dimpotrivă, cu Biblia în 
mână el i-a determinat pe oameni să ia decizii, folosindu-se de acţiunea de 
predicare ca metodă de evanghelizare.

Mai mult decât atât, biserica lui Dumnezeu din vremea sfârşitului a 
fost înzestrată cu darul divin al Evangheliei veşnice. Această însărcinare este 
un adevărat privilegiu. Dar este şi o solemnă responsabilitate. Căci „ce se 
cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat 
lui.” (1Corinteni 4:2) Credincioşia la care a fost chemată această biserică ne 
obligă să păstrăm integritatea mesajului prin păstrarea integrităţii metodei 
pe care o folosim în comunicarea lui.

Apostolul nu ne îndeamnă deci să îi „agăţăm” pe oameni cu 
„momeala” spectacolului, pentru a-i „prinde” apoi cu Evanghelia. El scrie 
negru pe alb: „Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, 
nici pe necurăţie, nici pe viclenie. Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici 
să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu 
oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine 
ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: 
martor este Dumnezeu.” (1Tesaloniceni 2:3-5)

Putem observa două principii în acest fragment. În primul rând, 
cuvântul grecesc tradus aici „rătăcire” (plane) înseamnă eroare. E clar deci 
că realitatea ultimă asupra oricărei probleme trebuie să fie adevărul său. 
„Evanghelia este fie adevărată, fie falsă. Pavel îşi riscă întreaga viaţă pentru 
adevărul Evangheliei. Astăzi însă tendinţa este de a evalua valorile după 
nişte standarde eronate. Oamenii întreabă mult mai des: „Are efect?”, decât 
să întrebe: „Este adevărat?”. Testul de validare al Evangheliei este adevărul. 
Aşadar, devine evident pericolul de a predica astfel încât să atragi publicul. 
Este mult mai uşor să te eschivezi, oferind soluţii care funcţionează, decât să 
prezinţi adevărul cu care să fie confruntaţi oamenii. Testul necruţător pentru 
orice predică sau oră de teologie trebuie să fie acesta: Este adevărată? Dacă 
Hristos este prezentat [doar] ca unul prin care putem avea succes, sau fericire, 
sau orice altceva, [n.tr., aşa numita evanghelie a prosperităţii] atunci suntem 
nişte trădători ai Evangheliei lui Dumnezeu. Suntem vinovaţi de înşelăciune 
şi minciună, chiar dacă avem succes deplin în atragerea de ascultători.”1

În al doilea rând, cuvântul dolos tradus prin „viclenie” înseamnă 
şi „şmecherie” sau „momeală” („lucrătură”, „subtilitate”, „înşelăciune”).      
În evanghelizare nu încape nici un gram de vrăjeală sau manipulare. O 
versiune americană NIV traduce pasajul astfel: Căci apelul pe care-l facem 
nu izvorăşte din eroare sau din motive necurate, nici nu încercăm să vă lucrăm 
prin şmecherii. [sublinierea autorului]
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În predicarea Evangheliei nu ar trebui să includem „înşelăciunea”. 
Mesajul pe care îl avem de predicat va determina şi natura metodei folosite 
pentru a-l face cunoscut. Pavel ne spune în 1Corinteni 1 că, atunci când 
evreii îşi doreau să vadă minuni, iar grecii căutau înţelepciune lumească, el 
a refuzat să se adapteze la gusturile şi dorinţele lor, întrucât Dumnezeu era 
acela care îl trimisese să predice Evanghelia. În proclamarea Evangheliei, 
prioritate va avea întotdeauna predicarea efectivă a Cuvântului. 

încurajarea implicării tinerilor. Ni se spune uneori că aplicarea 
acestor metode contemporane, provenite din zona divertismentului, în viaţa 
bisericii este singura posibilitate de a-i implica pe tinerii noştri în activităţile 
comunităţii. Avocaţii ideii argumentează menţionând că tinerii au talente 
şi abilităţi extraordinare, şi, ca atare, ar trebui să li se ofere şi lor o parte din 
„tort” – aşa cum au avut credincioşii tineri pionieri ai Bisericii Adventiste. 
Se merge mai departe afirmându-se că, dacă nu le vom lăsa libertatea de a-şi 
pune la lucru darurile pe care le au în serviciul de închinare sau în activităţile 
de evanghelizare, tocmai biserica devine instrumentul care îi face pe tineri 
să-şi piardă interesul pentru biserică.

Argumentul nu este corect în întregime, după cum nu este nici 
biblic. Este foarte adevărat că mulţi dintre pionierii adventişti erau tineri la 
vremea aceea. Spre exemplu James White a început să predice la 23 de ani, 
Ellen White şi-a făcut publice viziunile la vârsta de 17 ani. J.N. Andrews 
susţinea seminarii publice la 21 de ani, iar la vârsta de 24 de ani avea deja 
publicate 35 de articole. Uriah Smith a devenit redactorul şef al publicaţiei 
Review la vârsta de 23 de ani, după ce scrisese deja un poem de 35.000 de 
cuvinte intitulat „Glasul de apel al timpului şi profeţiei”, publicat de Review, 
în secţiuni, în anul anterior. Ceea ce face diferenţa între pionieri şi mulţi 
dintre tinerii de astăzi este aceea că ei erau convertiţi şi cercetători sinceri ai 
Scripturii. Din această postură, ei nu şi-au îngăduit să alăture metode lumeşti 
spectaculoase în activităţile făcute în slujba Domnului. 

E adevărat că mulţi dintre tinerii noştri au daruri şi abilităţi 
extraordinare. Însă darul pe care îl ai, de a face anumite lucruri, nu înseamnă 
neapărat că acele abilităţi ar trebui puse la lucru în închinarea spirituală sau 
în activităţile de evanghelizare. Spre exemplu, faptul că cineva e performant 
în spatele unei baterii cu multe tobe, că altcineva ştie să danseze sau chiar 
să facă numere de iluzionism sau acrobaţie nu înseamnă neapărat că avem 
nevoie în biserică de rock evanghelistic, de dans evanghelistic, de magicieni 
sau acrobaţi evanghelişti. Dacă acesta ar fi fost principiul, atunci ar fi trebuit 
să îi implicăm în serviciile de închinare – cu darurile lor – şi pe fotbaliştii 
evanghelişti sau pe rugby-iştii evanghelişti. Să fim serioşi. Ceea ce se cere 
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din partea noastră este încurajarea tinerilor care sunt pe deplin convertiţi 
de a-şi folosi darurile pe care le au, în modul cel mai potrivit, în cadrul 
unor servicii divine închinate unui Dumnezeu sfânt. Şi asta fără a-i pune 
prea devreme în acele situaţii în care sunt expuşi pericolelor mândriei sau 
aroganţei. (vezi 1Timotei 3:6)

neBunIA predICĂrII, nu predICAreA neBunIeI

Proclamarea deschisă a Cuvântului lui Dumnezeu a fost întotdeauna 
cea mai eficientă metodă de a comunica adevărul lui Dumnezeu. Din pricină 
că o astfel de practică era contrară tertipurilor evanghelistice din vremea 
lui, apostolul Pavel a denumit-o „nebunia propovăduirii”. Evanghelistul 
adventist Carlyle B. Haynes ilustrează într-un mod foarte sugestiv diferenţa 
între o predicare centrată pe Cuvântul lui Dumnezeu şi o predicare în care 
se folosesc metodele omeneşti.

Tertipuri evanghelistice
Adresându-se unor tineri pastori acum câteva decenii, Carlyle scria: 

Am mers odată la o întâlnire susţinută de un cunoscut 
evanghelist adventist, cu o reputaţie impresionantă, un om pe 
care îl consultau mulţi pastori tineri pentru a primi sugestii în 
vederea îmbunătăţirii slujirii lor. Erau unii care copiau cu mare 
interes maniera de prezentare a acestui om. Fusesem plecat în 
misiune externă într-o ţară străină, timp de cinci ani de zile. 
Mi-au ajuns la ureche veşti cu privire la acest om – privit ca 
un câştigător de suflete plin de succes. Metodele sale, care 
erau adevărate inovaţii în mijlocul nostru, erau subiectul unor 
discuţii aprinse.

Îmi doream să fiu prezent la una din întâlnirile sale, 
pentru a cunoaşte la prima mână atât omul, cât şi tehnicile 
sale. Pe agendă aveam o serie de întâlniri care m-au adus în 
oraşul unde el susţinea o serie de prezentări cu caracter de 
evanghelizare. M-am hotărât să merg să îl ascult şi să-l văd în 
acţiune. Pierdut între mulţimile de oameni care se îmbulzeau la 
întâlnirile sale, am reuşit să-mi găsesc un loc undeva la mijlocul 
sălii, de unde puteam totuşi să văd şi să ascult fără probleme.

Sala era bine luminată şi frumos decorată. Deasupra 
platformei erau agăţate mai multe lumini, iar la margini câte 
două proiectoare de fiecare parte centrate pe vorbitor. 
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Era muzică, foarte multă muzică – instrumentală, vocală, 
corală, solo, duet, cvartet, ba chiar şi doi ţânci care au cântat un 
cântecel amuzant ce a atras o serie de zâmbete şi câteva aplauze. 
Apoi a urmat o piesă tematică foarte impresionantă, pe care mai 
mulţi păreau că o ştiu, dar care mie îmi era necunoscută. La 
finalul ei, predicatorul a intrat în scenă oarecum grăbit.

Dintr-o dată a devenit centrul atenţiei tuturor. Nu am 
făcut excepţie. Poate şi pentru că nu eram pregătit pentru asta. 
Pur şi simplu nu aveai cum să mai priveşti în altă parte. Era 
evident că totul fusese pregătit doar pentru asta. Era îmbrăcat 
într-un alb imaculat, cravată albă, şosete albe, pantofi albi. 
Chiar şi Biblia pe care o ţinea în mână era legată în piele albă. 
În spatele meu, o femeie a şoptit vecinei sale cu răsuflarea 
tăiată: „Nu e un dulce?” În tăcere, mi-am dat şi eu acordul. Era 
un dulce. Din chiar primul moment a devenit centrul atenţiei. 
Nimeni nu mai asculta, nu mai vedea, nu mai putea gândi la 
nimeni altcineva decât la „dulceaţa” de predicator. Nu părea 
a cuceri atât de mult prin cuvinte, şi totuşi ochii fiecăruia îl 
urmăreau; iar toate capetele se întorceau după el pe măsură ce 
se oprea sau mergea, jocul de scenă aducându-l într-o parte sau 
alta a platformei, în lumina reflectoarelor. 

Nu ascultam, însă eram captivat vizual. De fapt, n-aveam 
cum să privesc în altă parte. Era o prestaţie impresionantă. Ce 
spunea... habar n-am; însă îmi aduc aminte ca ieri fiecare gest 
pe care îl făcea cu mare atenţie pe întreaga platformă.

Când m-am întors în camera de hotel, am încercat să-mi 
aduc aminte ce am studiat în acea ocazie din Scriptură. Pur 
şi simplu nu-mi aduceam aminte dacă şi-a deschis vreodată 
frumoasa Biblie albă. Cu siguranţă că a făcut-o, deşi eu nu am 
observat. Ultimul lucru de care am fost conştient înainte de a 
mă fura somnul a fost gândul „Cu siguranţă că e un dulce!”

Călătorind prin ţară, în următoarele luni, am dat 
peste tot de predicatori îmbrăcaţi în alb şi puşi în lumina 
reflectoarelor. Parcă era o epidemie. Imitaţia era asemenea unei 
boli molipsitoare şi nu puteam decât să sper că va avea, totuşi, 
un punct de maximum, după care să se retragă.

Menţionez acest incident pentru că doresc să îl pun în 
deplin contrast cu o altă experienţă care a avut loc în timp ce 
eram pastor în New York. Ani de zile auzisem vorbindu-se 
despre predicarea unui mare comentator biblic britanic pe 
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nume George Campbell Morgan, pastor al capelei Westminster 
din Londra. În fiecare an, făcea un tur american susţinând 
conferinţe biblice, dar nu avusesem ocazia să îl ascult. Îi citisem 
însă toate cărţile...

predicarea biblică
Haynes îşi continuă sfatul adresat pastorilor:

Aflând că Morgan avea să vină în New York pentru o 
serie de studii biblice, pe parcursul a două săptămâni, la biserica 
prezbiteriană de pe Fifth Avenue, eram nerăbdător la gândul că 
aveam să-l ascult pe acest mare predicator. Mi-am făcut agenda 
în aşa fel încât să pot participa la fiecare din prezentările sale, 
fără întrerupere. Aveau să înceapă într-o luni seara... Ceea ce 
îmi părea a fi un evident început cu stângul.

Am ajuns la biserică cu doar o jumătate de oră înainte de 
ora anunţată. Ştiind că sala avea o capacitate de 2500 de locuri 
nu mi-am pus problema găsirii unui loc. M-am înşelat. Toate 
locurile erau ocupate. Plasatorii m-au îndreptat către balcon 
unde, din fericire, mai era un loc liber. Cu un suspin de uşurare 
m-am aşezat, uimit peste măsură de faptul că 2500 de oameni 
au ales să fie într-o seară de luni la acea biserică.

Pastorul şi doctorul Morgan a intrat în scenă calm şi a 
luat loc lângă amvon. Adunarea a intonat un imn vechi, iar 
în timpul cântării am urmărit cu atenţie gesturile faimosului 
predicator. Niciodată nu am văzut un om mai fără lipici la un 
amvon. Era înalt, deşirat, neatrăgător. Mi-a trecut prin minte 
că, dacă nu ar fi fost oarecare forfotă în sală, i-am fi auzit oasele 
lovindu-se unele de altele. Avea un costum închis, fără a atrage 
în vreun fel anume atenţia.

După rugăciunea pastorului local şi o simplă introducere, 
Dr. Morgan a urcat la amvon, şi-a deschis Biblia – care nu era 
una albă – şi cu o voce plăcută, dar complet străină de vreun 
accent dramatic, a citit fragmentul biblic al serii şi a început 
imediat să îl explice. M-am bucurat că am apucat să-l măsor din 
cap până în picioare înainte de a începe... Pentru că după aceea 
nu m-am mai gândit la el timp de o oră întreagă. În schimb, am 
fost captivat şi purtat într-o altă lume, pe măsură ce descoperea 
noi sensuri din bogăţia Cuvântului lui Dumnezeu. A fost una 
dintre cele mai uimitoare ore din viaţa mea. Niciodată până 
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atunci nu mai simţisem ceva asemănător. Şi s-a repetat seară de 
seară timp de două săptămâni.

Dr. Morgan nu făcea gesturi spectaculoase, ba încă 
nici nu avea o elocvenţă în sensul obişnuit al cuvântului. Nu 
se folosea de hărţi, de table de scris, de imagini, ecran sau 
instrumente moderne. Nici un fel. Nimic din vorbirea sa, din 
mişcarea, îmbrăcămintea sau manierele sale nu atrăgea în 
vreun fel atenţia către el. Nimic nu distrăgea atenţia de la Biblie. 
Puterea sa extraordinară era în ceea ce făcea cu Biblia, în ceea ce 
scotea din Cuvântul lui Dumnezeu.

În cinci minute m-a dus într-o altă lume, şi asta nu 
prin vreo elocuţiune sau abilitate oratorică. Vorbea aproape 
obişnuit, într-un ton conversaţional normal, citind totuşi cu 
o adâncă reverenţă şi cu o trăire impresionantă pasajul pe 
care avea să îl descopere mai apoi prin explicaţii. Am uitat de 
vecinii de rând, de biserica unde mă aflam, am uitat până şi de 
vorbitor, am uitat de tot şi de toate – dar nu şi de minunile lumii 
în care eram purtat acum...

M-am întors acasă uimit peste măsură de eficacitatea Scripturii. 
De Biblia şi numai Biblia ca sursă a unei predicări de mare putere.

Ceea ce vreau să accentuez este faptul că stă la îndemâna 
fiecăruia dintre noi o astfel de manieră de predicare, cea mai 
puternică din câte există. Aruncaţi-vă accesoriile, dispreţuiţi 
dispozitivele ultra-performante, imaginile, renunţaţi la elemen-
tele de show şi alte tertipuri, nu mai depindeţi de dramă şi 
teatru şi întoarceţi-vă din nou la expunerea simplă, clară, plină 
de putere a Cuvântului lui Dumnezeu.

Când m-am întors acasă în prima seară a prezentărilor 
Dr. Morgan, rugăciunea care mi-a explodat din sufletul mişcat 
a fost: „Doamne, fă-mă un predicator al Cuvântului Tău divin, 
şi ajută-mă să nu mai depind de nimic altceva.”2

Să dea Dumnezeu ca aceasta să fie şi rugăciunea noastră.

noTe:

1. Gary W. Demarest, The Communicator’s Commentary Series, vol. 9. 1,2 Thessalonians, 1,2 
Titmothy, Titus (Waco: Word Books, 1984), p. 54.

2. Carlyle B. Haynes, Carlyle B. Haynes vorbeşte tinerilor pastori (Nashville: Southern 
Publishing Association, 1968), pp. 31-36.





Capitolul 6

Îmi vreau biserica înapoi!
Autor: ChArles D. Brooks

(pastor, predicator emerit al organizaţiei 
media creştine Breath of Life, 

secretar de câmp în cadrul Conferinţei Generale)

Traducere: Lucian ŞTefănescu 
(pastor, traducător,

redactor şef-adjunct Pro Logos)

[Nota editorului: Textul capitolului de faţă reprezintă transcrierea şi editarea 
unui discurs ţinut de predicatorul de culoare, plin de harismă, cu ocazia unei 
întâlniri a pastorilor adventişti de ziua a şaptea.]

În scrierile semnate de Ellen G. White – acele informaţii pe care 
Dumnezeu ni le-a trimis în mod special – observăm că slujitoarea Domnului 
punctează când împotriva unei extreme, când împotriva celeilalte. Personal 
am urmărit asta de mulţi ani. Însă, atenţie, ea lasă un culoar larg între cele 
două extreme. Eu pot să merg pe aici şi tu poţi să mergi pe acolo, diferit, 
dar amândoi aflându-ne încă în zona de siguranţă. Nu trebuie să gândim 
la fel. Nu trebuie să purtăm o uniformă. Tu poţi fi tu, iar eu pot fi eu, însă 
hai să rămânem în zona de siguranţă: suntem mai în siguranţă pe mijlocul 
drumului, evitând şanţurile periculoase de pe marginile căii creştine.

Trăim un timp neobişnuit în care cei din biserică pun la îndoială 
învăţăturile şi doctrinele noastre specifice mai mult decât aceia care ne 
dispreţuiesc. Mulţi ne îndepărtăm de mandatul pe care ni l-a încredinţat 
Dumnezeu. Un prieten al meu, strălucit specialist, m-a sunat de la mare 
distanţă. Pe un ton aproape disperat, mi-a spus: „Charles, îmi vreau biserica 
înapoi!” Apoi, cu voce îndurerată, mi-a spus: „Nu ştiu dacă o mai pot 
recăpăta vreodată!”
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PredICAţI SolIA noASTrĂ!

Dragii mei împreună lucrători, vreau să vă spun astăzi că una dintre 
cele mai puternice chei ale succesului şi puterii în bisericile şi la amvoanele 
noastre şi în evanghelizările noastre este credincioşia hotărâtă faţă de 
Cuvântul lui Dumnezeu şi faţă de solia pe care Dumnezeu ne-a dat-o spre 
predicare!

Trebuie să predicăm solia noastră. Toată! Există forţe care par să 
demoleze ceea ce a fost închegat cu atâta trudă sub călăuzirea indispensabilă 
a Duhului Sfânt. Există o înfăţişare de erudiţie pe care o numim ’învăţătură’ 
din nebăgare de seamă, dar care este mai degrabă scolasticism. Ellen White 
spune că este la fel de sigur că avem adevărul pe cât este faptul că viu este 
Domnul. Ea a vorbit despre o platformă a adevărului. Ştia că întotdeauna 
vom aduna surse şi resurse, însă a spus: „Nu coborâţi de pe platformă!” 
Duhul Sfânt nu este unul care să cultive confuzie, nici nu-i dezbină pe sfinţi. 
El poate aduce despărţire de mulţimea pestriţă, dar nu de sfinţi.

Profeţie uimitoare. Sunt printre noi unii care par să fie obosiţi de solia 
noastră, chiar plictisiţi de ea. Se cere din ce în ce mai răspicat ceva diferit, 
unic. Unii spun: „Vrem o solie modernă, destinată tinerilor:” Asta însă nu se 
potriveşte cu uimitoarea profeţie din Maleahi 4, pentru că, atunci când solia 
lui Ilie va veni, chiar înainte de marea şi grozava zi a Domnului, Biblia spune 
că inimile părinţilor şi copiilor vor fi întoarse împreună. Nu ar trebui să fie 
tabere despărţite pe criteriul vârstei sau al generaţiei. 

În media se foloseşte termenul simulcast, care înseamnă că se 
transmite în engleză şi română şi în alte limbi simultan. Însă pentru noi 
Evanghelia vine prin simulcast de slavă. Am predicat copilaşilor şi au venit 
unii spunând: „Ne-a plăcut predica ta.” Iar eu mă gândeam că poate fusese 
prea grea pentru ei.

Iubiţii mei împreună lucrători, liberalismul lejer nu va realiza ceea ce 
credem. George Whital, scriind în Washingtonian Magazine, spune: „Bisericile 
cu cele mai înalte cerinţe doctrinare şi morale pentru membri lor (îi 
menţionează pe protestanţii evanghelici şi fundamentalişti) cresc. Bisericile 
lor explodează. În contrast”, spune el, „bisericile cărora le este greu să-ţi 
spună de ce ar trebui să fii creştin, bisericile pe sistemul vechi, precum cele 
episcopaliene, metodiste, prezbiteriene şi Biserica Unită a lui Hristos, pierd 
credincioşi de pe la mijlocul anilor ’60. Protestantismul vanilat e cel care e 
pe moarte.” Şi adaugă: „O teologie prietenoasă, o închinare avangardistă 
şi political correctness sunt reţeta pentru o catastrofă ecleziastică. Milioane 
pleacă pentru că nu au nici un motiv bun ca să rămână.”
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Unde nU-I dISCIPlInĂ, nU-I nICI grIjĂ

O tânără a venit în biroul meu la unul din colegiile noastre unde 
predicam şi a izbucnit în lacrimi, neputându-şi stăpâni suspinele. Când am 
întrebat-o de problema ei, mi-a spus: „Pastore, părinţii nu mă iubesc.”

Am spus: „Cum poţi spune asta? Se sacrifică să te ţină aici şi eşti 
îmbrăcată foarte bine. Au avut grijă de tine. Ce te face să spui asta?”

A spus: „Pentru că nu le pasă de ceea ce fac.”
Tinerii şi vârstnicii au nevoie de disciplina Cuvântului lui Dumnezeu. 

Atunci când oamenii simt că pot face ce vor, atunci biserica îşi pierde 
valoarea primordială. Ei îşi închipuie că nouă nu ne pasă. Însă curentul 
„simte-te bine” pătrunde pe furiş în bisericile noastre, iar bisericile şi şcolile 
noastre se zbat să se menţină pe linia de plutire. Venitul bisericii noastre se 
epuizează. Am avut cea mai mare criză bugetară anul acesta.

Diavolul aruncă în joc tot ceea ce poate. O să spun anumitor lucruri pe 
nume; nu vă supăraţi pe mine. Diavolul pledează: „Cultură! Şi pluralism! Şi 
erudiţie!” Îi impresionează pe mulţi dintre noi să încerce să-L modernizeze 
pe Dumnezeu, umanizându-L. Dumnezeu a răspuns deja la asta. A spus: 
„Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb! Eu sunt Acelaşi ieri şi azi şi în veci!” 
(Maleahi 3:6; Evrei 13:8).

relevant. Aud multe de genul: „Oh, avem nevoie acum de cineva 
care să facă Scriptura relevantă!” Oameni buni, nu aş spune asta nimănui. 
Mă bucur că pot vorbi tovarăşilor mei lucrători. Dacă Dumnezeu a spus-o, 
este relevant! Irelevante sunt ideile noastre ciudate despre ceea ce spune El!

Pavel a spus: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o 
amăgire deşartă” (Coloseni 2:8). Predicarea Cuvântului, chiar cu dragoste, 
tact şi diplomaţie, va provoca, inevitabil, confruntarea cu naturile noastre 
păcătoase, fireşti. Nu suntem chemaţi să facem Cuvântul popular, ci să-l 
predicăm cu putere! Eu sunt unul dintre acei predicatori de tranziţie, o 
verigă între cei vechi şi cei noi. Veteranii l-au predicat fără ocolişuri. George 
Peters, Frank Peterson, W.W. Fordham, J.H. Wagner, J.H. Lawrence, P.M. 
Rowe – ei au stat pentru adevăr. Ei au pus povara asupra Duhului Sfânt. 
Solia se revărsa din ei. Aceşti oameni au pus temelia şi au zidit adventismul 
de ziua a şaptea între cei de culoare.

În anul 1946, un predicator costeliv a venit în oraşul meu natal. Nu 
mai auzisem vreodată pe cineva ca el. Era un lucru pe care-l ştiam când mă 
uitam la acel predicator – el credea tot ceea ce predica! Şi mă făcea şi pe mine 
să cred.

Aceştia sunt oamenii pe care trebuie să-i întrecem.
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Ştiţi că membrii noştri de astăzi sunt prea absorbiţi şi preocupaţi să 
studieze, luându-şi puţină substanţă de la amvon. Staţi, staţi, staţi şi lăsaţi-mă 
să spun altceva. Am două biblioteci, una acasă şi una la Conferinţa Generală. 
Sunt destul de vaste şi îmi place să citesc de toate. Însă când stau la biroul 
meu în timpul studiului, pe rafturile care sunt chiar în spatele scaunului 
meu sunt: Spiritul Profetic, câteva versiuni ale Bibliei şi Comentariul Biblic 
Adventist de Ziua a Şaptea. Când ajung să citesc celelalte cărţi, trebuie să 
mă ridic de pe scaunul meu şi să fac câţiva paşi ca să le iau. Însă după ce 
trec prin cărţile de la Review and Herald şi toate cele de la editura noastră 
din Idaho, atunci toate acestea îmi par asemeni unui contur care circumscrie 
esenţa adventismului de ziua a şaptea. Oamenii mei pot fi realmente hrăniţi. 
Trebuie să-i confruntăm pe cei cărora le slujim cu o hrană spre binele lor. 
Dacă-i răsfăţaţi, nu-i ajutaţi. Trebuie să avem curajul să-i călăuzim.

Călăuză. O parte din ceea ce fac se datorează faptului că nu ştiu mai 
bine. Trebuie să-i călăuzim cu privire la unde ar trebui să meargă, ce ar 
trebui să facă, ce ar trebui să poarte, ce ar trebui să gândească. Şi trebuie să o 
facem prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Spiritul Profetic.

Când vorbim oamenilor noştri nu avem de-a face doar cu o întâlnire 
om-la-om. Există o Persoană care se numeşte Duhul Sfânt. Este privilegiul 
nostru să-L avem pe El stând lângă noi şi mişcându-se printre membrii 
bisericii. El va lua un adevăr dificil şi-l va aplica inimii. Credeţi că eu nu 
a trebuit să renunţ la lucruri care îmi plăceau? Prefer să salvez o singură 
persoană cu adevărul şi cu Duhul Sfânt decât să mângâi zece mii în amăgirea 
lor. Îi trădăm pe oamenii noştri atunci când diluăm, compromitem, 
subminăm şi respingem solia pe care Dumnezeu ne-a dat-o s-o purtăm – şi 
să o trăim!

ÎMBoldIţI lA SfIdAre
 
Nu numai asta, îi încurajăm să sfideze tocmai standardele noastre. 

Îi încurajăm să-şi urmeze propriile capricii şi să-i rănească pe fraţii lor din 
biserică şi chiar pe proprii părinţi. Mulţi dintre ei sunt cu capsa pusă. Sunt 
atât de încrezători în ei încât... mai spune ceva, dacă poţi.

O femeie care întotdeauna fusese prietenoasă a venit la biserică 
încărcată de bijuterii. Când m-am apropiat de ea, gata să vorbesc, nici măcar 
nu voia să se uite la mine. Mă evita. Nu putea să fie la fel de prietenoasă ca de 
obicei. Nu-i de mirare că bisericile noastre se răcesc! Asta pentru că membrii 
noştri rămân apăsaţi de remuşcări şi nesiguri de ceea susţin în realitate. 
Aud despre divorţuri uşoare, despre căderi morale chiar şi printre slujitori. 
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Sabate pe terenul de golf sau pe pista pentru biciclişti, sau la plajă, la teatru, 
atacuri îndreptate spre Ellen G. White. Ce se întâmplă în mijlocul nostru?

responsabilitate. Ellen White spune: „Dintre toate păcatele pe care 
le va pedepsi Dumnezeu, nici unele nu sunt mai cumplite în ochii Săi decât 
acelea care îi încurajează pe alţii să facă răul” (Patriarhi şi profeţi, p. 323). Şi 
dintre toate grupurile de oameni de la vârful bisericii, nici unul nu poartă 
asupra sa o responsabilitate atât de copleşitoare, ca privilegiu, precum 
corpul pastoral adventist de ziua a şaptea.

Când eram copil îl vedeam pe pastorul nostru o dată la fiecare cinci 
săptămâni. Astăzi aproape în fiecare Sabat este un predicator şi membrii 
noştri încă se întreabă: „Ce ni se întâmplă? Mai este Duhul Sfânt cu noi?” 
Mulţi care simt o lipsă a Duhului încearcă să o compenseze cu o religie 
tremurătoare, zbănţuitoare, chefuitoare. Ei vor să se simtă bine. Însă acea 
stare de bine le va înlocui credinţa şi va fi la rândul ei măturată de o criză.

Soluţii de moment. Biblia spune: „Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul 
meu” (Isaia 57:21). Mulţi dintre oamenii noştri care iubesc adevărul, dar 
nu ştiu ce să iubească, ajung să fie prinşi într-o experienţă subiectivă, 
extatică, iar serviciul liturgic de la 11 este asemenea unei cocaine - o soluţie 
temporară. Înainte de apusul soarelui ei sunt exact acolo unde fuseseră, 
nefericiţi, criticoşi, într-o stare deloc bună. „Şi acum ce vreau?” se întrebă 
Diavolul. „O religie zgomotoasă, cu pocnituri şi bufnituri”, îl aud zicând. 
„Plăcerea mea e să îi pun pe sfinţii cu state vechi în situaţii incomode” Şi aşa, 
încet-încet, suntem divizaţi.

Nu trebuie să ne înflăcărăm bisericile – aceea este lucrarea Duhului 
Sfânt. Ce trebuie să facem? Trebuie să fim dregători de spărturi, să facem 
ţara cu putinţă de locuit (Isaia 58:12). Cât despre cultură... Ea se ocupă de 
omul firesc. Şi nu e nimic rău în asta. Nu vreau să sugerez că totul e greşit. 
Însă dacă aceea este partea noastră firească, Biblia spune că omul firesc nu 
poate primi lucrurile lui Dumnezeu, „pentru că pentru el sunt o nebunie” 
(1Corinteni 2:14).

Amăgiri. Unii dintre noi pun la îndoială lucruri care au fost realizate 
de Duhul Sfânt în istoria omului şi în istoria vieţii mele şi a voastră. Întot-
deauna vor fi unele bagaje în plus. Însă nu aruncaţi totul. Apostolul a 
spus: „Ci cercetaţi [dovediţi – KJV] toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” 
(1Tesaloniceni 5:21). În schimb, mulţi încearcă să se autosatisfacă în loc să se 
roage şi să citească. Ei vor să înţeleagă lucrurile cu minţi nesfinţite. Ei pleacă 
de la o premisă greşită şi nu vor ajunge niciodată la împlinire spirituală, ci 



AICI STĂM! - o evaluare a tendinţelor din Biserică92

mai degrabă la un amalgam de amăgire. Pentru că lucrurile spirituale sunt 
înţelese spiritual. Biblia spune: „Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este 
acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării” (2Corinteni 4:3).

Într-un Sabat am spus unei biserici: „Evanghelia este veste bună, însă 
ea nu este numai crucea. Slavă Domnului pentru cruce! Dar Evanghelia este 
mai mult decât atât. Evanghelia este reformă sanitară, iar asta e veste bună! 
Evanghelia este reformă socială, iar asta e veste bună!”

Am fost invitat să predic la a 65-a aniversare a liceului pe care l-am 
absolvit cu 40 de ani în urmă. Am intrat acolo şi ce mulţime! Masa principală 
era mai lungă decât sala asta. Trimisesem vorbă că nu voi putea ajunge 
acolo decât după apusul soarelui. Aşa că mi-au spus: „Înţelegem. Ne vom 
îngriji noi de partea introductivă, iar tu vei veni imediat după aceea.” Şi am 
venit. Am stat chiar la mijloc. Multe locuri de la acele mese erau ocupate de 
foşti colegi de clasă. M-am uitat şi îmi tot făceau cu mâna şi cu ochiul şi se 
dădeau în spectacol. În cele din urmă s-a făcut lumină în mintea mea... Oh, îi 
recunosc – arătau îngrozitor!

Veste bună. Vi se pare că arăt bătrân! Ar fi trebuit să-i vedeţi pe ei. 
Solia noastră este veste bună! Am încercat să înţeleg; M-am uitat în urmă şi 
mi-am zis: „Păzesc Sabatul de 54 de ani. Asta înseamnă un cumul de şapte 
ani de păzire a Sabatului, ceea ce înseamnă că eu am avut şapte ani de 
odihnă pe care ei nu au avut-o niciodată.”

Mă doare astăzi pentru că unii dintre voi au auzit zvonul că mă 
pregătesc să mă retrag. Mă doare astăzi să văd că printre noi  sunt mulţi care, 
decât să îngenuncheze în umilinţă, stau în picioare ca şi fariseul din relatarea 
Domnului Hristos: cu fruntea sus şi umerii ridicaţi ca să facă polemici cu 
Dumnezeu. Şi amvonul pierde. Destul!

Idoli. Nu sugerez să dominaţi acum pe oricine. Eu nu fac asta! Ellen 
White spune că raţionalismul este un idol (vezi Tragedia Veacurilor, p. 193), 
pentru că înalţă judecata umană mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. 
Mulţi dintre iubiţii noştri oameni iau decizii periculoase bazate pe ceea 
ce simt mai degrabă decât pe descoperiri explicite din Biblie şi Spiritul 
Profetic. Eroarea este întotdeauna legată de asta. Cât sunt de trist! Le place 
să vorbească despre teatru acum, şi evoluţie; şi chiar semnul fiarei este 
muştruluit în publicaţiile noastre. Ce facem?

Există un lucru care se numeşte „posedare”. Am folosit acest cuvânt, 
însă am citit doi psihiatri care au scris o carte despre el. În cadrul mixt de 
faţă nu vă pot spune ce au declarat despre manipularea şi lovirea fizicului de 
către spiritele demonilor care îi posedă. Vreţi senzaţie? Va veni. Dacă acolo 
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se află credinţa voastră, va veni. Dar Biblia spune: „Credinţa vine în urma 
auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17).

Harold Lee avea în vedere această situaţie - nu demult - atunci 
când spunea: „Neopenticostalismul va fi sfârşitul adventismului între cei 
de culoare.” Mi-am notat asta. Noi, oamenii de culoare, suntem în special 
vulnerabili deoarece suntem un popor atât de sentimental. Suntem aici de 
prea mult timp. Împărţiţi şi despărţiţi de rasism, de avantaje, educaţie, bani 
şi privilegii, am fost forţaţi să fim reactivi, însă am ajuns prea aproape de 
cer. Să nu ne lăsăm înşelaţi acum şi să pierdem cerul după toate prin câte 
am trecut.

nU ToATĂ CUlTUrA eSTe reA

Cultură? Când m-am mutat la Washington cu mai bine de 30 de ani 
în urmă am fost curtat cu asiduitate să mă alătur bisericii albilor. Bineînţeles, 
acestea sunt biserici bune, oameni buni, pastori buni. Însă din punct de 
vedere cultural eram mai satisfăcut în atmosfera mai caldă a bisericii celor 
de culoare. Nu văd nimic rău în asta. Însă este ceva care transcende cultura. 
Acel ceva ne strânge în familia lui Dumnezeu, într-un mod distinctiv, 
special, chiar particular.

Problema mea este că această cultură devine experienţa noastră 
religioasă. Aceasta este reacţia celor nesiguri care nu mai sunt siguri de 
nimic. Dragii mei, vreau să ştiţi astăzi, că nu sunt şi nu am fost niciodată 
definit de plantaţiile de porumb şi pânza de kente. 

Purtam o discuţie cu un bine cunoscut pastor adventist de culoare cu 
privire la vindecarea afro-americanilor de sindromul plantaţiei. Mi-a spus: 
„Oamenii aceştia spun că sunt americani, dar nu sunt. Spun că sunt africani, 
dar nu sunt. Sunt un fel de oameni ai nimănui.”

Adoptat. Ei bine, să vă spun ceva. Există o cultură adventistă de ziua 
a şaptea, iar eu am fost născut în această cultură adventistă. Sunt un fiu 
natural. În contrast, tatăl meu şi mama mea au adoptat un băiat înainte de 
naşterea mea; pe care nu l-am văzut niciodată. Când s-a făcut mare s-a certat 
cu legea şi a petrecut timp în închisoare. În cele din urmă a spus: „Vreau să 
părăsesc această familie.” Să nu uităm, era adoptat. Nici o persoană cu sânge 
de Brooks, din marea mea familie, nu a petrecut vreodată măcar o noapte 
în închisoare. Care este deosebirea? Era adoptat. A venit dintr-o altă natură. 
Restul dintre noi am fost născuţi din sânge de Brooks. Dintr-o anumită 
perspectivă, sunt şi eu un fiu adoptat. Am fost născut din nou şi adopţia mă 
face al Lui, noul sânge mă face să fiu ca El. Frate de sânge.
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Cultura noastră. Sunt mândru de cultura noastră. Sunt mândru că 
sunt negru. Vreau să ştiţi cu toţii că nu sunt doar vorbe. Sunt bu-cu-ros 
că sunt negru. Întotdeauna am fost. Africanul a spus că pânza de kente 
era făcută în satele ghaneze. Era purtată de viţa regală Ashanti, regii şi 
conducătorii acelei ţări. Era foarte scumpă, prea scumpă pentru ca să şi-
o permită oamenii obişnuiţi. Sunt o mulţime de lucruri culturale de care 
putem fi mândri, din acea parte a lumii. Primul preşedinte al acelei ţări 
se numea Kwame Nkrumah. Kwame înseamnă născut în sabat, sâmbăta. Şi 
dacă luaţi cartea lui C.E. Bradford, Sabbath Roots: The African Connection, a 
Biblical Perspective (Rădăcini ale sabatului: filiera africană - o perspectivă biblică), 
tipărită de asociaţia pastorală a conferinţei generale în 1999, veţi înţelege că 
păzirea Sabatului este intrinsecă în cultura noastră. Însă amintiţi-vă că Biblia 
ne spune ce anume este important în îmbrăcăminte. Ne spune în Vechiul şi 
în Noul Testament. Vreau să clarific lucrul acesta, pentru că avem un grup 
care, crezându-se buricul pământului, spune: „Nu aveţi o bază biblică!” Oh, 
ba avem! Voi de unde aţi mai apărut?!...

Podoabele. Şi chiar dacă nu aş găsi lucrul acesta explicit, l-am 
luat indirect din Spiritul Profetic, care este biblic. Dacă nu este, ar trebui               
să-l aruncăm! În vremuri de pericol, de criză şi judecată, Dumnezeu îi cerea 
poporului său să-şi scoată podoabele. Când Iacov încerca să ajungă acasă, 
a trebuit să se oprească şi să îngroape ceva (vezi Geneza 35:2-4). Când s-au 
închinat viţelului de aur, Dumnezeu era gata să intervină cu răzbunare şi 
mânie. Moise a stat între El şi popor. Dumnezeu nu a spus: „Ceea ce fac ei 
este în regulă.” Nu, într-adevăr. Le-a spus oamenilor să-şi scoată podoabele. 
„Aruncă-ţi acum podoabele de pe tine şi voi vedea ce-ţi voi face.” Apoi, 
spune Biblia, „şi-au scos de pe ei podoabele la muntele Horeb” (vezi Exod 
33:5,6). Începând cu anul 1844 ne aflăm în timpul judecăţii, iar Biblia spune 
că aceia care nu se smeresc vor fi nimiciţi.

Îmi plăcea când, uitându-te la o tânără, îţi puteai da imediat seama că 
este adventistă. Am fost invitat la o adunare de tabără. Am mers într-un oraş 
şi nu ştiam unde trebuia să ajung. Soţia mea a spus: „Dragul meu, opreşte-te 
şi dă un telefon.” Apoi mi-am dat seama că nimeni nu răspunde la telefon la 
o întâlnire de tabără în sabat sau, cel puţin, ştiam că nu se răspunde. Eram 
disperat. Uitându-mă la o maşină care trecea uşor pe lângă mine, am văzut 
nişte femei. Cu feţele curate. Mi-au atras atenţia. Am parcat maşina şi le-am 
urmărit. Soţia mea a întrebat: „Ce faci, dragă?”

I-am spus: „Urmăresc oamenii ăştia!”
„Ştii cine sunt?” „Nu! Ştiu doar cum arată!” Şi m-am trezit chiar la 

destinaţie. Mă alătur prietenului meu: „Îmi vreau biserica înapoi.”
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SlĂVIndU-l Pe dIAVol?

În fiecare an, la Institutul Hampton are loc o adunare a marilor 
predicatori din toată ţara, unde participă mulţi din pastorii noştri. Mi s-a spus 
că anul acesta, unul dintre participanţi s-a ridicat să predice şi a spus acelei 
adunări (neadventiste) următoarele  cuvinte: „în muzica noastră, trebuie să 
fim atenţi ca nu cumva să-l slăvim pe Diavol în locul lui Dumnezeu.”

Ellen White spune că Satana dialoghează cu demonii săi. Ei îşi 
pregătesc împreună strategia. El ştie că vicleniile sale nu vor funcţiona decât 
dacă poate mai întâi să scape de Spiritul Profeţiei. Aşa că a promovat un 
predicator de pe Coasta de Vest, care a numit-o pe serva Domnului (Ellen 
White) plagiatoare şi mincinoasă. Apoi, a venit cu un profesor şi alţii de 
aceeaşi teapă, care să creadă asta. Predicatorii de culoare şi-au aruncat 
colecţia E. G. White în containerele de gunoi tocmai într-un moment în care 
aveau cea mai mare nevoie de ele. Însă eu cred în Spiritul Profeţiei. 

Acum o să citesc ce spune Ellen White: Selected Messages, vol. 2, p. 36: 
„Domnul... - Cine?"
[Publicul]: „Domnul.”
„Domnul mi-a arătat.” Critica afirmă că nimic nu este inspirat când ea 

spune „Domnul mi-a arătat.” Nu-i nimic, eu citesc din nou:
„Domnul mi-a arătat ce va avea loc chiar înaintea închiderii harului. 

Se vor da pe faţă cele mai destrăbălate lucruri. Vor fi ţipete, cu tobe, muzică 
şi dansuri. Simţurile fiinţelor raţionale vor deveni atât de confuze încât nu 
vor mai fi vrednice de încredere pentru luarea unor decizii corecte. Iar toate 
acestea sunt numite mişcarea Duhului Sfânt.”

Chiar în rândul următor spune: „Duhul Sfânt nu se descoperă 
niciodată prin astfel de metode, într-un aşa balamuc de zgomot.”

Muzica gospel. Staţi puţin! Îmi place muzica Gospel! Probabil că 
îmi place mai mult decât multora care sunt de faţă. Şi o pot dovedi. În 35 
din ultimii 37 de ani, am fost în fiecare noiembrie la Germantown, Ohio, o 
Mecca a muzicii Gospel. 28 din aceste ocazii s-au suprapus cu weekend-ul 
Recunoştinţei, fiind nevoit să renunţ la sărbătoarea familiei mele pentru a 
avea parte de inspiraţie prin muzica lor. Scumpa noastră Eleanor Wright a 
scris multe dintre ele. Cântece cu solie. Mustrau păcatul! Îi încurajau pe cei 
descurajaţi. Este unul din motivele pentru care nu a murit milionară, căci a 
rămas credincioasă acestei solii. Încă două rânduri din Selected Messages: „Un 
balamuc de zgomot şochează simţurile şi perverteşte ceea ce, dacă ar fi bine 
condus, s-ar putea dovedi o binecuvântare” (ibid.). Muzica Gospel ar trebui 
să fie o binecuvântare. Însă ştiţi cu toţii că a scăpat de sub control.
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Nu cred că toba este mai păcătoasă decât trompeta sau psaltirea sau 
harpa. Problema e ce facem cu ea! Aşa că Satana a avut o adunare şi le-a spus 
demonilor săi: „Hai să încercăm o contopire.”

De ce ar vrea un sfânt să treacă dincolo?
„Să îi amestecăm!” a spus Diavolul. „Să împletim unele dintr-ale 

noastre cu unele dintr-ale lor. Să începem cu un echilibru, iar apoi treptat să 
ne depărtăm de centru. Apoi să vorbim despre jazz creştin şi rock religios 
Gospel. Sunt termeni incompatibili, vedeţi. Să-i facem să se mişte şi să se 
poarte ca mulţimea noastră, să-i facem să coboare la noi. Apoi, să eliminăm 
toate limitele.” Asta spune diavolul.

Mă credeţi dacă afirm că toţi spun adevărul? Îndrăgesc muzica 
Gospel. Ştiţi ce? „Power in the Blood” [tărie prin sânge] este un cântec Gospel. 
Aşa sunt şi „Standing on the Promises” [încrezându-te în făgăduinţe], „Love 
Lifted me” [dragostea ne înalţă], şi „I’m on the Battlefield for My Lord.” [sunt 
pe câmpul de luptă al Domnului]. Eleaor Wright a scris „Naaman” exact în 
weekend-ul după ce am predicat în Cincinnati, Ohio. Iar când socrul meu 
a murit a scris un imn pentru familia noastră numit „I Don’t Plan to Stay 
Here.” [Nu intenţionez să rămân aici]. O strofă din acesta spune:

Dacă ţi-e dor de mine, nu dispera
S-ar putea să fiu nevoit să mă odihnesc într-un morman de lut,
Însă când voi auzi sunetul acelei trâmbiţe
Voi ieşi din pământul acesta rece!
Pentru că nu intenţionez să rămân aici, copiii mei!

rugaţi-vă. Astăzi cântatul vibrează de senzualitate şi sexualitate. 
Când vorbesc despre faptul că ei Îl iubesc pe Isus, o spun în cea mai senzuală 
şi mai sexuală manieră.

Însă, doamnelor şi domnilor, ne aşteptăm de la Satana să fie franc sau 
subtil? Ne aşteptăm să fie cinstit? Sau, aşa cum şi este, un şarlatan de primă 
mână? Într-una din zile ascultam Corul Morgan State când o tânără a cântat 
următorul solo: „Bătrânul Diavol poartă un pantof strâmb./Dacă nu eşti 
atent, ţi-l va strecura ţie.”

oColInd rAţIUneA noASTrĂ

Un teolog din Australia spunea că muzica este o forţă care nu are 
nevoie să treacă prin anti-camera raţiunii din creierul nostru pentru a ne 
afecta. Există un organ la baza creierului căruia muzica i se adresează direct. 
Spunea că nici măcar nu trebuie să te gândeşti, ca să începi să te mişti. Aşa 
a devenit Muzak atât de plin de succes. Era muzică de fundal [n.tr., muzica 
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furnizată de Muzak este cea care se aude în magazine, lifturi, locuri publice]. 
Oamenii nici măcar nu-şi dădeau seama că o ascultă. Abia îi alinta. Acum 
se face acelaşi lucru cu rock uşor. Şi muzica a dispărut. Ar trebui să ştim că 
Satana va profita de un lucru ca acesta pentru a ne captiva şi încânta.

Muzică măreaţă. Cândva eram cunoscuţi ca promotori şi furnizori 
de muzică bună de diferite feluri. Am crescut într-o biserică mică, unde nu 
auzeam marile imnuri. Când am venit la Oakwood nu auzisem niciodată 
Mesia. Într-o zi, mergând la lăptăria unde lucram la ora 3 dimineaţa, am 
auzit muzică în capelă. Luminile erau aprinse. Apoi, când m-am întors, 
am auzit toc, toc, toc. Dr. Dyes bătea măsura cu un baston. Am întrebat pe 
cineva: „Ce se întâmplă acolo?”

Mi-au spus: „Se pregătesc pentru Mesia.”
Recunosc că nu ştiam ce este, însă am spus: „A, da!” 
În seara în care a fost prezentat, am simţit că-mi explodează capul. 

Când au ajuns la Corul Aleluia nu am avut nevoie de un exemplu regal ca 
să mă ridic în picioare în timp ce corul cânta: „Şi El domneşte acum şi de-a 
pururi! Domneşte de-a pururi! Domneşte de-a pururi! Aleluia! Aleluia!”

Eram cunoscuţi pentru acea muzică clasică şi plină de demnitate, 
caldă şi mişcătoare şi, în acelaşi timp, simplă. Însă Ellen White a spus: „Linia 
de demarcaţie devine neclară” (Parabolele Domnului Hristos, p. 316). Satana 
începe cu puţin. Nimeni nu ajunge la ruină brusc. E nevoie de timp pentru 
coruperea sufletului. Treptat Diavolul perverteşte. O depărtare de principiu 
este începutul acestei călătorii. Îmi vreau biserica înapoi!

fIlMe şI ţIgĂrI

Cu cine credem că avem de-a face? El este numit duşmanul viclean. 
Nu ne este prieten. Aceste cuie de sicriu [ţigările] au nume sau etichete 
atrăgătoare: „Salem” (Pace), „Cool” [sau „Kool”] (Calm, cu sânge rece, 
şmecher), „True” (Adevărat), „Joy” (Bucurie).

Cu cine credem că avem de-a face când numeşte otrava alcoolului 
„Southern Comfort” (Mângâierea Sudului)? Dumnezeu spune că un pom bun 
nu poate face roade rele; nici un pom rău nu poate face roade bune. 

Filmele – dacă spui ceva despre ele, eşti demodat! Nu mă deranjează 
acest oprobiu. Numiţi-mă tataie, dacă vreţi! Dumnezeu e mai bătrân decât 
mine. Iar când Dumnezeu ne spune ceva, o spune bine din prima! Nu 
trebuie să mai facă apoi ajustări.

„Oh, pastore, nu poţi opri asta!” Ştiu asta. Nu spun că voi puteţi, însă 
nu ar trebui să promovăm aşa ceva.
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experienţa mea. Obişnuiam să mă mai furişez la câte un film. În cele 
din urmă, unul din amicii mei şi cu mine nu mai ştiam ce altceva să facem, 
şi el m-a dus să-l aud pe predicatorul acela deşirat, Earl Cleveland. În decurs 
de două săptămâni ceva s-a întâmplat, slavă Domnului Dumnezeu.

Într-un sabat am plecat de la întâlnirea cu acest om. Soarele era spre 
apus, iar eu şi amicul meu ne-am îndreptat spre cinematograful Carolina. 
Însă nimeni nu mă putea face să fiu liniştit. Propria mea conştiinţă nu mă 
lăsa să fiu liniştit. Am mers vreo şapte străzi discutând ceea ce auzisem în 
cortul acelui predicator. Cinematograful era chiar vizavi. Lumina roşie a 
semaforului ne-a oprit şi am început să mă gândesc. Dintr-o dată semaforul 
s-a făcut verde şi el a plecat, iar eu am rămas pe loc. S-a întors şi a spus: „Ce  
s-a întâmplat cu tine?”

Am spus: „Nu mai merg.”
Mi-a spus: „Cum adică nu mai mergi?”
I-am spus: „Ştii. Lucrurile pe care le-am învăţat... Nu pot merge, 

pentru că eu deja le cunosc.”
Mi-a spus: „Dacă tu nu mergi, nici eu nu merg.” Asta era acum 47 de 

ani. Astăzi omul acela este diacon în Biserica Adventistă. Soţia şi fiicele lui 
slujesc acum în biserică. Dacă nu m-aş fi oprit?

AdeVĂrUl noSTrU eSTe ÎnCĂ AdeVĂrUl

Slujim un Dumnezeu care este în afara timpului, iar timpul, aşa 
cum ştim, va cunoaşte în curând impactul cu veşnicia. Suntem aproape să 
pătrundem în domeniul Său de timp şi spaţiu. Când o vom face, adevărul 
va rămâne adevăr. Sabatul va rămâne sabat, pentru că adevărul nu moare 
niciodată.

Chiar dacă veacuri vin şi trec 
Chiar dacă se tocesc munţii şi scad mările
Nimicirea pustieşte oraşele poleite şi puternice ale pământului,
Iar imperiile şi dinastiile pier.
Adunat şi dat mai departe înţelepţilor 
Adevărul nu moare niciodată.

nici o schimbare. Acum 54 de ani, m-am alăturat acestei biserici. Am 
fost educat, iluminat, călit într-o anumită măsură. Mă pregătesc să ies la 
pensie. Însă vreau să vă spun că nimic nu s-a schimbat. Ne-am maturizat şi am 
fost iluminaţi. Oamenii sunt mai răi, mai imorali. Însă nimic nu s-a schimbat. 
Legea lui Dumnezeu încă este o transcriere a caracterului Său. Este prea înaltă 
pentru noi, aşa că ne-a oferit o scară numită har ca să putem urca.
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Sanctuarul este încă în cer. Nu se mută de acolo doar pentru că 
unii spun că nu există. Judecata încă se desfăşoară. Dumnezeu încă urăşte 
mândria. Oamenii încă se nasc în păcat. Dar trebuie să se nască din nou. 
Morţii sunt încă morţi. Hristos este încă singurul nostru Mântuitor. Nimeni 
afară de cei neprihăniţi nu-L vor vedea pe Dumnezeu. Trebuie să fim fără 
pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta. Trebuie să fim acoperiţi doar 
cu neprihănirea Lui. El încă Îl trimite pe Duhul Sfânt. Şi încă îi caută pe 
cei pierduţi. Încă îi salvează pe păcătoşi. Şi este posibil să ne desfătăm în 
Domnul şi în adevăr. Solia noastră este încă valabilă. Şi, dacă stăm aşteptând 
ca adevărul nostru să se schimbe, suntem exact ca protestanţii care vor ca 
sabatul să se schimbe. 

Jack Sequeira [n.tr., autor al cărţii Dinamica Evangheliei veşnice] a spus: 
„Dacă credeţi în Mântuitorul, trebuie să începeţi să arătaţi mai mântuiţi.”

Tipul de la Morehouse. Prin intermediul prietenului meu, Walt 
Pearson, am avut onoarea de a vizita Colegiul Morehouse. Am ajuns acolo şi 
am văzut ceea ce nu prea vezi într-un campus obişnuit. Am vizitat tot ce se 
putea vizita, pe afară, sus, în camera preşedintelui, şi am remarcat peste tot 
o anumită demnitate. Am spus unora dintre cei de acolo: „Ce lucru pluteşte 
în atmosfera de aici şi de ce? Lucrul acesta care, deşi nu este exteriorizat 
explicit, se simte fără echivoc..” Ni s-a spus că atunci când cineva se înscrie 
la Morehouse şi este acceptat, începe să se izbească de dictonul lor.

„Acum eşti tipul de la Morehouse. Nu te mai poţi îmbrăca oricum.”
„Eşti tipul de la Morehouse. Nu mai poţi vorbi la fel de tare şi urât.”
„Eşti tipul de la Morehouse. Trebuie să-ţi păstrezi controlul.”
„Eşti tipul de la Morehouse.” 
Iar în gândul meu: Oh, oh, eu sunt tipul de la Oakwood. [n.tr., un alt 

colegiu, al bisericii]
Să închei cu Spiritul Profeţiei: Tragedia Veacurilor, pagina 461, dacă vreţi 

să citiţi. Nu o să pot citi totul, dar sunt uimit de sfinţii din vremea sfârşitului, 
de „groaza de a se înfăţişa, în vinovăţia şi necurăţia lor, în faţa Cercetătorului 
inimilor ... „Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” ... Ei au văzut că 
nimic altceva în afară de meritele lui Hristos nu putea fi îndestulător pentru 
ispăşirea nelegiuirilor.” Ei „au adus roade”, „nu pentru a se modela după 
poftele de mai înainte, ci, prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, să calce pe 
urmele Sale, să reflecte caracterul Său şi să se curăţească, după cum El Însuşi 
este curat. Lucrurile pe care odinioară le urau acum le iubeau, iar lucrurile 
pe care odată le iubeau acum le urau. ... Arogantul şi înfumuratul a devenit 
acum serios şi modest. Profanul a devenit respectuos. ... Modele deşarte ale 
lumii au fost părăsite.”
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AProPIereA redeşTePTĂrII

Astăzi avem parte de o cunoaştere a adevărului mult mai mare ca 
odinioară. Oh, vă rog, prindeţi ce spun. Şi eu fac evanghelizare. Fraţi şi 
surori, nu suntem în competiţie unii cu alţii. Când conduci o întâlnire la 
biserică şi botezi şaizeci, ai făcut ceea ce au făcut şi nişte campanii de vreo 
opt săptămâni într-un cort, atunci când botează două sute. Nu suntem în 
competiţie. Să ne lăudăm când o face Domnul. Însă ascultaţi – astăzi „există 
o mare creştere a bisericilor; cu toate acestea” noii membri nu dovedesc „o 
creştere corespunzătoare a adevăratei vieţi spirituale” (ibid., p. 463). Mulţi 
din cei care intră în rândurile noastre nu sunt mai doritori să se lepede de 
sine şi să-şi ia crucea decât erau înainte de botez. Religia noastră devine 
obiect de batjocură pentru necredincioşi şi sceptici. Oh, vă voi spune şi asta: 
dacă aud vreodată un om lăudându-se cu câţi botează, îmi fac griji în ceea 
ce îl priveşte.

Însă vă spun ceva, şi o spun cu toată convingerea. Chiar dacă nu o să 
vă placă ce spun, măcar să capăt trecere pentru că sunt cinstit şi franc. Când 
lucrez atât de serios ca să conduc o campanie, vreau ca cineva să rămână 
cel puţin până la prima iarnă. Nu-mi spuneţi că aţi botezat 250 de suflete, 
şi acum nu mai e nici unul prin biserică. Când Earl Cleveland şi Bill Scales 
şi George Rainey şi Eric Ward, şi toţi aceia, împreună cu mulţi pastori, 
predicau - şi au făcut din asta specialitatea lor - atunci biserica creştea iar 
oamenii ştiu ceea ce cred.

evlavia de la început. Tragedia Veacurilor, paginile 463, 464: „Picnicuri, 
spectacole bisericeşti, ... etalarea personală au îndepărtat gândurile de la 
Dumnezeu. ... Cu toate acestea” – observaţi că este şi o a doua afirmaţie 
aici. (Mă bucur că este şi aceasta; prima ne-a arătat partea negativă, iar 
aceasta ne-o arată pe cea pozitivă)... „cu toate acestea ... va avea loc ... o aşa 
redeşteptare a evlaviei de la început...” Înţelegeţi? Nu neo-penticostalism, 
ci o „aşa redeşteptare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din 
vremurile apostolice!” 

Acum din nou la pagina 464: „Sub o aparenţă religioasă, Satana 
va căuta să-şi întindă influenţa peste lumea creştină ... [cu] o exaltare 
emoţională, o amestecare a adevărului cu rătăcirea. ... Însă nimeni nu trebuie 
să fie amăgit” dacă se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. 

Să mergem la pagina 474: „Orice îngăduinţă păcătoasă tinde să 
slăbească facultăţile şi să amorţească percepţiile mintale şi spirituale, iar 
Cuvântul sau Duhul lui Dumnezeu nu mai poate face decât o slabă impresie 
asupra inimii.” 
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Să zicem că aveţi un bebeluş, iar când începe să crească vrea doar să 
mănânce prăjituri în fiecare zi, de trei ori pe zi pentru tot restul vieţii. Aţi  fi 
de acord?

Voi şi cu mine, dragii mei tovarăşi de lucru, suntem chemaţi de 
Dumnezeu ca promotori ai unei vieţi creştine mai curate şi mai puternice, în 
vederea încheierii lucrării. Singurul motiv pentru care Dumnezeu are nevoie 
de noi în biserică este ca să fim martori pentru cei din afară. Adevărul se 
distinge şi noi nu le vom putea atrage atenţia până când nu vom fi deosebiţi. 
Puterea prin care umblăm şi despre care vorbim se află în Cuvânt.

În Cuvânt! De partea cui sunteţi? Îmi vreau biserica înapoi!

În zona de siguranţă. Nu trebuie să fiţi exact ca mine. Însă să umblăm 
împreună în zona de siguranţă.

În Chicago trăia un bătrân, un bătrân elegant. Purta haine sport ca 
un tânăr, conducea un Cadillac galben şi avea o soţie la fel de vârstnică, dar 
frumoasă. Veneau la întâlnirile mele în fiecare seară. Niciodată nu spuneau o 
vorbă, doar ascultau şi plecau acasă. În cele din urmă, am ajuns la momentul 
deciziei. Omul meu s-a ridicat singur şi a spus: „Trebuie să stăm de vorbă!”

I-am răspuns: „Bine! Să mergem mai la o parte.” Mi-a spus: „Aş vrea 
să ştiu de la tine ce ar trebui să fac în legătură cu o problemă pe care o am.” 
M-am arătat deshis: „Domnule, care este problema dumitale?” Mi-a explicat: 
„În barul meu din pivniţă am o grămadă de sticle cu băutură bună. Vreau 
să ştiu ce să fac cu ele. Să le vând? Să le dau? Ce să fac?” S-a întors şi se uita 
la mine. Am spus: „Dragul meu frate, să ne înţelegem asupra unui lucru. 
Nu există ideea de băutură bună. Probabil vrei să spui că e scumpă. Acum, 
să presupunem că ai da-o sau ai vinde-o, iar apoi omul care ar primi-o, s-ar 
duce cu maşina beat şi ar omorî nişte trecători sau şi-ar împuşca soţia. Ştii că 
ai fi răspunzător? Cartea lui Habacuc spune: „Vai de cel ce dă aproapelui său 
să bea” (Habacuc 2:15). M-a întrebat: „Atunci, ce să fac?”

I-am spus: „Uite o sugestie. Fă din baia ta un templu şi din toaletă 
un altar. Adu acea băutură scumpă din pivniţă şi pune-o lângă toaletă. 
Apoi îngenunchează şi, într-un act de consacrare, predă-te într-un chip nou 
Domnului. Rugându-te, toarnă înăuntru acea băutură din sticle.” S-a uitat la 
mine cu seriozitate şi a replicat: „Dacă mi-ai fi spus orice altceva, aveam de 
gând să ies de aici pentru totdeauna.” Astăzi, 21 de ani mai târziu, soţia sa 
doarme în Isus, iar el încă este întemeiat în adevăr.

Adevărul câştigă. Fraţilor, acest adevăr va câştiga suflete. Nu e nevoie 
să ne prefacem sau să-i prostim pe oameni. Acest adevăr, cu demnitatea şi 
puterea lui, acest adevăr însoţit de Duhul Sfânt va câştiga suflete de cea mai 
bună calitate. Îmi vreau biserica înapoi!
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Capitolul 7

Limbajul închinării
Ce spune Biblia despre muzică?

Autor: Dr. WolfgAng H. M. StefAni

(teolog şi muzician, pastor în New South Wales, Australia)

Traducere: Gloria Jercău-Ghidiceanu 
(profesoară, colaboratoare Pro Logos)

Introducere
Cântaţi Domnului o cântare nouă!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui,

vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
Povestiţi printre neamuri slava Lui,

printre toate popoarele, minunile Lui!
Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă.

El este mai de temut decât toţi dumnezeii.
Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli,

dar Domnul a făcut cerurile.
Strălucirea şi măreţia sunt înaintea Feţei Lui,
slava şi podoaba sunt în locaşul Lui cel sfânt.

Familiile popoarelor, daţi Domnului,
daţi Domnului slavă şi cinste!

Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui!
Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte,
tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

Psalm 96:1-91
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Una dintre cele mai răspândite şi valoroase porunci ale Scripturii 
este: „Lăudaţi pe Domnul!” sau „Închinaţi-vă Domnului!”. Aceasta se vede 
clar în pasajul biblic anterior (vezi versetele 2 sau 4), iar Psalmii şi alte cărţi 
ale Bibliei abundă în exemple suplimentare. Oricum, în citirea referinţelor 
biblice despre închinare, ceva devine foarte vizibil. 

De exemplu, în Psalm 33:1, cântăreţul inspirat scrie:

„Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.”

Paralelismul evreiesc [n.tr., procedeu literar de întărire a unei idei, în 
care două afirmaţii sunt construite fie sinonimic, fie antonimic, în primul caz 
cea de-a doua afirmaţie având acelaşi conţinut ideatic, însă cuvinte diferite 
(ex. pozitiv Psalmi 139:7, negativ Proverbe 15:26.] sugerează aici că scriitorii 
Bibliei considerau cântatul şi muzica drept sinonime cu închinarea. De fapt, 
muzica ar putea fi denumită „limbajul închinării“ [n.tr., „praise” va fi tradus 
cu „închinare”, şi se va citi ca „închinare prin laudă”].

Din mai multe puncte de vedere, pare că muzica întruchipează cel 
mai bine acest rol. Combinarea comunicării cognitive şi afective (cuvinte 
şi muzică) a fost de mult recunoscută ca un mijloc de expresie puternic şi 
complet. Folosirea acestei forme de comunicare, extrem de eficace în ocazii 
semnificative din vremurile biblice, confirmă acest lucru. 

De exemplu, muzica şi cântatul, mai degrabă decât doar proza sau 
poezia independentă, era limbajul de închinare ales, folosit de îngeri pentru 
a lăuda extraordinara lucrare de creaţie a lui Dumnezeu (vezi Iov 38:1).

În mod asemănător, Miriam şi Moise au folosit muzica pentru a 
sărbători victoria poporului asupra egiptenilor la Marea Roşie (vezi Exod 
15:1-21). David a ales aceeaşi formă unică de expresie pentru a-şi manifesta 
sentimentele de recunoştinţă, speranţă şi încredere în Dumnezeu în Psalmi, 
iar copilaşii au folosit-o pentru a-şi exprima osanalele lor pline de bucurie 
când Isus intra în Ierusalim călare pe un măgar (Matei 21:16). Pe de altă 
parte, muzica va inunda cerul când toţi cei răscumpăraţi, din toate timpurile, 
se vor aduna la marea de cristal înaintea tronului lui Dumnezeu (Isaia 35:
10). Profetul declară că ei „vor intra în Sion cu cântări“, iar apostolul Ioan 
ne descoperă din Apocalipsa că ei vor cânta cântarea lui Moise şi a Mielului 
(vezi Apocalipsa 15:3).

Cu mult mai fascinant, muzica reprezintă forma de expresie aleasă 
de Dumnezeu pentru a ne transmite bucuria. „Domnul Dumnezeul tău este 
în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare 
bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine“ 
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(Ţefania 3:17). Nu-i de mirare că împărtăşim dragoste şi apreciere pentru 
muzică şi suntem atinşi de puterea ei împreună cu celelalte fiinţe create.

Este relativ uşor să certificăm faptul că muzica reprezintă limbajul 
închinării în Scriptură. Întrebarea ar fi dacă deducem de aici axioma 
următoare: „toată muzica este închinare”?

Cum este definit limbajul închinării? Este el determinat de ceva 
anume, indiferent ce, care este acceptat unanim în cultura unei generaţii? 
Sau este pur şi simplu spontan – o izbucnire instinctivă, intimă şi apoi 
exteriorizată a oricărui închinător? Ce vor să spună scriitorii Bibliei când ne 
propun să „lăudăm pe Domnul“?

Un studiu al Scripturii clarifică aceste întrebări. De exemplu, Psalmi 
96:9 ne cere: „închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte“, sugerând 
că atât modul de apropiere, cât şi atitudinea închinătorului ar trebui să 
derive din sfinţenia lui Dumnezeu.

Psalmul 89:5-8,14-15 începe prin descrierea etosului închinării în 
cer, iar apoi face o remarcă grăitoare despre aceia care caută să I se închine 
Domnului. Versetul 15 spune: „Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul 
trâmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!“. În mod interesant, 
psalmistul vorbeşte despre oamenii care au „învăţat“ să-L venereze pe 
Dumnezeu [n.tr., în versiunile americane NIV şi NEB] sau care „cunosc 
sunetul vesel“ [KJV şi RSV].

Oare ar trebui efectiv învăţat acest limbaj al laudei care să se adapteze 
cerinţelor Dumnezeului cerului? Este ceva care poate fi înţeles, învăţat, 
acceptat? Dacă este aşa, sugestia pare să fie că nu avem aici doar o izbucnire 
instinctivă, deşi Dumnezeu poate foarte bine să o accepte în spiritul în care 
este dată. 

Poate că Dumnezeu are în minte ceva diferit de ceea ce suntem 
noi obişnuiţi – ceva nou (Psalmi 96:1) pe care doreşte cu ardoare să ni-l 
împărtăşească şi care trece dincolo de ceea ce stă în puterea naturală a 
muritorilor păcătoşi.

LegĂTurA dInTre MuzICĂ şI reLIgIe

Sunt diferite sensuri atribuite termenului „laudă/închinare“ în 
Scriptură, inclusiv acela de a-ţi exprima recunoştinţa, de a da slavă şi 
onoare, de a sărbători, de a elogia şi de a te veseli. Cu siguranţă, aceste 
semnificaţii explică de ce lauda/închinarea este strâns înrudită cu 
adorarea, deşi nu exclusiv cu adorarea lui Iehova. Dimpotrivă, limbajul 
închinării este legat de închinarea religioasă în toate culturile. 

După cum observa un etnomuzicolog:
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Această legătură puternică a muzicii cu religia ne conduce 
la concluzia că una dintre funcţiile principale ale muzicii pentru 
om este comunicarea cu supranaturalul;… putem să credem, 
fără greutate, că, la începutul ei, [muzica] era oarecum legată 
de religie; putem vedea că această tradiţie a continuat în toate 
culturile cunoscute, simple sau complexe, din lumea de astăzi.2

Cu alte cuvinte, muzica este limbajul închinării şi al comunicării cu 
supranaturalul în toate religiile din lumea întreagă. Descriind acest fenomen 
în Africa, J.H. Kwabena Nketia observă:

… Unul dintre atributele zeităţilor este că sunt iubitori de 
muzică. Cea mai obişnuită situaţie în care ei se manifestă este 
cea muzicală, în care sunt influenţaţi de muzica ce este cântată... 
Se ştie că obiectează la cântatul de cântece obişnuite sau îşi 
arată nemulţumirea când interpretării îi lipseşte animaţia sau 
vigoarea…

[Aceasta a rezultat] în creaţia tipurilor de muzică 
adecvate închinării aduse fiecărui zeu sau panteon de zei şi în 
constituirea unui repertoriu de cântece şi dansuri prin care se 
poate ajunge la ei. Muzica „eficace“ pentru un anumit zeu poate 
să nu fie la fel pentru un altul, chiar în aceeaşi localitate.3

 
Evident, chiar şi în religiile non-creştine, nu toată muzica este 

considerată, în mod automat, drept „închinare“. (Biblia lasă să se înţeleagă 
aceasta, de asemenea, în Amos 5:23). Oricum, Nketia ridică o problemă şi 
mai semnificativă. El afirmă că, în Africa, anumite tipuri de muzică sunt 
create anume, chiar inventate, pentru venerarea anumitor zeităţi. Un studiu 
despre religiile lumii arată tendinţe asemănătoare în toate credinţele. Avem 
de-a face deci cu un principiu care este adevărat chiar dincolo de scena 
muzicii religioase. Acesta poate fi exprimat astfel: Ceea ce conduce INIMA 
formează ARTA. [n.tr., joc de cuvinte în limba engleză: What rules the heart 
forms the art.]

În toate culturile, dezvoltarea limbajului închinării este guvernată 
de ideea a cine sau ce este venerat. Imaginea lui Dumnezeu dintr-o religie 
controlează limbajul închinării acelei religii. Nketia confirmă acest lucru mai 
departe prin observaţia că, în Africa, selectarea muzicii şi controlul formelor 
şi instrumentelor, sunt, cu stricteţe, în acord cu conceptualizarea zeilor sau 
cu concentrarea individuală asupra închinării.4 Observaţii similare ar putea 
fi citate şi în alte contexte culturale, atât în est, cât şi în vest. 
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Nu este surprinzător că, atunci când Dumnezeu i-a scos pe israeliţi 
din robie, El a instituit o închinare şi un program de muzică deosebite în 
poporul Lui. El i-a îndrumat să facă un sanctuar şi a stabilit slujbe după un 
model precis dat lui Moise (Exod 25:8,9). În mod clar, închinarea lui Israel 
avea drept scop să reflecte închinarea din cer (Evrei 8:5). Ideea se poate 
deduce din indicaţiile lui Iehova date prin Moise. După darea poruncii 
potrivit căreia Israel avea să distrugă orice ultimă urmă de închinare păgână 
în Ţara Făgăduită, Moise a adăugat: „Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul, 
Dumnezeul vostru!” (Deuteronom 12:4). Ca şi cum ar accentua ideea, textul 
din Deuteronom 12:30, 31 o repetă şi o amplifică:

… Fereşte-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor şi 
să zici: „Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? 
Şi eu vreau să fac la fel.“ Tu să nu faci aşa faţă de Domnul, 
Dumnezeu; căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate 
urâciunile pe care le urăşte Domnul. [Observă o specificare 
asemănătoare în Levitic 18:3].

Aceste indicaţii trebuie să fi inclus muzica, deoarece, atunci când Israel s-a 
stabilit în ţară, Dumnezeu l-a inspirat pe David şi pe câţiva profeţi să stabilească 
un model de limbaj al închinării în conexiune cu serviciile de închinare de la 
templul din Ierusalim. Ideea este evidentă în 2Cronici 29:25, 26:

A pus pe Leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute şi 
harfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului 
şi proorocului Natan; căci astfel era porunca Domnului, dată 
prin proorocii Săi. Leviţii au luat loc cu instrumentele lui David 
şi preoţii cu trâmbiţele.

LIMBAjuL BIBLIC AL înChInĂrII

Dumnezeu a stabilit un model pentru limbajul închinării. Dar care 
erau elementele lui constitutive? Cum funcţiona? Care era instruirea 
profetică? Discuţia următoare oferă câteva sugestii:

1. Cine erau muzicienii? Conform textului din 1Cronici 23:2-5, 
muzicienii erau toţi leviţi. (Există o listă a familiilor şi a urmaşilor individuali 
ai lui Levi în 1Cronici 6:3-47 şi 25:1-31). Pentru cititorii occidentali ai 
secolului al XXI-lea, acest lucru imediat ridică semne de întrebare: de ce toţi 
muzicienii de la Sanctuar erau aleşi din seminţia lui Levi? Erau ei singurii 
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talentaţi muzical din Israel? Dacă nu, de ce nu erau şi alţii cu talent muzical 
numiţi pentru a sluji? După câte se pare Dumnezeu a luat în considerare alţi 
factori decât simpla aptitudine muzicală.

În primul rând, se pare că, deşi Dumnezeu se bucură să înzestreze 
cu talent, El a preţuit loialitatea mai mult decât priceperea celor care aveau 
să dezvolte limbajul închinării. Dumnezeu poate să dăruiască talent oricui, 
dar nu poate să-i constrângă loialitatea. Supunerea este un răspuns al inimii 
fiecăruia. Din păcate, în decursul istoriei, unii muzicieni şi artişti nu au făcut 
întotdeauna din devotamentul lor pentru Dumnezeu o prioritate. Este vorba 
despre aceia care au ales să facă parte dintr-un sector marcat de răzvrătire, 
incluzând aici pe heruvimul Lucifer. Poate că Dumnezeu a încercat şi încă 
mai încearcă să ne spună că loialitatea faţă de El este de o importanţă capitală 
printre cei creativi muzical din familia Sa.  

În al doilea rând, există un motiv intrinsec pentru care Dumnezeu a ales 
leviţii. Dacă este adevărat că „ceea ce conduce inima, formează arta“, atunci, 
fireşte că Dumnezeu a dorit ca, cei aflaţi în cea mai strânsă legătură cu El să 
dezvolte limbajul de închinare al naţiunii Sale. În muzică, ca şi în toate celelalte 
domenii, „începutul înţelepciunii este frica de Domnul“ (Proverbe 9:10).

În pustie, celelalte 11 seminţii decăzuseră până acolo că se raportau 
la Dumnezeu ca la un viţel de aur, îmbinând muzica egipteană şi modurile 
ei de expresie cu închinarea lui Iehova. În procesul de întemeiere a unui 
sistem de închinare adevărat, Dumnezeu avea nevoie mai mult decât orice 
de oameni care Îl cunoşteau cu adevărat aşa cum era El, nu cum le-ar fi 
plăcut lor să şi-L reprezinte material sau să şi-L imagineze. Psalmi 50:21 şi 
Isaia 55:8,9 clarifică faptul că omenirea este natural predispusă să-L creeze 
pe Dumnezeu în propria-i imagine. Aceasta poate explica, în parte, de ce 
psalmistul ne îndeamnă să ne închinăm lui Dumnezeu „în splendoarea 
sfinţeniei Sale” (Psalmi 96:9, versiunea KJV).

În mod evident, dezvoltarea limbajului închinării nu este o problemă 
doar de gust personal. Nu este numai o chestiune a muzicienilor care 
meditează: „Hmm, cred că melodia aceasta, ritmul, acordul sau instrumentul 
acela sunt cool – hai să le folosesc!“ Biblia subliniază faptul că inima firească 
nu este automat atrasă de lucrurile lui Dumnezeu. 

Scriind în mod special despre muzică, în paragraful următor Ellen 
White întăreşte ideea:

Tinerii se adună să cânte şi, deşi pretind că sunt creştini, 
ei Îl dezonorează adesea pe Dumnezeu şi credinţa lor prin 
cuvintele lor uşuratice şi prin muzica pe care o aleg. Muzica 
sacră nu le este pe plac.5 (sublinierea autorului)
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E posibil ca aprecierea muzicii sacre să fie, la urma urmelor, un 
gust dobândit? Cu cât timpul sfârşitului se apropie şi urmările degenerării 
devin din ce în ce mai vizibile, nici gustul personal, nici cultura muzicală 
înconjurătoare nu pot servi, în siguranţă, drept singurul punct de referinţă 
pentru determinarea a ceea ce ar trebui făcut în contextul sacru.

Martin Luther, marele reformator, a sesizat intuitiv această chestiune 
din vremea sa. El a ales, în mod conştient, muzicieni care erau, de asemenea, 
pregătiţi teologic şi preoţi care erau instruiţi muzical pentru a fi lideri în 
mişcarea la care aderaseră. Ei cooperau frecvent în echipe de evanghelişti. 
Luther, de exemplu, a lucrat cu Johann Walther, iar Paul Gerhardt i                  
s-a alăturat lui Johann Cruger pentru a dezvolta limbajul de închinare în 
parohiile lor. Destăinuindu-şi propria viziune şi îngrijorările sale, Luther 
scrie:  
 

Într-adevăr, este necesar ca muzica să fie predată în şcoli. 
Un profesor trebuie să fie capabil să cânte; altminteri, nici nu  
m-aş uita la el. De asemenea, n-ar trebui să hirotonim tineri 
pentru preoţie decât dacă ei au devenit bine familiarizaţi cu 
muzica în şcoli.6

Este clar că Luther acorda o semnificaţie considerabilă muzicii. El îi 
remarca puterea şi dorea să o vadă ca având o contribuţie pozitivă, în special 
printre cei tineri, care îşi dezvoltau obiceiurile şi gusturile. În 1524, în prefaţa 
cărţii sale Geistliches Gesangbuchlein, Luther continua să spună:

Muzica este clasificată în patru părţi. Subliniez asta în 
interesul persoanelor tinere, care ar face bine şi chiar ar trebui 
să primească o educaţie în muzică la fel ca şi în celelalte arte, 
dacă vrem să-i ţinem departe de cântecele carnale şi lascive şi 
să le captivăm interesul în ceea ce este bun şi sănătos. Numai 
astfel vor învăţa, aşa cum trebuie, să iubească şi să aprecieze 
ceea ce este intrinsec bun.7

Evident, chestiunile şi preocupările fundamentale de aici nu sunt noi. 
Ele pur şi simplu reflectă ceea ce este, de asemenea, clar în raportul Bibliei.

Dar, cum se aplică astăzi? Categoric, tradiţia levitică nu mai este 
aplicabilă. Aşadar, mai au aceste idei vreo relevanţă pentru secolul al 
XXI-lea? Cu siguranţă, da. Încă rămâne un punct crucial, şi anume acela că 
muzicienii sunt provocaţi să garanteze că umblarea lor cu Dumnezeu este 
o experienţă reală a inimii, bazată pe o cunoaştere profundă a Scripturilor, 
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astfel încât creaţiile lor să se înalţe pe o temelie demnă de încredere. N-a fost 
niciodată mai adevărat faptul că:

Omul nu se va ridica niciodată mai sus decât concepţia 
lui despre adevăr, curăţie şi sfinţenie. Dacă mintea, fiinţa lui, nu 
se înalţă mai presus de nivelul firii pământeşti, dacă nu se ridică 
prin credinţă să contemple înţelepciunea şi iubirea infinită a lui 
Dumnezeu, atunci omul se va cufunda mereu mai jos şi tot mai 
jos. Închinătorii falşilor dumnezei au înveşmântat zeităţile lor 
cu atribute şi pasiuni omeneşti şi, astfel, standardul caracterului 
lor a fost coborât la asemănarea cu firea pământească păcătoasă. 
Ca urmare a acestui fapt, ei s-au stricat.8

Aceste comentarii vorbesc elocvent despre dezvoltarea muzicii sacre 
tot la fel de mult ca şi despre alte aspecte ale închinării. Fără îndoială, 
Dumnezeu a apreciat atât de mult dezvoltarea acestui limbaj special al 
închinării la Templul Său, încât a desemnat-o ca pe o slujbă în care erau 
implicaţi zi şi noapte (1Cronici 9:33), susţinută prin zecime. Astăzi, mulţi ar 
considera această activitate ca pe un lux pe care nu şi-l pot permite sau chiar 
ca pe ceva ce nu este necesar. Însă, după toate probabilităţile, este plin de 
învăţăminte faptul că Dumnezeu are planul Lui, diferit de al nostru. 

2. Ce fel de muzică au aprofundat leviţii? Dacă am şti mai multe! (Ar 
fi minunat dacă vreun arheolog ar dezgropa un CD pe undeva!) În orice caz, 
noi ştim cu certitudine câteva lucruri:

Mărturia sugerează că muzicii vocale acompaniate îi era acordată 
întâietate în închinarea israelită. Aceasta nu înseamnă că muzica instru-
mentală separată nu-şi avea locul, deşi accentul era pus pe combinaţia dintre 
cuvânt şi muzică. Aşa cum am menţionat, acest lucru este evident pe tot 
parcursul cărţii Psalmilor şi în diverse alte cântece, ca de pildă cântarea lui 
Moise (Deuteronom 32), cântarea de laudă (1Cronici 16) şi cântarea cea nouă 
menţionată în Apocalipsa 5:9. Muzica în închinarea israelită era orientată 
către comunicarea logocentrică (centrată pe cuvânt), unde cuvântul era 
considerat de o importanţă vitală, iar rolul muzicii era acela de a sprijini şi 
de a facilita exprimarea. Muzica era mijlocul afectiv de transmitere a unui 
mesaj cognitiv.

Anumite instrumente erau utilizate cu regularitate în contextul 
închinării. În timp ce Israel folosea o varietate de instrumente în viaţa de zi 
cu zi, pentru închinare ei foloseau în principal harpe, alăute şi chimvale (vezi 
1Cronici 25:6, 7; cf. 15:16). De fapt, în unele ocazii erau menţionate numai 
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instrumentele cu coarde (Psalmi 92:3; 33:2; 108:2). Se pare că Regele David 
a stabilit explicit aceste instrumente pentru închinare (vezi 1Cronici 23:5). 
Două trâmbiţe de argint (vezi Numeri 10:1-3) şi coarnele berbecului erau, de 
asemenea, folosite mereu, dar, probabil, serveau mai degrabă pentru o funcţie 
semnalizatoare decât pentru un scop muzical vădit la slujbele obişnuite.

În ocazii festive speciale, erau folosite câteodată trâmbiţe suplimentare, 
pentru a intensifica forţele muzicale, (vezi 2Cronici 5:11-14) probabil pentru 
a produce suficient sunet, care să le permită miilor de oameni, atât celor din 
Ierusalim, cât şi celor din jurul Ierusalimului, aflaţi la distanţă de festivităţi, 
să audă şi să participe şi ei la sărbători.

În orice caz, exceptând astfel de ocazii speciale, este clar că harpele, 
alăutele şi chimvalele erau considerate deosebit de adecvate, chiar păstrate 
pentru scopul laudei în închinare (2Cronici 30:21; 1Cronici 16:42). În contextul 
culturii biblice, aceasta însemna că închinarea obişnuită era însoţită în mod 
predominant de un sunet dulce de instrumente cu coarde, cu câteva chimvale 
(probabil o singură pereche folosită de dirijor), întrebuinţate pentru anumite 
scopuri semnalizatoare. Garen Wolf explică: „Instrumentele cu coarde erau 
considerabil utilizate pentru acompanierea cântatului, deoarece ei nu şi-ar fi 
putut ascunde vocea sau „cuvântul lui Iehova“ care era cântat”.9  

Observaţi, de asemenea, explicaţia lui John Kleinig şi a lui A.Z. 
Idelsson despre cum erau folosite chimvalele:

Chimvalele nu erau folosite de precantor [n.tr., precantorul 
era persoana care cânta vocal o frază muzicală înaintea mulţimii, 
iar aceasta îl imita] pentru a conduce cântarea prin tactarea 
ritmului cântecului, ci, mai degrabă, pentru a anunţa începutul 
acestuia sau o strofă din el.10

Instrumentele de percuţie erau limitate la un chimval, 
care nu era implicat propriu-zis în muzică, ci numai pentru a 
marca pauze şi întreruperi.11

Prin urmare, muzica de închinare a lui Israel era, în general, mai 
melodioasă şi mai liniştită decât aceea a naţiunilor din jurul lor. Aceasta 
se poate deduce din relatarea din Exod 32:17-19, unde Iosua interpretează 
iniţial sunetele mai agresive de tip egiptean, din cadrul închinării în jurul 
viţelului de aur, ca pe nişte sunete de război. În mod similar, în cartea 
Ezechiel 26:13, profetul declara muzica zgomotoasă a Tirului ca fiind parte a 
distrugerii de care urma să aibă parte. 

Comentariile lui Alfred Sendrey confirmă acest lucru:
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Legăturile reciproce etnografice, economice şi culturale 
dintre Fenicia şi Israel ar putea sprijini ipoteza că muzica ambelor 
popoare avea multe asemănări. Asemenea concluzii ar fi logice, 
dacă n-ar exista un obstacol serios, dar complet insurmontabil: 
deosebirea dintre etica religioasă a celor două popoare învecinate.

Religia feniciană era bazată pe cultul lui Iştar… şi dedată 
slujirii crude a lui Moloh, în care sacrificiul uman trebuia oferit 
zeilor. 

La sărbătoarea extraordinară a focului dedicată Astar-
teei… muzica orgiastică a două oboaie, chimvale şi tobe 
determina printre spectatori o asemenea frenezie delirantă, 
încât tinerii se castrau cu propriile mâini.12 

Indiscutabil, dacă muzica era folosită pentru a acompania astfel de 
practici, nu este surprinzător că era gălăgioasă, tare şi agresivă. Se poate să 
fi fost destinată să mascheze plânsetele şi strigătele închinătorilor agitaţi şi 
chinuiţi din punct de vedere afectiv. Rezumatul situaţiei făcut de Sendrey 
este demn de reţinut:

Caracteristicile civilizaţiei muzicale a popoarelor antice 
din Orientul Apropiat au mai degrabă un tipar omogen. 
Această muzică, în cea mai mare parte, avea o natură senzuală, 
orgiastică. Aceasta se transforma adesea într-o lamentare 
jalnică. Caracterul ei era determinat de folosirea unor trâmbiţe 
stridente sau a unor corni care sunau dur, a unor chimvale 
zgomotoase şi a unui arsenal de instrumente de percuţie, care 
creau o atmosferă şi un timbru considerate orgiastice de către 
contemporanii lor. Muzica serioasă şi demnă cu profilele nobile 
ale aspectului ei melodic nu şi-a ocupat locul pe care îl merită 
decât după dezvoltarea civilizaţiilor greacă şi ebraică.13

Ademenirea acestei muzici „orgiastice” (sau mai excitante) poate 
constitui unul dintre motivele pentru care Israel era consistent atras spre 
religiile păgâne ale vecinilor lui. Fără îndoială că teologia alternativă sau 
perspectiva sacrificării copiilor îi atrăgea. De exemplu, Ellen White descrie 
apostazia de la muntele Peor, după cum urmează:

La îndemnurile lui Balaam, împăratul Moabului a pus la 
cale o mare petrecere în cinstea zeilor lor şi i-a dat în grijă lui 
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Balaam să-i determine pe israeliţi să ia şi ei parte… Ademeniţi 
de muzică şi de jocuri, aţâţaţi de frumuseţea vestalelor păgâne, 
s-au lepădat de credincioşia lor faţă de Dumnezeu.14

Într-o altă ocazie, vorbind despre folosirea cu maximum de eficienţă 
a muzicii pentru a-i atrage pe oameni în situaţiile pe care, de altfel, ar trebui 
să le evite, ea scrie: „Iubirea pentru muzică îi determină pe cei nechibzuiţi 
să se unească cu cei lumeşti, participând la întâlnirile de petreceri, unde 
Dumnezeu le interzice copiilor Săi să meargă.“15

Cunoscând puterea muzicii, nu-i de mirare că Dumnezeu a căutat 
să stabilească o muzică unică printre poporul Său ales. Integrând calităţi 
mai nobile, mai demne şi chiar mai meditative în limbajul închinării, se 
intenţiona să se depună o mărturie cu privire la sursa inspiraţiei ei. Ellen 
White scrie: „Muzica a fost dată pentru a îndeplini un scop sfânt, acela de 
a înălţa gândurile către cele curate, sfinte şi înălţătoare şi pentru a trezi în 
suflet adorarea şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu“ (ibid.). Dumnezeu ştia 
că modelele pentru aşa ceva nu vor fi găsite uşor într-o lume în care cel mai 
puternic impuls este să folosească muzica „pentru a se înălţa pe ei înşişi, în 
loc să o folosească pentru a-L proslăvi pe Dumnezeu!“16 

Fără îndoială, aceste consideraţii au relevanţă chiar şi în afara scenei 
muzicii sacre, dar cu atât mai mult în contextul de închinare, acolo unde 
Dumnezeu caută, în mod deschis, să-şi înveţe poporul care este diferenţa 
dintre sacru şi profan. (Vezi Ezechiel 44:23.) Dar, dacă aplicăm aceste 
principii la situaţia noastră contemporană, putem concluziona că numai 
muzica vocală, acompaniată de instrumente cu coarde, este permisă în 
închinarea creştină?

O asemenea concluzie ar duce la un răspuns rigid şi sec; cu toate 
acestea, este instructiv să extragem câteva principii din dezbaterea noastră. 
Acestea sunt sprijinite şi de scrierile lui Ellen White. În mai multe ocazii, ea  
i-a încurajat pe oamenii lui Dumnezeu să imite în închinarea lor pământească 
limbajul închinării cereşti. Ea scrie: „Muzica formează o parte din serviciul 
de proslăvire a lui Dumnezeu în curţile cereşti şi noi ar trebui să ne străduim 
să ne apropiem cât mai mult cu putinţă, în inimile noastre, de armonia 
corurilor cereşti.“17

Ellen White nu a fost muzician şi nu a scris despre muzică într-o 
manieră tehnică. Totuşi, există o consecvenţă remarcabilă în descrierile ei 
din viziuni, care compară muzica din cer cu cea folosită pe Pământ.

De exemplu, descriind cântatul, ea foloseşte în mod repetat expresii 
ca „tonuri clare, dulci“, „nu cu asprime şi cu ţipete care zgârie urechea“, „nu 
cântare tare“, ci „intonarea clară“, „pronunţarea corectă“ şi „exprimarea 
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pe înţeles“.18 Ea afirmă că muzica ar trebui să aibă „frumuseţe, patos 
şi putere.“19 Instrumentele muzicale ar trebui să acompanieze vocile în 
cântecul lor de laudă,20 dar nu să concureze cu ele sau să le domine prin 
zgomot sau confuzie.21 Cântatul valoros este „liniştit şi melodios“ ca muzica 
păsărilor.22 Stilul dramatic, de operă nu-şi are locul.23 „Vocile ascuţite, 
aspre“ sunt, de asemenea, nepotrivite.24

Ea indică de mai multe ori că vocile trebuie să fie „adaptate, îndulcite şi 
liniştite.“25 Se pare că aceasta a fost de departe cea mai copleşitoare impresie 
generală. Melodiile cereşti sunt descrise ca „vesele, şi totuşi solemne“, 
dar „nu ca nişte tonuri funebre“.26 Scriindu-i unui sensibil dirijor de cor, 
ea accentuează faptul că muzica potrivită scenei era străină de contextul 
de închinare. Reprezentările vocale forţate şi exagerate, care subliniază 
intensitatea sonoră, împreună cu gesturi nedemne şi vulgare şi „atitudini 
prefăcute“ sunt departe de atmosfera de închinare a cerului. Caracteristicile 
„mai cristaline”, „mai delicate”, „mai dulci”, „mai fine” sunt „mai degrabă 
muzică îngerească“, în timp ce atributele opuse tind să fie puse în mişcare de 
o egocentrică „dragoste după închinare”.27

Scrierile Ellenei White precizează cu certitudine un contrast marcant 
între ceea ce s-a întâmplat cu limbajul ceresc al închinării şi ce era întâlnit, în 
mod caracteristic, în contextul pământesc al vremii ei. Ar părea sfidător să 
susţinem că situaţia de azi ar fi considerabil mai bună.

Totuşi, n-ar trebui interpretat ca şi cum Ellen White ar elimina folosirea 
şi bucuria unui sunet copleşitor, grandios şi puternic în ocazii adecvate. Este 
clar însă că sonoritatea dură, stridentă şi adesea forţată a culturii dezvoltate 
de astăzi, atât de frecvent plină de urme de violenţă, rivalitate şi proiectare a 
sinelui, este dăunătoare ca stil pentru venerarea lui Dumnezeu.

Nu avem cum să nu remarcăm faptul că, în cursul normal al 
evenimentelor de pe Pământ, omenirea păcătoasă va avea tendinţa să 
aprecieze idealurile muzicale care sunt străine de ceea ce bucură şi cultivă 
Cerul. Nicicând acest lucru nu va fi mai evident decât în timpul sfârşitului. 
Această idee este scoasă în evidenţă într-un comentariu mai general făcut de 
Ellen White despre pregătirea în vederea întoarcerii la Hristos:
 

Domnul a cerut întotdeauna de la poporul Său să arate, 
în toate obiceiurile vieţii lor, o diferenţă clară între ei şi lucrurile 
lumeşti…. Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, Domnul a 
poruncit categoric poporului Său să se deosebească de lume, în 
spirit, în preocupări, în practică, să fie o naţiune sfântă, un popor 
distinct. Estul nu este mai departe de Vest decât sunt copiii 
luminii, în obiceiuri, practici şi spirit, de copiii întunericului. 
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Iar această deosebire va fi din ce în ce mai pronunţată, mai 
hotărâtă, cu cât ne apropiem de sfârşitul timpului.28

 
Ar fi greu de argumentat că această declaraţie exclude muzica! Iar, 

dacă recunoaştem că muzica este inclusă aici, atunci este nevoie de o reflecţie 
serioasă şi de o strategie clară pentru abordarea chestiunii, în cazul în care 
pastorii şi muzicienii ar trebui să asigure o conduită autentică în dezvoltarea 
unui limbaj justificat al închinării secolului al XXI-lea – unul care imită Cerul 
mai degrabă decât să copieze ce se întâmplă în jurul nostru.

Din nefericire, aceasta este o datorie prea adesea subestimată, chiar 
ignorată. Pentru mulţi, limbajul închinării este considerat ca un domeniu 
minor şi/sau neutru din punct de vedere moral, în care stăpânesc gustul şi 
preferinţa personale. Totuşi mărturia biblică şi Spiritul Profetic nu sprijină 
această linie de argumentare.

3. există cel puţin alte două lucruri pe care le putem deduce din 
relatarea Scripturii.

În primul rând, să faci un lucru bun fără o adevărată sinceritate a 
inimii este o ocară la adresa lui Dumnezeu. (Vezi Amos 5:21-24.) Chiar şi 
când muzica de la Templu era cântată aşa cum fusese dinainte stabilit, dacă 
nu era însoţită de angajament autentic şi de o dorinţă sinceră din partea 
închinătorilor de a face voia lui Dumnezeu, era numai zgomot în urechile 
Sale.

În al doilea rând, este deopotrivă adevărat şi corolarul: doar 
sinceritatea însăşi nu este de ajuns. David a învăţat asta printr-o experienţă 
amară. Fără îndoială, el şi poporul lui erau sinceri în dorinţa lor de a se 
reîntoarce chivotul la Ierusalim şi, astfel, să-i dea slavă lui Dumnezeu. În 
consecinţă, moartea lui Uza îl face pe cititorul ocazional derutat.

Cu toate acestea, este de folos să observăm că diferenţele de rânduieli 
dinainte şi de după tragedie nu sunt doar o chestiune de transport (cf. 
1Cronici 13:7-10 şi 2Samuel 6:5 cu 1Cronici 15:12-22). Nu numai că regele îşi 
aminteşte Numeri 4:15-20, referitor la cine ar trebui să poarte chivotul, dar 
le şi indică schimbări în ceea ce priveşte muzica, atunci când urma să aibă 
loc mutarea chivotului pentru a doua oară. În timp ce iniţial este un fel de 
„concert improvizat“, în care toată lumea se alătură când vrea, făcând un 
„zgomot vesel“, a doua oară numai instrumentele asociate specific muzicii 
sacre sunt folosite, iar cântăreţii sunt conduşi într-o manieră compatibilă 
contextului sacru. Este clar: în concepţia lui Dumnezeu, caracterul limbajului 
închinării este incontestabil conţinut în „diferenţa dintre sfânt şi ce nu este 
sfânt“ (vezi Ezechiel 44:23 şi 22:26). 
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Interesant, în istoria adventismului, Dumnezeu a folosit din nou 
un profet pentru a arăta că entuziasmul şi sinceritatea, unite cu stilurile 
muzicale apreciate (descrise la un moment dat de Haskell ca fiind „o copie 
completă a metodei celor din Salvation Army“), nu vor duce automat la 
acţiuni bune sau la favoarea lui Dumnezeu.29

Dacă ne uităm în jurul nostru azi, este clar că muzica reprezintă 
esenţa luptei pentru mintea umană. N-ar trebui să fim surprinşi, atunci, 
dacă un „limbaj al închinării“, care propune un sens popular al închinării şi 
care a fost dezvoltat de către un muzician, fost locuitor al Cerului, dar cu o 
minte superioară, va juca din nou un rol în a uni oameni din toate naţiunile, 
limbajele şi limbile într-un act de închinare falsă (cf. Daniel 3:5). Nici atunci 
problema de bază nu va fi punerea la îndoială a sincerităţii oamenilor.

în final, aş vrea să ne reîntoarcem atenţia la ideile iniţiale dezbătute 
în introducere. 

Mi-ar plăcea să avem în vedere scopul mai profund de înţelegere a 
pasajului nostru din Scriptură, „cântaţi Domnului o cântare nouă…“ (Psalm 
96:1). În câteva ocazii, Biblia raportează că Dumnezeu este nerăbdător să ne 
ofere sau ne invită să cântăm „o cântare nouă“ (cf. Psalmi 33:3, 40:3, 93:1, 98:
1, 144: 9, 149:1; Isaia 42:10). 

Aceste invitaţii pot fi înţelese pe două planuri. 

1. Primul, există un sens în care fiecare dintre persoanele răscumpărate, 
când sunt eliberate de sub povara păcatului, cântă „o cântare nouă“ pentru 
că L-au acceptat pe Isus ca Mântuitorul lor personal. Acea „cântare“ este 
slobozită din interior şi are o semnificaţie profundă pentru ei. 

Este „nouă“ pentru că exprimă o experienţă nouă, o libertate abia 
dobândită, o relaţie nouă cu Domnul lor.

2. Dar oricine sesizează că există şi un al doilea nivel de înţelegere. 
N-ar putea însemna, de asemenea, că Dumnezeu doreşte din toată inima ca 
noi să învăţăm limbajul Cerului în fiecare aspect din vieţile noastre, chiar şi 
în modul nostru de închinare, aşa încât muzica noastră să nu mai fie doar o 
copie a ceea ce ne înconjoară?

Imitând divinul în limbajul nostru de închinare poate fi, pe bună 
dreptate, diferit sau nou comparat cu ceea ce se aude, în general, în jurul 
nostru. Ar constitui o provocare artistică unică pentru compozitori şi 
interpreţi, dacă acest limbaj adoptat, ar putea, în cele din urmă, să ofere o 
mărturie estetică unică pentru Evanghelie. Avertizarea „să nu vă potriviţi 
chipului veacului acestuia“ (Romani 12:2), şi să nu ne înjugăm întunericului 
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şi luminii în acelaşi timp (2Corinteni 6:14 – 7:1) este aplicabilă şi la muzica 
sacră, la fel cum este şi în orice alt aspect al vieţii noastre. Într-adevăr, „dacă 
nu avem în noi ceea ce este deasupra noastră, vom tânji curând după ceea ce 
este în jurul nostru!“30 Ce provocare emoţionantă ar putea fi aceasta pentru 
o comunitate a credinţei care să o ia în serios!

Am înţeles mai bine acest adevăr cu aproape 10 ani în urmă, în timp 
ce studiam cu un distins profesor la Universitatea Melbourne. Călătorisem 
din America de Nord în Melbourne, Australia, pentru a studia implicaţiile 
unei discipline noi pe care el o dezvoltase pentru înţelegerea comunicării 
muzicale. Într-o zi, în timp ce discutam, m-a rugat să-i spun mai multe 
despre motivul pentru care venisem să lucrez cu el. I-am spus că sunt 
implicat cu acceaşi dăruire deopotrivă în activitatea de pastor ca şi în cea 
de muzician şi că voiam să dobândesc o înţelegere mai bună despre cum se 
foloseşte semnificativ muzica în închinarea creştină. 

S-a întors spre mine şi a râs. „Voi creştinii!“, a spus. „Adesea când 
aud muzică în bisericile voastre, atunci când trec pe lângă ele, constat că nu 
este deloc diferită de ceea ce aud la radio şi TV. Exprimă mai mult agresiune 
şi sexualitate, decât reverenţă. Spune asta ceva despre Dumnezeul vostru? 
Dacă, într-adevăr, vreţi să mă câştigaţi, să mă convingeţi, eu caut ceva diferit 
de ceea ce pot să ascult zăngănind la orice staţie de radio comercial din 
ţară.”

Să fiu sincer, am fost luat prin surprindere şi n-am ştiut cum să 
răspund. Dar mesajul era clar. Există oameni care caută o alternativă la ceea 
ce au deja – nu numai o alternativă intelectuală, ci şi o autentică expresie 
estetică unică. Poate că ceea ce îşi doresc din inimă este acea „Cântare 
Nouă“ – adevăratul limbaj al închinării lui Dumnezeu. Întrebarea este: Îl 
exemplificăm noi, creştini fiind, în toată plenitudinea, mărturisindu-L sincer 
pe Dumnezeul pe care încercăm să-L slujim?   

nOTe SuPLIMenTAre:

Întrebări frecvente se ridică în ceea ce priveşte semnificaţia Psalmului 
150 în contextul discuţiei anterioare. 

De exemplu, unii muzicieni creştini contemporani consideră Psalmul 
150 ca sprijin pentru folosirea oricărui instrument sau stil de muzică în 
adorarea lui Dumnezeu. Poate fi văzut ca o autorizare divină pentru orice 
iniţiativă, pe principiul că „merge orice“ în limbajul închinării?

În lumina aceasta, merită analizate câteva puncte:
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1. un principiu hermeneutic: Un principiu de bază al interpretării 
biblice constă în compararea Scripturii cu însăşi Scriptura, mai degrabă 
decât în dezvoltarea doctrinelor dintr-un singur pasaj. În plus, pasajele 
didactice şi narative trebuie folosite pentru a interpreta şi elucida înţelesul 
pasajelor poetice, în care metafora, comparaţia şi diverse procedee poetice 
sunt utilizate pentru a intensifica sau înfrumuseţa înţelesul. Ca să sugerezi 
că versurile Psalmului 150 reprezintă o autorizare divină pentru un concert 
improvizat jam session [n.tr., al cântăreţilor de jazz] în închinare înseamnă 
să ignori toate celelalte pasaje narative citate anterior. În ultimă instanţă, 
Scriptura nu se contrazice, deşi unui cititor neatent i-ar putea părea aşa.

2. un considerent textual, cultural: Israel şi-a trăit toată existenţa, 
indiferent dacă într-un timp sfânt sau nesfânt, sub observaţia lui Dumnezeu. 
Astfel, indiferent dacă se închinau în sabat sau se întorceau dintr-o luptă în 
orice altă zi a săptămânii, cântecele lor au inclus întotdeauna recunoştinţă 
şi laudă la adresa lui Dumnezeu. O dovadă ar fi faptul că multe dintre 
cântecele Scripturii, inclusiv psalmii, nu au fost neapărat compuse special 
pentru închinarea în sabat. De exemplu, cântarea lui Moise din cartea Exod 
15:1-18 a fost iniţial folosită pentru a sărbători victoria împotriva egiptenilor. 
Interesant, tot în această ocazie, femeile au dansat pe acompaniament de 
tamburine. Totuşi, nu există nici o dovadă că era un eveniment sacru sau 
sabat. Cel mai probabil era pur şi simplu o sărbătoare culturală „laică“ sau 
„obişnuită“ de victorie asupra unui duşman înspăimântător, care includea, 
pe bună dreptate, laudă şi recunoştinţă pentru Dumnezeu ca parte a 
sărbătorii. Un model asemănător este sugerat în 1Samuel 18:6,7. Devine 
inteligibil faptul că astfel de cântări au început apoi să fie văzute ca metafore 
ale biruinţei spirituale asupra păcatului şi, probabil, chiar au fost folosite în 
contextul sacru. Cu toate acestea, nu erau neapărat interpretate în acelaşi 
fel în care fuseseră cântate original la sărbătorile culturale laice. Psalmul 81, 
care menţionează tobele ca şi harpele şi alăutele (vers.2), era, de asemenea, 
o cântare folosită la o sărbătoare pentru a aminti de înfrângerea Egiptului 
(vezi versetele 4-7, 10, 14, 15). Acelaşi lucru este adevărat şi în Psalmul 
149, în care jocurile şi tobele sunt incluse în contextul promisiunii biruinţei 
împotriva inamicilor (vezi versetele 6-9).

În acest context, Psalmul 150 poate să fi fost plasat deliberat la sfârşitul 
imnurilor inspirate, deoarece reprezintă o metaforă muzicală potrivită 
pentru izbânda finală a împărăţiei lui Dumnezeu. Imnul de biruinţă 
culminant al laudei escatologice capătă diferite forme, care prefigurează 
victoria finală asupra păcatului. La acea sărbătoare grandioasă de la 
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sfârşit, sacrul şi laicul vor fi unite. Nu mai contează dacă un instrument 
este folosit, de obicei, pentru închinare sau pentru o sărbătoare obişnuită 
seculară. Este o modalitate metaforică de a arăta că, într-o zi, „un puls al 
armoniei va rezona în toată creaţia.“ Domeniile sacrului şi profanului se 
vor transforma într-o celebrare plină de bucurie care-L are pe Dumnezeu 
ca centru. Martorii acelei zile nu-şi vor mai pune problema dacă muzica 
emană din împărăţia luminii sau din cea a întunericului. Stilul muzicii din 
acea cântare de laudă de la sfârşit, legând tărâmul sacru şi secular într-o 
pulsaţie a unităţii, va expune mai degrabă armonia Cerului decât cacofonia 
iadului.

Înţeles în acest mod, în loc de a fi privit ca o autorizare pentru o 
„competiţie muzicală la care poate participa oricine“, Psalmul 150 este o 
invitaţie de a prinde ecoul noii cântări cereşti, de a începe să participăm la 
momentul când fiecare aspect al vieţii, atât sacru, cât şi laic, va fi complet sub 
domnia lui Iehova. Fără îndoială, această muzică va merita să fie cântată şi 
ascultată!

Dar pentru copilul lui Dumnezeu care trăieşte în prezent, mesajul este 
simplu. Orice facem în viaţă, indiferent dacă suntem într-un context sacru 
de închinare sau într-o sărbătoare culturală sănătoasă în timpul de non-
închinare, ar trebui să „lăudăm pe Domnul.“ Conştienţa că trăim în prezenţa 
lui Dumnezeu tot timpul îi va face pe copiii Lui să dorească să-L onoreze 
şi să nu-L reprezinte greşit, în toate situaţiile. Orice fel de instrumente 
muzicale ar fi folosite, porunca este să „lăudăm pe Domnul“ – indiferent 
dacă este un instrument cu coarde, de suflat sau un instrument de percuţie. 
Folosiţi-le într-un fel care-L va „lăuda pe Domnul“, şi nu ca să-L înjosească 
sau dezonoreze.
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Capitolul 8

Putem spune că muzica 
este neutră 

din punct de vedere moral?
Autor: Dr. WolfgAng H. M. StefAni

(teolog şi muzician, pastor în New South Wales, Australia)

Traducere: Gloria Jercău-Ghidiceanu 
(profesoară, colaboratoare Pro Logos)

Muzicianul şi profesorul Henry Edward Krehbiel remarca odată cu 
ironie: „Dintre toate artele, muzica este practicată cel mai mult şi gândită 
aproape cel mai puţin.”1 În loc să ia această afirmaţie ca pe un reproş, în 
lumea postmodernă de azi, un număr semnificativ de oameni ar putea 
replica: „Bravo! Şi chiar aşa ar trebui să fie!“

Într-adevăr, mulţi oameni sunt convinşi că muzica trebuie simţită 
şi trăită, nicidecum gândită şi analizată. Deoarece sentimentele sunt foarte 
subiective, părerea frecventă este aceea că muzica poate fi interpretată diferit 
de oricine şi, prin urmare, folosirea ei trebuie considerată o problemă de gust 
şi preferinţă, condiţionate cultural.

Ideea că muzica este într-un fel guvernată de moralitate sau că 
expresiile muzicale ar putea sau ar trebui să fie evaluate ca bune sau rele, 
potrivite sau nepotrivite, în funcţie de normele exterioare, este considerată 
nefirească. Observaţi declaraţia aproape iritată a lui Maurice Zam (fost 
director al Conservatorului de Muzică din Los Angeles), făcută într-un 
articol de presă în anul 1993:

Lăsaţi-ne să ne descătuşăm E vremea să ne eliberăm de 
mitul conform căruia muzica are ceva de-a face cu etica. 
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Muzica este la fel de amorală ca şi sunetul susurului 
unui pârâu sau ca şuieratul vântului. Notele do-re-mi pot fi 
cântate atât pe cuvinte care să exprime iubirea sau ura, dar şi în 
cântecele pentru copii.2

La prima vedere genul acesta de lămurire pare să ţină, aşa că oamenii 
o acceptă ca premisă. De fapt, astăzi sunt mulţi cei care ar fi de acord cu Zam, 
inclusiv o mare parte dintre creştini.

Fie că sunt copleşiţi de complexitatea problemelor, fie că sunt pur şi 
simplu ambivalenţi, numeroşi creştini se întreabă dacă este sau nu necesar 
ca deciziile lor pentru Hristos să fie luate şi în ceea ce priveşte muzica. Un 
număr tot mai mare de oameni simt că a avea nişte versuri bune este de 
ajuns, muzica însăşi nefiind neapărat o problemă nici ca închinare, nici în 
ceea ce ascultăm în viaţa de zi cu zi. Pentru aceştia, muzica reprezintă doar 
un intermediar şi, ca atare, este neutră din punct de vedere moral.

Această opinie este prezentată cu convingere în cartea Danei Key 
Don’t Stop the Music [n.tr., Nu opriţi muzica]. Muziciană de rock creştin, Key 
declară deschis că „sunetul nu este problema importantă. Este vorba despre 
sens. Contează ceea ce spune cântecul, versurile lui fiind cele care ne dau 
înţelesul.” 

Ea continuă să susţină:

Cred că muzica (în special cea instrumentală) este absolut 
lipsită de proprietăţi morale atât în ceea ce priveşte binele, cât şi 
răul. Nu înseamnă că nu există muzică instrumentală bună sau 
rea. Muzica instrumentală poate fi bună sau rea, dar aceasta nu 
reprezintă o chestiune teologică, ci una artistică.

Calitatea sau slaba calitate a muzicii instrumentale se 
bazează pe competenţa şi îndemânarea interpreţilor. Dacă 
muzica este cântată fără îndemânare, atunci ea este proastă. 
Dacă este executată cu abilitate, ea este bună.3 

Thomas Dorsey, renumitul om de muzică gospel, ajungea la aceeaşi 
concluzie. El spunea:

 
Mesajul nu constă în muzică, ci în cuvintele cântecului. 

Nu contează ce fel de tempo are; dacă cuvintele sunt Isus, 
rai, credinţă şi viaţă, atunci ai un cântec de care Dumnezeu 
este mulţumit, indiferent de critici şi de ce spun oamenii din 
biserică.4
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Michael Tomlinson, în revista Ministry din septembrie 1996, adopta 
aceeaşi atitudine afirmând: „cred că muzica însăşi nu deţine proprietăţi 
morale nici pentru bine, nici pentru rău. Întrebarea are mai mult de-a face cu 
ceea ce muzica se angajează să spună sau să facă, decât cu muzica în sine.“5

Chiar şi muzicienii creştini instruiţi în muzica clasică merg pe 
aceeaşi linie de vederi. În cartea lui, Music Through the Eyes of Faith (Muzica 
prin ochii credinţei), Harold Best (Wheaton College) a adoptat poziţia 
conform căreia, „cu anumite excepţii, arta şi, în special, muzica sunt 
relative din punct de vedere moral.”6 Harold B. Hannum, binecunoscutul 
şi respectatul muzician şi savant adventist de ziua a şaptea, susţinea, de 
asemenea, că „problemele morale au de-a face cu acţiunile şi relaţiile 
interumane, nu cu notele unei lucrări muzicale.”7 Ulterior, în aceeaşi 
lucrare, el afirma că „valorile religioase şi morale ar trebui păstrate separat 
de cele pur estetice.”8 

Forţa evidentă şi siguranţa din aceste declaraţii par să sugereze 
un consens. Aşadar, de ce problema nu poate fi rezolvată odată pentru 
totdeauna? Ar putea părea validă sugestia plină de indignare făcută bigoţilor 
conservatori şi altor „autoproclamaţi păzitori ai moralei“ (aşa cum îi numea 
Zam) de a nu-şi băga nasul, lăsând astfel pe alţii să continue să folosească şi 
să se bucure de muzică în concordanţă cu gusturile şi preferinţele lor? Are 
dreptate sau nu? Există şi alte laturi nevăzute ale acestei probleme?

Ar trebui spus că este legitimă afirmaţia conform căreia valorile 
estetice sunt diferite de cele morale. Criterii estetice cum sunt „unitatea, 
diversitatea, echilibrul, punctul culminant, integritatea, logica şi un 
sentiment al inevitabilului“9 sunt folosite, pe bună dreptate, atât în 
aprecierea compoziţiilor muzicale, cât şi a interpretărilor. Totuşi, înainte 
de a respinge această evaluare doar ca pe o problemă de estimare a acestor 
parametri în conformitate cu preferinţa şi gustul condiţionate cultural, fără 
referire la vreo dimensiune morală, merită să avem în vedere următoarele:

Un considerent istoric

În cultura occidentală de astăzi, muzica a ajuns să fie privită aproape 
în exclusivitate drept o formă de distracţie nevinovată, a cărei finalitate 
este oferirea plăcerii şi crearea unei atmosfere în care standardul acceptării 
depinde de ceea ce place sau nu place. În trecut nu a fost aşa. De exemplu, 
în urmă cu 2500 de ani, muzica era considerată o forţă atât de convingătoare 
şi influentă în societate, încât politicienii şi filosofii de frunte susţineau 
controlarea ei prin constituţia ţării. Este cazul Atenei şi Spartei, oraşe-stat în 
Grecia antică.
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În Japonia, în secolul al III-lea d.Hr., a fost înfiinţată o instituţie 
imperială de muzică (Gagaku-ryo), cu scopul de a controla activităţile 
muzicale.10 Alte culturi antice, printre care cele ale Egiptului, Indiei şi 
Chinei, au dovedit preocupări asemănătoare. Legislaţia sau cenzura 
guvernamentală de acest tip este considerată aproape de neconceput în ziua 
de azi.11 Dar, chiar în timpul secolului al XX-lea, regimurile comunist, fascist 
şi islamic au dat glas acestor preocupări şi au implementat legi înăuntrul 
graniţelor lor cu scopul de a controla muzica. 

De ce se face atâta caz? Care ar fi problema? Pentru antici era clar. 
Ei credeau că muzica afecta voinţa care, la rândul ei, influenţa caracterul şi 
comportamentul. De exemplu, Aristotel şi Platon predau că: 

Muzica… imită (adică, reprezintă) direct pasiunile sau 
stările sufleteşti – blândeţe, mânie, curaj, cumpătare şi chiar 
contrariul lor, cât şi alte calităţi; prin urmare, când cineva 
ascultă o muzică ce imită o anumită pasiune, devine impregnat 
de aceeaşi pasiune; şi, dacă o perioadă îndelungată ascultă 
frecvent un tip de muzică ce trezeşte pasiuni josnice, întregul 
lui caracter va fi modelat într-o formă înjositoare. Pe scurt, 
dacă cineva ascultă de o persoană greşită, va deveni el însuşi o 
persoană greşită; dar, dimpotrivă, dacă va asculta un gen bun 
de muzică, va avea tendinţa de a deveni o persoană bună.12 

Observăm că în trecut nu exista nici o confuzie în această înţelegere a 
relaţiei clare între muzică şi moralitate. În partea cealaltă a lumii, în China, 
Confucius exprima o părere foarte asemănătoare: 

Dacă cineva ar dori să ştie dacă o împărăţie este 
bine guvernată, dacă morala ei este bună sau rea, calitatea 
muzicii ei va furniza răspunsul... Caracterul este coloana 
vertebrală a culturii noastre umane, iar muzica este înflorirea 
caracterului.13

Grecii şi chinezii nu au fost singurii de această părere. Ideea că muzica 
are o influenţă morală este evidentă în rândul primilor scriitori creştini,14 la 
scriitorul roman Boethius15 şi la mulţi alţii. Chiar şi declaraţia unui distins 
antropolog cultural contemporan, Alan P. Merriam, are implicaţii puternice 
în relaţia dintre muzică şi moralitate. El scria: „Probabil nu există nici o altă 
activitate culturală omenească care să fie atât de atotpătrunzătoare şi care atinge, 
modelează şi adesea controlează atât de mult comportamentul uman.“16
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Deci, ce înţelegem de aici? În mod vizibil, există o susţinere istorică 
largă, lăsând la o parte scrierile religioase recente,17 că muzica şi moralitatea 
sunt strâns legate. Este această idee o reminiscenţă a superstiţiei antice sau 
poate fi considerată validă şi astăzi? Un lucru este clar, în timp ce unii cred 
că muzica este neutră, pe plan istoric, mulţi alţii au crezut tocmai contrariul. 
Evident, ar fi riscant să hotărâm asupra chestiunii doar printr-un vot al 
zilelor noastre, fără să avem în vedere nişte dovezi suplimentare.

Un considerent teologic

Din punct de vedere creştin, există o problemă teologică semnificativă, 
care influenţează dezbaterea. Clyde S. Kilby a formulat esenţa problemei 
sub forma unei întrebări: „Cineva poate să-şi lege şireturile de la pantofi 
sau să se spele pe dinţi într-un mod amoral, dar reuşeşte el să creeze ceva, 
făcând abstracţie de orice grad de implicare morală?“18 Există mulţi creştini, 
care se simt încurcaţi de ideea că pe o planetă infestată cu păcat rezultatele 
creativităţii umane (care provin din interior) sunt, oarecum, nepângărite şi 
nu reprezintă un subiect pentru evaluarea morală. Aşa cum observa Kilby, 
treburile obişnuite pot fi considerate ca amorale, dar putem spune acelaşi 
lucru despre fructul creativităţii umane?

Există un consens asupra faptului că este nevoie ca versurile unui 
cântec să fie evaluate fie ca potrivite, fie ca nepotrivite, fie bune, fie rele, 
în raport cu credinţa şi concepţia creştină. Dar ce putem spune despre 
muzica însăşi? Nu are ea nevoie de o apreciere similară? Fără îndoială, 
dacă răspundem afirmativ, intrăm pe un teren dificil, în care ne confruntăm 
cu un noian de probleme complicate. Totuşi de ce ne-ar manipula această 
provocare în acceptarea nefondată a ideii că muzica este un tărâm neutru? 
Dată fiind credinţa creştină într-un univers moral, întrebarea poate fi: atunci, 
de ce doar puţini creştini s-au preocupat de această problemă? Mai mult 
decât atât, de ce au pledat mai mulţi, la drept vorbind, pentru neutralitatea 
morală a muzicii şi a artelor ca întreg? Frank E. Gaebelein face următoarea 
observaţie instructivă, proiectând o lumină mai mare asupra problemei: 

Majoritatea cercetării făcute în domeniul esteticii creştine 
reprezintă opinia romano şi anglo–catolică. Rădăcinile ei 
coboară în teologia sacramentală, în tomism, în filozofia greacă 
şi în scriitorii însemnaţi, ca Dante.19

Înrâurirea gândirii romano şi anglo–catolice în domeniul esteticii 
creştine este foarte semnificativă. În timpul Evului Mediu al istoriei culturale 
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occidentale, când acest curent de gândire teologică predomina, creativitatea 
umană era privită ca un aspect al umanităţii, care nu fusese atins de căderea 
lui Adam. Mai degrabă era o rămăşiţă neprihănită a originalului imago Dei. 
Aceasta s-a dovedit a fi o presupunere naturală, care încă persistă.20

Înseamnă că, în aprecierea artelor, s-a făcut apel la critica estetică 
ca să se asigure o artă de bună calitate, dar responsabilitatea morală nu a 
reprezentat niciodată o problemă, pentru că impulsul creator era considerat 
ca fiind, în mod esenţial, pur şi inocent. Chiar şi viaţa imorală a unui artist 
era de mică importanţă, atât timp cât el/ea producea o artă superioară, 
din punct de vedere estetic. Şi, dat fiind acest lucru, numai superlativul 
era suficient de bun pentru Dumnezeu, fiind pus la egalitate cu excelenţa 
estetică. Aşa s-a întâmplat că, în timpul perioadei în care biserica domina 
societatea, excelenţa estetică a ajuns, de asemenea, să fie identificată cu ceea 
ce era acceptabil din punct de vedere religios. 

Aşadar, evaluarea estetică a eclipsat consideraţiile morale. Totuşi, 
când biserica şi-a pierdut puterea asupra societăţii şi cultura a devenit mai 
secularizată, au ieşit la suprafaţă numeroase opinii, iar pluralismul estetic 
şi-a făcut apariţia.21 Deoarece excelenţa şi dezvoltarea bunului gust au 
continuat să fie susţinute ca singura cale de a aprecia muzica, muzica rock, 
clasică, jazz, country şi western, soul, de bună calitate, cât şi o mulţime de 
alte genuri muzicale, fiecare cu propriile standarde estetice, au devenit, în 
mod inevitabil, forme acceptabile de expresie muzicală, chiar şi în contexte 
de închinare.

În timp ce această explicaţie poate aduce înţelegere asupra unor 
evoluţii din interiorul tradiţiilor romano şi anglo–catolice, în special după 
cel de-al doilea conciliu de la Vatican, pentru mulţi protestanţi această 
paradigmă nu ia în seamă „denaturarea radicală“, şi anume faptul că păcatul 
a erodat cu migală fiecare aspect al efortului omenesc.

Bazându-se pe un concept al lui Emil Brunner, Gaebelein sugera că 
„acele sfere de gândire şi domenii de activitate, care sunt cele mai apropiate 
de caracterul nostru uman şi de relaţia noastră cu Dumnezeu, sunt deformate 
cel mai mult de tendinţa din noi.“22 El continua să explice cum a înţeles 
pentru sine aplicabilitatea ei în viaţa de toate zilele:

 
…Domeniile mai obiective ca fizica şi chimia sunt mai 

puţin afectate, ajungând până la matematică, unde deformarea 
se apropie de zero. După o asemenea apreciere, artele, care 
vorbesc atât de subiectiv şi foarte personal în legătură cu 
cine şi ce suntem în relaţie cu Creatorul nostru, sunt foarte 
vulnerabile la denaturarea pe care păcatul a adus-o în lume. 
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Asta înseamnă că artiştii creştini şi oricare dintre noi, pentru 
care artele reprezintă o parte esenţială a vieţii şi culturii, trebuie 
să fie în mod constant vigilenţi la urmările Căderii, atât în ei, 
cât şi în noi.23

Pentru Gaebelein, aceasta nu înseamnă că omenirea este total 
lipsită de valoare, nici că imaginea lui Dumnezeu este ştearsă cu totul. 
Prin manifestarea harului fără plată al lui Dumnezeu, „omenirea a fost, în 
trecut, dar poate fi şi astăzi, într-un mod minunat, creatoare spre slava lui 
Dumnezeu.”24 Oricum, nu putem fi indiferenţi în această problemă.

Dacă logica lui Gaebelein este corectă, atunci creştinii de convingere 
protestant-evanghelică nu au de ales decât să cerceteze modalităţi 
semnificative şi justificate pentru a evalua muzica, nu numai pentru a 
preciza ce este frumos sau o adevărată măiestrie, ci şi pentru a stabili ce este 
compatibil, din punct de vedere moral, cu imaginea de ansamblu, pe care 
o adoptăm. Aceasta nu sprijină în nici un fel aprecierile trufaşe şi simpliste 
cărora le lipseşte integritatea şi care se augmentează prin ignoranţă. Ceea ce 
sugerez nu este o sarcină uşoară, deşi poate că mulţi au reuşit deja. Iată două 
propuneri pentru început. Amândouă scot în relief faptul că este uşor de 
combătut convingerea de neutralitate morală a muzicii.

MESAjul PrIn MEdIul dE CoMunICArE

Vorbind la cel de-al doilea Simpozion Internaţional despre Muzica în 
Medicină, de la Ludenscheid, Germania de vest, în 1984, Manfred Clynes 
(neurolog, cercetător, inventator şi pianist recunoscut) făcea următoarea 
afirmaţie:

De fapt, muzica este o organizare menită să dicteze 
sentimente ascultătorului. Compozitorul este un dictator 
neînduplecat şi noi alegem să i ne supunem când îi ascultăm 
muzica.25

La ce se referă acest remarcabil om de ştiinţă când spune că muzica 
„dictează sentimente“? Cum poate face muzica acest lucru? O cale simplă 
de a înţelege cum se întâmplă asta ar fi să urmărim coloana sonoră a unui 
film, evitând imaginea pentru un timp. Cât de mult puteţi să precizaţi din 
acţiunea filmului doar ascultând muzica de fundal? Adesea, chiar foarte 
mult! Alternativ, imaginaţi-vă o scenă dintr-un film de groază ştiinţifico-
fantastic, în care un uriaş păianjen mortal înaintează pe pieptul unui copil 
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nevinovat care nu bănuieşte nimic. Aproape că puteţi „auzi“ muzica de 
fundal, nu-i aşa?

Dar de ce regizorii folosesc muzica pentru a însoţi astfel de scene, în 
special când unii ar vrea ca noi să credem că nu muzica, ci cuvintele poartă, 
de fapt, înţelesul? Şi cum hotărăsc ei care muzică să se potrivească cu scena? 
De ce nu este potrivită muzica ce îţi inspiră apropierea unui monstru cu o scenă 
de la o petrecere aniversară sau pentru o cameră de copii? Dacă versuri ca 
„nani, nani, puiul mamei” ar fi suprapuse muzicii ce exprimă apropierea unui 
monstru, ar deveni aceasta un cântec de leagăn? Sau simpla adăugare a 
textului „Isus iubeşte copiii cuminţi” ar face-o adecvată pentru închinarea 
copiilor? Să fim bine înţeleşi: prin acest ultim exemplu, nu am vrea doar să 
ne asigurăm că muzica ce exprimă apropierea unui monstru a fost compusă în 
mod creativ şi interpretată cu abilitate, ci am judeca-o drept improprie prin 
ea însăşi, chiar nepotrivită, într-un astfel de context.

În timp ce acesta poate constitui un exemplu evident, câteva 
caracteristici despre natura muzicii sunt reliefate aici şi nu trebuie pierdute 
din vedere în discuţia noastră. În primul rând, muzica, lăsând la o parte 
versurile, comunică un mesaj. Muzica nu este un intermediar neutru. Nu 
este nevoie neapărat de cuvinte pentru ca muzica să aibă înţeles. Regizorii 
iau decizii în ceea ce priveşte muzica, nu versurile, în aplicarea muzicii de 
fundal.

În al doilea rând, în timp ce unii pot argumenta că muzica înseamnă 
lucruri diferite pentru oameni diferiţi şi că efectul ei este numai o problemă 
de răspuns condiţionat, aceasta nu explică anumite hotărâri majore luate de 
regizori. De exemplu, incorporând muzica pe coloana sonoră a unui film, 
este considerat de la sine înţeles că muzica are efect asemănător asupra 
tuturor oamenilor. 

Într-adevăr, dacă n-ar fi aşa, o coloană sonoră muzicală n-ar avea nici 
un sens. Chiar şi când un film este transmis internaţional, numai canalele de 
dublare a limbii sunt schimbate. Coloana sonoră muzicală, care „dictează 
sentimente“, aşa cum se exprima Clynes, rămâne la fel. Convingerea 
fundamentală este aceea că muzica de fundal va comunica acelaşi mesaj 
tuturor spectatorilor, chiar dincolo de barierele culturale.

În al treilea rând, în timp ce nu poate fi negat că, odată cu dezvoltarea 
mass-media globalizate, se poate să fi apărut unele manipulări de mase în 
ceea ce priveşte asocierile muzicale, de asemenea este clar că efectul muzicii 
nu este numai o problemă de manipulare. Chiar şi înainte ca manipularea 
maselor să fie considerată un factor, regizorii au arătat că sunt în stare să 
prevadă foarte precis care muzică se potrivea cu scene sau secvenţe specifice. 
Nu a fost vorba niciodată despre o speculaţie, de alegeri la nimereală. 
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Cercetările din ultimii 30 de ani au confirmat faptul că felul în care 
muzica este compusă şi interpretată întruchipează anumite caracteristici 
inerente, care au furnizat repere intuitive pentru înţelesul ei. Tocmai din 
această cauză, industria seculară ia decizii documentate despre muzica 
pe care o foloseşte, aproape neţinând seama de versuri, care pot fi sau nu 
prezente. Din păcate, „copiii acestei lumi“ par să fie mai înţelepţi decât 
„copiii luminii“26 în  unele dintre aspectele sus-menţionate.

În recent înfiinţata disciplină, sentica [n.tr., sentica este ştiinţa 
dezvoltată de specialistul în neurologie Manfred Clynes, care cercetează 
expresiile din sistemul nervos ce urmează nişte modele fixe, universale pentru 
toate persoanele, legate de trăiri precum: dragoste, mânie, bucurie, durere, 
ură, reverenţă. Sentica oferă mijloacele prin care se pot detecta aceste trăiri 
în diferitele moduri sau situaţii de exprimare artistică.], există un exemplu 
cu privire la maniera prin care dezvoltarea probelor documentate descrie 
emoţia umană exprimată şi percepută şi mijloacele prin care muzica este 
o formă de comunicare emoţională. Într-adevăr, cercetătorii contemporani 
respectabili au continuat să susţină concluziile grecilor despre muzică, ca 
reprezentând pasiunile şi stările sufleteşti. De exemplu, Susanne Langer:

Structurile tonale pe care le numim „muzică“ au o 
asemănare logică apropiată de formele sentimentelor umane… 
Modelul muzicii este acela că forma a corespuns sunetului 
pur, ritmic şi tăcerii. Muzica este o analogie tonală a vieţii 
afective.27 

Într-o manieră similară, Gordon Epperson susţinea: „Muzica este 
exprimarea… emoţiilor; o imagine auditivă despre cum trăiesc sentimentele, 
despre cum acţionează.“28

În dezvoltarea senticii, Clynes a început să arate felul în care muzica 
realizează acest lucru. Fiind demonstrat că exprimarea emoţiei are loc prin 
anumite forme predictibile (pe care el le-a numit forme esentice)29 Clynes 
a continuat să arate cum pot muzicienii să manipuleze esenţa şi puterea 
unor sunete individuale, încât să reprezinte formulele estetice într-o linie 
melodică. Aceasta se realizează aproape în acelaşi fel în care tonul vocii este 
modulat pentru a face o propoziţie inteligibilă. Iată descrierea pe care o face 
asupra fenomenului:

În crearea unei melodii, compozitorul aşază notele 
astfel încât acestea, în fapt, să se potrivească cu schema 
formei esentice adecvate…. Tonurile muzicale sunt plasate în 
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puncte corespunzătoare de-a lungul traiectoriei unei forme 
esentice aşa încât, pe plan intern, ele pot acţiona ca repere în 
generarea formei. Ca să spunem aşa, tonurile muzicale dau 
naştere modelului motor al formei esentice, corespunzător, de 
asemenea, unor puncte program ale unei exprimări tactile, de 
aceeaşi calitate.30

Când compozitorii scriu bine, iar interpreţii execută corect 
compoziţiile, pot avea loc comunicări pline de putere. Într-adevăr, când 
o formă esentică este exprimată bine, „o melodie are acces direct pentru a 
genera o valoare emoţională în auditoriu, fără a fi nevoie de o simbolistică 
auxiliară.”31 Clynes formula astfel:

…[Se] poate ajunge la inimă la fel de direct ca şi o atingere 
fizică. O mângâiere sau o exclamaţie de bucurie în muzică nu 
are nevoie să fie tradusă în mod conştient într-o dezmierdare 
sau într-o „săritură de bucurie“ fizică pentru a fi percepută ca 
având o asemenea valoare. Acest lucru se realizează direct prin 
perceperea formei esentice.32

Pe lângă folosirea notelor unei linii melodice, o concretizare suplimentară 
a comunicării afective poate fi demonstrată prin structura pulsaţiei ritmice.33

Bineînţeles, toată această chestiune aduce în atenţie exemplul lui 
Zam, citat în introducere. De fapt, sunt sigur ca Zam este conştient că, într-o 
piesă muzicală, notele do, re, mi nu sunt niciodată izolate clinic. Armoniile, 
ritmurile, frazarea, accentuarea, etc, fac ca cele trei note să-şi asume o 
varietate de homocromii emoţionale. Oricine ar compune după modelul lui 
Zam, (adică pe o temă de dragoste, de ură sau cântecel pentru copii) nu ar 
putea scrie asemenea altuia, ci fiecare ar face-o diferit.34 Tocmai acesta este 
locul unde teoria lui Zam se destramă.

Fără a avea pretenţii de exhaustivitate la acest punct, consider 
suficiente motivele pentru a susţine că există un grup de investigare ce 
demonstrează că muzica, în mod efectiv, comunică revelator, într-o manieră 
care poate şi ar trebui să fie apreciată pentru caracterul adecvat şi chiar bun 
sau rău, într-un anumit context.

Din punct de vedere creştin, emoţii ca furia, ura, frica, dragostea sau 
bucuria nu sunt, în ele însele, bune sau rele. Dar, a prezenta versul „Isus 
iubeşte copiii cuminţi” împreună cu un mesaj afectiv/muzical de teamă şi 
suspans n-ar fi doar o încurcătură inofensivă de comunicare cognitivă şi 
afectivă. Conform credinţei creştine, ar fi, cu siguranţă, o deformare totală 
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a Evangheliei (în special în lumina textului din 1Ioan 4:18) şi, prin urmare, 
greşit din punct de vedere moral, nu doar slab din punct de vedere estetic. 
Acelaşi lucru s-ar întâmpla dacă versuri despre dragostea lui Isus pentru 
omenire ar fi acompaniate de o muzică ce sugerează mânie, violenţă şi 
agresiune. Asemenea mesaje amestecate ar provoca o transmitere confuză 
a adevărului, care este condamnabilă din punct de vedere moral şi nu 
constituie doar o problemă de gust.

Acest ultim scenariu nu reprezintă numai un exemplu ipotetic, 
inutil. La sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90, un grup desprins din 
aşa-numitul rock heavy-metal a apărut şi a devenit cunoscut ca trash sau 
speed metal. Violenţa şi agresiunea în muzică au fost exprimate în mod 
corespunzător pe scenă, unde fanii se învârteau pe muzică, cu mişcări 
frenetice josnice, câteodată chiar rupându-şi mâinile sau picioarele.

Acest tip de muzică a continuat să fie simpatizat şi a ieşit mult 
în evidenţă la festivalul de muzică Woodstock, din 1999. Pe data de 9 
august 1999, într-un articol din Time, Lance Morrow descria manifestarea 
liber profesionistă din cadrul incendiarului festival ca fiind „aproape în 
spiritul muzicii”.35 O aglomeraţie cât Rochester din New York [n.tr., oraş 
din districtul Monroe, NY, SUA, Rochester are o populaţie de aproximativ 
220.000 de locuitori], în condiţii de mare agitaţie, sub influenţa drogurilor şi 
a „muzicii vehement idioate”, a devenit o adevărată orgie. El rezuma prin 
cuvintele: „Gunoi înăuntru, gunoi afară.“36 [n.tr., trash - gunoi]

Când această formă de muzică a apărut prima dată, au fost totuşi 
unele biserici din Los Angeles care au sponsorizat concerte şi au desfăşurat 
servicii de închinare apropiate de o formă oarecum creştină, bazată pe acest 
gen de muzică, pentru a mulţumi entuziaştii. Inclusiv revista Contemporary 
Christian Music era indecisă dacă să sprijine sau să condamne acest nou 
fenomen.37 În timp ce comentatorii mai în vârstă, mai maturi, încercau 
să cântărească argumentele pro şi contra violenţei, pledând pentru ideea 
că scopul scuză probabil mijloacele, etc, o scrisoare de la o tânără, către 
redactorul şef al ediţiei pe aprilie a aceleiaşi reviste, părea să facă lumină. 
Alisa Williams din Chicago scria: 

 Ce-i cu tâmpenia asta de “Moshing for the Master”?! 
[n.tr., îmbrânceală pentru Domnul]. Unii dintre rataţii de acolo au 
minţile răvăşite. Nu văd absolut nimic creştin în a plonja peste 
capetele spectatorilor din public sau în a te învârti ca maniacii, 
riscând să mori călcat în picioare. Acest fel de violenţă nu-şi are 
locul într-un concert creştin. Nici un fel de violenţă nu ar trebui 
implicată! 
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Cât despre sunetul lor trash – este un pic cam prea 
sălbatic. Ştiu că toţi avem gusturi muzicale diferite, dar odată 
întrecută măsura, devine chiar insuportabil. 

Ştiu că aveţi intenţii bune – vreţi să-i aduceţi pe acei 
necredincioşi pletoşi la Hristos – dar cred că aţi luat-o prea 
repede. Dumnezeu să vă binecuvânteze, oricum!

Apropo, această scrisoare nu este de la o bătrânică. Am 
15 ani!38

Ceea ce destul de clar a văzut această tânără scoate în relief ipocrizia 
de a permite pieţei să dicteze alegerea muzicii. În ciuda sensului recunoscut 
al acestei muzici, unii au considerat-o acceptabilă doar pentru că era 
simpatizată. Dacă nu avem un etalon moral exterior prin care să ne raportăm 
la muzică, forţele de piaţă ne vor deveni călăuza, prin absenţa acestuia. În 
mod ironic, într-un context muzical creştin, aceasta înseamnă că cei care 
cunosc prea puţin despre Evanghelie decid o mare parte din semnificaţia 
acesteia. Nu-i de mirare că ne confruntăm cu un exces de mesaje muzicale 
amestecate şi confuze!

ProBlEMA STIluluI

Oricum, există un factor chiar mai pătrunzător, care trebuie luat în 
consideraţie. Creştinii, care discută despre muzică, spun, adeseori, că stilul 
muzical nu reprezintă o problemă.39 Este o idee de obicei argumentată de 
aceia care susţin neutralitatea morală a muzicii.

Perspectiva reflectă o atitudine preluată din muzicologia occidentală 
a ultimelor secole. De la Iluminism, când direcţia antisupernaturalistă a 
început chiar să influenţeze cultura vestică, cele mai multe dintre discipline 
au căutat să devină independente de consideraţii metafizice şi religioase. 
Până şi în studiul dezvoltării stilurilor muzicale acest lucru este evident.

A devenit o modă să cercetezi şi să accentuezi influenţa factorilor 
economici, sociologici, ambientali şi chiar biologici, în ciuda recunoaşterii 
generale că religia este strâns îngemănată cu dezvoltarea muzicii, în orice 
cultură cunoscută.40 Cu toate acestea, etnomuzicologii care lucrează în 
culturi non-occidentale îi îndreaptă treptat pe oamenii de ştiinţă către unele 
rectificări în înţelegerea modalităţii în care un stil muzical se dezvoltă.41

Înainte de a continua discuţia, avem nevoie totuşi să definim ce se 
înţelege prin „stil“. Stilul a fost descris simplu ca „un mod caracteristic de 
a face ceva”.42 Stilul este un termen folosit aproape exclusiv pentru creaţii 
sau acţiuni umane. El denumeşte un produs al alegerilor umane. Evident, în 
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compoziţiile muzicale oamenii nu creează notele, ci modul în care ele sunt 
combinate, felul în care sună, cum sunt organizate în timp, toate acestea 
reprezintă un rezultat al alegerii umane. Prin urmare, aceşti factori au 
devenit cunoscuţi drept caracteristici ale unui stil particular.

Aşadar, la ce conduc alegerile din spatele dezvoltării stilului? De ce se 
compune într-un fel şi nu în altul? Paul Tillich a exprimat odată succint un 
adevăr complet, care clarifică aceste întrebări. El scria:

Religia, ca preocupare esenţială, este substanţa dătătoare 
de sens a culturii, iar cultura reprezintă totalitatea formelor în care 
preocuparea de bază a religiei se exprimă pe sine însăşi. Pe scurt: 
religia este fondul culturii, iar cultura este forma religiei.43

Devine din ce în ce mai evident: credinţele fundamentale sau factorii 
imaginii de ansamblu sunt printre determinanţii majori ai stilului muzical. 
Cu alte cuvinte, ceea ce guvernează inima formează arta.44

De exemplu, în orice cultură există o dorinţă umană remarcabilă 
pentru compatibilitate între convingerile fundamentale şi caracterul artei 
folosit într-un cadru religios. J. H. Kwabena Nketia, descriind muzica sacră 
din Africa, declara că acesta este un principiu fundamental care pare să stea 
la baza utilizării muzicii în închinare: anume, că alegerea muzicii folosite, 
controlul formelor şi instrumentelor muzicale este în concordanţă cu 
conceptualizarea zeilor sau cu centrul individual al închinării.45

Un argument similar poate fi amintit din diverse alte religii şi culturi.46

Felul în care se întâmplă aceasta este bine ilustrat în contextul islamic. 
Autoarea Lois Al Faruqi descria cum stilul muzicii sacre islamice este modelat 
de o convingere semnificativă, fundamentală – aspectele non-fenomenale şi 
transcendente ale divinităţii. Ca să venerezi un asemenea zeu trebuia să uiţi 
de viaţa de zi cu zi şi să pătrunzi într-un tărâm ce inspiră respect. Observând 
această subliniere teologică atât în islam, cât şi în creştinismul timpuriu, ea 
remarca următoarele despre muzica lor: 

Muzica religioasă… evită răspunsurile afective frivole, 
necontrolate, atât la mare bucurie, cât şi la durere intensă. 
Distanţa limitată şi alăturarea notelor în cântul gregorian sau 
quranic, răspândirea progresiei treptate, evitarea salturilor 
melodice mari – toate au contribuit la această cerinţă. Tempo-
urile relaxate, mişcarea calmă şi continuă, respingerea accen-
telor puternice şi a schimbărilor de intensitate sau volum erau, 
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de asemenea, favorabile unei atitudini de contemplare şi de 
îndepărtare de influenţa lumească. Folosirea unităţilor metrice 
repetate regulat ar fi fost înclinată să stârnească asocieri, mişcări 
kinestetice şi emoţii incompatibile cu noţiunea de religiozitate 
printre musulmani şi primii creştini. Prin urmare, toate acestea 
au fost evitate. 

…Muzica a contribuit prea puţin sau chiar deloc la 
conţinutul dramatic/programatic sau la esenţa panoramică de 
imitare a obiectelor, evenimentelor, ideilor sau sentimentelor 
acestei lumi. Pornind de aici, calitatea abstractă a devenit o 
trăsătură pronunţată. … Caracteristicile formale s-au armonizat 
cu această tendinţă, condiţionând elementele de unitate şi 
schimbare cu corespondenţa unităţilor poetice, mai degrabă 
decât cu factorii narativi sau descriptivi.47 

Autoarea continuă prin demonstrarea faptului că nu numai structura, 
dar şi practica interpretării este condusă de credinţă. 

Practica interpretării, bazându-se pe vocea umană, a 
evitat asocierile seculare, pe care instrumentele ar fi putut să 
le aducă, la fel ca şi armoniile instrumentelor cu coarde, care ar 
putea sugera efecte emoţionale sau dramatice. Chiar şi folosirea 
vocii sau vocilor umane… a ocolit senzualitatea şi imitaţia, 
pentru ca să intensifice efectul spiritual pentru auditoriu.48

 
Observaţi gradul detaliat în care stilul este influenţat de convingere 

în acest caz.
Aşa cum s-ar putea aştepta oricine, accentul pe conceptualizarea 

imanentă a divinităţii cade pe un stil de muzică foarte diferit, inclusiv pe 
o respingere deliberată a abstractului şi contemplativului în favoarea unei 
expresii muzicale puternic stimulatoare psihofiziologic. Ritmul repetat este 
subliniat faţă de melodie şi armonie. Interpretarea muzicii instrumentale 
tare, percutante, care promovează participarea în grup şi mişcarea instinctivă 
este ceva insipid. În timp ce în orientarea transcendentală, meditaţia sau 
contemplarea auto-revelării divinităţii reprezintă scopul închinării, în 
orientarea imanentă autocontrolul este rezultatul fundamental dorit. Două 
tipuri foarte diferite de înţelegeri ale unui zeu dau naştere la două stiluri de 
muzică foarte diferite, pentru că, orice sau oricine conduce inima, formează 
arta.49 

Al Faruqi observa: 
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Un set de… convingeri religioase stabileşte un fel de 
experienţă religioasă şi, prin extensie, o noţiune particulară de 
muzică religioasă potrivită. Un alt tip de convingeri religioase 
sugerează un fel diferit de experienţă şi o muzică religioasă pe 
măsură…. 

Exemplele de muzică religioasă nu sunt decât reflectări 
şi exprimări ale complexităţii ideilor religioase, într-o anumită 
cultură, la un moment dat.50  
  
Când cineva începe să cerceteze legătura strânsă dintre imaginea de 

ansamblu şi stilul muzicii, devine clar de ce Tillich sugera că este posibil 
să „citeşti stilurile“ cu discernământ adecvat, să detectezi care interese 
fundamentale le conduc.51

Relaţia demonstrabilă dintre stil şi convingere dă în vileag super-
ficialitatea din spatele pretenţiei că stilurile muzicale sunt neutre şi 
incapabile de a stabili imaginea de ansamblu.52

De fapt, chiar contrariul este adevărat. Stilurile muzicii sunt pline de 
valoare. Ele sunt veritabile întruchipări de convingeri. Trăsături stilistice 
sunt aduse la viaţă într-o căutare de a potrivi expresia estetică a adevărurilor 
păstrate în profunzime despre adevărul adevărat. Dacă este aşa, atunci 
deciziile cu privire la caracterul oportun, chiar just sau nepotrivit al stilurilor 
muzicale, în special în contexte de închinare, sunt obligatorii şi nu ţin doar 
de o problemă de gust cultural sau de preferinţă. 

Într-adevăr, Titus Burckhardt are aceeaşi părere când scrie: „Faptul că 
spiritualitatea în ea însăşi este independentă de forme nu implică în nici un 
fel că poate fi exprimată şi transmisă prin orice fel de formă.“53 El continuă 
să explice afirmând că: 

O viziune spirituală îşi găseşte expresia, în mod necesar, 
într-un limbaj formal particular; dacă acel limbaj lipseşte, având 
ca rezultat faptul că o aşa-zisă artă sacră îşi împrumută forma 
dintr-un fel de artă profană, atunci aceasta se rezumă doar la a 
exista, pentru că o viziune spirituală asupra lucrurilor lipseşte, 
de asemenea.54

Odată cu împrumutul constant al limbajului muzical din diverse 
surse, care este atât de evident în creştinismul contemporan, cineva se poate 
întreba care concepţie spirituală este cea care conduce expresiile muzicale 
creştine de azi. 
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S-ar părea că astfel pierdem o ocazie majoră pentru a da o mărturie 
estetică unică a imaginii de ansamblu creştine. Creştinii au o responsabilitate 
morală de a căuta nu numai să potrivească versurile pe melodiile lor, ci şi 
de a aborda un stil muzical care exprimă, în mod legitim, înţelegerea lui 
Dumnezeu şi a vieţii. 

Evident, dovezile sugerează că problemele din jurul discuţiilor despre 
stilul muzicii sacre merg mai departe decât simpatiile şi antipatiile mărunte. 
În ultimă instanţă, din cauza legăturii inerente dintre stil şi imaginea de 
ansamblu, dezacordul dintre stilurile muzicii sacre este un dezacord între 
convingeri fundamentale despre natura esenţială a realităţii şi nu numai între 
preferinţele estetice fără importanţă. Probabil tocmai de aceea dezbaterile nu 
vor dispărea, deoarece, în mod intuitiv, oamenii simt un substrat mai adânc, 
chiar dacă nu pot să exprime în cuvinte ce este.

conclUzii

1. Ca să prezinţi în modul cel mai serios ideea că muzica este un 
intermediar neutru din punct de vedere moral, ar putea fi de înţeles doar 
dintr-o perspectivă seculară sau, cel mult, din perspectiva celui care nu vede 
nici o urmă a păcatului în creaţiune. 

Deşi, dacă cineva crede într-un univers moral, creat plin de iubire 
şi pentru un scop anume, dar infectat de păcat într-o aşa măsură încât o 
denaturare teribilă a stricat imaginea lui Dumnezeu în omenire (deşi nu 
distrusă total), acela este încredinţat atât de aprecierea dovezilor existenţei 
binelui în lumea noastră, cât şi de recunoaşterea şi distingerea urmărilor 
existenţei răului. Elementul creator (atât de strâns legat de esenţa naturii 
umane) nu poate fi considerat imun la deformările provocate de păcat. 
Răspunsul nu constă în a accepta neutralitatea morală în acest domeniu, ci 
în a căuta cu atenţie şi rugăciune căi pentru a facilita o judecată limpede.

2. În timp ce literele dintr-un alfabet, luate individual, pot fi neutre, 
dacă sunt combinate în cuvinte, expresii şi fraze, dobândesc un sens care 
poate fi apreciat fie ca rafinat şi decent, fie ca brut şi necuviincios, reverenţios 
şi respectuos sau profanator, adecvat sau inadecvat, bun sau rău, ş.a.m.d., 
din cauza ideilor pe care le conţin. În acelaşi fel, în timp ce notele luate 
individual pot fi neutre în ele însele, ele nu apar totuşi niciodată singure. 
În muzică, ele sunt întotdeauna prezentate în combinaţie cu altele, cântate 
cu anumite accente, în formule ritmice specifice şi la diverse instrumente. 
Posibilitatea de a înţelege mai precis vocabularul şi sintaxa comunicării 
emoţionale a muzicii începe să se ivească. 
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Aşadar, aprecierea caracterului calm şi liniştit sau mânios şi agresiv, 
îndrăzneţ şi încrezător sau temător şi neliniştit, oportun sau inoportun, bun 
sau rău, este posibilă din ce în ce mai mult. Dacă în producţia de film este 
posibilă potrivirea şi stabilirea precisă a muzicii, ar fi surprinzător, chiar 
absurd, să sugerezi că este imposibilă în contextul închinării.

3. Din moment ce suita de dovezi certifică faptul că stilurile muzicii 
sunt întruchipări artistice ale factorilor semnificativi ai imaginii de ansamblu 
în sisteme de valori ale indivizilor şi comunităţilor culturale, implicaţiile 
pentru evaluarea morală sunt absolut necesare pentru creştini. Gustul şi 
preferinţa nu pot fi arbitri ai stilurilor muzicale adecvate sau inadecvate. 
Oricum, aprecierile nu pot fi făcute în mod simplist sau superficial. Se cere 
mult mai multă cercetare pentru a dobândi un discernământ sporit pentru 
„a citi“ stilurile muzicii şi a emite judecăţi corecte. Cu siguranţă, această 
sarcină nu este un efort opţional. Dovezile adunate o fac imperios necesară.

„Analizarea muzicii“, deşi, din păcate, neglijată, aşa cum remarca 
Krehbiel, este o responsabilitate foarte importantă şi oricine poate fi răsplătit 
cu un discernământ deosebit despre unul dintre cele mai nobile daruri 
ale lui Dumnezeu pentru omenire. De asemenea, înaintea creştinilor se 
poate deschide perspectiva de a-şi dezvolta o mărturie estetică unică şi 
mai consistentă faţă de imaginea de ansamblu pe care o deţin. În prezent, 
creştinii tind să fie în arte mai degrabă urmaşi ai altor lideri, decât să fie ei 
înşişi liderii, în special în muzică.

Creştinismul pretinde că are un mesaj care înalţă şi schimbă viaţa în 
ceea ce priveşte aspectele spirituale, mintale, fizice, sociale şi emoţionale 
ale omenirii. Prin ceea ce transmit creştinii, în muzică, este dată oare vreo 
mărturie estetică diferită în faţa lumii pierdute? Dacă aceasta există, atunci 
probabil că se regăseşte în versuri, nu în muzică. Căci, în ultimă instanţă, se 
pare că în biserică avem, din păcate, aceeaşi muzică pe care o are şi lumea. 

Risieri Frondizi complica şi mai mult lucrurile, printr-o provocare 
semnificativă şi valoroasă, atunci când scria:

 
Esenţa unui reformator moral şi a unui creator din 

domeniul artelor nu constă în a se potrivi normelor sau gus-
turilor predominante, ci în a flutura stindardul a ceea ce ar 
trebui să fie mai presus de preferinţele oamenilor.55

Aceasta este provocarea secolului al XXI-lea, lansată tuturor 
muzicienilor creştini consacraţi.
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Multe discuţii au în atenţie formele particulare ale închinării. Unele 
dintre stilurile alternative studiate sunt combinaţii de elemente din diverse 
credinţe. Cu mult timp în urmă, în 17 decembrie 1990, un articol de senzaţie 
publicat în revista Newsweek vorbea despre anii 1990, descriindu-i ca 
„generaţia unor mixturi şi împletiri spirituale de forma unei salate asortate 
– quakeri, catolici harismatici, evrei new age – unde semnul loialităţii este o 
doctrină a trecutului, iar consumatorul devine rege.”1 

În contrast cu forma actuală de închinare, ce tinde spre stilul de 
„bufet”, Biblia recunoaşte doar două tipuri de închinare: adevărata închinare 
şi falsa închinare. O încercare de a combina adevărata şi falsa închinare este 
numită, din punct de vedere tehnic, sincretism iar, din perspectiva Bibliei, 
este numită Babilon. Pentru că urmaşii credincioşi ai lui Dumnezeu au opus 
întotdeauna rezistenţă sincretismului, de-a lungul istoriei, s-au remarcat 
multe conflicte între adevărata şi falsa închinare. 

Răzvrătirea din cer a lui Satana a avut în centrul ei închinarea, 
deoarece el şi-a dorit să stea pe tronul lui Dumnezeu şi să împartă cu El 
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adoraţia cerească (Isaia 14:12-14). Prima moarte din istoria umanităţii a fost 
cea a lui Abel, ca urmare a unui conflict asupra felului de închinare înaintea 
lui Dumnezeu (Geneza 4). Disputa dintre Ilie şi preoţii lui Baal a avut de-a 
face cu închinarea (1 Împăraţi 18). Daniel, împreună cu prietenii săi israeliţi, 
au fost încercaţi tot prin închinare (Daniel 3 şi 6). Una dintre ispitele lui 
Hristos în pustie se referea la închinare. Să ne mai mirăm, oare, de faptul 
că, la finalul istoriei umanităţii, conflictul va avea, de asemenea, în centrul 
atenţiei problema închinării (Apocalipsa 13-14)?

CrIzA SfârşITuluI, dIn perSpeCTIvA înChInĂrII

Unele din cele mai terifiante profeţii adresate vreodată muritorilor se 
găsesc în cartea Apocalipsei. Ele descriu criza sfârşitului, din perspectiva 
închinării.

Pe de-o parte, conflictul final va fi pornit de o putere plănuită de 
Satana (Apocalipsa 12:9), la sfârşitul timpului simbolizat printr-o fiară cu 
coarne de miel. „I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei 
să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei 
fiarei” (Apocalipsa 13,15).

Pe de altă parte, Domnul ne avertizează, prin a treia solie îngerească 
din Apocalipsa 14, că „dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, 
turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, 
înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în 
sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină 
fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apocalipsa 14, 
9-11)

Să explorăm natura acestei crize finale.

1. un conflict global. În timpul crizei finale, puterile rivale vor 
pretinde fiecărui locuitor al lumii să urmeze propriile lor comenzi. Satana 
va face ca „toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească 
un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau 
vinde fără să aibă semnul acesta” (Apocalips 13:16-17).

În acelaşi timp, Dumnezeu ne va avertiza împotriva unei astfel de 
închinări false, poruncindu-ne, dimpotrivă, „să ne închinăm celui care a 
făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor” (Apocalipsa 14:7) – o 
aluzie puternică la cererile celei de-a patra porunci (Exod 20:8-11). Întrucât 
orice făptură se va închina fie unei puteri, fie alteia, putem concluziona că în 
ultimele zile ale lumii, din acest punct de vedere, toţi oamenii vor fi religioşi. 
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Cu toate acestea, chiar dacă fiecare va mărturisi credinţa în Dumnezeu, nu 
toţi îl vor şi crede pe Dumnezeu – Cuvântul Său, cererile Lui, promisiunile 
Sale şi puterea Sa.

2. închinarea: testul final. Este semnificativ faptul că această criză a 
ultimelor zile se va sfârşi acolo unde, de fapt, a început totul – problematica 
închinării. Închinarea arată „cine” sau „ce” va ocupa „primul loc” în viaţa 
fiecărei persoane, descoperind pentru cine sau pentru ce  se va face alegerea 
de a trăi sau muri. De altfel, închinătorii se supun înfăţişării obiectelor cărora 
se închină (Romani 1:24.25; 2Corinteni 3:18). Când totul va fi spus şi făcut, 
poziţia noastră faţă de stilurile de închinare contemporane va decide de 
partea cui vom sta în conflictul final.

3. legea lui dumnezeu: o cheie importantă. Problema finală se va 
concentra, în primul rând, pe primele patru porunci ale Decalogului, porunci 
ce tratează cui trebuie să ne închinăm şi de ce, cum şi când să ne închinăm. 
La sfârşit, oamenii care vor fi de partea lui Dumnezeu sunt descrişi concret 
ca fiind cei ce„păzesc poruncile lui Dumnezeu” (Apocalipsa 12:17; 14:12). 

4. fără cale de mijloc. Fiecare persoană din lume, indiferent de 
rasă, sex sau statut, va trebui să aleagă cui se va supune în această criză 
a închinării. „Neutralitatea teologică” (sau „pluralismul”) nu va fi decât o 
imaginaţie, împărtăşită de cei nedispuşi să pledeze pentru adevărul biblic.

5. decizie valoroasă. Consecinţe înfricoşătoare vor rezulta din 
alegerea închinării. Toate acele persoane care aleg să se închine fiarei, vor 
fi arse, în prezenţa Mielului, cu „foc şi pucioasă”. Tuturor celor care aleg să 
rămână de partea lui Dumnezeu, li se va refuza dreptul de a cumpăra sau 
vinde şi vor fi acuzaţi de încăpăţânare, intrigare la separatism, fapt pentru 
care vor fi condamnaţi la moarte. Apoi, este evident că felul în care ne 
închinăm trece de preferinţele personale, culturale sau moştenite.

6. Credinţe şi stiluri de viaţă. După ce ne avertizează împotriva fiarei şi 
a icoanei ei, profeţia declară: „Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile 
lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14:12; 12:17; 19:10). Întrucât 
toţi cei care păstrează poruncile lui Dumnezeu şi împărtăşesc credinţa lui Isus 
sunt puşi în contrast cu cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi primesc semnul, 
deducem că, pe de-o parte, acea credinţă iubitoare în mărturisirea doctrinei 
auzite şi practicate şi, pe de altă parte, opoziţia faţă de ei, vor stabili diferenţa 
dintre adevăraţii închinători ai lui Dumnezeu şi închinătorii fiarei.
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7. Asigurarea victoriei. Referirea la oamenii lui Dumnezeu ca „sfinţi”, 
sugerează că, printr-o trăire loială în Hristos, ei vor fi capabili să urmeze o 
viaţă sfântă, chiar în mijlocul celor mai dificile încercări. La finalul marelui 
conflict, ei vor triumfa asupra închinării (Apocalipsa 20:4; compară cu 
Apocalipsa 12:11), dovedind întregului univers că, într-adevăr, sfinţenia 
este posibilă, chiar şi în această lume plină de păcat.

Da, adevăraţii închinători, la sfârşitul marelui conflict, vor triumfa 
asupra închinării. Având în timpul „marii nenorociri” stăruinţă în credinţă, 
aceşti învingători vor fi pentru totdeauna împreună cu Domnul lor. „Nu le 
va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici 
vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi 
Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice 
lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7: 13-17; 21:3-7)

În timp ce perspectiva triumfului este o motivaţie puternică pentru 
sfinţi ca să fie „credincioşi până la moarte” (Apocalipsa 2:10), falsa închinare 
are, cu siguranţă, propriile-i ademeniri, altfel nu am înţelege de ce, la 
sfârşitul timpului, o majoritate covârşitoare de oameni, preferă în schimbul 
adevărului autentic, o închinare contrafăcută (Apocalipsa 13:8; 12:15)

Ca să înţelegem mai bine atracţia unor stiluri de închinare 
contemporane, să privim la stilul inovator de închinare din biserica lui 
Ieroboam. 

STIlul InovATor de înChInAre Al luI IeroBoAM

Când a auzit Ieroboam, fiul lui Nebat, că împăratul Solomon a murit, 
s-a întors din exilul său forţat din Egipt şi s-a stabilit în oraşul lui natal, 
Zeredah, printre colinele Efraimului. Între timp, când oamenii l-au rugat 
pe Roboam, fiul lui Solomon şi moştenitorul legal al tronului, să reducă 
din povara impozitului, Roboam a replicat dispreţuitor: „vi-l voi face şi 
mai greu. Tatăl meu va bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane” 
(1Împăraţi 12:14). Răspunsul insensibil al lui Roboam a fost ultima picătură 
care a făcut să se umple paharul. Majoritatea oamenilor s-a revoltat. „Când 
a văzut tot Israelul [în afară de Iuda şi, se pare, Beniamin] că împăratul 
nu-l ascultă, poporul i-a răspuns: ce parte avem noi cu David? Noi n-avem 
moştenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum vezi-ţi de casă, 
Davide!” (vers. 16). 

Revoltându-se împotriva lui Roboam, majoritatea oamenilor din 
Israel l-au convocat pe Ieroboam la o mare întrunire, unde l-au declarat 
împărat al poporului. Doar seminţia lui Iuda şi, se pare, cea a lui Beniamin, 
au rămas loiale casei lui David. 
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Ieroboam părea să fie o alegere perfectă. Era experimentat, servindu-i 
bine lui Solomon în slujba primită. Dumnezeu, prin profetul Ahia, l-a uns 
împărat peste Israel (1 Împăraţi 11:26-40) şi acum el era ales, în unanimitate, 
liderul poporului. Regretabil, în loc să recunoască venirea sa la putere ca 
o chemare divină la credincioşie, Ieroboam a ales să-şi întărească poziţia 
inventând o alternativă de închinare care, deşi răspândită, era fondată pe 
principii contrare Cuvântului lui Dumnezeu.

Numele lui Ieroboam poate fi interpretat cu înţelesul „unul care 
pledează pentru cauza oamenilor”. Fidel numelui său, a inventat un stil de 
închinare menit să placă oamenilor (în locul lui Dumnezeu). Astfel, forma lui 
de închinare poate fi numită „biserica poporului”, o comunitate religioasă 
independentă, organizată să întâmpine nevoile simţite de oameni.

Biserica poporului lui Ieroboam s-a despărţit de idealul lui Dumnezeu 
în cel puţin şapte privinţe: (1) motivaţia pentru închinare, (2) planul pentru 
închinare, (3) obiectul închinării, (4) standardele închinătorilor, (5) punctul 
central al închinării, (6) slujitorii închinării şi (7) timpul pentru închinare 
(1Împăraţi 12:26-33). Să le analizăm pe scurt.

1. Motivaţia pentru închinare. Cu toţii ştim că adevărata închinare 
este bazată pe dragoste. Falsa închinare a lui Ieroboam era motivată de frică. 
Îi era teamă că, închinându-se în Ierusalim, poporul s-ar fi întors la rivalul 
său politic, Roboam (1 Împăraţi 12:26,27), conducând la o posibilă înfrângere 
şi chiar la asasinarea lui. Frica este o expresie a lipsei de credinţă.

Cât de des întâlnim lideri conduşi de teama pierderii membrilor sau 
de teama pierderii voturilor prin alegeri, care compromit credinţa, adoptând 
practici nebiblice, aşa cum a făcut Ieroboam! „Orice greşeală săvârşită de 
copiii lui Dumnezeu trebuie pusă pe seama lipsei lor de credinţă” (Patriarhi 
şi profeţi, p. 657).

2. planul pentru închinare. „Împăratul s-a sfătuit”, citim, „şi a făcut 
doi viţei de aur” (1 Împăraţi 12:28). Este clar faptul că împăratul nu a cerut 
sfat de la Domnul. Dimpotrivă, el a consultat echipa sa de „experţi”.

Dacă ar fi trăit în zilele noastre, specialiştii versaţi în creşterea 
numărului de membri l-ar fi încurajat să înveţe din strategiile de succes ale 
megabisericilor din Canaanul şi Egiptul de astăzi. L-ar fi încurajat să adopte 
specificul generaţiei, fără separatisme, cu stategii culturale sensibile, care 
să-i atragă pe cei „plictisiţi, ofticaţi sau trecuţi cu vederea”. Sociologii şi 
experţii pe relaţii publice i-ar fi recomandat să facă cercetări, sondaje şi să 
preia opinii pentru a descoperi ce îşi doresc cu adevărat oamenii neconvertiţi 
ai bisericilor.
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Probabil, motivul pentru care Ieroboam nu şi-a consultat conducătorul 
sau Spiritul Profeţiei (accesibil lui prin persoana lui Ahia; 1 Împăraţi 11), a 
fost pentru că a simţit că asemenea surse de informaţie aparţineau de epoca 
„victoriană” a împăratului David şi, în consecinţă, ele nu ar fi fost relevante 
pentru situaţia sa curentă. Acestor evenimente pe care le-am menţionat mai 
sus s-a adăugat faptul că, după ce şi-a consultat slujitorii, Ieroboam a făcut 
doi viţei de aur şi s-a adresat poporului: „Iată dumnezeii tăi!” (1 Împăraţi 
12:28).

3. Schimbarea obiectului de închinare. Interesul lui Ieroboam 
pentru închinarea la viţel s-a putut dezvolta în timpul exilului său din 
Egipt, unde, fără îndoială, a venit în contact cu închinarea impresionantă 
a lui Amon-Ra. Ceea ce l-a interesat pe Ieroboam a fost cum să introducă 
un stil similar de închinare printre oamenii care au fost învăţaţi să nu facă 
nici o reprezentare fizică a lui Dumnezeu. Unde a putut să înveţe teologia 
atent nuanţată de care avea nevoie în mod disperat? Unde? Desigur, în 
exemplul lui Aaron la muntele Sinai (Exod 32)2. Nu a fost exemplul lui 
Aaron o etapă recunoscută în istoria poporului Israel? Şi ce a spus Aaron 
oamenilor atunci când le-a prezentat viţelul de aur? „ Iată dumnezeii tăi, o, 
Israele!”. Ieroboam a ştiut că poate să facă la fel; şi a făcut (vezi 1 Împăraţi 
12:28). La final, a avut ceea ce a crezut că are nevoie pentru viziunea sa 
orientată spre „generaţia MTV”.

Dar, în ciuda stilului de a raţiona al lui Ieroboam, Dumnezeu continuă 
să condamne închinarea la icoane. Dumnezeu avertizează prin Cuvântul Său: 
„ Să nu-ţi faci chip cioplit... Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti...” 
(Exod 20:4,5). A doua poruncă nu este, neapărat, o poruncă împotriva 
închinării la dumnezei falşi (idee exprimată, de fapt, în prima poruncă), ci 
ea se opune, mai degrabă, închinării la adevăratul Dumnezeu într-un mod 
greşit. Corect înţeleasă, a doua poruncă interzice tuturor oamenilor să-şi facă 
icoane, atât din obiecte materiale, cât şi mentale.

Un erudit conducător evanghelic a observat cu acurateţe: „aşa cum 
este [a doua poruncă] ne interzice să confecţionăm imagini ale lui Dumnezeu, 
aşadar, ne interzice să ne închipuim orice imagine a Lui. Imaginându-L pe 
Dumnezeu în minţile noastre, poate fi o încălcare la fel de reală a celei de-a 
doua porunci ca şi atunci când Îl imaginăm prin munca mâinilor noastre”3. 
Prea des întâlnim expresii precum: „Părerea mea despre Dumnezeu este...”; 
„Îmi place să mă gândesc la Dumnezeu ca la...”; „L-am experimentat pe 
Dumnezeu ca fiind...”; „Percepţia mea despre Dumnezeu este...” etc., ele sunt 
distorsiuni evidente, chiar contraziceri subtile a ceea ce Biblia însăşi învaţă 
despre Dumnezeu. Autorul nostru continuă: „Este nevoie să se spună, cu cea 
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mai mare insistenţă posibilă, că toţi cei care continuă să se gândească într-un 
mod superficial la Dumnezeu, aşa cum cred ei de cuviinţă, încalcă, de fapt, a 
doua poruncă. Cel mai probabil, ei îl văd pe Dumnezeu ca imagine a fiinţei 
umane, ca om ideal sau supra-om. Dar Dumnezeu nu este, cu nici un chip, 
om. Noi suntem făcuţi după chipul Său, dar nu trebuie să ne gândim la El ca 
la o fiinţă făcută după chipul nostru. Să gândeşti despre Dumnezeu, folosind 
astfel de termeni, înseamnă să-L ignori şi nu să-L cunoşti. Toate teologiile 
speculative, care se sprijinesc mai degrabă pe judecata filozofică, decât pe 
revelaţia biblică, urmează, de fapt, o cale greşită. Să urmezi imaginaţia unei 
inimi pe tărâmul teologiei înseamnă să rămâi ignorant faţă de Dumnezeu 
şi, în felul acesta să devii un închinător la idoli – idolul, în acest caz, fiind o 
imagine mentală falsă a lui Dumnezeu, făcută după tine însuţi, prin speculaţie 
şi imaginaţie.”4

Dacă observaţiile acestui erudit sunt corecte, toţi aceia dintre noi care 
îşi iau libertatea de a modela credinţa biblică în conformitate cu imaginile 
materiale sau mentale ale zilelor noastre, ajung să repete greşeala lui Iero-
boam, iar inovaţiile noastre teologice nu vor face altceva decât să dea naştere 
unei religii ieftine, aşa cum a făcut-o Ieroboam.

4. Anunţarea unui alt standard pentru credincioşi. Când Ieroboam 
a spus poporului: „Destul v-aţi suit la Ierusalim!” (1Împăraţi 12:28), nu 
făcea nimic altceva decât ofertarea unei religii a soldurilor, o religie ale cărei 
cerinţe pentru credincioşi costa mai puţin decât religia biblică. Era o religie a 
convenienţei mai degrabă decât una a ascultării.

Eliminând sabatul zilei a şaptea, păzitorii duminicii par a fi, la drept 
vorbind, nişte ofertanţi care propun o reducere de 10% a Decalogului. Dar 
să privim înăuntru... către cei din rândurile noastre care ofertează un stil de 
viaţă creştin la un preţ de reduceri. Cum aşa? Prin încurajarea consumului 
moderat de alcool, printr-o ornamentare finuţă cu bijuterii, prin consumul 
ocazional al mâncărurilor necurate, prin susţinerea divorţului şi a recăsătoririi 
în situaţii de incompatibilitate...

Gravitatea unei religii cu discount stă în greşita perspectivă conform 
căreia, pentru a se demonstra pe deplin drept o biserică marcată de grijă, 
comunitatea trebuie să accepte oamenii fără nici o normă impusă, „în starea 
în care se află/aşa cum sunt”, şi fără a le impune nepopularele ce să şi ce 
să nu facă. Articolul din Newsweek, pe care l-am citat în debutul capitolului, 
menţiona faptul că „spre deosebire de redeşteptările religioase din vremurile 
de odinioară, ţinta este, de data aceasta (cu excepţia tradiţionaliştilor pocăiţi/
născuţi din nou din toate credinţele), sprijinul în locul mântuirii, ajutorul mai 
degrabă decât sfinţenia, un cerc de egali spirituali mai degrabă decât o 
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biserică autoritativă sau călăuzitoare. În fruntea agendei este afirmarea în 
cor a eului, motiv pentru care bisericile care cer cel mai puţin credincioşilor 
lor sunt cele care cunosc cea mai mare creştere.” (sublinierea autorului.)5

În acest tip de închinare, continuă articolul din Newsweek, „fiecare 
individ este sursa ultimă a autorităţii.” Sau, citând dintr-o campanie 
publicitară, etica bisericii condusă de gusturile consumatorului ar fi: „În 
loc de a mă adapta unei religii, am găsit o religie care să mi se potrivească.” 
Articolul explică faptul că, în acest tip de închinare, membrii „inspectează 
diferitele biserici aşa cum ar merge la un restaurant şi pleacă dacă nu găsesc 
nimic care să le placă.” Participarea nu are ca forţă motrice consacrarea, 
ci faptul că biserica respectivă le împlineşte sau nu nevoile. „Ei nu se 
convertesc – ei aleg.”

Revista propune o perspectivă şi mai profundă: „Din punct de vedere 
teologic, viitorul este şi mai întunecat. În eforturile lor de a [se] adapta, 
mulţi reprezentanţi ai clerului au eliminat din vocabularul lor cuvântul 
păcat. Asemeni politicienilor, ei nu identifică nimic mai mult decât greşeli, 
solicitând membrilor congregaţiei lor ‘să le lase în urma lor’. Înlocuind 
discernământul spiritual cu o terapie, ei fac apel la Dumnezeul care Îşi ajută 
poporul Lui (sau al Ei) să treacă peste probleme. Paradisul, conform acestui 
crez, înseamnă a nu fi nevoit să-ţi spui vreodată nu, iar Dumnezeu nu te va 
pune în situaţia de a-ţi cere vreodată iertare.”

Iată care este natura unui stil de închinare ieftin, sub marca 
Ieroboam, care şopteşte vorbe dulci: „Destul v-aţi suit la Ierusalim!” 
(1Împăraţi 12:28)

5. Schimbarea centrului de închinare. Ieroboam era cu mult înaintea 
„tupeiştilor” inovatori ai închinării din zilele noastre, printr-o acţiune care 
se adaugă celor menţionate deja. Ştia foarte bine că Dumnezeu desemnase ca 
centrul de închinare să fie la Ierusalim, însă Ieroboam l-a schimbat pe două 
locaţii, una în Betel şi o alta în Dan (vezi 1Împăraţi 12:29). 

Cele două puncte au fost alese strategic. Betelul, un aşezământ din 
sudul teritoriului, era locul unde patriarhii se închinaseră (Geneza 28:10-12; 
31:13; 35:1-7; Osea 12:4). Pe de altă parte, la nord, în Dan, erau rezonanţe cu 
ale istoriei levitului renegat ce trăise în vremea judecătorilor (Judecători 18) 
şi fusese cunoscut prin instaurarea unui tip de închinare personal. Betelul 
devenea astfel o atracţie pentru nepocăiţii din tabăra „tradiţionaliştilor”, 
care se credeau a fi aparţinătorii şi susţinătorii religiei din vremurile de 
aur. Dan, pe de altă parte, avea să devină o atracţie pentru „progresişti”, 
nepocăiţii calibraţi, suficient de maturi pentru a se „aventura pe teritoriul 
adevărului” prin „redefinirea şi înnoirea” vechilor credinţe şi practici.
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În felul acesta Ieroboam, charismaticul nostru ministru al închi-
nării, a oferit posibilitatea unei alegeri pentru cei care îşi doreau o 
închinare „tradiţională” şi cei care se bucurau de o închinare alternativă, 
„contemporană”.

Ieroboam a avut un motiv foarte practic pentru alegerea acestor 
două locaţii. Întrucât Betelul era cam la 16km la nord de Ierusalim [n.tr., 
Betelul era graniţa de sud a Israelului, la nord de Iuda], aşezarea sa era o 
continuă ispită pentru israeliţi de a se opri acolo în loc de a urca drumul 
prăfuit până la Ierusalim. Iar Dan, fiind oraşul cel mai nordic al Israelului, 
era accesibil de către toţi cei care aveau ca alternativă doar lungul drum 
până la Ierusalim.

Este evident că în politica lui Ieroboam o închinare convenabilă era 
mai importantă decât o închinare în ascultare. Cu alte cuvinte, ar fi spus el: 
„La ce să se mai chinuie oamenii să meargă atâta drum până la Ierusalim? 
Nu e mai bine să avem o comunitate locală, una despre care să putem spune 
că e a noastră – liberă de orice monitorizare sau cenzură a ierarhiei autoritare 
de la Ierusalim?”

Observăm cât se poate de clar că, indiferent de cât de mult a plăcut 
poporului acest compromis viclean, motivat politic, Biblia îl descrie ca fiind 
„un prilej de păcătuire; în care târâse Ieroboam pe Israel, mâniind... pe 
Domnul.” (1Împăraţi 12:30; 16:26).

6. Schimbarea slujitorilor implicaţi în închinare. O altă inovaţie a lui 
Ieroboam a fost redefinirea practicii preoţiei, făcând-o mult mai „accesibilă”. 
Citim că: „a făcut o casă de înălţimi, şi a pus preoţi luaţi din tot poporul, care 
nu făceau parte din fiii lui Levi.” (1Împăraţi 12:31).

Nu este de mirare că Ieroboam a trebuit să facă faţă unei opoziţii 
puternice din partea multor preoţi leviţi consacraţi, conservatori, care 
locuiau în teritoriul său (2Cronici 11:13-17). Cum a reacţionat împăratul? A 
crescut şi a hirotonit o nouă generaţie de preoţi. Mergând pe acelaşi fir al 
judecăţii, „De ce să fie preoţia rezervată numai pentru bărbaţii din tribul lui 
Levi?”

Vechea tradiţie părea oarecum „condiţionată cultural”, cu reminiscenţe 
din Moise, managerul rigid şi iritabil care a îndrăznit să se opună unui 
curajos şi inovator Aaron. Şi oare nu afirmaseră nişte personalităţi ale 
poporului precum Core, Datan şi Abiram, care îl înfruntaseră curajos pe 
Moise, că „toată adunarea, toţi sunt sfinţi”? (Numeri 16:3)

Noua preoţie a lui Ieroboam, bazată pe egalitatea tuturor membrilor, 
mai mult ca sigur că a prins la poporul doritor de democraţie şi de 
dreptate.
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7. Schimbarea timpului de închinare. O ultimă schimbare pe care 
Ieroboam a realizat-o a afectat calendarul de închinare. A îndrăznit să 
schimbe data în care se ţinea marea sărbătoare de toamnă a lunii a şaptea, 
aşa cum fusese instaurată de Dumnezeu, mutând-o în luna a opta (vezi 
1Împăraţi 12:32). Probabil că argumentele sale au semănat foarte mult cu 
Ieroboamii harismatici ai zilelor noastre, care afirmă că nu o zi contează, ci 
ceea ce contează este „Hristos”.

A ţine morţiş de calendarul divin, spun modernii Ieroboami, nu 
ar duce decât la triumfalism, la bigotism, la intoleranţă faţă de numeroşi 
alţi oameni pe care Dumnezeu i-ar chema „rămăşiţă”. A ţine morţiş de 
implicaţiile escatologice ale sabatului (semnul lui Dumnezeu, semnul fiarei, 
etc.), spun ei, nu ar duce decât la „etnocentrism”, „xenofobie” şi „paranoia”, 
ar submina spiritul ecumenic, iar, în cele din urmă, ar umbri mărturia pe 
care biserica ar putea-o duce lumii în secolul XXI.

Ieroboam a fost creatorul unei religii de factură omenească. Textul 
spune clar: „Iată ce a făcut la Betel, ca să se aducă jertfe viţeilor pe care-i 
făcuse el. A pus în slujbă la Betel pe preoţii înălţimilor ridicate de el. Şi a jertfit 
pe altarul pe care-l făcuse la Betel, în ziua a cincisprezecea a lunii a opta, lună 
pe care o alesese după bunul lui plac.” (1Împăraţi 12:32-33)

Inventând un nou stil de închinare, ca alternativă, pentru a-şi clădi o 
carieră, Ieroboam nu a făcut altceva decât o alterare a adevăratei închinări 
a lui Dumnezeu. Biserica sa - „comunitate locală populară” - a deturnat 
adevărata închinare schimbând: motivaţia, structura, obiectul, standardele, 
centrul, slujitorii şi calendarul închinării.

Ce a câştigat Ieroboam din asta? Ce au câştigat oamenii, dacă este să 
analizăm pe termen lung? 

Dumnezeu a răspuns prin proorocul Abiia: „Te-am ridicat din 
mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel, am rupt 
împărăţia de la casa lui David, şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost ca robul Meu 
David, care a păzit poruncile Mele şi a umblat după Mine din toată inima 
lui, nefăcând decât ce este drept înaintea Mea. Tu ai făcut mai rău decât toţi 
cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate 
ca să Mă mânii, şi M-ai lepădat înapoia ta! De aceea, voi trimite nenorocirea 
peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie 
slobod în Israel, şi voi mătura casa lui Ieroboam, cum se mătură murdăriile, 
până va pieri... Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va fi ca trestia clătinată în 
ape; va smulge pe Israel din această ţară bună pe care o dăduse părinţilor 
lor, şi-i va împrăştia dincolo de Râu, pentru că şi-au făcut idoli, mâniind pe 
Domnul.” (1Împăraţi 14: 7-10,15).
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O religie a convenienţei, născocită după bunul plac, este, evident, o 
urâciune înaintea Domnului. Împăratul Ieroboam a fost pentru totdeauna 
(re)marcat ca „Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.” 
(2Împăraţi 23:15).

Înainte de a primi între noi, cu braţele deschise, inovaţiile folosite 
de megabisericile Canaanului modern, oare nu ar fi mai bine să ne 
aducem aminte şi să urmăm sfaturile din vechime? Să nu uităm că, la 
vremea sfârşitului, va trebui să facem faţă unei crize profunde a închinării 
adevărate!

„Dacă Dumnezeu are vreo lumină nouă pe care să o descopere, El îi 
va conduce pe cei aleşi şi iubiţi ai Săi spre înţelegerea ei, fără a fi nevoie să-şi 
lumineze minţile prin ascultarea celor care se găsesc în întuneric şi rătăcire... 
Dumnezeu nu priveşte cu plăcere atunci când mergem să ascultăm erori, 
fără a fi obligaţi să mergem acolo... lumina din jurul nostru fiind pângărită 
de întuneric.” (Scrieri timpurii, pp. 124, 125)

noTe:

1. Newsweek, 17 decembrie 1990:50.
2. Probabil că e mai mult decât o simplă coincidenţă faptul că fiii mai mari ai lui 

Ieroboam, pe nume Abiia şi Nadab (1Împăraţi 14:1,20; 15:25) purtau nume aproape identice 
cu cele ale fiilor mai mari ai lui Aaron, Nadab şi Abihu (Exodul 6:23; Numeri 3:2; 26:20). Există 
şi alte paralele între Ieroboam şi Aaron: a) ambii au răspuns unei cereri populare (Exod 32:
1-6 şi 1Împăraţi 12:28); b) ambii au oferit răspunsuri similare (Exodul 32:4; 1Împăraţi 12:28); c) 
au fost instaurate preoţii nelevitice (Exodul 32:26-29; 1Împăraţi 12:31; 13:33); d) păcatele ce au 
rezultat au avut efect generalizat asupra întregului popor (Exodul 32:31,30,34; Deuteronomul 9:
18-21; 1Împăraţi 12:30; 13:34; 14:16; 15:26,30.34; 2Împăraţi 3:3; 10:29-31); e) pedeapsa ce a căzut 
asupra poporului a fost foarte asemănătoare (Exodul 32:35; 2Cronici 13:20). Pentru şi mai multe 
paralele între Aaron şi Ieroboam, vezi articolul Ieroboam din Enciclopedia Bibliei, ed. Walter 
Elwell (Grand Rapids: Baker, 1988), vol. 2, p. 1121.

3. James I. Packer, Knowing God (Downers Grove, Ill: InterVarsity, 1973), p. 42.
4. Ibid.
5. Newsweek, 17 decembrie 1990:56.
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Revelaţia progresivă a jucat un rol important în dezvoltarea Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea. Prin “revelaţie progresivă” înţeleg desfăşurarea 
neîntreruptă, din partea lui Dumnezeu, a adevărurilor revelate anterior, la 
care adesea noi ne referim ca fiind “lumină nouă”.1 Dacă Dumnezeu n-ar fi 
oferit lumină nouă asupra Cuvântului Său revelat, Biblia, Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea n-ar fi existat.

De-a lungul istoriei lor, adventiştii de ziua a şaptea au sperat să 
descopere tot mai mult adevăr. Ellen G. White, unul din fondatorii principali 
ai bisericii, a ţinut vie această speranţă declarând: “Adevărul este un adevăr 
progresiv.”2  Ea i-a încurajat pe credincioşi să cerceteze pentru a găsi lumină 
în plus, pentru că “există mine ale adevărului care aşteaptă încă să fie 
descoperite de căutătorii neosteniţi.”3  Vorbind despre “adevăr”, ea se referă 
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totdeauna la adevărul aşa cum este dat de Dumnezeu prin Cuvântul Său 
divin.

Unele pretenţii contemporane. În timpul discuţiilor care au atins 
un apogeu la sesiunea Conferinţei Generale din 1995 de la Utrecht, unele 
voci au vestit hirotonirea femeilor ca fiind o lumină nouă în Biserica lui 
Dumnezeu din ultimele zile. De exemplu, un document distribuit pe larg de 
o importantă conferinţă din America de Nord, a prezentat, pentru a sprijini 
ordinarea femeilor, noi interpretări ale “luminii noi”, “adevărului prezent” 
şi “revelaţiei progresive”.

Documentul spunea că “Dumnezeu este activ pe parcursul istoriei, 
aducând la lumină noi adevăruri. Din punct de vedere istoric, adventiştii au 
înţeles că Dumnezeu este activ şi în timpul nostru, folosind expresia “adevăr 
prezent” pentru a  desemna adevăruri care nu erau în timpurile vechi, dar la care 
Dumnezeu Şi-a condus poporul spre a le descoperi. În plus, există ideea paralelă 
a ‘revelaţiei progresive’ care sugerează că Dumnezeu nu a descoperit tot 
adevărul în trecut, că revelaţia nu e limitată la modelele de gândire şi comportament 
ale profeţilor şi ucenicilor din vechime, că Dumnezeu trăieşte şi este activ astăzi 
şi mâine. Şi, mai important, caracterul acesta dinamic al adevărului este 
structura de rezistenţă pentru însăşi existenţa adventismului de ziua a 
şaptea. Astfel, noţiunea de literalism biblic (să accepţi Biblia aşa cum scrie) 
este, în esenţă, neadventistă (sublinierea autorului).4

Observaţi că „adevăr prezent” în această declaraţie reprezintă 
„adevăruri care nu erau în timpurile vechi” – adică „profeţii şi ucenicii din 
vechime” nu au fost privilegiaţi să aibă „noua lumină” de care are nevoie 
cultura noastră progresivă din secolul XX. Astfel, s-ar părea că Dumnezeu 
a trecut peste Moise, Ieremia, Petru, Iacob, Ioan şi Pavel ca să ne descopere 
nouă „adevăruri prezente”. În plus, „revelaţia progresivă” este redefinită 
şi înseamnă că „Dumnezeu nu a revelat tot adevărul în trecut.” În ultimă 
instanţă, referinţa cu privire la „caracterul dinamic al adevărului” implică, 
oare, faptul că adevărul este mereu schimbător?

Întrebări cruciale. În termeni practici, dacă „noua lumină” „nu 
era în trecut” şi, dacă Dumnezeu nu a descoperit „profeţilor şi ucenicilor 
din vechime” „adevărurile noastre prezente”, care sunt criteriile pe baza 
cărora credincioşii de astăzi pot stabili dacă această „nouă lumină” este, 
într-adevăr, lumină şi nu întuneric?  Este hirotonirea femeilor (lucru pe 
care unii îl numesc „imperativ moral”) lumină nouă sau nu este deloc lumină? 
Să menţionăm câteva alte exemple de curente cărora biserica trebuie să le 
facă faţă: cum poate un creştin de astăzi să ştie dacă aprobarea practicilor 
homosexuale este lumină nouă sau nu-i nici un fel de lumină? Afirmaţia că 
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pământul nostru este vechi de milioane de ani este lumină nouă sau nu este 
deloc lumină? Vorbirea extatică, neinteligibilă este lumină nouă sau nu-i 
nici un fel de lumină? Sugestiile de a folosi cărnuri necurate, de a consuma 
alcool şi de a purta podoabe este lumină nouă sau nu este deloc lumină?

Astfel, reinterpretările ridică probleme fundamentale despre 
cum putem şti ce este lumina nouă şi chiar despre caracterul însuşi al 
adevărului.

Când un grup de persoane sau una singură pretinde că are „lumină 
nouă”, noi trebuie s-o evaluăm. Este esenţial să studiem ceea ce inspiraţia 
divină ne-a revelat despre natura luminii noi. Ce lumină nouă putem să 
aşteptăm chiar înainte de a doua venire? Va schimba ea modul în care privim 
şi interpretăm Scriptura?

În care sectoare ne putem aştepta să vedem o dezvoltare a luminii noi? 
Astfel de întrebări ne vor ajuta să ne focalizăm asupra unor aspecte cheie ale 
acestui subiect important.

PrinCiPii oPerative 
Ale lUMInII noI

Comentariile Ellenei White cu privire la subiectul lumina nouă au 
exercitat o puternică influenţă în biserică. Mulţi au citat părerile ei, în special 
aceia care au susţinut schimbarea punctelor de credinţă sau a practicii 
bisericii. Astfel, e important pentru noi să revedem ce i-a descoperit Domnul 
despre lumina nouă sau progresivă.

natura şi raportul ei. Lumina adevărului a progresat constant 
(Proverbe 4:18). Ellen White scria că: “nu vom ajunge niciodată într-o 
vreme în care să nu fie lumină în plus pentru noi.”5  “În orice epocă există 
un nou progres al adevărului, o solie a lui Dumnezeu pentru poporul 
din generaţia aceea.”6 Această dezvoltare a adevărului, adesea numită 
adevăr prezent, “este un test pentru oamenii din generaţia aceea”, cărora 
li se cere socoteală de un adevăr pentru care generaţiile trecute nu erau 
responsabile.7

A spune, deci, că ceva este “adevăr prezent”, n-ar trebui să implice 
că, ceea ce este adevăr astăzi, n-a fost adevăr în generaţiile anterioare. Mai 
degrabă, un adevăr pe care Scriptura l-a învăţat, dar care a fost trecut cu 
vederea sau uitat, străluceşte acum cu o nouă putere. Când se întâmplă 
lucrul acesta, Dumnezeu nu condamnă generaţiile anterioare. “Dumnezeu 
nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, dar porunceşte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască.” (Faptele Apostolilor 17:30)



AICI STĂM! - o evaluare a tendinţelor din Biserică160

Dată rămăşiţei. Ellen White a dat îndrumări credincioşilor potrivit 
cărora ei nu trebuie să consulte pe cei care nu sunt adventişti cu privire la 
noua lumină pentru timpul sfârşitului, pentru că Dumnezeu va descoperi 
lumină nouă direct bisericii rămăşiţei Sale. Ea spunea: „Dacă Dumnezeu 
are vreo lumină nouă pe care să o descopere, El îi va conduce pe cei aleşi şi 
iubiţi ai Săi spre înţelegerea ei, fără a fi nevoie să-şi lumineze minţile prin 
ascultarea celor care se găsesc în întuneric şi rătăcire...”8

Ce înseamnă această declaraţie pentru noi astăzi? Înseamnă, înainte de 
toate, că noi nu trebuie să mergem la o biserică charismatică să descoperim 
o lumină nouă despre vorbirea în limbi sau să căutăm să experimentăm 
“bucuria în Spirit” sau alte practici care au loc la astfel de întâlniri. Când 
Dumnezeu vrea să comunice  lumină nouă, El o va descoperi poporului Său 
fără intermedierea celor cărora le lipseşte lumina înaintată a adevărului, pe 
care o avem deja.

Când noi căutăm lumină despre subiecte cu semnificaţie spirituală 
pentru poporul lui Dumnezeu, către cine ne îndreptăm? Vom căuta lumină 
nouă cu privire la câştigarea de suflete la seminariile altor denominaţiuni? 
Vom căuta lumina nouă a lui Dumnezeu asupra unor probleme ca 
homosexualitatea sau vârsta pământului de la oamenii de ştiinţă ai acestei 
lumi? Când vrem să ştim cum ar vrea Domnul să administrăm spitalele 
noastre, vom întreba mulţimea de instituţii care oferă servicii sanitare? 
Universităţile lumii vor fi cele care vor asigura modelele de care avem 
nevoie pentru sistemul nostru educaţional în aceste ultime zile?

Deşi credem că Dumnezeu va da lumină nouă rămăşiţei, nu trebuie 
să ne mândrim cu ignorarea a ceea ce alţii poate au învăţat sau pretind, cu 
aroganţă, că ştiu tot ce este de ştiut. În schimb, trebuie să recunoaştem că, în 
probleme de importanţă spirituală pentru poporul lui Dumnezeu, trebuie să 
cercetăm cu asiduitate mai întâi canalele de lumină pe care El ni le-a dat deja, 
pentru că în felul acesta a promis El că va descoperi lumina nouă de care 
avem nevoie în timpurile acestea. Se poate întâmpla foarte bine ca adevăruri 
neglijate sau uitate de multă vreme să înceapă să scânteieze sensuri actuale. 
Vom cunoaşte că Dumnezeu a dat lumină rămăşiţei Sale.

Domenii de înaintare. Sferele luminii noi sunt asociate în mod 
special cu dimensiunile practice ale vieţii creştine. Ele au impact în lucrurile 
necesare desăvârşirii credinţei şi credicioşilor.9 Noua lumină este destinată 
în mod deosebit să conducă pe poporul lui Dumnezeu „mai departe şi mai 
sus spre puritate şi sfinţenie”.10 

O zonă deosebită în care noi putem avansa este cunoaşterea 
caracterului lui Dumnezeu. Ellen G. White scria: “Este privilegiul nostru 
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acela de a ajunge mai sus, şi mai sus în descoperiri tot mai limpezi ale 
caracterului lui Dumnezeu.”11

Un alt domeniu este modul în care trebuie să împărtăşim învăţăturile 
Scripturii.  Deoarece Hristos este cheia  prin care Îl înţelegem pe Dumnezeu, 
este important ca noi să prezentăm adevărul ”aşa cum este în Isus”.  
Trebuie să-L aducem pe „Isus înaintea bisericilor şi înaintea lumii”.12 Aici, 
înaintarea adevărului pare să nu aibă nici o limită: „Adevărul în Hristos 
şi prin Hristos este incomensurabil. Cercetătorul Scripturii priveşte, să 
spunem aşa, într-o fântână care se adânceşte şi se lărgeşte pe măsură ce el 
priveşte uimit profunzimile ei. Nu în timpul vieţii acesteia vom putea noi 
pătrunde misterul iubirii lui Dumnezeu în dăruirea Fiului Său ca ispăşire 
pentru păcatele noastre. Lucrarea Mântuitorului nostru pe pământul acesta 
este, şi va fi totdeauna, un subiect care va forţa imaginaţia noastră cea mai 
fertilă... Cercetătorul cel mai asiduu va vedea înaintea lui o mare fără hotare, 
neţărmurită.”13

Neprihănirea lui Hristos este o altă temă specială pentru lumina 
crescândă.14 Este dorinţa lui Dumnezeu, scria Ellen White, ca, în cele din 
urmă, „un singur interes să predomine, un singur subiect să le absoarbă pe 
toate celelalte - Hristos, neprihănirea noastră.”15 Când acest singur interes va 
predomina cu adevărat, strălucirea soliei finale de îndurare a lui Dumnezeu 
va lumina întreg pământul (vezi Apocalipsa 18:1).

Ne putem aştepta la lumină în plus şi referitor la evenimentele finale16, la 
cartea Apocalipsei17 şi la semnificaţia antitipică a sistemului ceremonial iudaic.18

Condiţii pentru primire. Lumina nouă nu este dată fără distincţie, 
oricui. Încredinţarea ei se leagă strâns de nivelul de spiritualitate personală. 
Vasele luminii avansate, spunea Ellen White, au următoarele caracteristici:

- sunt persoane implicate în studierea stăruitoare şi cu rugăciune a 
Bibliei19

- duc o viaţă neprihănită20 
- cresc în har21

- au o legătură vitală cu Hristos22

- umblă ascultători în lumina prezentă23

- îndepărtează păcatul din viaţă24

- au o atitudine de umilinţă25

- urmează lumina reformei sanitare26

- acceptă şi practică adevărurile vechi27

- acceptă Spiritul Profetic28

- sunt aleşi şi conduşi de Spiritul Sfânt29

- merg înainte în armonie cu lumina.30
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Relaţia cu adevărurile stabilite. Adevărul nou creşte din adevărul 
deja revelat în Cuvântul lui Dumnezeu. Ellen White sublinia frecvent 
strânsa relaţie dintre adevărul vechi şi cel nou. Lucrul acesta decurge clar 
din următoarele caracteristici ale adevărului nou:

1. Perspective noi ale adevărului vechi. Adevărurile de mult stabilite ale 
răscumpărării continuă să ofere noi perspective. „Deşi vechi, ele sunt 
mereu noi, revelând permanent căutătorilor de adevăr o slavă mai 
impunătoare şi o putere mai dinamică.”31

2. O desfăşurare a vechiului. ”Adevărurile vechi sunt toate esenţiale”, 
spunea Ellen White, şi „adevărul nou nu este independent de cel 
vechi, ci o explicaţie a lui... El este lumina care străluceşte  în expuneri 
proaspete ale adevărului, care-l glorifică pe cel vechi. Cel care îl 
respinge sau neglijează pe cel nou nu-l are în realitate pe cel vechi. 
Pentru el îşi pierde puterea vitală şi devine doar o formă lipsită de  
viaţă.32

3. Armonie cu temeliile adventismului. Noua lumină nu diminuează în 
nici un fel relevanţa adevărurilor pe care a fost fondată Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea. Ellen G. White a avertizat: „Nici un om 
să nu se apuce de lucrarea de a arunca la pământ temeliile adevărului 
care ne-au făcut să fim ceea ce suntem.”33 „Nici un stâlp al credinţei 
noastre nu trebuie îndepărtat. Nici un hotar al adevărului nu trebuie 
înlocuit cu teorii noi şi fanteziste.”34

„Dumnezeu ne-a dat adevărul pentru timpul acesta ca pe o temelie a 
credinţei noastre. El Însuşi ne-a învăţat ce este adevărul. Se va ridica unul, 
apoi altul cu lumină nouă, care contrazice lumina pe care Dumnezeu a dat-o, 
însoţită de demonstraţia Sfântului Său Duh... 

Noi nu trebuie să acceptăm cuvintele celor care vin cu o solie care 
contrazice punctele deosebite ale credinţei noastre. Ei adună laolaltă o 
mulţime de texte scripturistice şi le pun grămadă ca dovadă a teoriilor pe 
care le revendică. ... Şi, în timp ce Scripturile sunt Cuvântul lui Dumnezeu, 
şi trebuie respectate, folosirea lor, dacă mută un singur stâlp din temelia pe 
care Dumnezeu a susţinut-o în aceşti 50 de ani, este o mare greşeală.”35

Stâlpii credinţei noastre, punctele speciale ale credinţei noastre, se 
bazează pe o încredere în Scriptură ca fiind, în totalitatea ei, „insuflată de 
Dumnezeu” şi „de folos ca să înveţe” (2 Timotei 3:16). Atunci, noua lumină 
nu va submina aceste temelii prin sugestia că scriitorii biblici greşeau în 
concepţiile lor sau că mesajul lor era condiţionat din punct de vedere cultural 
pentru o eră pre-ştiinţifică. Aceste opinii nu sunt în armonie cu învăţătura 
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adventismului istoric de ziua a şaptea cu privire la Biblie şi deschid uşa 
atacurilor asupra învăţăturilor distinctive ale bisericii noastre.

4. Armonie cu modul în care Miller aborda Scripturile. Ellen White avea o 
înaltă consideraţie pentru modul în care William Miller, instrumentul 
ales al lui Dumnezeu în marea mişcare a celui de-al doilea advent, a 
interpretat Biblia. Ea a numit regulile de interpretare ale lui Miller 
„reguli simple, dar inteligente pentru studiu şi interpretare biblică”. 
Ea a subliniat că toţi cei implicaţi în misiunea adventă folosesc acelaşi 
mod de abordare a Bibliei: „Cei ce sunt angajaţi în proclamarea soliei 
celui de-al treilea înger cercetează Scripturile de pe acelaşi plan 
adoptat de fratele Miller.”36

Ellen White a evidenţiat în mod special aceste reguli:

1. Orice cuvânt trebuie să aibă o legătură adecvată cu subiectul 
prezentat în Biblie;

2. Toată Scriptura este necesară şi poate fi înţeleasă prin cercetare şi 
studiu asiduu;

3. Nimic din ceea ce-i revelat în Scriptură nu poate fi şi nu va fi ascuns 
de cei care apelează în credinţă neşovăielnică;

4. Ca să înţelegi doctrina, pune laolaltă toate textele biblice cu privire 
la subiectul pe care doreşti să-l cunoşti, apoi lasă ca fiecare cuvânt să aibă 
influenţa sa proprie şi, dacă poţi structura teoria ta fără vreo contradicţie, nu 
ai cum să greşeşti;

5. Scriptura trebuie să fie propriul ei interpret, întrucât este regulă 
pentru sine însăşi. Dacă depind de un îndrumător care să mă lămurească, 
iar el ar face presupuneri în legătură cu semnificaţia (textului), sau i-ar da 
o semnificaţie legată de crezul său sectar, ori pentru a fi considerat înţelept, 
atunci presupunerea, dorinţa, crezul sau înţelepciunea lui sunt regula mea, 
şi nu Biblia.

Comentând asupra acestor principii ale lui William Miller, Ellen White  
a spus că „în studierea Bibliei toţi trebuie să fim atenţi la aceste principii.37 

Când evaluăm pretenţiile actuale de „lumină nouă” în interpretarea Bibliei – 
fie că sunt numite „abordare principială”, „metodă contextuală”, „abordare 
tematică”, „abordare dinamică”, abordare evolutivă/în dezvoltare”, sau 
oricum am numi-o – trebuie să le testăm cu metodele de interpretare ale 
adventismului istoric, susţinute de Miller, Ellen G. White şi de pionierii 
noştri.
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ReSponSABIlITATeA BISeRICII

Trebuie avută multă grijă în introducerea ”noii lumini” presupuse. În 
grija ei pentru biserică, Ellen G. White a mers în toate amănuntele pentru a 
stabili practici sănătoase care să fie urmate înainte de a accepta lumină nouă 
în biserică.

Deschidere. Ellen White a cerut bisericii să fie deschisă la lumina nouă. 
Ea s-a opus cu putere atitudinii conform căreia avem tot adevărul pentru 
timpul nostru.38 Lumina nouă nu este o afacere privată, pentru că nimeni nu 
poate pretinde că are toată lumina.39 „Dumnezeu nu a trecut peste poporul 
Său ca să aleagă pe unul aici, pe altul dincolo, ca fiind singurii vrednici să 
li se încredinţeze adevărul Său. El nu dă unui singur om lumină nouă care 
să fie în contradicţie cu credinţa bine stabilită a întregului... Nimeni să nu se 
încreadă în sine, ca şi cum Dumnezeu i-ar fi dat lumină specială, mai presus 
de fraţii lui.”40

Cercetarea noilor idei este importantă. Ellen White declara: „Fraţii 
noştri ar trebui să fie dispuşi să investigheze cu sinceritate fiecare punct de 
controversă. Dacă un frate învaţă lucruri greşite, cei care sunt în poziţii de 
responsabilitate trebuie să cunoască lucrul acesta iar, dacă învaţă adevărul, 
ei trebuie să fie de partea lui. Ar trebui ca toţi să ştim ce se învaţă în mijlocul 
nostru; pentru că, dacă este adevăr, avem nevoie de el. Toţi suntem obligaţi 
înaintea lui Dumnezeu să ştim ce ne trimite El.”41

Ellen White a ilustrat atitudinea corectă faţă de noua lumină cu o 
experienţă personală din 1844. „În 1844, când ceva ne atrăgea atenţia şi 
nu-l înţelegeam, îngenuncheam şi ceream ajutor lui Dumnezeu să ne ajute 
să luăm poziţia justă; apoi puteam să ajungem la o corectă înţelegere şi să 
ne privim ochi în ochi. Nu exista nici o disensiune, nici o duşmănie, nici o 
bănuială rea, nici o apreciere greşită a fraţilor noştri.”42

Întrucât lumina nouă nu este o chestiune privată, biserica poate fi 
deschisă faţă de ea, căutând pe Dumnezeu şi cercetând Scripturile pentru 
unitatea care poate fi găsită numai în adevăr.  Astfel stând lucrurile, cei ce 
propun „lumină nouă” nu trebuie să se simtă liberi să ignore consensul 
bisericii mondiale, când au prezentat cazul lor bisericii.

procedură pentru dezbatere.  Maniera în care lumina nouă ar trebui 
analizată este crucială. Un aspect deseori trecut cu vederea, dar absolut 
necesar, este acela că Biblia trebuie studiată „cu post şi rugăciune înaintea 
lui Dumnezeu.”43 Biblia este „standardul pentru orice doctrină şi practică... 
Cuvântul lui Dumnezeu este acela care trebuie să hotărască în toate 
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controversele.”44 „Cuvântul lui Dumnezeu este temelia noastră pentru toate 
doctrinele.”45 În consecinţă, instrumentul prin care decidem dacă o „lumină 
nouă” propusă, oricare ar fi ea, face parte din planul lui Dumnezeu pentru 
poporul Său, este Scriptura – nu simţămintele, opiniile, expertizele, petiţiile, 
referendumurile sau alte mijloace, oricât de adecvate pot fi acestea în alte 
sfere. Întrebarea noastră trebuie să fie: „Ce spune Biblia?”

Oricine ar fi implicat în investigarea luminii noi trebuie să fie eliberat 
de spiritul prejudecăţii. O astfel de libertate poate fi dobândită numai prin 
botezul cu Spiritul Sfânt. „Când Spiritul lui Dumnezeu se odihneşte asupra 
ta, nu va mai exista nici un simţământ de invidie sau gelozie în examinarea 
poziţiei altuia; nu va mai exista nici un spirit de acuzaţie sau de critică, 
aşa cum a insuflat Satana în inimile conducătorilor iudei împotriva lui 
Hristos.”46

Teste ale luminii noi. Ellen White a recomandat următoarele moda-
lităţi specifice de determinare a veridicităţii luminii noi:

1. Este ea centrată în Hristos? „Lumina, cunoştinţa aceasta pe care am 
găsit-o şi care mă pune în dezacord cu fraţii mei, mă conduce mai aproape 
de Hristos? Îl face pe Salvatorul meu mai preţios pentru mine şi-mi face 
caracterul mai asemenea cu al Său?”47

2. Se armonizează ea cu întreaga Scriptură? Dumnezeu „a dat orientări 
prin care putem testa orice doctrină. – ‚La lege şi la mărturie: dacă nu 
vorbesc în conformitate cu acest Cuvânt este pentru că nu-i nici o lumină în 
ei’ (Isaia 8:20; versiune americană). Dacă lumina prezentată face faţă acestui 
test, nu trebuie să refuzăm s-o acceptăm din cauză că nu-i în acord cu ideile 
noastre.”48

3. Produce ea roadele neprihănirii? „Mărturia cea mai convingătoare 
care poate fi dată altora, cu privire la faptul că avem adevărul, este spiritul 
care însoţeşte pledoaria noastră pentru acel adevăr. Dacă el sfinţeşte inima 
primitorului, dacă-l face amabil, bun, răbdător, sincer şi asemenea lui 
Hristos, atunci el va da dovada că are adevărul pur. Dar, dacă el acţionează 
ca iudeii atunci când opiniile şi ideile lor au fost contracarate, cu siguranţă 
că nu putem primi o astfel de mărturie, pentru că ea nu produce roadele 
neprihănirii.”49

Progresul în lumină trebuie însoţit de un progres în caracter. Îi 
conduce lumina nouă, pe cei care o propun, să arate caracterul iubitor al lui 
Hristos? Îi face ea amabili şi umili? Sau duce la încredere în sine, la aroganţă 
şi sfidare?

Dacă adventiştii de ziua a şaptea ar fi folosit totdeauna metodele 
şi testele de mai sus în tratarea luminii noi şi a schimbărilor propuse cu 
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privire la doctrină şi practică, atmosfera din biserică ar fi putut fi mult 
diferită şi am fi putut evita mult din lupta şi controversele care continuă să 
afecteze biserica în unele ramuri. Pentru a salva situaţia, trebuie să ne luăm 
angajamentul de a urma instrucţiunile pe care Domnul le-a revelat cu atâta 
bunăvoinţă poporului Său prin Spiritul Profetic.

ConCluzii

Putem să fim foarte recunoscători Domnului pentru că ne-a 
descoperit cu îndurare instrucţiuni clare cu privire la modul în care trebuie 
să răspundem la „lumina nouă”. Ellen White ne oferă motivele pentru care 
sfaturile ei sunt vitale în epoca noastră, când pretenţiile de „lumină nouă” 
par să fie din belşug:

„Sunt instruită că Domnul, prin puterea Sa infinită, a 
păstrat mâna dreaptă a solului Său timp de peste o jumătate de 
secol, pentru ca adevărul să fie scris, pentru că El îmi cere să-l 
scriu ca să fie publicat în periodice şi în cărţi. De ce? Pentru că, 
dacă n-ar fi scris, când pionierii credinţei vor muri, ar fi mulţi, noi 
în credinţă, care uneori ar accepta învăţături, care conţin sentimente 
false şi greşeli periculoase, ca fiind solii ale adevărului. Uneori, ceea 
ce oamenii învaţă ca fiind „lumină nouă”, în realitate este o abatere 
înşelătoare, care, ca şi neghina semănată prin grâu, va încolţi şi va da 
o recoltă distrugătoare. Greşeli de felul acesta vor fi întreţinute de unii 
până la încheierea istoriei acestui pământ.”50

În zilele care vor veni, întrucât biserica va continua să fie bombardată 
cu tot felul de pretenţii de „lumină nouă” – noi metode de interpretare, 
noi teologii, noi stiluri de viaţă, noi forme de închinare, noi sugestii pentru 
alianţe ecumenice, etc. – trebuie să „cercetăm toate lucrurile şi să păstrăm ce 
este bun” (1Tesaloniceni 5:21). Nu avem timp de pierdut, trebuie să studiem 
aceste probleme împreună cu rugăciune şi post, cerând un botez nou al 
Duhului Sfânt. Atunci vom fi în stare să dăm la o parte învăţăturile acelea 
care nu pot fi măsurate cu adevărul Bibliei. Fie ca Domnul să ne conducă 
în lupta noastră de a păstra adevărul aşa cum este el în Isus, astfel încât să 
putem experimenta o „renaştere a adevăratei evlavii”, care e  „cea mai mare 
şi cea mai urgentă nevoie din toate nevoile noastre.”51
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(Director al departamentului de Slujire în 
Campusuri publice, conferinţa Michigan. 
A scris cărţile: Oare trebuie să tăcem? 

şi 
Primeşte Cuvântul)

trADucere: emiliA conStAnDAche 
(profesoară, colaboratoare Pro Logos)

De-a lungul istoriei, au existat persoane care au pus în discuţie 
nevoia Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea de a adopta un set de credinţe 
doctrinale la care trebuie să subscrie toţi membrii ei. Evenimente recente 
care au avut loc în biserică – şi anume introducerea unor noi metode de 
creştere a bisericii şi noi stiluri de închinare, dezbaterea aprinsă referitoare 
la creaţionism şi evoluţionism şi propunerea celui de-al 28-lea punct de 
credinţă fundamental – au redeschis discuţia despre necesitatea declaraţiilor 
de doctrină. Deseori sunt prezentate diverse serii de argumente împotriva 
necesităţii sau a corectitudinii declaraţiilor doctrinale de credinţă.

De exemplu, de prin anul 1980, arhitecţii unor îndoielnice metode 
de creştere a bisericii şi ai unor stiluri îndoielnice de închinare, au împins 
biserica să nesocotească doctrinele ei distinctive, ca să atragă şi să păstreze 
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atât pe „nemembri”, cât şi pe membrii bisericii „plictisiţi, ofticaţi sau trecuţi 
cu vederea”. Aceşti arhitecţi tind să creadă că singura doctrină de care 
are nevoie biserica este „dragostea” sau „Evanghelia”. După părerea lor, 
punctele noastre fundamentale de credinţă contemporane sunt prea multe, 
aşa că adoptarea unor noi declaraţii de credinţă nu va face decât să adauge 
la povara de doctrine restrictive, deja insuportabilă.

De asemenea, din 2004, când conducătorii bisericii au început să 
dezbată ideea adoptării unei noi declaraţii de credinţă la sesiunea Conferinţei 
Generale ce urma să aibă loc în 2005 la St. Louis, Missouri, au existat temeri 
că, adăugând o altă declaraţie de credinţă la actualele „27 Puncte de credinţă 
fundamentale”, vor crea un precedent periculos pentru aceia din interiorul 
bisericii care caută, în mod agresiv, să introducă în biserică doctrine şi 
practici nebiblice. Cei care argumentează în felul acesta au tendinţa de a nu 
vedea nevoia vreunei noi declaraţii de credinţă sau chiar a unei revizuiri a 
setului de credinţe deja stabilite. A face asta, după părerea lor, ar putea duce 
la o schimbare sau mutare a pietrelor de hotar puse de pionierii adventişti.

Împotrivirea faţă de declaraţiile de credinţă vine şi din partea auto-
intitulaţilor „liber-cugetători” sau „progresişti”, care caută să se „aventureze 
în noi adevăruri” ca evoluţia, homosexualitatea, divorţul nebiblic şi 
recăsătorirea, hirotonirea femeilor. În opinia lor, deciziile luate la sesiunea 
Conferinţei Generale cu privire la probleme doctrinale constituie crearea 
unui „crez”, a unui corp restrictiv de dogme care poate fi folosit pentru a 
persecuta pe liberii-cugetători sau chiar pe dizidenţii plini de spirit care 
sunt dedicaţi „adevărului prezent”. [O expresie deturnată, pentru a sugera 
referirea la ideologiile lor nebiblice.] Pentru aceştia, acceptarea declaraţiilor 
de credinţă (considerate a fi „crezuri”) este contrară concepţiei pionierilor.

Nici unul din motivele de mai sus prezentate împotriva doctrinelor 
nu este cu totul nou.1 Dar, pentru că, din când în când, diferite aspecte ale 
problemelor revin la suprafaţă, adventiştii de ziua a şaptea de astăzi trebuie să 
înţeleagă cu claritate şi să fie în stare să explice de ce au nevoie de doctrine.

Aşa că întrebăm: având în vedere că avem deja 27 de puncte de credinţă 
fundamentale, avem nevoie de o altă declaraţie doctrinală – cum ar fi cea 
propusă pentru sesiunea următoare a Conferinţei Generale? [n.tr., material 
scris cu puţin timp înaintea sesiunii din 2005]. Nu sunt deja prea multe cele 
pe care le avem? În loc să adăugăm noi doctrine, n-ar trebui, mai degrabă, să 
subliniem „Evanghelia”? Nu cumva adoptarea unei declaraţii de credinţă în 
plus este contrară spiritului pionierilor? Nu creează ea un crez?

Căutând răspunsuri la întrebările de mai sus, vom vedea care a fost 
atitudinea adventiştilor de ziua a şaptea, de-a lungul istoriei lor, faţă de 
crezuri şi declaraţii de credinţă. 
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Vom trage apoi câteva concluzii pertinente la întrebările care se ridică 
astăzi.

O istOrie A crezurilOr sAu  
A deClArAţIIlor ConfeSIonAle

Cuvântul „crez” derivă din latinescul credo, care înseamnă „cred” 
sau „mărturisesc”. Pe baza semnificaţiei rădăcinii sale (etimologiei), un crez 
poate fi definit ca o scurtă declaraţie de credinţă. Astfel, de-a lungul istoriei 
creştine, termenii „crez” şi „mărturisire de credinţă” au fost, adesea, folosiţi 
reciproc, întrucât biserica a încercat să dea o expresie articulată şi inteligibilă 
credinţei creştine.

Astfel de crezuri sau mărturisiri de credinţă au fost folosite în instruirea 
candidaţilor la botez, în imnurile, rugăciunile şi predicile din actele de 
închinare obişnuite, în vindecări şi exorcizări, în rezistenţa faţă de persecutori 
şi în deosebirea învăţăturilor false (erezii), de cele sănătoase (ortodoxe).2

Autoritatea atribuită diverselor declaraţii confesionale a variat cu 
timpul printre diferite grupe de creştini. De exemplu, catolicismul roman 
a privit, de-a lungul istoriei, crezurile ca pe nişte oracole ale lui Dumnezeu, 
autoritative, aşadar, pentru toate timpurile. Crezurile, pentru ei, sunt parte a 
tradiţiilor primite, ale căror urme pot ajunge chiar până la apostoli.3

Protestanţii reformişti din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea au 
acceptat totuşi doar Crezul Apostolilor şi crezurile din primele patru secole, 
pentru că acestea sunt în acord cu Scripturile – singura regulă de credinţă a 
protestanţilor. Cu alte cuvinte, reformatorii au respins alte crezuri, apreciind 
că, timp de sute de ani, biserica medievală nu a învăţat în mod constant 
adevărul biblic în crezurile ei.4 De asemenea, ei au considerat că mărturisirile 
de credinţă antice nu se adresau totdeauna direct problemelor teologice ale 
timpului lor. Pentru a explica poziţia lor cu privire la practicile bisericii 
catolice medievale, cele câteva grupuri protestante au alcătuit mărturisirile 
lor de credinţă.

Astfel, protestanţii au respins crezurile vechi nu pentru că ele erau 
rele în sine, ci pentru că le considerau în dezacord cu Scripturile şi, în plus, 
inadecvate pentru a se adresa problemelor curente din zilele lor.5
 

AdvenTIşTII de zIuA A şApTeA şI CrezurIle

Întrucât Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a apărut în secolul 
al XIX-lea ca denominaţiune protestantă, n-ar trebui să fie o surpriză că, 
printre membrii ei, crezurile creştine aveau prea puţină valoare.6 În timp 



AICI STĂM! - o evaluare a tendinţelor din Biserică172

ce ei păstrau o puternică încredinţare numai în Biblie, ca singurul lor crez, 
pionierii noştri adventişti s-au situat ferm împotriva crezurilor. Existau 
câteva motive pentru opoziţia lor faţă de crezuri.

experienţa credincioşilor adventişti de odinioară. Adventiştii de 
la început (adică mileriţii de dinaintea dezamăgirii) cuprindeau aderenţi 
din multe denominaţiuni protestante şi toţi acceptau Biblia ca singurul lor 
crez. În ciuda diferenţelor teologice, ceea ce i-a legat în această mişcare era 
binecuvântata speranţă a venirii în curând a Mântuitorului. 

Chestiunea formării unei noi organizări bisericeşti, şi deci a unui crez 
pentru a defini cine erau ei, nu exista ca problemă. Credincioşii adventişti 
de odinioară erau încredinţaţi că, întrucât Isus urma să vină foarte curând, 
nu mai era timp şi nevoie să se mai înfiinţeze o nouă biserică. Ei au declarat: 
„Nici nu aşteptăm, nici nu dorim organizaţii de vreun fel până când vom 
ajunge în Noul Ierusalim şi ne vom organiza sub Regele Regilor.”7

Problema crezurilor nu le-a atras atenţia în timpul acelei perioade de 
început. În cuvintele lui Joshua V. Himes, „toate particularităţile legate de 
crez sau orientare au fost pierdute din vedere în focul cercetării cu privire la 
venirea Mirelui Ceresc.”8

Cu toate acestea, cum data de 1844, stabilită pentru venirea lui 
Hristos, se apropia, mulţi adventişti (mileriţii dinaintea dezamăgirii) au 
fost ostracizaţi şi excomunicaţi din bisericile lor, fără să li se permită să 
dea o explicaţie biblică pentru noua lor credinţă. Ei au fost persecutaţi 
nu pentru că au fost dovediţi greşiţi cu Biblia în mână, ci pentru că 
părerile lor nu erau în armonie cu crezurile bisericilor din care făceau 
parte. Tratamentul dictatorial la care au fost supuşi de bisericile existente 
a creat în credincioşii adventişti puternice simţăminte de repulsie 
împotriva crezurilor.9 

Pionierii au ajuns să identifice crezurile cu organizaţiile bisericeşti 
opresive sau tiranice care au restrâns libertatea religioasă a lor şi a altor 
creştini sinceri. Lucrul acesta a fost declarat, în mod foarte clar, de chiar 
William Miller: „trebuie atunci, fie să-i lăsăm pe fraţii noştri să aibă libertate 
de gândire, de opinie şi vorbire, fie să recurgem la formule, episcopi şi papi... 
nu văd alte opţiuni.”10

Astfel, experienţa la prima mână a pionierilor adventişti legată de 
crezurile bisericeşti le-a întărit neîncrederea în crezuri.

experienţa adventiştilor păzitori ai sabatului. Adventiştii păzitori 
ai sabatului (mileriţii de după dezamăgire) au mai avut încă un motiv 
să fie împotriva crezurilor. Acesta era excluderea lor din grupul fraţilor 
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credincioşi adventişti pe considerentul că ţineau „doctrine neautorizate” – şi 
anume sabatul, sanctuarul, starea morţilor şi, mai târziu, viziunile Ellenei G. 
White.11 Cu aceste experienţe proaspete în mintea lor, ei au scris cu putere 
împotriva alcătuirii crezurilor.

În 1845, Joseph Bates a denunţat incompatibilitatea dintre opoziţia 
declarată a lui William Miller faţă de crezuri şi tratamentul adventiştilor 
sabatarieni la întâlnirile din Albany, pe care le-a prezidat Miller. Bates scria:

Uită-te la publicaţiile tale şi la conferinţele tale din 
Albany şi cele care i-au urmat. ... Toţi cei care nu au subscris 
acestui crez şi n-au susţinut această organizaţie şi, desigur, 
n-au abandonat părerilor lor de dinainte, au fost trataţi ca 
schismatici şi fanatici.12

Din declaraţia de mai sus a lui Bates înţelegem că, în 1845, crezurile 
erau văzute ca un set de credinţe rigide, autoritative, la care toţi trebuiau să 
subscrie. Astfel de crezuri nu lăsau nici un loc pentru lumină nouă şi cei ale 
căror păreri erau diferite erau rău trataţi.

Şi James White a vorbit împotriva întocmirii de crezuri şi a acuzat 
„strania confuzie de crezuri, ’confuzia de la Babel’ printre corpurile creştine 
şi ’infidelitatea’ faţă de Biblie”.13 El şi-a prezentat astfel argumentele: 
„Oamenii au părăsit izvoarele de apă vie (Biblia) şi, cu puţurile lor crăpate, 
care nu pot ţine nici un pic de apă (crezurile lor babilonice), ei au ferecat 
însăşi poarta cerului înaintea unei lumi de păcătoşi.”14

Admiţând faptul că „simbolurile credinţei făcute de oameni izvorăsc 
din această lume şi îşi au originea în creierul unor sărmani muritori supuşi 
greşelii”, James White a indicat spre un alt Crez, care îşi are originea în „sfatul 
cerului”. El continuă: „După cum cerurile sunt mai sus decât pământul, aşa 
este Crezul nostru, care-i Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus, în ce priveşte 
perfecţiunea şi adevărata valoare, decât toate crezurile omeneşti.”15 „Nu 
vrem nici un crez omenesc, Biblia este suficientă.”16

Astfel, pionierii adventişti au respins crezurile nu numai pentru că 
puteau fi folosite rău, ci şi pentru că, fiind documente omeneşti, failibile 
puteau conduce la „infidelitate”[faţă de Scriptură] sau la apostazie. Această 
concepţie este rezumată în cuvintele lui J.N. Loughborough la organizarea 
din 1861 a Conferinţei din Michigan:
 

Primul pas spre apostazie este să se elaboreze un crez şi 
să ni se spună ce trebuie să credem. Al doilea este să se facă din 
crezul acela un test al loialităţii. Al treilea este ca membrii să fie 
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testaţi prin acel crez. Al patrulea este să fie denunţaţi ca eretici 
cei ce nu cred în acel crez. Şi al cincilea, să se înceapă persecuţia 
împotriva acestora.17

Aici observăm, din nou, o strânsă legătură între alcătuirea crezurilor 
şi organizarea bisericii. În mintea pionierilor, o ierarhie ecleziastică era 
necesară pentru a face din crezuri nişte imperative în viaţa membrilor 
individuali ai bisericii.

Crezurile ca bariere înaintea noilor adevăruri. Pionierii adventişti 
au respins, de asemenea, adoptarea crezurilor din pricină că, în opinia lor, 
crezurile şi darurile spirituale (îndeosebi spiritul profeţiei) erau în opoziţie 
unul cu altul. James White argumenta că, luând Biblia ca singura regulă 
a credinţei, asta nu însemna că „Dumnezeu nu poate să arate împlinirea 
trecută, prezentă şi viitoare a Cuvântului Său, în aceste ultime zile, prin 
visuri şi viziuni.”18

În declaraţia citată mai sus, pionierii adventişti încercau să pună o 
problemă importantă: Cum trebuia să răspundă biserica luminii noi date 
de Dumnezeu prin spiritul profeţiei, dacă noua lumină diferea de un crez 
acceptat? Ei se temeau că, ori crezurile aveau să fie respinse în favoarea 
noii lumini, ori invers. De aceea, James White a susţinut că: „Adoptând un 
crez înseamnă să ridici un zid şi să închizi drumurile oricărei dezvoltări 
ulterioare.”19

Astfel, pionierii Bisericii Adventiste au respins un crez formal, 
acceptând Biblia ca singura regulă de credinţă şi recunoscând rolul darurilor 
spirituale prin care Dumnezeu putea vorbi după voie.20

În 1874, Uriah Smith a scris un articol în care a enumerat câteva „erori 
romane” care au fost urmate de către protestanţi. El a argumentat nu numai 
faptul că prin crezuri s-ar stăvili tot progresul pe mai departe în adevăr, ci 
şi faptul că Biblia însăşi ar fi adusă în sprijinul sistemului eronat de credinţe 
predeterminate.21 Astfel, el era împotriva crezurilor, pentru că le vedea ca 
întruchipând un sistem de doctrine rigid sau invariabil.

Ellen White se opunea, de asemenea, crezurilor, nu numai pentru 
că ele închideau calea noilor adevăruri, ci şi pentru că deciziile în acest 
domeniu duc la perpetuarea erorii. Poziţia ei s-a văzut clar când, un grup 
de pastori influenţi, au încercat, fără succes, să impună un crez Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, în tentativa lor de a înăbuşi o controversă la 
sesiunea Conferinţei Generale din 1888.22 Dacă aceşti administratori ar fi 
mers pe calea lor, la şcoala din Battle Creek nu s-ar fi predat nimic „contrar 
celor predate în trecut.”23
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În opoziţia ei faţă de stabilirea crezurilor, E.G. White a declarat că, 
adevărurile pe care Dumnezeu le dă servilor Săi astăzi poate n-au fost 
adevăr prezent cu ani în urmă, dar reprezintă solia lui Dumnezeu pentru 
vremea asta.”24 Ea a avertizat împotriva încercării de „a face ca Scriptura 
să iasă în întâmpinarea părerilor noastre înrădăcinate” şi, din nou, în 1901, 
ea a afirmat: „Nu vă duceţi la Biblie cu crezul vostru, citind Cuvântul în 
lumina opiniilor din trecut. Nu încercaţi să faceţi ca totul să fie în acord cu 
crezul vostru.”25 Ea a văzut pericolul exaltării unui crez la nivelul Bibliei,     
făcându-l, astfel, normă de autoritate. O asemenea acţiune ar fi stârnit 
controverse şi ar fi alimentat intoleranţa şi fragmentarea.

un obstacol în calea spiritualităţii. O altă raţiune notabilă pentru 
opoziţia primilor pionieri adventişti faţă de crezuri se poate găsi în 
argumentele folosite pentru a respinge o propunere din 1883 de a pregăti 
un manual al bisericii. S-a declarat că stabilirea de crezuri i-ar face pe 
membri „să-şi piardă simplitatea şi să devină formali şi lipsiţi de viaţă din 
punct de vedere spiritual.”26 În ce priveşte impactul asupra pastorilor, ei 
au spus:

Dacă am avea unul, ne temem că mulţi, în special cei 
începători în ale predicării, l-ar studia ca să obţină călăuzire 
în probleme spirituale, în loc s-o obţină din Biblie şi prin 
conducerea Spiritului lui Dumnezeu.27

rezumat. Fără îndoială, pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
se opuneau cu tărie crezurilor. Această opoziţie era, în mare măsură, apărută 
în urma experimentării unui tratament aspru primit din partea bisericilor 
cărora le aparţinuseră, din cauza noilor concepţii – imediat înainte şi după 
dezamăgirea din 1844.

Pentru ei, un „crez” nu era înţeles doar în sens etimologic, ca o 
declaraţie de credinţă. Mai curând, îl vedeau ca pe un sistem de credinţe 
elaborat de oameni şi impus conştiinţei relativ refractare a credinciosului. 
Chiar dacă o astfel de declaraţie confesională era în armonie cu 
Scripturile, pionierii se temeau că ar putea fi ridicată la acelaşi rang 
sau la un nivel superior revelaţiei divine şi, astfel, să devină punct de 
referinţă pentru credinţă ca şi pentru cercetarea şi reflectarea ulterioară. 
Ei respingeau crezurile şi pentru că adoptarea lor ar fi putut să aducă 
pericolul reducerii credinţei la un simplu consimţământ intelectual, la un 
set de dogme, înăbuşind, astfel, creşterea spirituală şi oferind condiţiile 
pentru divizare. 
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Dar, în acelaşi timp în care pionierii adventişti erau foarte bănuitori 
în privinţa crezurilor, au început şi stabilirea declaraţiilor de credinţă. Cum 
puteau pionierii să adopte declaraţii de credinţă şi totuşi să pretindă că 
denominaţiunea lor nu era fondată pe crezuri?

AdvenTIşTII de zIuA A şApTeA şI  
deClArAţIIle de CredInţĂ 

Propoziţia cu care începe introducerea la Puncte de credinţă 
fundamentale actuală declară: „Adventiştii de ziua a şaptea acceptă Biblia ca 
singurul lor crez şi susţin că anumite puncte de credinţă fundamentale sunt 
învăţături ale Sfintelor Scripturi.”

În ciuda faptului că declaraţia de mai sus reflectă cu acurateţe 
atitudinea adventiştilor din zilele pionieratului lor,28 adesea se pune 
întrebarea: Cum poate biserica să se opună „crezurilor” şi, în acelaşi timp, să 
se conducă după anumite „puncte de credinţă fundamentale”?

Neputinţa de a clarifica semnificaţia acestor doi termeni – crezuri şi 
declaraţii de credinţă – poate da impresia nefericită că, ori adventiştii sunt 
confuzi, ori sunt necinstiţi, din punct de vedere intelectual, în folosirea 
termenilor.29

distincţia între crezuri şi declaraţiile de credinţă. Poate fi găsită o 
soluţie la această aparentă confuzie când înţelegem că adventiştii folosesc 
termenul „crez” în contextul lui istoric, ca un document de credinţă rigid, 
inadecvat, sau chiar supus greşelilor – folosit uneori chiar ca instrument de 
persecuţie. Ei nu folosesc cuvântul „crez” în sensul lui etimologic de „ceva 
care este crezut”- deci ca o declaraţie de credinţă. Cele două expresii – crezuri 
şi declaraţii de credinţă înseamnă acelaşi lucru din punct de vedere etimologic. 
Ele diferă ca sens numai în modul în care adventiştii au perceput folosirea 
lor în istorie.

Preferinţa adventiştilor pentru „declaraţie de credinţă” sau „punct 
de credinţă fundamental”, în loc de „crez” are intenţia de a sublinia că 
declaraţiile lor de credinţă nu trebuie să impună calitatea finalităţii sau 
infailibilităţii şi nici nu trebuie să impună o autoritate obligatorie asupra 
conştiinţei credincioşilor, în maniera în care o face Biblia. De asemenea, 
preferinţa lor pentru „puncte de credinţă fundamentale”, în loc de „crez” 
vrea să sugereze că declaraţiile lor de credinţă n-ar trebui să fie ochelari prin 
care Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie citit.

Aşa cum declară în ziua de azi introducerea la Puncte de credinţă 
fundamentale, adventiştii, de-a lungul istoriei lor, au considerat declaraţiile 
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lor confesionale nu ca pe nişte expresii ale adevărului rigide, fosilizate 
sau infailibile, ci ca pe o reflectare a celei mai bune înţelegeri şi exprimări 
a adevărului biblic de care se bucură până în prezent. „Se poate aştepta 
o revizuire a acestor declaraţii într-o sesiune a Conferinţei Generale, 
când biserica este condusă de Spiritul Sfânt la o mai deplină înţelegere 
a adevărului biblic sau găseşte un limbaj mai adecvat în care să exprime 
învăţăturile Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu.”

Justificarea pentru declaraţiile de credinţă. În 1887, ca răspuns dat 
celor care argumentau că pionierii n-ar fi trebuit să elaboreze nici o declaraţie 
confesională, întrucât au deja Biblia, singurul lor Crez – L.A. Smith, fiul lui 
Uriah Smith, a scris pentru a apăra necesitatea declaraţiilor de credinţă:

Dacă există vreun lucru pe care Scriptura îl învaţă clar, 
acela se referă la importanţa deţinerii unei credinţe limpezi şi 
definite sau a unui rezumat al punctelor de credinţă religioase; 
pe scurt un „crez” în armonie cu adevărurile pe care Cuvântul 
lui Dumnezeu le-a descoperit.30

În argumentul de mai sus, în care el foloseşte cuvântul „crez” în 
sensul lui etimologic, Smith declară că adoptarea unei declaraţii de credinţă 
duce la luarea unei poziţii doctrinale şi a lua o astfel de poziţie este biblic. El 
se grăbeşte să sublinieze că ar trebui mărturisite numai punctele de doctrină 
în armonie cu Scriptura.31

O altă justificare pentru declaraţiile de credinţă a fost dată de J.H. 
Waggoner, în cartea sa din anul 1886, cu privire la organizaţia bisericii:

Pocăinţa şi credinţa sunt recunoscute aproape în mod 
universal ca indispensabile pentru caracterul creştin. Dar, 
dincolo de această scurtă declaraţie, prea scurtă pentru a indica 
poziţia bisericii sau a candidatului, fiecare denominaţiune de 
creştini are unele declaraţii precise cu privire la credinţa ei; ... 
dacă n-ar fi aşa, n-ar putea să-şi satisfacă nici măcar propriile 
concepţii că ar fi vreo raţiune pentru existenţa denominaţiunii 
lor.32

Problema subliniată mai sus este că, dacă nu sunt bine articulate, 
anumite expresii care te prind, cum ar fi „pocăinţă şi credinţă”, şi putem 
adăuga noi „Biblia şi numai Biblia”, „poruncile lui Dumnezeu şi credinţa 
lui Isus”, chiar „Evanghelia”, sunt vagi şi, practic, lipsite de sens, întrucât 
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alte organizaţii creştine pot susţine aceleaşi lucruri. Afirmând Biblia ca fiind 
singurul nostru crez, nu-i de ajuns; Biblia aceea trebuie deschisă şi trebuie 
mărturisit ceea ce învaţă ea.

Susţinând aceste punte de vedere, pionierii nu au avut nici o problemă 
în adoptarea declaraţiilor de credinţă. Cu toate acestea, dezvoltarea amplă a 
punctelor de credinţă confesionale a fost determinată de anumiţi factori.

dezvoltarea declaraţiilor de credinţă. Vom evidenţia acum câteva 
din cele mai importante declaraţii de credinţă care au fost dezvoltate în 
cursul istoriei adventiste şi factorii determinanţi. Va deveni limpede faptul 
că fiecare declaraţie de credinţă era diferită de celelalte nu numai în termenii 
scopului pentru care era scrisă, ci şi în ce priveşte conţinutul, sublinierile şi 
numărul de puncte de credinţă enumerate.

1.Declaraţia din 1850 - „Credinţa originară”. Într-un articol al cărui scop 
era să „prezinte absurdităţile celor care resping adevărul prezent şi care 
mărturisesc totuşi că rămân la credinţa originară”, James White a declarat 
că ideea celor „2300 zile” (adică doctrina sanctuarului) „a fost şi rămâne 
încă stâlpul principal al credinţei adventiste.” El se referă la aceasta ca fiind 
„credinţa originară”. Motivul pentru această scurtă declaraţie de credinţă 
era să facă deosebirea dintre adventiştii care păzeau adevărul sabatului şi al 
sanctuarului şi alţi credincioşi adventişti care le respingeau.33

2. Cererea baptiştilor de ziua a şaptea (1853). La cererea baptiştilor de 
ziua a şaptea, care doreau să ştie care era credinţa adventiştilor de ziua a 
şaptea, James White a prezentat o listă a punctelor de credinţă fundamentale 
ale mişcării. Această declaraţie, cunoscută pentru concizia şi frumuseţea ei, 
spune aşa:

Ca popor, noi suntem strânşi laolaltă provenind din 
corpul divizat al adventiştilor şi din diferite denominaţiuni, 
având diferite puncte de vedere asupra unor subiecte; totuşi, 
mulţumim cerului, sabatul este o platformă puternică pe care 
putem sta toţi uniţi. Şi, în timp ce stăm aici, cu ajutorul nici unui 
alt crez decât Cuvântul lui Dumnezeu, şi legaţi împreună cu 
legăturile dragostei - dragoste de adevăr, dragoste unul pentru 
altul şi dragoste pentru o lume care piere -„care-i mai puternică 
decât moartea”, toate simţămintele partinice dispar. Noi suntem 
uniţi în aceste mari subiecte care sunt necesare pentru a fi gata 
în vederea venirii Lui: a doua revenire imediată, personală a lui 
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Hristos, păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu şi credinţa în 
Fiul Său Isus Hristos.34

3. Doctrine călăuzitoare promovate de Review” (1854). În august 1854, 
caseta editorială din primul număr al celui de-al şaselea volum al publicaţiei 
The Advent Review and Sabbath Herald, includea o listă de cinci „Doctrine 
călăuzitoare prezentate de Review”. Deşi editorul, James White, este 
considerat a fi autorul listei de doctrine şi, deşi se spune că sunt doctrine 
„promovate de către Review”, acest rezumat al doctrinelor putea descrie 
punctul de vedere al adventiştilor din prima generaţie. Punctele enumerate 
sunt:

- Biblia şi numai Biblia ca regulă de credinţă şi datorie.
- Legea lui Dumnezeu aşa cum ne învaţă Vechiul şi Noul Testament, 

de neschimbat.
- Revenirea lui Hristos şi învierea drepţilor, înainte de mileniu.
- Pământul readus la perfecţiunea şi slava lui din Eden, moştenirea 

finală a sfinţilor.
- Nemurirea doar prin Hristos, dată sfinţilor înviaţi.35

4. Rezoluţia legământului (1861). La o întâlnire din Battle Creek, 
la care se organiza Conferinţa din Michigan, s-a prezentat o rezoluţie a 
legământului în care adventiştii sabatarieni, de curând organizaţi în mod 
liber, descriau cine sunt. Ea sună aşa:

S-a hotărât ca această Conferinţă să recomande următorul 
legământ al bisericii: Noi, subsemnaţii, prin prezenta ne 
asociem împreună ca biserică, luând numele de Adventişti de 
Ziua a Şaptea, legându-ne să ţinem poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus Hristos (sublinierea autorului).36

Acest „legământ” al bisericii consta în numele denominaţional propus 
şi cuvintele unui verset din Scriptură (Apocalipsa 14:12), preferat de către 
adventiştii de ziua a şaptea.

5. Declaraţia din Monterey, Michigan (1869). O altă scurtă declaraţie a 
punctelor noastre de credinţă a apărut într-un pamflet ce poate fi datat pe la 
1869. El a fost scris de conducerea bisericii din Monterey, Michigan, pentru 
a explica faptul că alienaţia mintală a două femei nu putea fi reproşată 
eforturilor de a le converti la credinţa adventiştilor de ziua a şaptea şi nici 
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celor scrise de Ellen G. White. Evident că o afirmaţie nefondată ca aceasta 
fusese publicată în unele ziare locale.37

Acest document, care pare să aibă aprobarea conducerii la nivelul 
cel mai înalt al bisericii,38 enumera a doua venire, sabatul, judecata, starea 
morţilor şi darurile Duhului ca „particularităţi” esenţiale care-i disting pe 
adventiştii de ziua a şaptea de „marea masă a lumii creştine”. Ellen G. White 
este menţionată şi descrisă în mod specific ca „o creştină de valoare, cu o 
viaţă ireproşabilă”, care era şi destinatara darului lui Dumnezeu.

6. Crezul Adventiştilor Evanghelici (1869). Într-un articol din Review and 
Herald în care se dezbate „declaraţia de credinţă” a unui grup care se auto-
intitula „adventişti evanghelici”, găsim analiza a 15 articole de credinţă a 
acestui corp de adventişti.39 Acest „crez al adventiştilor evanghelici” este 
important nu numai pentru că unele expresii din acest crez se găsesc în 
declaraţia de credinţă a adventiştilor de ziua a şaptea din 1872, ci şi pentru 
că, prin comentariile şi răspunsurile cu privire la el, făcute de adventiştii de 
ziua a şaptea, se deosebesc clar cele două grupuri advente.

7. „Declaraţii” din 1872. Prima declaraţie doctrinală a adventiştilor 
de ziua a şaptea, cuprinzătoare în cel mai înalt grad, a fost Declaraţii ale 
principiilor fundamentale promovate şi practicate de Adventiştii de Ziua a Şaptea, 
despre care se crede că a fost scrisă de Uriah Smith, în 1872.40 Aceste 
„Declaraţii” constau dintr-un set de 25 de puncte de credinţă doctrinale, 
echivalând cu „o scurtă declaraţie despre ce este şi ce a fost, susţinut de ei 
într-o evidentă unanimitate.” Scopul declarat al „Declaraţiilor” se găseşte în 
introducere:
 

Prezentând publicului această expunere sumară a 
credinţei noastre, dorim să facem bine înţeles faptul că noi nu 
avem nici un articol de credinţă, crez, sau disciplină în afară de 
Biblie. Nu lansăm această expunere ca având vreo autoritate 
asupra poporului nostru şi nici nu este proiectată pentru a 
asigura uniformitate printre ei, ca un sistem de credinţă, ci 
este o scurtă declaraţie despre ce este şi ce a fost susţinut de ei     
într-o extraordinară unanimitate. Adesea găsim că este necesar 
să facem faţă întrebărilor cu privire la acest subiect şi, uneori, 
să corectăm afirmaţiile false care circulă împotriva noastră şi să 
îndepărtăm impresiile greşite pe care şi le-au făcut cei care n-au 
avut ocazia să se familiarizeze cu credinţa şi cu practica noastră. 
Singurul nostru obiectiv este să întâmpinăm această nevoie.
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Ca adventişti de ziua a şaptea noi dorim în mod simplu 
ca poziţia noastră să fie înţeleasă; şi suntem cu atât mai 
preocupaţi de asta cu cât există mulţi care se numesc adventişti 
şi care susţin puncte de vedere faţă de care nu putem avea nici o 
simpatie, dintre care unele credem că sunt distrugătoare pentru 
principiile cele mai clare şi mai importante expuse în Cuvântul 
lui Dumnezeu.”

Introducerea la „Declaraţii” identifica cel puţin alte două grupuri de 
„adventişti” şi-i deosebea, în mod succint, pe adventiştii de ziua a şaptea de 
fiecare dintre ele:

În comparaţie cu alţi adventişti, adventiştii de ziua a şaptea se 
diferenţiază de ei prin credinţa în starea inconştientă a morţilor şi în 
distrugerea finală a nelegiuiţilor nepocăiţi; de alţii pentru că ei cred în 
veşnicia Legii lui Dumnezeu conţinută, în mod sumar, în cele Zece Porunci, 
în lucrarea Duhului Sfânt în biserică şi în nefixarea nici unei date pentru 
advent; de toţi, prin păzirea zilei a şaptea a săptămânii ca Sabat al Domnului 
şi prin numeroase aplicaţii ale textelor biblice profetice.

De observat că doctrinele cheie care distingeau pe adventiştii de 
ziua a şaptea de orice alt grup de adventişti erau sabatul zilei a şaptea şi 
înţelegerea unică a bisericii cu privire la profeţia biblică. Adventiştii de 
odinioară credeau că, dacă ne-am despărţi de sistemul nostru de credinţe, 
de punctele de vedere ale bisericii, susţinute de multă vreme, în privinţa 
Creaţiunii şi a originilor (protologia), pentru care sabatul zilei a şaptea este 
un memorial şi de înţelegerea profetică a bisericii despre evenimentele din 
vremea sfârşitului (escatologia), ne-am pierde identitatea.

Destinaţia „Declaraţiilor” era aceea de a face, în sens real, o prezentare 
mai autentică despre cine erau adventiştii de ziua a şaptea. Până în 1931, 
când a venit la existenţă o altă declaraţie amplă a punctelor fundamentale de 
credinţă, „Declaraţiile” din 1872 au devenit documentul de facto prin care se 
identificau adventiştii.41

8. Comentariu explicativ (1874). Un alt gen de „declaraţie de credinţă” 
a apărut în 1874, într-un “Comentariu explicativ”, la sfârşitul unei alegorii 
retipărite, intitulate “Calea ferată cerească”.42 Scopul publicării acestei 
alegorii era să “arate starea deplorabilă a bisericilor cu numele”. În 
introducere se spune: “Vom specifica acum, bazându-ne pe Scriptură, care 
sunt, în opinia noastră, câteva din erorile proeminente ale bisericilor, fiind 
în fiecare săptămână răspândite de la amvon şi impuse ca adevăruri ale 
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viului Dumnezeu.”43 Cele opt “erori” enumerate sunt legate de “coruperea” 
învăţăturii despre sabat, mileniu, iad, starea morţilor, botez, moştenirea 
sfinţilor, Trinitate,44 şi natura celui de-al doilea advent.

9. Principiile fundamentale din 1889, din Anuar. În 1889, Anuarul 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea a publicat, pentru prima oară, o listă de 
“Principii fundamentale ale Adventiştilor de Ziua a Şaptea.” Cele 28 de 
articole conţinute în Anuar erau o revizuire şi o dezvoltare a “Declaraţiilor” 
din 1872. Aceste noi articole de credinţă au fost reproduse în fiecare Anuar 
din 1905 şi 1907 până în 1914. După informaţiile prezentate de un istoric 
adventist de ziua a şaptea bine informat, cele 28 de articole nu au fost incluse 
în anuarele din 1890-1904, 1906 şi 1915-1930 din cauza dezbaterilor asupra 
Trinităţii, şi ispăşirii.45

10. Declaraţia din 1894 de la Battle Creek. După câte s-ar părea, pentru 
că din 1890 nu fusese publicată nici o declaraţie de credinţă în Anuarul 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea, în 1894 biserica din Battle Creek, care avea 1521 
membri, a publicat propria declaraţie de credinţă în anuarul bisericii. Era 
intitulată: “Câteva lucruri pe care le cred Adventiştii de Ziua a Şaptea”.46 
Deşi nu se deosebeşte în mod substanţial de “Declaraţiile” din 1889, cea din 
Battle Creek era extinsă la 31 articole. 

11. Punctele de credinţă fundamentale din 1931. Aceasta este singura 
declaraţie importantă, amplă, a punctelor de credinţă, după cea din 1872. 
Ea a fost publicată în Anuarul din 1931.47 Spre deosebire de “Declaraţiile” 
din 1872, care sunt cuprinse în 25 de articole, “Punctele de credinţă 
fundamentale” din 1931 sunt grupate în 22 de articole, deşi ultima lucrare 
pare a fi mai explicită sau detaliată în conţinut.

Trei motive majore au produs această declaraţie a “Punctelor de 
credinţă fundamentale” din 1931”.48 Mai întâi, omisiunea de a publica în 
Anuar declaraţia de credinţă a adventiştilor de ziua a şaptea după 1914, a 
lăsat altor denominaţiuni impresia nefericită că adventiştii de ziua a şaptea 
nu aveau doctrine definite sau specifice. “Punctele de credinţă fundamentale” 
din 1931 erau concepute să descopere lumii “atât ceea ce credem, cât şi 
de ce.” În al doilea rând, o cerere formală a declaraţiei de credinţă a venit 
din partea Diviziunii africane (J.F.Wright, pe atunci preşedinte). Pentru că 
o astfel de declaraţie ar fi ajutat pe “demnitarii din guvern şi pe alţii la o 
mai bună înţelegere a lucrării noastre.”49 În al treilea rând, pentru a corecta 
prezentările răuvoitoare şi distorsionate ale credinţei adventiste de către 
apostaziaţi, ca A.F. Ballenger.
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Vorbind la modul general, „Punctele de credinţă fundamentale” din 
1931 par să fie o rearanjare şi exprimare, cu alte cuvinte, a “Declaraţiilor” din 
1872. Există însă câteva diferenţe. 

Comparate cu “Declaraţiile” din 1872, „Punctele de credinţă funda-
mentale” din 1931 conţin articole cu privire la efemeritatea omului (9), la 
stilul de viaţă creştin – modestia în îmbrăcăminte, abstinenţa de la alcool, 
tutun, droguri şi plăceri lumeşti (17) şi la zecime (18), toate acestea fiind 
absente în declaraţia din 1872. De asemenea, spre deosebire de „Declaraţii”, 
care sună mai polemic sau chiar pe ton de confruntare, „Declaraţiile de 
credinţă din 1931” par mai pacifiste.50

Deşi „Punctele de credinţă fundamentale” din 1931 n-au fost niciodată 
votate în mod oficial de comitetul executiv al Conferinţei Generale sau de 
oricare alt corp al bisericii, din momentul publicării lor în Anuar, în 1931, 
au obţinut un statut oficial în biserică.51 Au fost retipărite în fiecare an în 
Anuar şi, începând cu 1932, au fost publicate în Manualul bisericii prin votul 
comitetului executiv al Conferinţei Generale.

Importanţa „Punctelor de credinţă fundamentale” din 1931 rezidă 
în faptul că declaraţia a devenit temelia tuturor declaraţiilor confesionale 
adventiste de ziua a şaptea între anii 1931 - 1980. Astfel, declaraţiile din 
Jurământul baptismal şi Legământul baptismal, care au fost votate de liderii 
denominaţiunii la Conciliul Anual din 1941, se bazau pe „Punctele de 
credinţă fundamentale” din 1931.

Ar trebui subliniat, în paranteză, că delegaţii de la sesiunea Conferinţei 
Generale din 1946 au votat să nu se mai facă nici o revizie la  „Punctele de 
credinţă fundamentale”, cu excepţia cazului că acest lucru ar fi aprobat de 
vreo sesiune a Conferinţei Generale.

12. „Punctele de credinţă fundamentale” din 1980. Actualele „Punctele 
de credinţă fundamentale” ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea au fost 
votate la sesiunea Conferinţei Generale de la Dallas, în aprilie 1980. Era 
pentru prima oară în istoria adventiştilor de ziua a şaptea când declaraţiile 
doctrinale au fost votate într-o sesiune a Conferinţei Generale. Cei 2000 de 
delegaţi ai bisericii mondiale, care s-au adunat la Dallas, au votat câteva 
revizuiri şi reorganizări mai importante ale „Punctelor de credinţă 
fundamentale” din 1931, lărgind lista de la 22 de puncte la 27.

Ocazia pentru această reformulare importantă a Punctelor de credinţă 
ale bisericii a apărut o dată cu nevoia comitetului care se ocupă de Manualul 
bisericii de a coordona cele trei declaraţii diferite pe care acesta le conţinea, 
şi anume: Punctele de credinţă fundamentale, Instruirea doctrinală pentru 
candidaţii la botez şi Jurământul şi legământul baptismal – şi, de asemenea, 
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„pregătirea unei declaraţii adiţionale la Punctele de credinţă fundamentale, care 
să trateze doctrina Creaţiei”.52

O altă raţiune pertinentă pentru declaraţia celor 27 de Puncte de 
credinţă fundamentale a fost oferită de preşedintele Neal C. Wilson, în 
timpul comentariilor introductive la sesiunea Conferinţei Generale din 
1980:

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu are un crez 
ca atare. Nimic concret în termeni omeneşti. Nu va veni 
niciodată timpul când vreun document omenesc să nu poată fi 
îmbunătăţit. Noi simţim că, la fiecare 20, 30 sau 50 de ani, ar fi 
foarte bine să ne asigurăm că folosim terminologia şi modul de 
abordare corecte. ... Anumiţi termeni înseamnă astăzi ceea ce 
nu însemnau cu 50 de ani în urmă. ... Este extrem de important 
să înţelegem ce credem şi să exprimăm acest fapt simplu, clar şi 
în modul cel mai concis posibil.53

Aşa cum s-a arătat mai înainte, declaraţia celor 27 de Puncte de 
credinţă fundamentale care a fost votată la sesiunea Conferinţei Generale 
din 1980 a fost o revizuire şi o extindere majoră a punctelor de credinţă 
anteriore – fapt care a adus nelinişte în mintea multor delegaţi şi pentru care 
preşedintele Conferinţei Generale s-a simţit obligat să răspundă.54 Pe lângă 
schimbarea ordinii subiectelor şi adăugarea subtitlurilor, cele 27 de Puncte 
Fundamentale de credinţă includeau noi articole de credinţă: Creaţiunea 
(Cap. 6), Marea Luptă (Cap. 8), Viaţa, moartea şi învierea lui Hristos (Cap. 
9), Biserica (Cap. 11), Unitate în corpul lui Hristos (Cap. 13), Cina Domnului 
(Cap. 15), Darul profetic (Cap. 17); Căsătoria şi familia (Cap. 22).

Acestor „27 de Puncte de credinţă fundamentale” urmează să li se 
adauge în timpul sesiunii Conferinţei Generale din St. Louis, Missouri, o altă 
declaraţie de credinţă (intitulată “Crescând în Hristos”). Dacă va fi adoptată, 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea va avea “28 de Puncte de credinţă 
fundamentale”.

rezumat. În timp ce resping adoptarea crezurilor (aşa cum au fost 
înţelese şi folosite istoric), adventiştii de ziua a şaptea n-au ezitat ca, de-a 
lungul istoriei lor, să formuleze diferite declaraţii confesionale. Ei nu văd nici 
o contradicţie în poziţia lor. Pentru ei, adoptarea declaraţiilor de credinţă a 
echivalat cu luarea unei poziţii doctrinale – ceva ce au considerat a fi biblic.

Au existat mai multe raţiuni pentru adoptarea declaraţiilor de 
credinţă. Cele mai evidente includ nevoia de: 1) a fi prezentate celor din 
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afară, 2) a respinge sau corecta unele învăţături ale „falşilor fraţi”, 3) a se 
elibera de acuze, 4) a expune erorile bisericilor existente, 5) a consacra 
rezultatele relevante asupra cărora s-a ajuns în unanimitate şi 6) a folosi 
terminologia corectă pentru a articula înţelegerea învăţăturii biblice aşa încât 
să poată fi înţelese de contemporanii lor.

Diferitele declaraţii confesionale făcute între 1850 şi 1980 au variat ca 
formă, scop, accente şi ton. Anumite declaraţii au fost reformulate, rearanjate, 
amplificate şi noi doctrine au fost adăugate, sugerând că adventiştii n-au 
considerat niciodată declaraţiile lor de credinţă inalterabile.

Numărul declaraţiilor de credinţă, de asemenea, a variat – de la una 
(„credinţa originară” a lui James White), la 31 (declaraţia de credinţă de la 
Battle Creek). Şi nici una din diferitele declaraţii doctrinale nu a pretins că 
include toată învăţătura Scripturii. Ele erau simple declaraţii de consens cu 
privire la înţelegerea comună a adevărului biblic până la momentul acela.

Din cauză că adventiştii de ziua a şaptea n-au considerat niciodată 
declaraţiile lor confesionale ca fiind documente rigide, care nu puteau fi 
schimbate, numărul punctelor de credinţă fundamentale (ex. 1, 2, 5, 22, 25, 
27 sau 31) a fost lipsit de importanţă. Faptul acesta arată dispoziţia lor de a 
înainta în lumina nouă, în armonie cu Biblia.

AveM nevoIe de 
un nou punCT fundAMenTAl 

de CredInţĂ, ASTĂzI?
 
Scurta noastră investigaţie a descoperit că, din zilele pionierilor noştri, 

adventiştii de ziua a şaptea n-au văzut nici o contradicţie în faptul că ei 
respingeau „crezurile” şi aprobau „declaraţiile de credinţă”. Declaraţiile de 
credinţă descriu consensul unanim al adventiştilor în ce priveşte înţelegerea 
pe care o au despre învăţătura biblică şi, pentru ei, adoptarea punctelor de 
credinţă fundamentale este tot una cu luarea unei poziţii doctrinale.

Biblia este, într-adevăr, foarte clară atunci când spune că biserica 
trebuie să păstreze anumite adevăruri doctrinale, „o credinţă comună” (Tit 
1:4; 2Petru 1:1), „credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” 
(Iuda 3). Pentru a păstra „unitatea credinţei” (Efeseni 4:13), apostolii îi 
îndemnau pe credincioşi să susţină învăţătura sănătoasă (1Timotei 6:20; 
2Timotei 1;13) şi să respingă învăţătura falsă şi pe falşii învăţători (1Timotei 
1:3; 4:1,6; Tit 1:9-11). Ocazional, ei au prezentat învăţăturile false ale anumitor 
indivizi (1Timotei 1:20; 2Timotei 2:17; 4:19; cf. Filipeni 4:2,3). Chiar şi Ioan, 
apostolul iubirii, şi Iuda, care este posibil să fi fost fratele Domnului nostru 
Isus Hristos, au considerat necesar să atragă atenţia celor care se depărtau de 
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învăţăturile apostolilor (3Ioan 9,10; Iuda). Creştinii din Berea au fost lăudaţi 
pentru că supuneau mereu învăţăturile apostolului Pavel, examenului 
minuţios al Scripturii. (Faptele Apostolilor 17:11).

În timp ce susţine adevăruri bine stabilite, biserica trebuie să fie 
deschisă la noile învăţături din Biblie – lumină nouă, care nu contrazice 
adevărul stabilit:

Când poporul lui Dumnezeu creşte în har, va obţine o 
înţelegere mereu mai clară a Cuvântului Său. El va discerne 
lumină şi frumuseţe nouă în adevărurile lui sacre. Lucrul 
acesta a fost adevărat în istoria bisericii din toate timpurile, 
şi va continua la fel până la sfârşit. Dar, când viaţa spirituală 
reală intră în declin, ea a avut totdeauna tendinţa de a înceta 
să facă progrese în cunoaşterea adevărului. Oamenii rămân 
mulţumiţi cu lumina primită deja din Cuvântul lui Dumnezeu 
şi descurajează orice investigare viitoare a Scripturilor. Ei devin 
conservatori şi caută să evite discuţiile.” 

(Lucrătorii Evangheliei, p. 297-298)

Celui care este în legătură strânsă cu Soarele Neprihănirii 
totdeauna i se va revela lumină nouă. Nimeni să nu ajungă 
la concluzia că nu mai există adevăr care să fie descoperit. 
Căutătorii de adevăr neobosiţi, insistenţi în rugăciune vor 
găsi noi raze preţioase de lumină strălucind din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Multe pietre preţioase încă împrăştiate trebuie 
adunate laolaltă şi aduse în proprietatea poporului-rămăşiţă al 
lui Dumnezeu. (Sfaturi pentru lucrarea şcolii de sabat, p. 34)

 
Cum ar trebui atunci să răspundem îngrijorărilor manifestate în 

anumite cercuri ale bisericii cum că doctrinele noastre sunt prea multe şi că, în 
loc să adăugăm la ele, ar trebui, mai degrabă, să accentuăm „Evanghelia”?

O astfel de întrebare trădează o mare slăbiciune în gândirea celor care o 
pun. Ea pare să sugereze o discrepanţă între „doctrină” şi „Evanghelie”. Dar nu 
este cazul. Cuvântul „Evanghelie” înseamnă veste bună şi cuvântul „doctrină” 
înseamnă învăţătură. Evanghelia este întregul, iar doctrinele sunt o explicaţie 
despre ceea ce este Evanghelia. Cu alte cuvinte, cu cât ştim mai multe despre 
doctrine, cu atât mai plină de semnificaţie devine Evanghelia pentru noi!

Aşadar, cei care înţeleg cu adevărat Evanghelia nu vor subestima 
doctrinele. A face asta înseamnă a reduce nivelul la care ei vor cunoaşte 
Evanghelia. Iată de ce adventiştii de ziua a şaptea n-ar trebui să aibă nici 
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o ezitare în a clarifica, în a se pronunţa, în a apăra şi a trăi toate doctrinele 
lor. În loc să se gândească la cât de multe sunt cele 27 de puncte de doctrină 
fundamentale, ar trebui să dorească să fie mai multe. Doctrinele ne ajută să 
înţelegem Evanghelia mai bine.

S-ar putea ca, cei care argumentează în favoarea „Evangheliei” cu 
preţul doctrinelor, să încerce pur şi simplu o cale de a-şi justifica opoziţia lor 
faţă de unele din punctele noastre de credinţă distinctive?

În lumina studiului nostru, delegaţii la viitoarele sesiuni ale Conferinţei 
Generale nu vor ezita să adopte noi puncte de credinţă fundamentale care 
sunt în acord cu învăţătura biblică.

Ei trebuie totuşi să garanteze o redactare lipsită de ambiguităţi, care 
să nu permită erorii să se strecoare înăuntru. Chiar şi o virgulă nevinovată 
poate schimba lucrurile.

noTe:

1. De exemplu, în timpul sesiunii Conferinţei Generale din 1980, la care au fost adoptate 
cele 27 de Puncte de credinţă fundamentale, preşedintele de atunci al Conferinţei Generale, fratele 
Neal C. Wilson, a răspuns la unele motive de îngrijorare aduse de cei care se opun declaraţiilor 
de credinţă. În consistentul său comentariu introductiv a spus: „Am auzit diverse zvonuri 
interesante. Unii, se zice, înţeleg că liderii bisericii vor să distrugă complet temeliile bisericii 
şi să plaseze biserica pe o linie de conduită nebiblică, contrară tradiţiei vechiului şi istoricului 
adventism. ... Am auzit, de asemenea, că, de câte ori ne atingem de Declaraţia cu Punctele de 
credinţă fundamentale, introducem Omega, confuzia finală a poziţiei teologice şi doctrinale a 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. ... Şi sunt alţii care.... cred că se pregăteşte ceva asemeni unui 
par cu care să loveşti pe cineva în cap, să încerci să induci poporului un concept îngust de teologie, 
nelăsând nici o ocazie pentru o interpretare individuală a profeţiei sau vreunui punct de vedere 
individual cu privire la teologie sau în anumite sfere ale doctrinei... Unii academicieni, teologi şi 
alţii şi-au exprimat teama că această declaraţie lua proporţii, aşa încât biserica îi putea confrunta 
cu o listă normativă pentru a hotărî dacă puteau fi descalificaţi ca profesori în instituţiile noastre 
de învăţământ superior. Este foarte, foarte tragic, când astfel de zvonuri încep să se amplifice.” 
Vezi „Seventh Business Meeting, Fifty-third General Conference session, April 21, 1980, 3:15 p.m.:
Session Proceedings,” Adventist Review 157/20 (23 aprilie 1980): 8, 9.

2. Principalele formule doctrinare din Biserica Occidentală sunt: Crezul apostolilor, 
Crezul Nicean (325 d.Hr.) Definiţia Calcedoniană (451 d.H.) şi Crezul Atanasian (490 d.Hr.) Chiar 
dacă au fost fixate, crezurile oficiale nu au apărut în comunitatea creştină până în secolele al treilea 
şi al patrulea. Vezi Glen Hinson, „Confession or Creeds in Early Christian Tradition”, Review and 
Expositor 76 (1979-iarna): 5-17; John Leith, Creeds of the Churches (Atlanta: John Knox Press, 1982).

3. Expune o singură sursă autoritativă catolică: „Crezul este, de asemenea, regula la 
care magisterium trebuie să se raporteze ca fiind expresia tradiţiei apostolice.” Pierre-Thomas 
Camelot, „Creeds” in Sacramentum Mundi vol.2 (New York: Herder & Herder, 1968), p. 40.

4. Acest punct de vedere se reflectă în Mărturisirea de Credinţă de la Westminster 
(1648) în care Cuvântul lui Dumnezeu este descris ca Judecător Suprem al „tuturor horărârilor 
conciliilor, părerilor scriitorilor antici, doctrinelor oamenilor”, având în vedere că „simbolurile 
sau conciliile încă din timpurile apostolilor... pot greşi, multe au greşit”, şi, ca atare, nu trebuie 
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făcute regulă de credinţă şi practică (I.{10}XXXI. {46}). Vezi, de asemenea, Leith, Creeds of the 
Churches, pp. 196, 228.

5. Autoritatea declaraţiilor confesionale ale protestanţilor, care a înlocuit crezurile vechi, 
a variat de la un grup la altul. Declaraţia de confesiune luterană {(ex. Confesiunea de la Ausburg 
(1580), the Formula of Concord (1577), şi Book of Concord (1580) } au fost, în general, autoritative 
din cauza formei de guvernământ bisericesc, răspândit în toată lumea. Bisericile reformate totuşi 
n-au adoptat o singură confesiune principală şi nici n-au încheiat-o vreodată cu canoanele lor 
confesionale. Chiar dacă în anumite sectoare ale bisericii au apărut formulări naţionale, din când 
în când, una sau alta dintre ele deveneau proeminente, reprezentând credinţa reformată. Astfel, 
Confesiunea de la Heidelberg a funcţionat în bisericile din Elveţia, Germania, Ungaria şi Polonia, 
în timp ce Confesiunea de la Westminster a devenit standardul credinţei pentru bisericile din 
Anglia, Scoţia şi USA. Confesiunile anabaptiste au avut o autoritate strict locală.

6. Secolul al XIX-lea a fost o perioadă a istoriei în care atmosfera ştiinţifică şi filozofică 
predominantă a avut tendinţa de a submina încrederea în Biblie şi în alte documente religioase 
autoritative. În această epocă, adevărul obiectiv era de asemenea respins în favoarea unuia 
subiectiv şi, datorită influenţei religiilor raţionaliste, oamenii au căutat emanciparea faţă de 
orice autoritate ecleziastică şi biblică. Astfel, în perioada aceasta, crezurilor creştine li s-a dat 
o foarte mică valoare. Vezi excelentul articol scris de Bruce A Demarest, „The Contemporary 
Relevance of Christendom’s Creeds”, Themelious7:2 (1982) : 9,16.

7. Joshua V Himes, „The Rise and Progress of Adventism”, The Advent Shield and 
Review (Mai, 1844), p. 91.

8. Ibid., p. 90.
9. Experienţa familiei lui Ellen White (familia Harmon) arată cum sute de credincioşi 

adventişti au fost disciplinaţi pe baza regulilor crezului şi a autorităţii ecleziastice arbitrare. 
Vezi E.G. White, Schiţe din viaţa mea (Washington, D.C.: Review and Herald, 1900), p. 50-53.

10. William Miller, citat in F.D. Nichol’s The Midnight Cry (Washington D.C.: Review 
and Herald, 1944), pp. 294-295.

11. Asta s-a întâmplat la şase luni după Dezamăgire, pe 29 Aprilie 1845, la o conferinţă 
ţinută în Albany, New York, la care conducătorii mileriţi şi 61 delegaţi au încercat să unească 
laolaltă poporul advent. Vezi A.W. Spalding, Captain of the Host (Washington D.C.: Review 
and Herald, 1949), pp. 141-143.

12. Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps (New Bedford, Mass.: Press 
of Benjamin Lindsey, 1847), pp. 53, 54.

13. James White, „Gospel order”, Review and Herald, 13 decembrie 1853, p. 180.
14. Idem, „Gospel Union”, Review and Herald, 6 decembrie 1853, p. 172.
15. Idem, „Gospel Order”, Review and Herald, 13 decembrie 1853, p. 180.
16. Idem, „Gospel Order”, Review and Herald, 6 decembrie 1853, p. 180.
17. Declaraţia lui J.N. Loughborough citată în „ Organizarea Conferinţei din Michigan”, 

Review and Herald, 8 octombrie 1861, p. 148.
18. James White, A Word to the Little Flock (mai 1847), p. 3.
19. Idem, James White, „Doings of the Battle Creek Conference”, 5 şi 6 octombrie 1861, 

Review and Herald, 8 octombrie 1861, pp. 148, 149.
20. Arthur L. White, „Why SDAs Have No Creed” Adventist Review, 12 Iulie 1948, pp. 6-8.
21. Uriah Smith, „The Reformation Not Yet Complete”, Review and Herald, 3 februarie 

1874, pp. 60, 61.
22. Tim Crosby „A Law Without Profit”, Adventist Review (29 mai 1986), pp. 9, 10.
23. Le Roy Edwin Froom, Movement of Destiny (Washington , D.C.: Review and Herald), p. 253.
24. E.G. White, Manuscript 8a, 1888, citat de Froom in Movement of Destiny, p. 225.
25. E.G. White, Manusctript 12, 1901, autorizaţia nr. 209.
26. „Aspecte de la Conferinţa Generală”, Adventist Review, 20 noiembrie 1883, p. 733.
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27. Ibid.
28. După cum se va arăta în următoarele paragrafe, în timp ce vechii adventişti se opuneau 

„crezurilor”, nu au ezitat să publice declaraţiile lor de credinţă în publicaţiile bisericii. De exemplu, 
James White a trăit nouă ani după „Declaraţia” din 1872 – cea mai complexă declaraţie doctrinală 
din zilele pionierilor (Ellen White a trăit chiar mai mult, 43 de ani). În timpul acesta, publicaţiile 
noastre AZŞ şi fiecare Anuar au purtat mai departe declaraţiile noastre de credinţă. Faptul acesta 
singur sugerează că ei ştiau diferenţa dintre un crez şi o declaraţie a punctelor de credinţă.

29. Articolul „Crez” din Enciclopedia Adventistă de Ziua a Şaptea evidenţiază această 
insuficienţă din partea scriitorilor adventişti de ziua a şaptea, în clarificarea semnificaţiilor 
acestor doi termeni. Articolul acela defineşte crezul ca fiind „o declaraţie formală, oficială a 
credinţelor doctrinale, ca de exemplu Crezul Apostolilor sau Confesiunea de la Westminster”. 
El continuă imediat, declarând că „Adventiştii de Ziua a Şaptea nu au nici un crez formal, deşi 
în Anuarul denominaţional şi în Manualul Bisericii poate fi găsită o declaraţie a punctelor de 
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Cu câţiva ani în urmă, am avut ocazia de a predica evanghelia în 
Kumasi, regiune din Ghana. Africa de vest a fost secole la rând o regiune 
cu orientare animistă şi, în mare parte, tendinţa încă se mai păstrează, deşi 
aproape 80% din populaţie se afirmă creştină. 

Acolo am întâlnit-o pe Eunice Samaah, o fostă preoteasă păgână, 
fetişistă. Istoria ei este marcată de 6 vise, în 4 dintre ele, spune ea, apărându-i 
Isus care a chemat-o şi a învăţat-o ce paşi să urmeze pentru a ieşi din lumea 
dominată de puterea întunericului şi a i se alătura Lui. La scurt timp după cel 
de-al treilea vis, un membru al Bisericii Adventiste Sefwi Wiawso din Ghana, 
a avut, la rândul lui, parte de un vis special. În visul lui, J.K Marfo, a văzut un 
om care i-a spus să ia o Biblie şi să i-o ducă lui Eunice Samaah care locuia în 
Bipoa, în afara oraşului Kumasi din Ghana centrală. Deşi departe de Bipoa, 
fratele Marfo a privit cu toată seriozitatea apelul, neîndrăznind să îl ignore.

În momentul în care Marfo a ajuns în casă, Eunice a trăit o nouă 
posesiune demonică, în prezenţa câtorva membri ai familiei. Marfo i-a 
dat grăbit Biblia unuia dintre cei ce erau acolo. Tatăl lui Eunice l-a întrebat 
apoi pe Marfo: „De ce îi aduceţi o Biblie?” Înainte ca musafirul să poată 
răspunde, duhul rău care o controla pe Eunice a răspuns, reamintindu-i 
tatălui de promisiunea pe care Isus a făcut-o fiicei lui într-un vis anterior. 
Astfel, a afirmat faptul că întunericul nu o mai poate reţine pe fiica lui de a 
se alătura Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea „deoarece nu mai poate ţine 
piept voinţei lui Dumnezeu.”
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Eunice Samaah a început să studieze Biblia, s-a alăturat bisericii şi 
astăzi este un puternic câştigător de suflete pentru noul ei Lider, Domnul 
Isus Hristos.

Provocarea sPiritelor

Provocarea spiritelor demonice în vieţile celor care doresc să îl 
urmeze pe Isus este o luptă foarte reală. Şi este tot la fel de reală astăzi, ca 
în vremurile biblice. Din acest motiv, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
a găsit necesar să ia în calcul includerea acestei probleme în declaraţia 
oficială a punctelor de doctrină1. 

După cum afirma Mike Ryan, vice preşedinte al Conferinţei Generale 
şi director al Misiunii Globale: „Ca biserică, ne-am propus să ajungem la 
cei care trăiesc în fereastra 10/40, unde se află aproape 70% din populaţia 
lumii. Cei mai mulţi dintre aceştia merg la culcare în fiecare seară cu teama 
de duhurile rele în suflet. Invariabil, prima lor întrebare către noi este: „Ce 
poate face Isus să ne scape de spiritele rele?”2

Ce va face Isus? Aceasta este întrebarea.

ISuS şI ACTIvITATeA deMonICĂ

Isus nu a fost străin de activitatea directă a demonilor. Este atât de 
distinctivă în misiunea Lui interferenţa cu lumea întunericului, încât o serie 
de teologi consideră că întâlnirile lui Isus cu demonii relatate în Evanghelia 
după Marcu, de exemplu, reprezintă o caracteristică a acelei evanghelii.3 
Ellen White a mers şi mai departe în a evidenţia impactul prezenţei lui Isus 
asupra lumii întunericului:
 

Perioada slujirii personale a lui Isus printre oameni a 
fost vremea celei mai intense activităţi a forţelor împărăţiei 
întunericului. Timp de veacuri, Satana cu îngerii săi au 
încercat să controleze trupul şi sufletul oamenilor, să aducă 
păcat şi suferinţă asupra lor; apoi a aruncat toate aceste 
acuzaţii pe seama lui Dumnezeu. Isus a descoperit oamenilor 
caracterul lui Dumnezeu. El a rupt puterea Satanei, eliberând 
victimele sale. O viaţă nouă şi o putere din cer lucrau acum la 
inimile oamenilor iar prinţul întunericului s-a ridicat să lupte 
pentru supremaţia împărăţiei sale. Satana a cerut tuturor 
forţelor sale să se unească şi fiecare pas în lucrarea lui Hristos 
a cunoscut împotrivire.4
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Ni se spune că fiinţele umane au devenit locuinţa demonilor care îi 
conduc în satisfacerea celor mai perverse dorinţe. „Feţele umane reflectau 
expresia legiunilor de îngeri răi care îi posedă.”5 Istoricii evrei Iosif Flavius 
şi Filo au crezut de asemenea că, în perioada premergătoare venirii lui Isus, 
în lumea noastră a existat o crescută activitate demonică.6 Există dovezi 
istorice abundente care să evidenţieze această activitate începând cu secolul 
întâi şi până în zilele noastre.7

În vechime, exista concepţia că demonii nu sunt altceva decât spirite de 
morţi.8 Exorciştii foloseau formule magice cu scopul de a îndepărta spiritele, 
formule care fie includeau repetarea unor incantaţii specifice, fie nume cheie 
inserate în locurile potrivite.9 Ei credeau, de asemenea, că, odată cu rostirea 
numelui unui anume demon, li se dădea putere asupra acestuia.10 Această 
practică de a apela un nume cu autoritate asupra numelui unui demon este 
întâlnită şi în Biblie. (Faptele Apostolilor 19:13; Marcu 9:38). Atunci când 
un demonizat zgomotos a apărut în faţa lui Hristos în Capernaum, duhul 
rău încerca să îi facă lui Isus ceea ce exorciştii acelei vremi i-ar fi făcut în 
mod normal lui. Acesta este motivul pentru care demonul L-a identificat 
pe Hristos ca fiind „Sfântul lui Dumnezeu” (Luca 4:34). Această formulă 
de recunoaştere „nu este o confesiune, ci o tentativă defensivă de a câştiga 
control asupra lui Isus, în conformitate cu concepţia obişnuită a timpului 
care pretindea că folosirea exactă a numelui unui individ sau spirit ar conferi 
autoritate asupra lui.”11

Isus însă nu cere nume12, astfel ignorând formulele şi răspunzând cu 
un simplu: „Îţi poruncesc să ieşi” (Marcu 9:25). Abătându-se de la regulă, 
Hristos declara puterea autorităţii Lui ca fiind „Duhul lui Dumnezeu” 
(Matei 12:28).

PuTereA luI ISuS: duhul luI duMnezeu

Este o adevărată minune, că în faţa Mântuitorului, întreaga confe-
deraţie a forţelor răului nu a putut ţine piept. Şi asta în ciuda faptului că 
obiectivul lor final era tocmai împiedicarea planului de mântuire, prin atacuri 
constante asupra lui Isus. El a învins tocmai printr-o dependenţă totală de 
puterea Duhului lui Dumnezeu. „El nu s-a bazat pe atotputernicia care Îi stătea 
la dispoziţie... Renunţase la acea putere înainte de a coborî pe pământ.”13 El a 
spus, „Eu nu pot să fac nimic de la Mine însumi” (Ioan 5:30).

Atunci când Hristos a scos demonul din sinagoga Capernaumului, 
localnicii au fost uimiţi: „ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea 
cu putere [...] toţi au fost cuprinşi de spaimă”, spunând că „El porunceşte 
cu stăpânire şi cu putere duhurilor necurate, şi ele ies afară” (Luca 4:32, 36). 
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Cum aşa? Ele recunoşteau faptul că Isus scotea demonii „prin Cuvântul Lui” 
(Matei 8:16), în loc de a folosi formule elaborate şi incantaţii. Cum a putut El 
să realizeze asta? Datorită faptului că Duhul lui Dumnezeu era asupra Lui ca 
să elibereze pe cei apăsaţi (Luca 4:18).

Ioan Botezătorul deja prezisese faptul că Mesia va rosti „cuvintele 
lui Dumnezeu”, deoarece El nu avea să primească „Duhul Sfânt cu 
măsură” (Ioan 3:34). Aici se afla cheia vieţii Lui de biruinţă asupra puterilor 
întunericului: cuvintele lui Dumnezeu îi sunt date lui Hristos de către un Duh 
nelimitat. Prin cuvintele Lui, „Isus anunţa faptul că eliberarea a sosit şi că 
actele Sale de eliberare au ca ţintă forţele nevăzute care aduc suferinţa 
asupra creaţiei Sale.”14

Atunci când a fost acuzat de scoaterea demonilor prin puterea 
lui Beelzebul, „domnul dracilor” (Marcu 3:22), Hristos a răspuns cu o 
analogie, pentru a arăta cât de ridicolă era concepţia de a-l vedea pe Satana 
luptându-se cu sine însuşi. „Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare 
şi să-i jefuiască gospodăria”, a spus Isus, „decât dacă a legat mai înainte pe 
omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa” (v.27). „Omul tare” în acest 
caz este, în mod evident, Satana. Dar Hristos este Cel mai puternic, lucru 
prezis, de asemenea, de Ioan Botezătorul pe malul Iordanului15, la botezul 
lui Isus: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine.” Care era 
secretul puterii lui Isus, din perspectiva Botezătorului? Faptul că Hristos 
va boteza oamenii „cu Duh Sfânt” şi nu doar cu simpla apă, aşa cum a fost 
cazul lui. (Marcu 1:7,8)

Nu este de mirare că evangheliile descoperă sursa puterii Lui 
asupra demonilor: „Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu” (Luca 11:
20; Matei 12:28). „Degetul” lui Dumnezeu este subînţeles a fi „Duhul” lui 
Dumnezeu. Aceasta este asemănătoare unei alte întâlniri dintre forţele 
binelui şi răului: scena în care Moise este faţă în faţă cu magicienii lui 
Faraon. 

Atunci când Moise a transformat apa în sânge, „vrăjitorii Egiptului 
au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor” (Exod 7:22). Când Moise a lovit 
Egiptul, făcând ca broaştele să acopere ţara, „vrăjitorii au făcut la fel prin 
vrăjitoriile lor” (Exod 8:7). Însă atunci când Moise a atins ţărâna şi păduchii 
au acoperit ţara, „vrăjitorii au căutat să facă şi ei... prin vrăjitoriile lor... dar 
nu au putut. Şi vrăjitorii au zis lui Faraon: aici este degetul lui Dumnezeu’” 
(vs 18,19).

Începând de la a treia plagă, puterea şi magia lui Satana au fost 
insuficiente pentru a face faţă puterii lui Dumnezeu, prin Duhul Său Cel 
Sfânt. Chiar şi păgânii au recunoscut că puterile lor nu erau suficiente în faţa 
Duhului lui Dumnezeu. Duhul e mai puternic decât diavolul. 
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PuTereA CreşTInuluI: duhul luI duMnezeu

Însă asta nu e totul. Cele Zece Porunci au fost scrise cu „degetul” sau 
Duhul lui Dumnezeu (Exod 31:18). Apostolul Pavel citează pe proorocul 
Ieremia atunci când doreşte să vadă lucrarea lui Hristos definitivată în poporul 
lui Dumnezeu: „După acele zile, zice Domnul, voi pune legile Mele în mintea 
lor şi le voi scrie în inimile lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor” (Evrei 8:10).

În ce moment se va declara El Dumnezeul nostru? Atunci când legea 
Sa, caracterul Său va fi scris pe tablele inimilor noastre16, lucru pe care El 
plănuieşte să îl realizeze prin puterea Duhului Sfânt. Din acest motiv ştim că, 
atunci când Isus avertizează cu privire la cei din ultimele zile care vor scoate 
afară demoni şi vor face minuni în numele Său, El le va spune: „Niciodată 
nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine voi toţi care lucraţi fărădelege” 
(Matei 7:22,23). Problema ultimelor zile este înşelătoria, crezul într-o putere 
contrafăcută. Însă Isus nu sugerează aici că trebuie să ne concentrăm atenţia 
asupra legii, pentru a evita înşelăciunea. „Fărădelegea” în acest caz este 
sinonimă cu o necunoaştere a Domnului! (Nu v-am cunoscut niciodată [pe] 
voi care lucraţi fărădelege)

Cunoaşterea lui Dumnezeu este similară cu a avea o relaţie profundă, 
care are ca rezultat ascultarea şi transformarea caracterului. Cu alte cuvinte, 
doar prin puterea Duhului lui Dumnezeu noi devenim asemenea lui 
Dumnezeu, exteriorizând o ascultare naturală şi plină de bucurie.17 Aceasta 
a fost problema lui Lucifer în cer: el a vrut puterea lui Dumnezeu, dar nu 
şi caracterul Său.18 Pe această Piatră-Hristos, pe modelul caracterului Său, 
Duhul Sfânt va construi biserica Sa şi „porţile iadului nu o vor putea birui” 
(Matei 16:18).

MoTIvul PenTru CAre CreşTInII CAd

Asupra fiecărui suflet salvat de sub puterea răului şi 
al cărui nume se află în cartea vieţii Mielului, controversa se 
repetă. Nimeni nu este primit vreodată în familia lui Dumnezeu, 
fără să fi exercitat rezistenţă hotărâtă în faţa duşmanului. Dar 
Cel care a fost speranţa lui Israel şi apărătorul lor, îndreptăţirea 
şi mântuirea lor, El este speranţa bisericii de azi... Hristos nu 
îngăduie nici măcar unui singur suflet, care în umilinţă şi 
credinţă cere protecţia Sa, să treacă sub puterea inamicului.19

Cum se explică atunci că atât de mulţi creştini sinceri sunt vulnerabili 
influenţei şi puterii răului în vieţile lor?
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Luca ne oferă mai multe detalii cu privire la confruntarea dintre 
Hristos şi farisei, care Îl acuzaseră de scoaterea demonilor cu puterea lui 
Beelzebul. El citează pe Isus spunând: „cine nu este cu Mine este împotriva 
Mea” (Luca 11:23). Apoi El ilustrează cazul unui om care, odată eliberat din 
posesia demonică, nu foloseşte această nouă oportunitate de a „umple” casa 
cu Duhul lui Dumnezeu (pentru că aceasta este implicaţia!), ci o lasă goală. 
Atunci când demonul care a fost înainte scos se întoarce şi o găseşte goală, 
nu numai că se gândeşte să reintre în posesia ei, ci face lucrul acesta cu 
ajutorul altor 7 demoni (vs 24-26)! 

„Implicit, în acest mesaj se află avertizarea de a privi cu toată 
seriozitatea lucrarea puternică a lui Dumnezeu prin Isus. Este nevoie de un 
răspuns fără echivoc. Neutralitatea nu este opţiune. Fie Dumnezeu, fie forţele 
răului vor umple golul.”20 Dacă această „casă” nu este umplută de Duhul 
Sfânt, va fi doar o invitaţie şi mai deschisă pentru spiritele întunericului ca 
acestea să vină şi să îşi facă rezidenţa acolo. La urma urmelor, chiar şi în cazul 
lui Isus, odată ce Diavolul a fost îndepărtat din prezenţa Sa prin cuvintele: 
„Pleacă Satano!” (Matei 4,10), „diavolul L-a lăsat până a la o vreme” (Luca 4:
13). Tendinţa vrăjmaşului este de a reveni „la un moment oportun”. 

exeMPlul efeSenIlor

Experienţa credincioşilor din Efes ne slujeşte ca pildă. Efes a fost cel 
mai important oraş în cea mai importantă provincie a imperiului roman. 
Cu o populaţie de mai bine de un sfert de milion, Efes conducea din punct 
de vedere politic, cultural şi economic, fiind situat la intersecţia dintre est şi 
vest. Dar asta nu era totul.

Dintre toate cetăţile greco-romane era „de departe cea mai ospitalieră 
pentru magicieni, vrăjitori şi şarlatani de tot felul.”21 Artemis - sau Diana, 
aşa cum o ştiau romanii – era zeiţa principală. Puterea ei era, după părerea 
lor, chiar şi aceea de a învia morţii! Pavel a petrecut câţiva ani acolo care s-au 
dovedit roditori în seceriş de suflete printre cei mai păgâni dintre păgâni. 

Mulţi dintre convertiţii care se alăturau în număr mare 
bisericii fuseseră înainte afiliaţi cultului închinării lui Artemis: 
practicaseră magia, consultaseră astrologi şi participaseră în 
diferite acte mistice. La baza crezului şi manierei de viaţă a acestor 
convertiţi se afla cea mai adâncă frică de 'puterile' demonice. 
Epistola către efeseni se adresează acestei temeri, în mod nemijlocit, 
şi instruieşte pe noii şi mai vechii credincioşi, în mod egal, cum să 
reziste puternicei influenţe a forţelor întunericului. 22
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Provocarea a fost una foarte serioasă pentru noii creştini – şi anume, 
aceea de a rămâne în Hristos şi de a nu se întoarce la vechile lor practici. 
Atunci când Pavel scrie efesenilor, mesajul de profunzime se distingea în 
contextul marii controverse dintre bine şi rău, în forma lui cea mai violentă.23 
Acesta atinge apogeul odată cu sfatul de a pune toată armătura lui Dumnezeu 
pentru a putea rezista împotriva strategiilor Satanei (Efeseni 6:10,11).

Putem distinge 3 verbe cheie asociate cu lucrarea Duhului în viaţa 
credinciosului. Ele ne oferă cheia cheii victoriei asupra oricărei opresiuni 
demonice. Cuvintele sunt a pecetlui, a întrista şi a umple. 

În Efeseni 1:13 stă scris că: „după ce aţi auzit Cuvântul adevărului 
(Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul 
Sfânt, care fusese făgăduit.” Mai departe Pavel avertizează: „Să nu întristaţi 
pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua 
răscumpărării.” (4:30) Iar în final (5:17,18) sfătuieşte pe cititori „înţelegeţi care 
este voia Domnului... Nu vă îmbătaţi de vin, ... ci fiţi plini de Duhul.”

Procesul este elocvent. Atunci când venim pentru prima dată la Hristos 
în predare deplină a eului şi credem în puterea Lui salvatoare, noi primim 
Duhul Sfânt ca o asigurare a unor lucruri mai mari care îi urmează (Efeseni 
1:13). El este ceea ce avem nevoie pe măsura ce creştem din ce în ce mai mult 
în asemănarea cu Isus. Istoria unui atât de mare număr de creştini care şi-au 
ars manualele de artă a magiei este un exemplu tipic de experienţă a predării, 
trăită de mulţi dintre convertiţii acestei perioade timpurii (Faptele Apostolilor 
19:18,19).24 Ani mai târziu, Hristos a reamintit experienţa efesenilor, marea lor 
predare şi prima lor dragoste pentru El (Apocalipsa 2:4,5).

Noi toţi suntem capabili de a întrista Duhul făgăduinţei prin alegerile 
şi faptele noastre, rupând astfel sigiliul care a fost pus acolo „pentru ziua 
răscumpărării” (Efeseni 4:30). Un aşa-zis picior în prag este tot ceea ce diavolul 
are nevoie pentru a-şi croi drum înapoi în centrul inimii noastre. Făcând loc 
hidosului păcat, îngăduind ocultismului să intre în viaţa noastră sau cedând 
altor păcate, creştinul îşi limitează protecţia care îi aparţine prin Hristos. 

În final Pavel îi îndeamnă pe efeseni şi pe noi astăzi să înţelegem că voia 
lui Dumnezeu pentru noi este ca noi „să fim plini de Duhul Său” (Efeseni 5:18). 
Slujitorul lui Dumnezeu ne avertizează că nevoia noastră de a fi plini de Duhul 
Său este datorată tendinţei noastre de a deveni „vase care pierd lichid”25. În 
cazul efesenilor, Dumnezeu le-a îngăduit ca mai întâi să experimenteze, la 
prima mână, „semnele şi minunile” asociate cu vindecarea prin intermediul 
unei batiste (Faptele Apostolilor 19:11,12). „Însă ei au avut nevoie să crească 
în înţelegerea faptului că puterea lui Dumnezeu este diferită. Ea este primită 
printr-o relaţie intimă cu Domnul Isus înălţat, care îi împuterniceşte să împartă 
autoritatea Lui asupra împărăţiei nevăzute a răului.”26
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ConCluzII

De multe ori, în slăbiciunea noastră, permitem trio-ului „îndoială, 
necredinţă şi mândrie”27 să fie armele folosite de inamicul sufletelor 
noastre pentru a începe erodarea prezenţei Duhului din templul trupului 
nostru (1Corinteni 3:16,17). Deşi avem armătura desemnată să ne protejeze 
împotriva „tuturor săgeţilor arzătoare ale celui rău”, singura noastră 
modalitate de a înfrânge duşmanul este aceea de a lua „sabia Duhului, 
care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6:14,17). Acesta a fost secretul 
succesului lui Hristos (Matei 4:1-11; Isaia 50:4,5). 

Pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de o viaţă de devoţiune 
zilnică, prin care să cunoaştem în mod exact cuvântul lui Dumnezeu pentru 
acea zi. Această lucrare personală devine o necesitate absolută pentru a 
„creşte în harul şi cunoaşterea Domnului nostru Isus Hristos” (2Petru 3:18). 
Dacă vrem să primim Duhul Sfânt în credinţă (Galateni 3:14), trebuie să ne 
educăm urechea pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu deoarece, „credinţa 
vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Romani 
10:17).

L-am întâlnit pe Roger Morneau cu câţiva ani înainte de trecerea 
sa în nefiinţă. Experienţa vieţii sale a devenit cunoscută prin cărţile lui 
publicate în cadrul bisericii noastre. Tânăr fiind, deşi educat într-un devotat 
cămin catolic, el a renunţat la creştinism şi s-a întors spre satanism. Odată 
cu trecerea timpului, s-a implicat din ce în ce mai profund, până când 
doar o singură decizie mai trebuia luată. Îşi va preda el întregul fiinţei sale 
prinţului întunericului sau va continua căutarea în altă parte?28 Aproape 
instantaneu, Dumnezeu l-a aşezat să lucreze lângă un nou angajat, chiar 
în dimineaţa respectivă. Pe măsură ce au ajuns să se cunoască, Roger a 
observat cât de mult cunoaşte noul lui amic Sfânta Scriptură. Intrigat, a 
căutat să studieze împreună cu el. Într-o săptămână, era un om cu totul nou. 
Şi Duhul Dumnezeului viu i-a adus convingerea în suflet cu privire la tot 
ceea ce studiau din Cuvânt. A terminat într-o săptămână un studiu care, în 
mod normal, dura câteva luni. A petrecut numeroase ore în faţa preţiosului 
Cuvânt al lui Dumnezeu. Curând după aceea a fost botezat.

Roger a devenit unul dintre cei mai puternici oameni ai rugăciunii 
pe care i-am cunoscut vreodată. O parte a acestui motiv a fost faptul că el 
a cunoscut puterea întunericului şi a lui Dumnezeu, ca realităţi concrete în 
viaţa sa. Pentru el, Dumnezeul universului a fost un Dumnezeu puternic, 
atotputernic, capabil să îi împlinească fiecare nevoie. Cu câteva zile înainte 
de botezul lui, un consilier suprem, un demon de mare rang, l-a vizitat 
pentru ultima oară. A fost ameninţat cu mari nenorociri, chiar moarte, 
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dacă nu îşi va renega noua sa credinţă descoperită în Dumnezeul creator. 
Demonul l-a intimidat, însă Roger a rămas ferm. El avea un nou Prieten 
acum, Isus, pe care a ajuns să îl cunoască prin studierea Cuvântului. Deşi 
sub constantă ameninţare pe parcursul întregii sale vieţi, Roger Morneau a 
slujit stăpânului Său fără echivoc. Mântuitorul a devenit pentru el totul în tot 
şi Cuvântul, cea mai preţioasă posesie dată lui de Dumnezeu. 

Puterea lui Dumnezeu este în Duhul Sfânt, în Cel care a inspirat 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru omenire. 
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V-aţi întrebat vreodată cum par să aibă loc în biserică schimbări majore? 
Cum a fost posibil ca modul de închinare, muzica şi congregaţionalismul să 
afecteze atât de multe biserici, într-un timp atât de scurt? De-a lungul anilor, 
am reflectat asupra acestei situaţii şi, având posibilitatea de a studia apariţia 
şi dezvoltarea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, am ajuns la concluzia 
că schimbările recente petrecute în comunităţile locale se datorează, în 
principal, schimbărilor semnificative care au avut loc în structura de 
conducere a bisericii locale în decursul secolului XX. 

Schimbările petrecute în structura de funcţionare a bisericii locale au 
avut loc treptat, astfel că doar câţiva le-au putut sesiza. Astăzi, la aproximativ 
150 de ani de la organizarea oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, 
a mai rămas doar puţin din modelul de conducere al Noului Testament, pe 
care pionierii îl adoptaseră la început.

Pentru a înţelege pe deplin această situaţie şi implicaţiile ei, vom 
discuta mai întâi modelul de conducere al Noului Testament în biserica 
locală. Apoi vom vedea cum au adoptat pionierii adventişti acest model. 
După aceea vom urmări cum s-au depărtat adventiştii de acest model 
şi impactul asupra bisericii locale. În final, vom discuta posibilităţile şi 
avantajele restaurării modelului de conducere al lui Hristos în comunitatea 
adventistă locală.

În acest capitol, ne vom limita studiul la biserica locală, nu ne 
vom ocupa de structura de conducere la nivelul conferinţelor, uniunilor 
şi Conferinţei Generale. Informaţii cu privire la organizarea bisericii la 
aceste niveluri pot fi găsite în literatura Conferinţei Generale din 1901, care 
dovedesc conducerea providenţială a Duhului Sfânt în dezvoltarea unei 
structuri organizatorice ce uneşte în mod armonios comunităţile Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea din toată lumea.
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A. Modelul de ConduCere dIn noul TeSTAMenT

organizarea bisericii în noul Testament

Noul Testament ne oferă informaţii cu privire la structura de 
conducere a bisericii creştine. În timpul lucrării Sale pe pământ, Domnul 
Isus Hristos a întemeiat organizaţia şi a pus bazele autorităţii bisericii Sale. 
El a rânduit ca doisprezece dintre urmaşii Săi să-L însoţească în călătoriile 
Sale şi i-a pregătit ca să predice Evanghelia şi să vindece pe cei bolnavi 
(Marcu 3:14,15). Pe aceşti doisprezece i-a numit apostoli (Luca 6:13).

Acest eveniment a constituit primul pas în „organizarea bisericii 
care, după plecarea lui Hristos, avea să fie reprezentanta Sa pe pământ.”1 
Chemarea acestor doisprezece bărbaţi a avut o semnificaţie cu totul specială. 
„Slujba lor a fost cea mai importantă la care fiinţele omeneşti au fost chemate 
vreodată şi a fost întrecută doar de cea a Domnului Hristos... Aşa cum în 
Vechiul Testament cei doisprezece patriarhi stau ca reprezentanţi ai lui 
Israel, la fel cei doisprezece apostoli aveau să stea ca reprezentanţi ai bisericii 
Evangheliei”.2

Biserica din Ierusalim - un model pentru 
bisericile din următoarele generaţii

Cartea Faptele Apostolilor evidenţiază următoarea fază în 
organizarea bisericii – stabilirea modelului nou testamentar de conducere 
a bisericii. Curând după înălţarea Domnului Hristos, ucenicii erau copleşiţi 
de cerinţele bisericii din Ierusalim, care se mărea foarte repede. Pentru a 
face faţă provocărilor întâmpinate, apostolii au împărţit responsabilităţile 
de conducere din cadrul bisericii locale în două domenii principale. Au fost 
aleşi şapte bărbaţi pentru „a servi la mese”, în timp ce apostolii s-au limitat 
la „a stărui în rugăciune şi propovăduirea Cuvântului” (Faptele Apostolilor    
6:2,4). Atât „cei şapte”, cât şi apostolii erau implicaţi în slujire şi predicare, 
dar felul în care erau implicaţi era semnificativ diferit. Ce presupunea fiecare 
din aceste două domenii de slujire a constituit subiectul multor speculaţii.

Comentariul Ellenei White cu privire la aceste evenimente aduce 
multă lumină. Ea a spus că, sub călăuzirea Duhului Sfânt, apostolii au 
început „să schiţeze un plan pentru o mai bună organizare a tuturor forţelor 
de lucru ale bisericii”.3

Care a fost acest plan mai bun în organizarea bisericii? Planul 
prevedea o împărţire în două a lucrului între cei ce slujeau ca lideri spirituali 
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şi cei care aveau în grijă aspectele practice ale lucrării şi finanţele bisericii. 
Apostolii au făcut cunoscut că sosise timpul „când conducătorii spirituali, 
care aveau grija supravegherii bisericii, să fie scutiţi de sarcina distribuirii 
ajutoarelor pentru săraci şi de alte sarcini asemănătoare, astfel încât să poată 
fi liberi să ducă mai departe lucrarea de predicare a Evangheliei.”4 Biserica 
a acceptat acest sfat şi a ales şapte bărbaţi ca diaconi. Ellen White a scris că 
„cei şapte au fost puşi deoparte în mod solemn pentru slujba lor ca diaconi, 
prin rugăciune şi punerea mâinilor”.5 Această acţiune a constituit „un pas 
important în punerea la punct a ordinii Evangheliei în biserică”.6

Numele de „diaconi” pentru aceşti şapte bărbaţi se potrivea perfect 
pentru lucrarea lor de a „sluji la mese”. Acestora, scrie Ellen White, le-a fost 
delegată „responsabilitatea unei lucrări speciale”, care cuprindea atenţia faţă 
de „nevoile individuale” ale fiecăruia, „aspectele financiare ale bisericii”7 
şi „purtarea de grijă faţă de cei săraci.”8 Lucrarea nu-i excludea însă de la 
„propovăduirea credinţei.” Diaconii erau „pe deplin calificaţi să instruiască 
pe alţii în ce priveşte adevărul şi ei s-au angajat în această lucrare cu toată 
seriozitatea şi au avut succes”.9

După uciderea cu pietre a diaconului Ştefan, a izbucnit prima mare 
persecuţie a creştinilor şi credincioşii s-au răspândit în toate regiunile Iudeii 
şi Samariei (Faptele Apostolilor 8:1). De acum înainte, Evanghelia a fost 
proclamată dincolo de graniţele Ierusalimului. 

În armonie cu modelul de conducere al bisericii din Ierusalim, 
apostolii au numit prezbiteri ca lideri spirituali în fiecare biserică (Faptele 
Apostolilor 14:23; Tit 1:5). Această practică explică de ce apostolii, atunci 
când au plecat din Ierusalim pentru a predica Evanghelia şi a evangheliza 
lumea, au numit prezbiteri în Ierusalim care să le ia locul şi nu au lăsat un 
loc gol în acest centru important al bisericii din acel timp. Aceasta explică, 
de asemenea, prezenţa prezbiterilor în biserica din Ierusalim câţiva ani mai 
târziu, cărora Barnaba şi Saul le-au dat ajutoare pentru credincioşii săraci 
din Iudea (Faptele Apostolilor 11:29,30).

Ellen White a considerat structura de conducere a bisericii din 
Ierusalim, cu această împărţire în două a lucrului, ca model pentru biserica 
creştină. Ea a declarat că „organizarea bisericii de la Ierusalim avea să 
slujească drept model pentru organizarea bisericilor din orice alt loc în care 
solii adevărului aveau să câştige adepţi pentru Evanghelie”.10

darurile spirituale

Următorul pas în dezvoltarea organizării bisericii a avut loc după ce 
biserica s-a extins repede în multe părţi. Acum Duhul Sfânt acorda daruri 
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spirituale speciale anumitor persoane din poporul lui Dumnezeu pentru a 
îmbunătăţi funcţionarea efectivă a bisericii. 

Ellen White scria:

Mai târziu în istoria bisericii primare, când în diversele 
părţi ale lumii mai multe grupuri de credincioşi s-au constituit 
în biserici, organizarea bisericii a fost pusă la punct mai 
departe, astfel ca ordinea şi funcţionarea armonioasă să poată fi 
menţinute. Fiecare membru era îndemnat să-şi facă bine partea 
sa. Fiecare trebuia să-şi folosească în mod înţelept talanţii 
încredinţaţi lui. Unii au fost înzestraţi de Duhul Sfânt cu daruri 
speciale – întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; 
apoi, pe cei ce au darul minunilor, apoi, pe cei ce au darul 
tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite 
limbi” (1Corinteni 12:28). Însă toate aceste categorii de lucrători 
aveau să lucreze în armonie. 11

Persoanele care au primit aceste daruri nu aveau să înlocuiască pe 
conducătorii aleşi înainte ca prezbiteri şi diaconi, ci să lucreze în colaborare 
cu aceştia, astfel ca biserica să aibă tot mai mult succes.

Competenţele slujbaşilor 
din biserica locală 

Cu puţin timp înainte de moartea sa, Pavel, sub inspiraţie divină, 
a dat instrucţiuni importante pentru a se păstra în siguranţă structura de 
conducere a bisericii locale.

Într-o scrisoare către Timotei, Pavel a susţinut aplicarea modelului 
organizatoric al bisericii din Ierusalim la celelalte biserici din lume. El a 
prezentat cu atenţie competenţele necesare acelora care aveau să slujească 
în calitate de conducători spirituali (prezbiteri), cât şi a acelora care aveau 
să participe la alte sarcini ale bisericii (diaconi) (1Timotei 3:1-13). În mod 
asemănător, Pavel l-a instruit pe Tit să facă ordine în biserici, prin numirea 
în slujba de prezbiter sau episcop a acelor bărbaţi care întruneau calificările 
necesare (Tit 1:5-9).

În Noul Testament, termenii de „prezbiter” şi „episcop” erau 
interschimbabili. (Tit 1:5,7; 1Timotei 3:1,2). Numele de prezbiter exprima titlul 
şi demnitatea slujbei, în timp ce acela de episcop indica funcţia slujbaşului 
ca „priveghetor” pentru a hrăni şi păstori biserica (Faptele Apostolilor 20:
17,28).12
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Prezbiterul (episcopul), potrivit competenţelor schiţate de Pavel lui 
Timotei, trebuia: 

să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, 
cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în 
stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici 
doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu 
iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa, şi să-şi ţină 
copiii în supunere, cu toată cuviinţa. Căci, dacă cineva nu ştie 
să-şi cârmuiascã bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui 
Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu 
cumva să se îngîmfe şi să cadă în osânda diavolului. Trebuie 
să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, ca să nu 
ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului. (1Timotei 3:2-7)

Aceste exigenţe arată lămurit că Domnul, Acela care este Capul 
bisericii (Efeseni 5:30), este interesat ca, în conducerea bisericii Sale, 
prezbiterii sau pastorii să aibă standarde spirituale şi etice înalte, un raport 
de bună administrare a propriilor lor case şi o bună reputaţie printre 
necredincioşi. Dacă prezbiterul sau pastorul nu are succes ca un conducător 
în propria sa familie, el nu este calificat pentru a conduce o adunare. Pavel 
spunea: „Dacă un om nu ştie să-şi conducă propria casă, cum va putea el 
purta de grijă bisericii lui Dumnezeu? (1Timotei 3:5, NKJV).

relaţiile dintre apostoli 
şi prezbiteri

Oare apostolii şi prezbiterii aveau să deţină aceeaşi funcţie? Dacă 
nu, care era diferenţa? O diferenţă majoră consta în aceea că apostolii 
erau conducători spirituali ce călătoreau, în timp ce prezbiterii erau 
conducători spirituali ai bisericii locale. Apostolii călătoreau de la o biserică 
la alta, înfiinţau noi biserici şi supravegheau funcţionarea bisericilor. Dar 
prezbiterii erau legaţi de o biserică locală şi nu aveau autoritate asupra altor 
biserici. Totuşi apostolii şi prezbiterii lucrau în strânsă legătură în acţiunile 
de conducere ale bisericii.

Conlucrarea lor s-a văzut în controversa majoră cu privire la problema 
dacă şi credincioşii dintre neamuri trebuiau să fie circumcişi. La Ierusalim 
a fost instituit un consiliu care să rezolve conflictul. Cei care trebuiau să 
decidă erau conducători ai bisericilor – atât apostoli, cât şi prezbiteri (Faptele 
Apostolilor 15:2,6).
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Relaţia strânsă dintre apostoli şi prezbiteri se vede şi din cuvântul 
folosit pentru a descrie slujba unui apostol şi cea a unui prezbiter. Când, de 
exemplu, după moartea lui Iuda, apostolii au discutat o înlocuire potrivită, 
Petru a făcut apelul ca „altcineva să preia slujba lui” (Faptele Apostolilor 1:
20). Natura tipului de lucrare pe care acest nou apostol avea s-o îndeplinească 
reiese clar din cuvântul grecesc tradus în unele versiuni biblice ca „slujbă” 
sau episkope, referindu-se la rolul de „priveghetor”. 

Este clar că, încă de la început, apostolii serveau ca priveghetori 
ai bisericii. Apostolul Pavel a implementat modelul de conducere de la 
Ierusalim, în bisericile nou înfiinţate. El descria pe prezbiter ca „un episcop” 
(în limba greacă episkopos) (Tit 1:5,7). În sfatul lui către Timotei, Pavel a 
descris aceeaşi poziţie ca „slujba de episcop” (episkope), care, în acest context, 
se referă la rolul de a priveghea asupra bisericii (1Timotei 3:1, KJV).

Când Pavel s-a adresat prezbiterilor bisericii din Efes, el i-a numit 
din nou pe aceştia „priveghetori”, a căror sarcină era de a „păstori biserica 
lui Dumnezeu”, de a o proteja împotriva a tot felul de erezii care aveau 
să pătrundă în biserică pentru a o distruge (Faptele Apostolilor 20:28-30). 
De unde deducem că o parte importantă a rolului prezbiterilor ca păstori 
este de a întări credinţa membrilor bisericii, prin lucrarea de propovăduire 
a Cuvântului. Pavel i-a dat şi lui Tit un sfat asemănător, explicând că un 
prezbiter trebuie să se ţină de „Cuvântul adevărat, care este potrivit cu 
învăţătura, ca să fie în stare să sfãtuiască în învăţătura sănătoasã, şi să 
înfrunte pe potrivnici.” (Tit 1:9). Vedem din nou paralela strânsă între 
apostoli şi prezbiteri în lucrarea lor şi rolurile în conducere.

Petru a făcut şi el aluzie la relaţia strânsă dintre apostoli şi prezbiteri 
atunci când s-a numit pe sine „un prezbiter ca şi ei” (1Petru 5:1). Se confirmă, 
astfel, faptul că un apostol era considerat şi prezbiter, însă un prezbiter 
călător, a cărui responsabilitate nu era limitată la o biserică locală, ci el slujea 
şi ca evanghelist, întemeind noi biserici. Pavel a demonstrat acest fel de 
conducere atunci când a vizitat din nou bisericile pe care le înfiinţase în Asia 
Mică în călătoriile următoare.

Abandonarea modelului de conducere 
al bisericii de la Ierusalim

În primul secol al erei creştine, prezbiterii au condus bisericile. Totuşi, 
curând după moartea profetului şi apostolului Ioan, structura organizatorică 
a bisericii locale a început să se schimbe. Scrierile unui autor din biserica 
primară, Ignaţiu din Antiohia, scot la iveală începutul unei structuri de 
conducere diferită, în prima parte a secolului al doilea.
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Ignaţiu este primul reprezentant al unei noi forme de conducere a 
bisericii numită „episcopat”. Scrierile sale arată că, la acel timp, prezbiterul 
conducător îşi asumase titlul de episcop. În noua structură a bisericii, 
episcopul stătea în centrul vieţii bisericii, ceilalţi prezbiteri, diaconi şi 
membrii laici fiind supuşi autorităţii sale. 13

Ignaţiu a descris relaţia credincioşilor cu episcopul în următorii 
termeni: „În faţa episcopului trebuie să fim ca înaintea Domnului, să 
privim la el ca la Domnul.”14 „Să-l urmaţi cu toţii pe episcop, aşa cum 
Isus Hristos face cu Tatăl... Nici un om să nu facă ceva ce are legătură cu 
biserica, fără episcop”.15 „Şi, vă spun eu, să-L cinstiţi pe Dumnezeu cu 
adevărat, ca Autorul şi Domnul tuturor lucrurilor, dar pe episcop, ca pe 
marele preot, care poartă chipul lui Dumnezeu ... Căci nu este în biserică 
nimeni mai mare decât episcopul, care slujeşte ca preot al lui Dumnezeu 
pentru mântuirea întregii lumi. Cel care îl cinsteşte pe episcop va fi 
onorat de Dumnezeu, iar cel care îl dezonorează va fi pedepsit de 
Dumnezeu”.16

Acest model de conducere, care introduce încă un nivel de autoritate 
în biserica locală, constituie o îndepărtare de la modelul biblic, deoarece îl 
face pe episcop capul şi centrul bisericii locale. Acest model de slujire a fost 
descris ca fiind prima fază a episcopatului – o conducere a bisericii de către 
episcop. În timp, acest tip de organizare bisericească şi-a atins apogeul în 
cadrul papalităţii.

În decursul secolelor, diverse mişcări de reformă au încercat să 
restaureze modelul Noului Testament de conducere a bisericii. Prin 
intervenţia Providenţei, acest model biblic a fost adoptat de pionierii 
adventişti.
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B. PIonIerII AdvenTIşTI AdoPTĂ
 Modelul nouluI TeSTAMenT

În anii de formare a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, membrii 
acesteia erau credincioşi din diferite biserici, uniţi prin aşteptarea comună a 
revenirii iminente a lui Hristos. Ei au părăsit sau au fost excluşi din bisericile 
lor, atunci când aceste organizaţii au respins proclamarea primei solii 
îngereşti ce pregătea un popor pentru a doua venire. Aceşti credincioşi nu 
aveau dorinţa de a întemeia o altă biserică.

Majoritatea adventiştilor se opuneau oricărei forme de organizare, 
deoarece credeau că aceasta i-ar fi condus la o confuzie similară celei ce exista 
în numeroasele biserici creştine. Totuşi, după ce aceşti credincioşi adventişti 
au descoperit semnificaţia întreitei solii îngereşti, care explica Marea 
Dezamăgire de la 1844, ei au început să vadă treptat că Noul Testament 
prezenta nevoia de ordine şi organizare. Dacă doreau să proclame efectiv 
întreita solie îngerească restului lumii, ei trebuiau să fie organizaţi. În acel 
moment întrebarea era „Cum?”

Intervenţie providenţială

Pe la începutul anilor 1850, Domnul a dat o înţelegere specială micii 
grupe de adventişti care acceptase adevărul cu privire la sanctuar şi sabat, 
care avea să-i conducă să adopte modelul Noului Testament de organizare 
a bisericii.

În 1850, Domnul a dat prin Ellen G. White, profetul bisericii rămăşiţei, 
o viziune care punea în evidenţă faptul că „în ceruri totul este în ordine 
desăvârşită”. Îngerul din viziune a instruit-o să urmeze acea ordine. „Îngerul 
a spus: ‚Priveşte: Hristos este Conducătorul; înaintaţi în ordine, înaintaţi în 
ordine. Acordaţi atenţie fiecărui lucru.’ Îngerul a spus: ‚priveşte şi vezi ce 
desăvârşită, cât de frumoasă este ordinea din ceruri; urmeaz-o.’”17

Doi ani mai târziu, în 1852,18 Domnul i-a dat o viziune cu privire 
la importanţa ordinii în mişcarea adventă, făcând-o conştientă de nevoia 
adoptării unui plan care să-i organizeze pe adventişti în vederea unei lucrări 
de evanghelizare eficientă. În viziune i-a fost arătat că „ordinea Evangheliei 
a fost socotită ca ceva de temut şi neglijată.”19 Aceasta a scos la iveală că 
ordinea este parte constitutivă a împărăţiei lui Dumnezeu. „Este ordine în 
ceruri. A fost ordine în biserică atunci când Domnul Hristos a fost pe pământ 
iar după plecarea Sa, ordinea a fost păstrată cu stricteţe de către apostolii 
Săi.”20 Ordinea va fi în mod special importantă în perioada de încheiere 
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a istoriei pământului: „Şi în ultimele zile, în timp ce Dumnezeu Îşi aduce 
copiii în unitatea credinţei, [începând de la 1844] este mai multă nevoie reală 
de ordine decât a fost vreodată înainte; căci, aşa cum Dumnezeu Îşi adună 
laolaltă pe copiii Săi, Satana şi îngerii lui cei răi sunt foarte preocupaţi de a 
combate această unitate şi a o distruge.”21

O provocare majoră pentru această mişcare lipsită de experienţă au 
constituit-o bărbaţii care intrau în lucrarea Evangheliei fără să fi fost chemaţi 
de Dumnezeu. Viziunea arăta că, sub influenţa lui Satana, „în câmp intrau 
prea repede bărbaţi cărora le lipsea înţelepciunea şi judecata, care poate nu 
îşi cârmuiau bine propria lor casă şi nu puteau păstra ordinea şi organizarea 
asupra celor puţini pe care Dumnezeu li i-a dat în grijă acasă la ei; cu toate 
acestea, ei se simt în stare să poarte de grijă turmei.”22 Alţii aveau un mod de 
viaţă nesfânt, având doar o cunoaştere teoretică a adevărului, însă lipsindu-
le spiritualitatea.23 Iar alţii considerau că Dumnezeu i-a chemat, deşi „le 
lipsea judecata sănătoasă şi chibzuinţa răbdătoare, vorbeau cu lăudăroşie 
despre ei înşişi şi susţineau multe lucruri pe care nu le puteau dovedi din 
Cuvânt.”24 Pe toţi bărbaţii de felul acesta viziunea îi descria ca fiind „bărbaţi 
care şi-au făcut singuri chemarea.”25

Problema cu aceste persoane era că ei simţeau că Dumnezeu i-a 
chemat în lucrarea Evangheliei. Acest lucru a dus la şi mai multă confuzie 
fiindcă „acei bărbaţi care nu sunt chemaţi de Dumnezeu sunt, în general, 
tocmai aceia care sunt cei mai încrezători în faptul că au fost astfel chemaţi 
şi că eforturile lor sunt foarte importante.”26 Unele dintre aceste persoane 
„au succes într-o oarecare măsură şi aceasta îi face pe ei şi pe alţii să creadă 
că ei sunt, în mod sigur, chemaţi de Dumnezeu.” Ellen White a subliniat 
faptul că, dacă aceştia aveau oarecare succes în a conduce pe „copiii sinceri” 
ai lui Dumnezeu să accepte „adevărul prezent”, acest lucru nu constituie o 
dovadă că Dumnezeu i-a chemat.27 „Dacă bărbaţii care s-au chemat singuri 
se aşază acolo unde nu i-a aşezat Dumnezeu şi susţin că sunt învăţători, 
iar sufletele primesc adevărul rostit de către ei, acest lucru nu constituie o 
dovadă că ei sunt chemaţi de Dumnezeu.”28

Lipsa de organizare între adventiştii de la data aceea nu era ceva ce 
nu putea fi rezolvat. Viziunea a arătat că biserica este responsabilă pentru 
încetarea acelei stări de confuzie. Ellen White a declarat:

Am văzut că biserica trebuie să-şi simtă responsabilitatea 
şi să privească cu atenţie şi seriozitate la viaţa, competenţele şi 
felul general de a fi al acelora care pretind că sunt învăţători. 
Dacă nu există o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu i-a 
chemat şi dacă nu dau curs chemării, este de datoria bisericii 
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de a acţiona şi a face cunoscut că aceste persoane nu sunt 
recunoscute ca învăţători de către biserică. Este singurul lucru 
pe care îl poate face biserica pentru a face lumină în această 
chestiune, căci responsabilitatea este asupra ei.”29

Viziunea a arătat Ellenei White că şi biserica din zilele apostolilor a 
fost confruntată cu pericolul învăţătorilor falşi. Pentru a face faţă acestei 
probleme din biserica Noului Testament, Pavel, sub inspiraţie, a prezentat 
o listă de calificări necesare, astfel ca biserica să poate alege şi să desemneze 
în siguranţă pe aceia cu adevărat chemaţi de Dumnezeu, distingându-i de 
învăţătorii falşi. Astfel, „fraţii au ales bărbaţi care au dat o bună dovadă că 
erau în stare să-şi conducă propria lor casă şi să păstreze ordinea în familiile 
lor, şi care să-i poată lumina pe cei care se aflau în întuneric.”30 În Noul 
Testament, o calificare vitală pentru un prezbiter o constituia dovada că 
era în stare să îşi cârmuiască cu succes propria sa casă. Doar aceştia erau 
aprobaţi de către biserică şi Duhul Sfânt; doar aceştia erau puşi deoparte 
prin „punerea mâinilor”.31

Adventiştii trebuiau să urmeze exemplul apostolilor. „Am văzut că 
noi nu suntem mai în siguranţă faţă de pericolul falşilor învăţători, de cum 
erau ei în zilele apostolilor; şi, dacă astfel stau lucrurile, şi noi trebuie să 
luăm măsuri tot atât de speciale ca cele pe care le-au luat ei, pentru a asigura 
pacea, armonia şi unitatea turmei. Noi avem exemplul lor şi ar trebui să-l 
urmăm.”32

Ellen White a accentuat nevoia de a fi urmată Biblia când se decide 
dacă Dumnezeu a chemat anumite persoane în lucrarea Evangheliei. Doar 
acele persoane care întruneau criteriile biblice trebuiau puse deoparte. Ea a 
scris: „Fraţi cu experienţă şi judecată sănătoasă trebuie să se adune laolaltă 
şi, urmând Cuvântul lui Dumnezeu şi având aprobarea Duhului Sfânt, cu 
rugăciune arzătoare, să-şi pună mâinile asupra acelora care au dat pe deplin 
dovada că şi-au primit însărcinarea de la Dumnezeu şi să-i pună deoparte 
pentru a se consacra cu totul lucrării Sale. Acest act va arăta aprobarea de 
către biserică în trimiterea lor ca mesageri pentru a duce mai departe cea mai 
solemnă solie care a fost dată vreodată oamenilor.”33

În sfatul ei, Ellen White a confirmat pe deplin, pentru adventiştii 
de astăzi, valabilitatea calificărilor necesare conducătorilor prezbiteri 
şi predicatori, enumerate în 1Timotei 3 şi Tit 1. Bărbaţii trebuie să fie 
conducători cu succes în „biserica” din casele lor, înainte de a fi desemnaţi 
ca responsabili ai unei adunări a bisericii. Pe tot parcursul lucrării ei, ea a 
accentuat că adventiştii de ziua a şaptea trebuie să aibă în vedere aceste 
calificări prezentate în Biblie.34
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James White întemeiază o organizaţie bazată pe Biblie

Încurajat de revelaţiile providenţiale făcute lui Ellen White, James 
White a luat notă cu regret de starea de confuzie şi dezorganizare care exista 
între adventiştii păzitori ai sabatului şi a făcut apel la ordine şi unitate. Încă 
de timpuriu, în 1853, într-o serie de articole numite „Ordinea Evangheliei”, el 
şi-a făcut cunoscută adeziunea puternică faţă de modelul biblic de organizare 
şi conducere a bisericii.

Fratele White a scris că fundamentele organizării bisericii, sau ordinea 
Evangheliei, au fost prezentate în Biblie. El îndemna ca „eforturi puternice să 
fie concentrate pentru a reface, cât de curând posibil, ordinea Evangheliei.”35 
El a spus: „Ordinea divină a Noului Testament este suficientă pentru a 
organiza biserica lui Hristos” şi a adăugat în mod semnificativ, „dacă ar fi 
fost nevoie de mai mult, ar fi fost dat prin inspiraţie.”36

Calificări necesare prezbiterilor bisericii

În modelul Noului Testament pentru conducerea bisericii, fratele 
White a recunoscut că Domnul este Cel ce îl cheamă pe un pastor. Viitorul 
pastor trebuie să întrunească acele „calificări necesare” care „sunt prezentate 
cu claritate în Cuvânt.”37 Aceste calificări au fost enumerate de Pavel în 
sfatul său către Timotei din 1Timotei 3:1-7.38

Cu privire la cerinţele slujbei de prezbiter sau pastor, el a scris:

Se pare că mulţi din cei care doresc slujba de episcop sau 
prezbiter nu corespund în multe privinţe din cele enumerate 
aici de către apostol. [Episcopul] trebuie să fie „fără prihană”, 
„prevăzător”, „cumpătat”, „răbdător”, „necertăreţ”. El trebuie 
să-şi cârmuiască bine propria sa casă. Cum ar fi posibil ca 
Duhul Sfânt să facă dintr-un bărbat un priveghetor asupra 
preţioasei Sale turme şi s-o conducă (Evrei 13:17), dacă acesta 
nu ştie sau neglijează să-şi cârmuiască proprii copii acasă la el? 
– Aici apostolul face apel la judecata noastră. Şi pare a fi cea mai 
mare absurditate ca un astfel de om să fie chemat să conducă 
biserica. Dumnezeu nu cheamă astfel de oameni. El nu va 
încredinţa suflete în grija lor.39

Fratele White era încredinţat că organizarea bisericii era clar pre-
zentată în Scriptură şi că avea aceeaşi aplicabilitate ca în zilele apostolilor. 
Biblia a constituit Manualul pentru alegerea conducătorilor bisericii.
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relaţiile dintre prezbiterii locali şi pastori

În 1861, la data când se organiza prima conferinţă a adventiştilor de 
ziua a şaptea, James White a publicat cuvântul pe care l-a adresat conferinţei, 
subliniind felul în care trebuie organizată o biserică, slujbaşii ei, datoriile lor 
şi felul cum să fie aleşi aceştia. 

Fratele White a subliniat că, în Noul Testament, erau „următoarele 
clase de conducători şi slujbaşi în biserica creştină... apostoli, evanghelişti, 
prezbiteri, episcopi, pastori şi diaconi”.40 În continuare, el a împărţit 
slujbaşii în două categorii principale: „cei care deţin slujba în virtutea unei 
chemări speciale din partea lui Dumnezeu, şi cei aleşi de către biserică: 
prima categorie cuprinzând pe apostoli şi evanghelişti, cea de-a doua pe 
prezbiteri, episcopi, pastori şi diaconi”.41

Descriind prima categorie de slujbaşi, el numea apostol pe ”oricine a 
fost trimis special de Dumnezeu, în orice veac, pentru a proclama adevărul 
Său”. Acest lucru era, în mod special, aplicabil acelora care sunt chemaţi de 
Dumnezeu pentru a conduce în orice nou adevăr sau reformă; asemenea 
bărbaţi au fost, de exemplu, Luther, Melanchton, Wesley şi William 
Miller.”42 El descria pe evanghelist ca fiind „un predicator al evangheliei, 
care nu era stabilit într-un anumit loc, ci care călătorea ca misionar pentru 
a predica Evanghelia şi a întemeia biserici. Vezi Faptele Apostolilor 21:8, 
Efeseni 4:11 şi 2Timotei 4:5.”43

Biserica locală alegea a doua categorie de slujbaşi – prezbiteri, episcopi, 
pastori şi diaconi. El considera slujba de prezbiter ca echivalent pentru 
cuvintele episcop, pastor şi priveghetor. Termenul de pastor era identificat 
„literal - ca păzitor de turmă, păstor; special - ca pastor, învăţător, o călăuză 
spirituală a unei anumite biserici.”44 Slujba de prezbiter (presbuteros) sau 
episcop (episkopos) este „o slujbă locală, limitată la o anumită biserică”, 
funcţia sa implicând supravegherea şi păstorirea bisericii locale.45 Aici 
prezbiterul era şi pastorul unei biserici.

Rolul unui diacon era acela de slujitor, servitor sau îngrijitor care, 
în biserica Noului Testament „avea sarcina grijii faţă de darurile şi banii 
bisericii, unul care purta de grijă celor bolnavi şi săraci, un distribuitor al 
darurilor (Filipeni 1:1, 1Timotei 3:8,12; Faptele Apostolilor 6:1-6).”46 Femeile 
puteau sluji ca diaconese care „purtau de grijă femeilor bolnave şi sărace 
(Romani 16:1).”47

De aici reiese, evident, că „slujbaşii bisericii care sunt numiţi numai 
de către biserică sunt reprezentaţi de două categorii, adică prezbiterii şi 
diaconii.”48 Biserica locală alegea pe slujbaşi şi diaconi pe baza calificărilor 
biblice specificate în 1Timotei 3:1-10 şi Tit 1:6-9. În conformitate cu practica 
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Noului Testament, predicatorii trebuiau să-şi pună mâinile peste ei (Faptele 
Apostolilor 6:6; Tit 1:5).

Întâlnirile legate de diferite treburi ale bisericii locale trebuiau să fie 
prezidate de cel mai înalt slujbaş al bisericii locale: „Prezbiterul unei biserici 
locale trebuie să acţioneze ca preşedinte în toate întâlnirile pentru diferitele 
probleme ale acesteia”.49 

Funcţia predicatorului

Acest model al Noului Testament de organizare a bisericii a călăuzit 
pe adventiştii de ziua a şaptea, la data organizării lor oficiale ca biserică, în 
1863, şi adventiştii l-au urmat pe tot parcursul anilor care au mai rămas din 
secolul al XIX-lea. În acest timp, pastorii erau folosiţi de diferite conferinţe 
ca administratori şi evanghelişti, pentru înfiinţarea de biserici şi vizitarea 
bisericilor întemeiate deja, care aveau nevoie de sfat. Nici un pastor angajat 
al conferinţei nu funcţiona ca pastor permanent sau „stabilit” într-o biserică 
locală,50 aşa cum era practica în majoritatea bisericilor protestante. James 
White a scris: „Se pare că nu a fost planul lui Hristos ca pastorii Săi să fie 
predicatori salariaţi, stabiliţi într-un anumit loc. Despre primii pastori se 
spune că, imediat după ce şi-au primit înalta însărcinare, ‚au plecat şi au 
predicat pretutindeni, Domnul lucrând prin ei şi întărind Cuvântul prin 
semnele care îi însoţeau’ (Marcu 16:15-20).”51 El a adăugat că „Pavel nu era 
ceea ce se înţelege acum prin ‚pastor stabil’.”52

Prezbiterul sau prezbiterii erau conducătorii aleşi; şi ei, cu sprijinul 
diaconilor şi diaconeselor, aveau să conducă biserica, care era, în esenţă, 
o mişcare laică. Prezbiterii erau responsabili pentru prosperitatea bisericii 
locale.

James White considera lucrarea pastorilor adventişti de ziua a şaptea 
similară celei a pastorilor din biserica primară care, o dată ce intrau într-un 
oraş, începeau să predice şi să înveţe pe oameni Cuvântul, până formau 
un mic grup de credincioşi pe care îi organizau apoi într-o biserică. „Apoi, 
aceşti pastori treceau mai departe într-un nou câmp de lucru. Aceste biserici 
nu erau purtate pe umeri de pastorii lor, ci erau lăsate să-şi susţină serviciile 
divine de închinare cu propriile lor puteri. Din când în când, aceştia le mai 
vizitau pentru a sfătui, întări şi mângâia pe fraţi.”53

Cea mai bună dovadă că un pastor adventist de ziua a şaptea era 
chemat de Dumnezeu o constituia capacitatea sa de a întemeia o biserică. 
Fratele White spunea: „Nu există nici o cale prin care un predicator să-şi 
dovedească mai bine destoinicia decât aceea de a pătrunde în noi câmpuri. 
Acolo el îşi poate vedea roadele propriilor sale eforturi. Iar, dacă are succes 
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în întemeierea de biserici, astfel ca acestea să aducă roadă, el va da fraţilor 
săi cele mai bune dovezi că este trimis de Domnul.”54 Eşecul în a întemeia 
o nouă biserică constituie indiciul că nu Dumnezeu l-a chemat şi că nu este 
nevoie de el în lucrare. El a scris: Dacă pastorii „nu pot pune pe picioare 
biserici şi prieteni care să le susţină, atunci, cu siguranţă, cauza adevărului 
nu are nevoie de ei şi ei au cele mai bune motive să tragă concluzia că „au 
făcut o greşeală tristă când au crezut că Dumnezeu i-a chemat pentru a 
propovădui întreita solie îngerească.”55

Anul 1883 - 
Propunerea de Manual al bisericii 

În 1878 sau 1879, mai mulţi conducători de biserici şi-au exprimat 
dorinţa de a avea un Manual al bisericii. Motivele pentru necesitatea unui 
manual au fost: (1) utilitatea acestuia pentru a ajuta pe „pastorii tineri şi 
slujbaşii bisericii, etc.;” (2) acesta ar duce la „uniformitate în toate părţile 
câmpului;” (3) ar fi de folos „celor fără experienţă”;” şi „ar fi foarte binevenit 
în multe alte privinţe”.56

La sesiunea Conferinţei Generale din 1882, trei lideri ai bisericii, W.H. 
Littlejohn, J.O. Corliss şi H.A. St. John au fost desemnaţi pentru a „pregăti 
un manual” şi a-l supune în anul următor spre „aprobare sau respingere”. 
Manualul propus a fost publicat într-o serie de fascicule în Review and Herald 
(de la 5 iunie până la 9 octombrie 1883) şi editorii au solicitat reacţii şi critici din 
partea cititorilor.57 Aceste articole oferă o idee a ceea ce gândeau mulţi dintre 
conducătorii bisericii în legătură cu organizarea bisericii de la acea dată.58

Structura de bază a bisericii locale

Manualul bisericii propus considera ca model pentru bisericile locale, 
modelul de conducere din Noul Testament. În ce priveşte organizarea 
corespunzătoare a unei adunări, manualul prevedea că ar fi trebuit să existe 
cel puţin patru slujbaşi; bisericile mai mari puteau mări acest număr, potrivit 
cu nevoile lor.

Când era complet organizată, biserica era alcătuită din 
corpul bisericii, sau laicii, şi slujbaşii necesari: - un prezbiter, 
un diacon, o persoană care se ocupa de actele bisericii 
(secretar) şi un trezorier. Acolo unde biserica este suficient de 
mare pentru a face necesar acest lucru, este obişnuit a creşte 
numărul prezbiterilor şi diaconilor în suficientă măsură pentru 
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a se face faţă nevoilor. Slujbele de secretar şi trezorier nu sunt 
menţionate în Scriptură, dar este cât se poate de evident că ceva 
similar lor trebuie să fi existat în biserica primară.59

Cele două categorii de slujbaşi ai bisericii

Manualul enumera slujbaşii din biserica Noului Testament ca fiind: 
1. apostoli; 2. profeţi; 3. evanghelişti; 4. pastori; 5. învăţători; 6. ajutoare; 7. 
prezbiteri; 8. diaconi; 9. diaconese.”60 Aceste slujbe erau împărţite în două 
clase.

Prima clasă cuprindea slujbaşii „generali”. Autoritatea lor provenea 
din „recunoaşterea lor de către biserică pretutindeni” şi din faptul că erau 
„calificaţi pentru lucrarea lor printr-o înzestrare a Duhului Sfânt într-aşa 
mare măsură, încât despre ei se poate spune că vorbesc sau acţionează prin 
inspiraţie.”61

A doua clasă cuprindea „slujbaşii locali”. Aici intrau prezbiterii (sau 
episcopii), diaconii, diaconesele cât şi secretarii şi trezorierii. Aceşti slujbaşi 
erau „de obicei aleşi de către biserica locală”. Responsabilitatea lor era 
limitată la „districtele sau bisericile locale care au fost date în sarcina lor.” 
Aceşti slujbaşi erau călăuziţi de Duhul Sfânt şi „într-o foarte mare măsură, 
de propria lor judecată, fără alt ajutor.”62

Calităţile necesare unui prezbiter local

Creşterea şi prosperitatea bisericilor locale depindea, într-o măsură 
semnificativă, de competenţele slujbaşilor lor. De aceea, era important 
ca membrii lor să înţeleagă pe deplin aceste calităţi necesare pentru a 
putea alege, în mod inteligent, persoane corespunzătoare pentru poziţiile 
respective.63

Cu privire la calităţile necesare unui prezbiter, Manualul atrăgea 
atenţia la diferitele titluri prin care Noul Testament desemna această 
poziţie.

Acesta este numit uneori prezbiter, alteori episcop, iar 
alteori pastor. Termenul original pentru prezbiter în limba 
greacă, este presbuteros ..., cel pentru episcop este episkopos ..., 
iar pentru pastor este poimen. ... Primul se aplică unei persoane 
de vârstă înaintată; al doilea înseamnă priveghetor sau 
administrator; al treilea păstor sau îngrijitor al turmei. Aceşti 
trei termeni luaţi împreună implică faptul că persoana cărora 
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aceştia se aplică trebuie să fie caracterizată prin demnitatea sau 
înţelepciunea pe care o dă vârsta, capacităţile care îl fac în stare 
de a acţiona ca priveghetor sau administrator al bisericii şi acea 
grijă duioasă faţă de turma lui Hristos, pe care păstorii orientali 
o manifestă faţă de turma de oi pe care o au în grijă. 

Nu este necesar a se trage concluzia din semnificaţia 
obişnuită a termenului de prezbiter (sau bătrân) că slujba 
aceasta trebuie dată numai persoanelor în vârstă. Oricui posedă 
înţelepciune şi cunoştinţă, care constituie în mod natural rezultatul 
unei experienţe îndelungate, i se poate încredinţa slujba de 
prezbiter al unei biserici, chiar dacă nu a trecut de floarea vârstei.

Pe lângă calităţile necesare unui prezbiter, sugerate în 
consideraţiile oferite mai sus, mai pot fi adăugate următoarele: 
(a) capacitatea de a învăţa pe alţii în public şi în particular 
(1Tesaloniceni 5:12; Tit 1:9; 1Timotei 5:17); (b) credinţă puternică 
în Dumnezeu, deoarece de la prezbiter se cere să viziteze şi 
să se roage pentru vindecarea celor bolnavi (Iacob 5:14); (c) 
ospitalitate generoasă (1Timotei 3:2; Tit 1:8); (d) experienţă în 
viaţa creştină (1Timotei 3:6); (e) să fie fără prihană (1Timotei 
3:2); (f) cumpătat (1Timotei 3:3); (g) să aibă capacitatea de a-şi 
cârmui bine propria casă (1Timotei 3:4).64

Rezumând aceste calificări, Manualul a concluzionat că „prezbiterul 
unei biserici trebuie să manifeste acele trăsături de caracter care implică 
înţelepciune, discernământ spiritual, credinţă, generozitate, hărnicie şi o 
mare fermitate, temperată de o bunătate asemenea celei pe care un tată o 
dovedeşte faţă de copiii săi.”65

Autoritatea şi îndatoririle prezbiterului local

Manualul prezenta informaţii cuprinzătoare legate de autoritatea şi 
îndatoririle unui prezbiter. Astfel, se spune că „el are răspunderea generală 
asupra a tot ceea ce priveşte interesele acestei sarcini speciale. În virtutea 
slujbei sale, el este conducător nu doar al membrilor bisericii, ci este şi 
conducătorul celorlalţi slujbaşi ai bisericii.”66

Manualul considera îndatoririle unui prezbiter „mai mari ca cele ale 
oricărui alt slujbaş din biserica locală”. Observăm din nou că prezbiterul funcţiona 
ca şi pastor. Despre sarcinile unui prezbiter se făcea următorul comentariu:
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O enumerare parţială a datoriilor unui prezbiter al bisericii 
ar cuprinde următoarele: El ar trebui 1. să conducă toate treburile 
bisericii şi întâlnirile religioase ale bisericii; 2. să pună în mişcare 
toate mecanismele prin care se iau voturi; 3. să prezinte numele 
candidaţilor doritori a deveni membri ai bisericii; 4. să facă cereri 
pentru scrisori pentru cei ce doresc acelaşi lucru; 5. să stabilească 
anumite întruniri; 6 să aibă grijă de cei slabi şi descurajaţi, să 
viziteze pe cei bolnavi; 7. să supravegheze slujbaşii bisericii, să 
aibă grijă ca aceştia să-şi îndeplinească îndatoririle cu credincioşie; 
8. trebuie să examineze registrele secretarului şi trezorierului, 
pentru a vedea dacă sunt ţinute în ordine; 9. în absenţa unui 
pastor, să oficieze botezul şi ritualul Cinei Domnului şi al spălării 
picioarelor, în biserica sa; dar niciodată nu se cuvine ca el să facă 
vreunul din aceste lucruri într-o altă biserică decât biserica sa; 
să aibă o vedere generală asupra vieţii şi comportamentului 
membrilor bisericii, astfel ca nici unul din aceştia să nu trăiască 
în neorânduială; 11. să rezolve toate dificultăţile care s-ar ivi 
între membrii bisericii, în particular, dacă este posibil; dacă nu se 
poate, să aducă pe vinovaţi în faţa judecăţii bisericii; 12. să aibă 
grijă ca toate deciziile bisericii, în toate lucrurile, să fie executate 
în mod corespunzător; 13. să viziteze pe toţi membrii bisericii 
acasă la ei, atât de des cât permit împrejurările.67

o abordare pragmatică în alegerea prezbiterilor

Aceste standarde pentru prezbiteri erau foarte înalte. Cum ar putea 
găsi o biserică o persoană care să poată funcţiona ca prezbiter? Manualul era 
cât se poate de practic în a da instrucţiuni cu privire la felul cum se putea 
găsi o asemenea persoană. Acesta spunea: 

Nu vrem a se înţelege că cine nu întruneşte toate aceste 
cerinţe nu poate fi ales ca prezbiter al unei biserici. Este dificil 
a se găsi un om perfect şi este cu mult mai greu a se găsi un om 
care să fie un prezbiter perfect pentru biserică. Alegeţi cel mai 
bun om pentru această poziţie în biserică, cooperaţi cu el cât 
se poate de mult şi rugaţi-vă ca Dumnezeu să-l ajute să devină 
ceea ce trebuie să fie, în cel mai scurt timp cu putinţă.68

      Chiar dacă un om nu ar avea toate calităţile necesare unui prezbiter, el 
poate fi totuşi ales, avându-se în vedere ca, prin rugăciune şi binecuvântarea 
lui Dumnezeu, în timp, să îşi dezvolte trăsăturile pe care nu le are în prezent. 
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Manualul concluziona în mod practic: „Este mai bine ca o biserică să aibă un 
prezbiter imperfect decât să nu aibă deloc”.69

Hirotonirea prezbiterilor şi pastorilor

Manualul definea hirotonirea ca fiind „o punere deoparte, publică şi 
solemnă, pentru lucrare, în slujbele respective, a persoanelor asupra cărora 
este oficiată.”70 Slujba hirotonirii implica punerea mâinilor şi rugăciunea. 
Hirotonirea însemna două lucruri pentru persoana în cauză. În primul 
rând, ca răspuns la rugăciunile unite ale celor implicaţi în lucrarea de 
hirotonire, avea să aducă „acele daruri şi haruri ale Duhului Sfânt care 
să îl califice pentru lucrarea specială pentru care era pus deoparte”. În 
al doilea rând, avea să acorde „autorizarea ca respectiva persoană să îşi 
îndeplinească datoriile slujbei sale.”71

Trei categorii de persoane aveau să fie hirotonite: pastorii, prezbiterii 
şi diaconii. Serviciul divin de hirotonire al prezbiterilor şi diaconilor era 
asemănător cu cel al pastorilor. Deosebirile constau în locul unde se făcea 
hirotonirea şi sfera slujbei lor. Prezbiterii şi diaconii aveau să fie hirotoniţi în 
biserica locală, iar sfera lucrării lor era limitată la biserica locală.72 Pastorii 
erau hirotoniţi în timpul sesiunilor Conferinţei Generale sau într-una din 
conferinţele statelor din care făceau parte şi ei erau „puşi deoparte prin 
autoritatea bisericii lui Hristos pentru sfânta lucrare de propovăduire a 
Evangheliei.”73 Sfera lor de lucrare era „în mare măsură evanghelistică”.74

lucrarea unui pastor

Până în 1883, pastorii erau, în cea mai mare parte, implicaţi în 
evanghelizare. Manualul raporta:

La această dată, lucrarea pastorilor adventişti de ziua 
a şaptea este în mare parte evanghelistică. Ei acordă atenţie 
bisericilor mai vechi doar atâta cât este nevoie ca să funcţioneze 
în ordine, cea mai mare parte a timpului fiind consacrată 
proclamării adevărului prezent acelora care nu au auzit încă 
solia solemnă legată de revenirea în curând a Domnului Hristos 
şi a judecăţii Sale.”75

Cu toate acestea, Manualul sugera conferinţelor posibilitatea de a 
folosi pastorii care nu erau în stare să facă lucrare de evanghelizare şi care 
îşi limitau lucrarea la bisericile existente. Această remarcă indica începutul 
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unui obicei de a se folosi pastorii ca „pastori stabiliţi într-un anumit loc”, un 
concept respins anterior de către pionierii adventişti.

În acest context, manualul vorbea de două clase de pastori. Cu privire 
la prima clasă, din care făceau parte majoritatea pastorilor, se spunea: „Se 
găseşte în biserica creştină din veacul nostru o clasă de pastori care, deşi au 
succes în special în întemeierea de noi biserici în câmpuri noi, sunt doar de 
puţin folos acelor biserici după ce acestea au fost pe deplin îndoctrinate.”76 
Despre a doua clasă se spune: „Sunt aceia care se pare că sunt potriviţi ca 
să lucreze în special ca pastori în biserici deja existente. Aceştia ar socoti 
foarte dificil, dacă nu imposibil, a avea succes în ceea ce se numeşte exclusiv 
lucrare evanghelistică.”77 Manualul recomanda conferinţelor să aibă în 
vedere această distincţie, astfel ca ambele clase de pastori să poată fi folosiţi. 
„Aceia care au răspunderea conferinţelor ar trebui, de aceea, să recunoască 
această distincţie ca să poată utiliza eforturile ambelor clase de predicatori, 
desemnând fiecăreia lucrarea potrivită.”78

Ellen White avea să se opună cu putere acestei sugestii legate de 
„pastori stabili într-un anumit loc”.

respingerea Manualului de către Conferinţa Generală 

La sesiunea Conferinţei Generale din 1883, Comitetul Executiv al 
Conferinţei Generale, căruia i s-a alăturat un comitet de zece79 persoane 
numite de sesiune, a luat în discuţie propunerea de a adopta Manualul 
bisericii care fusese publicat în Review and Herald.

La sfârşitul deliberărilor, comitetul a respins în unanimitate propusul 
Manual al bisericii. Sora White a luat parte la întâlnirea de comitet, însă nu 
există un raport cu privire la ceea ce a spus comitetului, cu excepţia faptului 
că a „vorbit bine”.80 Totuşi, examinând îndeaproape pe cei ce alcătuiau 
comitetul, am putea desprinde câteva idei cu privire la poziţia ei faţă de 
Manual. Unul din membrii comitetului era fiul său, W.C. White. Cum 
decizia comitetului a fost unanimă, şi el trebuie să fi dezaprobat Manualul. 
Mai mult decât atât, aprobarea de către acesta a cuvântării mamei sale ne 
conduce să tragem concluzia că nici ea nu era pentru acel Manual, ci a 
accentuat autoritatea centrală a Bibliei ca sursă pentru înţelegerea conducerii 
şi organizaţiei bisericii, în loc de a deveni dependenţi de un Manual alcătuit 
de oameni neinspiraţi. Este posibil ca punctul ei de vedere să fie foarte bine 
reflectat în motivele prezentate de comitet pentru respingerea Manualului 
şi în articolul scris de preşedintele Conferinţei Generale pentru a explica 
membrilor bisericii de ce nu aveam nevoie de un Manual.81

Comitetul a dat următoarele motive: 
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Comitetul a hotărât în unanimitate că nu este de dorit 
a avea un Manual al bisericii. Considerăm că acesta nu este 
necesar pentru că noi am depăşit deja cele mai mari greutăţi 
legate de organizarea bisericii, fără a avea un asemenea Manual; 
şi este o armonie perfectă între noi cu privire la acest subiect. 
Multora, acest lucru li s-ar părea ca un pas spre formarea unui 
crez, ori a unui regulament, altul decât Biblia, lucru faţă de care 
noi, ca denominaţiune, întotdeauna ne-am opus. Dacă am avea 
aşa ceva, ne temem că mulţi, în special cei care încep să predice, 
l-ar studia pe acesta pentru a obţine călăuzire în probleme 
religioase, în loc să caute sfat în Biblie şi călăuzirea Duhului lui 
Dumnezeu, ceea ce ar constitui un obstacol pentru o experienţă 
religioasă autentică şi cunoaşterea Spiritului. Tocmai prin 
faptul că au întreprins asemenea paşi, alte corpuri de creştini 
au început mai întâi să-şi piardă simplitatea şi apoi să devină 
formale şi lipsite de viaţă spirituală. De ce i-am imita? Pe scurt, 
comitetul are simţământul că tendinţa noastră ar trebui să fie 
în direcţia simplităţii şi conformării fidele faţă de Biblie, decât 
să ne concentrăm pe definirea minuţioasă a fiecărui punct ce 
vizează administrarea bisericii şi rânduielile bisericii.82

 
La data aceea, Conferinţa Generală aflată în sesiune a votat să se ceară 

preşedintelui să scrie un articol pentru Review, în care să explice acţiunea 
Conferinţei Generale de respingere a Manualului. 

În acest articol, preşedintele a adus cuvinte de apreciere persoanelor 
care au pregătit materialul propus ca Manual al bisericii, lăudându-le că au 
pus laolaltă „multe materiale excelente.”83 Articolul a explicat că motivul 
pentru respingerea Manualului se referea la contextul apariţiei lui, şi anume 
„dorinţa de a avea vreun Manual, indiferent de calitatea lui.”84 I-a încurajat 
pe pastori şi slujbaşii bisericii să privească la Biblie pentru călăuzire în 
lucrarea bisericii şi nu la un Manual scris de oameni neinspiraţi.

Biblia „conţine crezul şi regulamentul nostru. Aceasta îl echipează 
pe deplin pe omul lui Dumnezeu pentru orice lucrare bună.”85 Ceea ce 
nu a fost descoperit în Scripturi cu privire la „organizarea şi administrarea 
bisericii” şi detalierea responsabilităţilor slujbaşilor bisericii şi ale pastorilor 
„nu trebuie definit cu stricteţe şi extras în specificaţii amănunţite, de dragul 
uniformităţii, ci trebuie, mai degrabă, lăsat să fie judecat personal sub 
călăuzirea Duhului Sfânt.”86

Dacă am fi avut nevoie de o „carte de directive”, atunci Duhul Sfânt 
ne-ar fi lăsat una cu ştampila inspiraţiei asupra ei. Omul nu poate dezvolta  
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în siguranţă această chestiune cu judecata lui slabă.”87 Noi trebuie să 
studiem Cuvântul lui Dumnezeu. „Dumnezeu ne cere să studiem principiile 
importante pe care El le descoperă în Cuvântul Său, însă micile amănunte 
cu privire la în punerea lor în aplicare, El le lasă să le judecăm individual, 
promiţând înţelepciune cerească în vreme de nevoie.”88

Pastorii trebuie să depindă mai mult de Dumnezeu decât de fiinţele 
omeneşti. „Pastorii Săi trebuie să aibă acea atitudine în care să-şi simtă 
neputinţa şi nevoia de a căuta pe Dumnezeu pentru lumină şi nu să meargă 
la vreun Manual al bisericii pentru directive specifice, aşezate acolo de 
oameni lipsiţi de inspiraţie.”89

Articolul a scos în evidenţă impactul periculos al unui asemenea 
Manual asupra pastorilor. „Îndrumările detaliate, specifice, duc la slăbiciune, 
nu la putere. Ele duc la dependenţă şi nu la independenţă.”90 Se sugerează 
că este mai bine să facem unele greşeli din care să învăţăm, „decât să avem 
toată calea noastră marcată pentru noi de către alţii”.91

Deşi cei care au fost în favoarea alcătuirii unui Manual nu au 
intenţionat ca acesta să fie un crez sau să aibă autoritatea de a rezolva 
disputele, totuşi, dacă acesta s-ar publica sub auspiciile Conferinţei Generale, 
ar purta cu sine multă autoritate şi ar fi consultat de majoritatea pastorilor 
noştri mai tineri.”92

Care ar fi efectul dacă Conferinţa Generală ar edita un Manual al 
bisericii? „Acesta ar modela treptat întregul corp şi, aceia care nu l-ar urma, 
ar fi consideraţi că nu sunt în armonie cu principiile stabilite ale ordinii 
bisericii.”93 În loc de a face din pastorii noştri oameni cu vederi mai largi şi 
mai independenţi, cu o mai profundă experienţă spirituală şi cu o judecată 
pe care să te poţi bizui, un Manual ar avea tendinţa de a realiza exact 
opusul.94

În concluzie, articolul a îndreptat atenţia către lecţiile oferite de istorie. 
Toate reformele autentice au avut de-a face cu problematica publicării unui 
Manual al bisericii. După ce au atins o anumită mărime, ele au simţit nevoia 
de uniformitate. Pentru a realiza acest lucru, conducătorii bisericii au pregătit 
„directive pentru a călăuzi pe cei fără experienţă. Acestea au crescut în 
număr şi autoritate până când, acceptate de către toţi, au devenit cu adevărat 
autoritare. Se pare că nu există, în mod logic, un punct de oprire odată ce s-a 
pornit pe acest drum, până ce nu s-a atins rezultatul. Istoria lor este înaintea 
noastră; noi nu avem dorinţa de a o urma. Iată de ce ne oprim fără să avem 
un Manual al bisericii, înainte de a porni pe un asemenea drum.”95 Unitatea 
există între credincioşi, însă nu este necesar a avea uniformitate.

Din acest articol reiese în mod evident că recomandarea comitetului 
rezida în părerea că Biblia trebuie să rămână sursa centrală pe care să o 



Modelul biblic de conducere a bisericii locale - Damsteegt 225

consultăm, şi nu un manual scris de oameni lipsiţi de inspiraţie. Nu era 
necesar a prezenta toate detaliile organizării bisericii şi datoriile slujbaşilor 
bisericii pentru a realiza uniformitate în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. 
Pastorii noştri trebuie să-şi simtă întotdeauna propria neputinţă, ceea ce îi 
va conduce să-L caute pe Dumnezeu şi Cuvântul Său pentru lumină, astfel 
ca experienţele lor spirituale să devină mai profunde, judecăţile lor mai 
vrednice de încredere, decât să depindă de un Manual al bisericii.

ellen White se opune ideii de 
„pastori stabili”

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, observăm mai multe discuţii cu 
privire la rolul pastorului şi relaţia lui cu biserica locală. În 1883, Ellen White 
s-a adresat Conferinţei Generale aflată în sesiune, care discuta propunerea 
unui Manual de biserică ce sugera conferinţelor să folosească pastorii care 
puteau lucra ca pastori în bisericile locale. În predica sa, ea a accentuat 
nevoia ca preşedinţii de conferinţe să-şi formeze o experienţă practică în a 
se încrede şi a depinde de Dumnezeu şi nu de a-şi mărturisi problemele lor 
altora, şi, prin urmare, să influenţeze pe pastorii aflaţi sub influenţa lor, să 
dezvolte aceeaşi dependenţă. Apoi, ei trebuiau să înveţe bisericile să facă 
faţă propriilor probleme fără să fie nevoie ca pastorii să le ajute. Ea a spus: 
„Preşedintele unei conferinţe formează pe pastorii din sfera lui de acţiune şi 
împreună ei pot să formeze bisericile, astfel încât nu va fi necesar să cheme 
pe pastorii conferinţei din câmp pentru a rezolva dificultăţile şi disensiunile 
din biserică.”96 Acesta a fost, într-adevăr, un sfat dat de profet la momentul 
potrivit, venind într-o perioadă în care direcţia către „pastori stabili” era pe 
punctul de a fi încorporată într-un Manual oficial al bisericii. Fără îndoială 
că influenţa ei a dus la căderea acelei propuneri.

La scurt timp după Conferinţa Generală de la Minneapolis, Ellen 
White a avertizat pe credincioşi cu privire la pericolul dependenţei de 
pastori în lucrarea pentru bisericile lor. Ea a spus: „Nu depindeţi de pastori 
pentru a face toată lucrarea din biserica voastră şi din regiunea în care vă 
aflaţi”. Sarcina pastorilor este de „a căuta oile pierdute” iar membrii trebuie 
„să-i ajute”. Membrii bisericii „trebuie să aibă lumină în ei”, astfel ca să-şi 
poată purta singuri de grijă.97

Câţiva ani mai târziu, cam la momentul încheierii secolului, Ellen 
White a început să-şi ridice tot mai mult glasul împotriva tendinţei unora 
din bisericile mai mari de a cere pastori care să-şi limiteze lucrarea exclusiv 
la acele biserici.98 Ea a prevăzut impactul negativ al acestui model de 
organizare asupra pastorilor, bisericilor locale şi misiunii mişcării adventiste 
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de ziua a şaptea în evanghelizarea lumii. Ea a atras atenţia spre oraşele mari 
din America şi din alte ţări în care lucrarea nu s-a făcut aşa cum ar fi trebuit, 
pentru că multe din bisericile noastre s-au îndepărtat de călăuzirea Duhului 
Sfânt. Prin urmare, acestea au pierdut din vedere povara câştigării de suflete, 
iar acum cereau pastori care să le facă lucrarea. Ea scria: „Multe biserici, ca 
şi colectivităţi sau individual, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, 
s-au separat de Duhul Său, încât au lăsat sufletele din jurul lor să piară în 
timp ce ele cereau lucrători care să lucreze în biserică. Această cerinţă le-a 
fost îndeplinită, iar cei nepocăiţi şi păcătoşi au fost jefuiţi de solia pe care 
Domnul dorea să le-o dea.”99

Din nou ea sublinia: „Evanghelia trebuie să ajungă la orice naţiune, 
limbă şi popor, iar pastorii nu trebuie să-şi consacre eforturile cu totul numai 
în bisericile care cunosc adevărul. Atât pastorii, cât şi poporul pierd mult 
dacă urmează această metodă de lucru”.100

Tendinţa spre „pastori stabili” a afectat în mod serios implicarea 
conferinţelor în misiunea bisericii. Era secată forţa de lucru disponibilă în 
conferinţă pentru a înfiinţa biserici în noi teritorii. Ellen White spunea:

Poporul nostru a avut multă lumină şi, cu toate acestea, 
o mare parte din forţa noastră pastorală este irosită în biserici, 
pentru învăţarea acelora care ar trebui să fie învăţători; luminând 
pe aceia care ar trebui să fie „lumina lumii”; udând pe aceia de 
la care ar trebui să curgă izvoare de apă vie; îmbogăţind pe aceia 
care ar putea să fie veritabile mine de adevăr preţios; repetând 
invitaţia Evangheliei, astfel ca aceasta să fie răspândită până 
la cele mai îndepărtate regiuni ale pământului, transmiţând 
solia cerului la mulţi care nu au avut privilegiile de care ei s-au 
bucurat; hrănind pe aceia care ar fi trebuit să se afle la drumuri 
şi la garduri, vestind invitaţia: „Veniţi, căci iată că toate sunt 
gata”. Veniţi la ospăţul Evangheliei; veniţi la nunta Mielului; 
“căci iată că toate sunt gata.”101

Cum această tendinţă spre „pastori stabili” continua, Ellen White a 
informat, în mod răspicat, pe membrii bisericii, în 1900, că este de datoria lor 
să spună pastorilor să lucreze pentru cei necredincioşi în timp ce ei, membrii, 
se vor îngriji de serviciile divine ale bisericii şi de sufletele din vecinătatea 
acesteia. Ea a spus:

În loc de a ţine pe pastori să lucreze pentru bisericile 
care deja cunosc adevărul, fie ca membrii bisericilor să spună 
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acestor lucrători: „Mergeţi şi lucraţi pentru sufletele care pier 
în întuneric. Noi înşine ne vom ocupa de serviciile divine ale 
bisericii. Noi vom ţine adunările şi, cu ajutorul Domnului 
Hristos, vom menţine viaţa spirituală. Noi vom lucra pentru 
sufletele care sunt în jurul nostru şi vom înălţa rugăciuni şi 
vom trimite darurile noastre pentru a susţine pe lucrătorii din 
câmpurile care sunt în mai mare nevoie”.102

În anul următor, Ellen White s-a adresat Conferinţei Generale, 
exprimându-şi marea îngrijorare cu privire la pastorii care zăboveau în jurul 
bisericilor, în timp ce existau atât de multe câmpuri în care solia nu fusese 
încă predicată. Plină de mâhnire, ea a exclamat: „Inima mea s-a umplut de 
tristeţe când am privit câmpul şi am văzut locurile fără rod... Cine simte o 
povară pentru sufletele care nu pot primi adevărul până ce acesta nu este 
adus la ele? Pastorii noştri se învârtesc în jurul bisericilor, ca şi când îngerul 
îndurării nu ar face eforturi pentru a salva suflete.”103 Apoi, ea a făcut apel la 
pastori pentru a instrui bisericile nou înfiinţate să nu se bazeze în continuare 
pe grija pastorală, spunând: „Când întemeiaţi biserici, faceţi-le să înţeleagă 
că ele nu trebuie să aştepte ca pastorul să le deservească şi să le hrănească în 
continuare. Ele au adevărul; ele ştiu ce este adevărul. Ele trebuie să fie bine 
înrădăcinate. Ele trebuie să pătrundă adânc, tot mai adânc astfel ca să poată 
ajunge sus, şi tot mai sus. Ele trebuie să fie înrădăcinate şi să aibă temelia în 
credinţă.”104

Bisericile trebuiau formate spre a fi în stare să funcţioneze fără un 
pastor care să fie în preajma lor. Ea a mers atât de departe spunând că, dacă 
bisericile nu puteau funcţiona prin propriile puteri, atunci membrii aveau 
nevoie să se reboteze şi să se nască din nou. Ea a explicat: „Dacă s-au primit 
instrucţiuni corespunzătoare, dacă au fost folosite metodele potrivite, fiecare 
membru al bisericii ar trebui să-şi facă lucrarea ca mădular al corpului. Acesta 
va face lucrare misionară creştină. Însă bisericile mor, ele doresc pastori care 
să le predice... Trebuie să li se spună că, dacă nu pot sta pe propriile picioare, 
fără pastor, atunci trebuie să fie reconvertiţi şi rebotezaţi. Au nevoie iarăşi 
de naşterea din nou.”105

Nu doar bisericile erau de vină, ci şi pastorii erau vinovaţi pentru 
declinul sănătăţii spirituale a bisericii. Ea a continuat: „Dacă pastorii s-ar 
da la o parte, dacă s-ar duce în noi câmpuri, membrii ar fi obligaţi să preia 
răspunderi, iar capacităţile lor ar spori prin folosire.”106

Din nou, la un an mai târziu, ea a protestat cu putere împotriva 
tendinţei crescânde a bisericilor de a cere „pastori stabili”, care să aibă 
controlul asupra bisericilor lor. Această stare de lucruri a produs biserici 
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orientate într-o singură direcţie, cu care ea nu era de acord: „Nu trebuie să 
se ceară pastori stabili pentru bisericile noastre, ci fie ca puterea dătătoare de 
viaţă a adevărului să impresioneze pe membri în mod individual să treacă 
la acţiune, să-i conducă să lucreze cu interes ca să ducă mai departe, în mod 
eficient, lucrarea misionară în fiecare localitate. Fiind mâna lui Dumnezeu, 
biserica trebuie formată şi instruită să aibă o slujire eficientă. Membrii ei 
trebuie să fie lucrătorii creştini devotaţi ai Domnului. Biserica de astăzi este 
prea orientată într-o singură direcţie.”107

A vorbit despre importanţa înţelegerii faptului că lucrătorii 
conferinţelor trebuie să lase bisericile să se descurce singure şi să se 
concentreze asupra necredincioşilor din câmpuri noi, afirmând: „ca o regulă 
generală, lucrătorii conferinţelor ar trebui să plece de la biserici spre noi 
câmpuri, folosindu-şi puterea dată de Dumnezeu în scopul de a căuta şi 
salva pe cei pierduţi.”108

Unii conducători de conferinţe au dorit să justifice rolul unui „pastor 
stabil” prin faptul că acesta avea să rezolve conflictele din diferite biserici. 
Totuşi Ellen White a susţinut că aceasta ar fi în van şi, în ultimă instanţă, 
bisericile vor fi slăbite.

Dumnezeu nu a dat pastorilor lucrarea de a face ordine 
în biserici. De îndată ce ar realiza aşa ceva, vor trebui s-o ia de 
la capăt. Membrii bisericii de care se are grijă şi pentru care 
se lucrează în acest fel, devin nişte fiinţe debile din punct de 
vedere spiritual. Dacă 90% din efortul care a fost depus pentru 
cei ce cunosc adevărul ar fi fost îndreptat către aceia care nu au 
auzit niciodată adevărul, cât de departe am fi ajuns! Dumnezeu 
Şi-a reţinut binecuvântările pentru că poporul Său nu a lucrat 
în armonie cu îndrumările Sale.”109

Ellen White a prezis în continuare că pastorii care îşi vor folosi timpul 
şi talanţii cu membrii, şi nu pentru cei neconvertiţi, vor avea biserici slabe. Ea 
a spus: „Cei ce cunosc adevărul vor ajunge slăbiţi, dacă pastorii vor cheltui 
cu ei timpul şi talanţii care ar trebui folosiţi pentru cei neconvertiţi... Atât 
timp cât membrii bisericilor nu fac nici un efort pentru a da altora ajutorul 
care le este oferit lor, o mare slăbiciune spirituală va urma.”110

Membrii trebuie învăţaţi să lucreze pentru Dumnezeu şi să depindă 
de El, şi nu de pastori. Ea a spus: „Cel mai mare ajutor care poate fi dat 
celor din poporul nostru este de a-i învăţa să lucreze pentru Dumnezeu, să 
depindă de El, şi nu de pastori... Sunt momente când este potrivit ca pastorii 
noştri să ţină în sabat, în bisericile noastre, scurte cuvântări, pline de viaţa şi 



Modelul biblic de conducere a bisericii locale - Damsteegt 229

dragostea lui Hristos. Însă membrii bisericii nu trebuie să aştepte o predică 
în fiecare sabat.”111

Ea instruia pe pastori să „semene seminţele adevărului. Trebuie vizitat 
loc după loc; trebuie ridicată biserică după biserică. Cei care iau poziţie de 
partea adevărului trebuie organizaţi în biserici, iar după aceea pastorul 
trebuie să treacă mai departe, în alte câmpuri, la fel de importante.”112

După ce s-a organizat o nouă biserică, pastorul trebuie să pună pe 
membrii acesteia la lucru, învăţându-i cum să înceapă să lucreze cu succes.

De îndată ce o biserică este organizată, pastorul să pună 
pe membri la lucru. Aceştia trebuie învăţaţi cum să lucreze 
eficient. Fie ca pastorul să dedice mai mult timp pentru învăţare, 
decât pentru predicare. Să înveţe pe oameni cum să dea şi altora 
cunoştinţa pe care ei au primit-o. În timp ce noii convertiţi 
trebuie învăţaţi să caute sfat la cei cu mai multă experienţă în 
lucrare, aceştia trebuie, de asemenea, să fie învăţaţi să nu-l pună 
pe pastor în locul lui Dumnezeu. Pastorii nu sunt decât nişte 
fiinţe omeneşti, oameni atinşi de neputinţe. Domnul Hristos 
este Acela la care trebuie să privim pentru călăuzire.113

Este evident că, în special în ultima parte a vieţii sale, Ellen White, 
cu autoritatea sa profetică, a instruit pe pastori, ca ispravnici, să nu 
mai zăbovească în preajma bisericilor deja stabilite, ci să se implice în 
evanghelizare energică în regiuni nepătrunse. „Pastorii noştri trebuie să facă 
planuri în mod înţelept, ca ispravnici credincioşi. Ei trebuie să fie convinşi că 
nu este datoria lor să stea în preajma bisericilor deja înfiinţate, ci că trebuie 
să facă lucrare de evanghelizare energică, predicând Cuvântul şi făcând 
lucrare din casă în casă în locurile care nu au auzit încă adevărul... Ei vor 
descoperi că nimic nu este aşa de încurajator ca lucrarea de evanghelizare în 
noi câmpuri.”114

Anul 1907 - o carte despre 
organizarea bisericii

La câţiva ani după mărturiile Ellenei White împotriva tendinţei ca 
pastorii să preia controlul bisericilor locale, Review and Herald a publicat 
cartea The Church, Its Organization, Order, and Discipline (Biserica, organizarea 
ei, ordinea şi disciplina), scrisă de J.H. Loughborough. Deşi nu a fost editată 
de Conferinţa Generală, aceasta a funcţionat ca Manual al bisericii pentru 
bisericile locale timp de ani de zile.
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Cartea conţine o mulţime de sfaturi ale Spiritului Profetic şi susţinea 
pe deplin poziţia Ellenei White cu privire la natura evanghelistică a lucrării 
pastorului. Aceasta încorpora, de asemenea, punctul de vedere al lui James 
White cu privire la modelul Noului Testament de organizare a bisericii, 
conducerea prezbiterilor locali şi lucrarea lor ca păstori, învăţători şi călăuze 
spirituale. Aşadar, cartea nu menţiona funcţia pastorului ca „pastor stabil” 
al unei adunări.

Prezbiterul era văzut ca un slujbaş „care avea în grijă o biserică 
locală”115 şi el „trebuia să acţioneze ca responsabil pentru toate întrunirile 
acesteia.”116

ellen White susţine rolul de 
conducători al prezbiterilor 

bisericilor locale

Pe parcursul lucrării sale profetice, Ellen White a dat sfaturi detaliate 
cu privire la ceea ce aştepta Domnul de la prezbiteri. Responsabilitatea lor în 
biserica locală implica o serie de domenii principale: ca subpăstori, să asiste 
membrii cu darurile lor, să dovedească credincioşie în isprăvnicia privind 
finanţele bisericii, să ştie cum să trateze pe membrii greşiţi şi să înalţe 
standardele şi liniile de conduită ale bisericii. Sfaturile ei către prezbiteri, 
prezentate în continuare, arată ce aşteaptă Domnul de la prezbiteri. Dacă 
sunt urmate, bisericile ar putea funcţiona cu desăvârşire fără un „pastor 
stabil”.

responsabilităţile celor 
cu rolul de subpăstori

Ellen White a arătat că prezbiterii locali, ca subpăstori ai turmei lui 
Hristos, au o datorie întreită. Ei trebuie să hrănească şi să privegheze asupra 
membrilor bisericii şi să le ofere acestora un exemplu de stil de viaţă adventist 
de ziua a şaptea.117 Ca şi conducători, ei trebuie să se ferească a fi părtinitori 
faţă de unii dintre credincioşi.118 Ei nu trebuie să-i împingă de la spate, ci, 
cu multă înţelepciune, să îi hrănească în mod neegoist cu hrană spirituală.119 
Ei nu trebuie să fie dictatori, ci trebuie să încurajeze pe membri.120 Slujirea 
celor bolnavi este una dintre responsabilităţile lor.121 În lucrarea lor de 
conducători, ei trebuie să dovedească umilinţa lui Hristos.122

Lucrarea lor nu este numai faţă de membrii bisericii, ci ei ar trebui, 
de asemenea, să lucreze doi câte doi în lucrarea de evanghelizare, printre 
necredincioşi.123
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răspunderea de a educa pe membri 
să-şi folosească darurile lor

Prezbiterii trebuie să facă planuri pentru a educa pe membrii 
bisericilor de a-şi folosi talanţii daţi lor de Dumnezeu.124 Datoria lor este de 
a determina pe fiecare să-şi facă partea în misiunea şi funcţionarea bisericii. 
Ellen White spunea: „Ei trebuie să organizeze lucrurile în aşa fel încât fiecare 
membru al bisericii să aibă o parte de făcut, astfel ca nici unul să nu ducă o 
viaţă fără ţintă, ci pentru ca toţi să facă ceea ce pot în funcţie de darurile pe 
care le-au primit.”125 Ei au răspunderea de „a da fiecărui membru al bisericii 
o parte în lucrarea activă de salvare a sufletelor.” Aceasta este de importanţă 
vitală deoarece este „singura cale prin care biserica poate fi păstrată în stare 
de sănătate şi prosperitate.”126

responsabilităţi pentru a asigura 
o isprăvnicie credincioasă

Prezbiterii au răspunderea de a instrui pe membri să „fie credincioşi 
în a plăti zecimi şi daruri.”127 Ei trebuie să numească slujbaşi ai bisericii 
„care îşi vor oferi cu credincioşie aportul în lucrarea de strângere a 
zecimii”. Dacă ei neglijează această lucrare importantă, care atrage după 
sine fie binecuvântarea, fie blestemul asupra bisericii, ei trebuie eliberaţi 
de responsabilităţile lor şi alţii vor trebui aleşi pentru a face această 
lucrare.128 Aceasta este o sarcină atât de însemnată, încât chiar preşedinţii 
de conferinţe ar trebui să se asigure că prezbiterii iau în serios această 
responsabilitate.129

În cazul în care sunt unii care nu aduc zecimea, este de datoria 
prezbiterilor de a-i vizita pe acei membri care nu şi-au plătit zecimea până la 
sfârşitul anului calendaristic. Ellen White făcea apel: „Prezbiteri ai bisericilor, 
faceţi-vă datoria. Lucraţi din casă în casă, astfel ca turma Domnului să nu fie 
găsită neglijentă în această însemnată chestiune, care atrage după sine o aşa 
mare binecuvântare sau un aşa mare blestem.”130

responsabilitatea de a se ocupa 
de membrii greşiţi

Prezbiterii au datoria de a trata păcatul în biserică în mod imparţial, 
oricât de incomod este acest lucru. Dacă nu vor acţiona în acest sens, ei vor 
fi răspunzători pentru răul care va fi în biserică din această cauză. Ea a spus: 
„Păcatul trebuie mustrat. Chiar dacă vor urma împotrivire şi necazuri pentru 
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prezbiterul bisericii datorită credincioşiei acestuia, el nu trebuie să se abată de 
la adevăratele principii. Păcatul nu trebuie privit în mod părtinitor datorită 
preferinţelor nesfinţite şi anumitor simpatii, cu uşurinţă la o persoană, în 
timp ce la alta acelaşi păcat să fie condamnat. Aceasta este o chestiune cât 
se poate de importantă.” Dacă prezbiterul dă greş în a trata cum se cuvine 
păcatul, şi el aprobă păcatele în viaţa membrilor bisericii, „Dumnezeu îl va 
socoti răspunzător pentru lipsa de credincioşie a fratelui său în slujba lui, cât 
şi pentru răul pe care această situaţie îl va aduce în biserică.”131

Prezbiterii au marea răspundere de a păzi spiritualitatea membrilor şi 
trebuie să stăvilească creşterea comportamentelor şi influenţelor păcătoase. 
Ei nu trebuie să adopte o atitudine de toleranţă faţă de năvălirile din afară 
ale lumii, pentru că aceasta nu este o dovadă de dragoste faţă de păcătos. 
Ellen White afirma:

În special prezbiterii bisericii... nu trebuie să îngăduie, 
în mod nepăsător, membrilor să aibă o purtare nepotrivită 
şi să lase, astfel, răul şi păcatul să se întărească în biserică, 
gândind că aceasta este calea de a arăta dragoste unii faţă 
de alţii. Dumnezeu cere credincioşie în veghere. Cu o mână 
trebuie să vă prindeţi de Dumnezeu în timp ce, cu cealaltă 
mână, în dragoste, să îi prindeţi pe cei greşiţi şi păcătoşi şi să îi 
atrageţi la Isus. Rugaţi-vă împreună cu ei, plângeţi cu ei, aveţi o 
împreună simţire cu sufletele lor, iubiţi-i şi nu-i lăsaţi niciodată. 
Aceasta este dragostea pe care a arătat-o Domnul Isus faţă de 
voi. Trebuie să luptaţi întotdeauna pentru unitate, îngăduinţă 
şi dragoste.132

Deşi prezbiterii locali, în cooperare cu diaconii, sunt răspunzători 
pentru prosperitatea adunării, ei nu au autoritatea de a exclude pe membri. 
În această privinţă, ei trebuie să se consulte cu conferinţa.133 Totuşi ei trebuie 
să procedeze cu răbdare cu membrii greşiţi. Ellen White sfătuia: „În temere 
de Dumnezeu, cu multă umilinţă şi durere pentru cei rătăciţi, care au fost 
răscumpăraţi cu sângele lui Hristos, cu rugăciune serioasă şi umilă, slujbaşii 
potriviţi să se ocupe de cei greşiţi.”134

În această lucrare, prezbiterii locali trebuiau să coopereze îndeaproape 
cu „prezbiterii călători”, care erau pastori itineranţi, angajaţi de conferinţe. 
Ellen White comenta: „Prezbiterii, atât cei locali, cât şi cei călători, sunt 
numiţi de către biserică şi de Domnul ca să vegheze asupra bisericii, ca 
să mustre, să îndemne şi să dojenească pe cei nesupuşi şi să-i aline pe cei 
săraci cu duhul. Nu există pe pământ un tribunal mai înalt ca biserica lui 
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Dumnezeu. Iar, dacă membrii bisericii nu se vor supune deciziei bisericii, şi 
nu se vor lăsa călăuziţi şi sfătuiţi de aceasta, ei nu pot fi ajutaţi.”135

responsabilitatea de a înălţa 
standardele şi liniile de conduită 

ale bisericii

Este datoria prezbiterilor aceea de a avea o atitudine pozitivă în 
biserică. Ei trebuie să refuze a avea o atitudine de nepotrivită simpatie 
faţă de cei ce au îndoieli şi se tot plâng sau să prezinte necazurile într-o 
lumină exagerată; altfel, ei vor deschide uşa pentru sugestiile şi ispitele lui 
Satana.136 În lucrarea lor, ei trebuie să fie pregătiţi să facă faţă unor persoane 
care critică conducerea bisericii.137

Prezbiterii sunt chemaţi, în orice vreme, să înalţe standardele bisericii 
şi să-şi ia seva de la Hristos ca Viţa cea vie, astfel ca să fie plini de Hristos şi 
asemenea Lui. Dacă inima lor nu este transformată prin har, bisericile s-ar 
descurca mai bine fără asemenea prezbiteri sau pastori.”138

Prezbiterii nu trebuie să devină mândri, ci trebuie să fie conştienţi că 
doar umilinţa îi face vrednici de onoarea slujbei de prezbiter. „Să nu uite că 
nu slujba îl face pe om, ci că el trebuie să îşi onoreze slujba în faţa îngerilor 
şi a oamenilor.”139

O importantă sarcină a prezbiterilor este aceea de a aduce unitate între 
credincioşi astfel ca membrii „să poarte de grijă unii altora, să se sfătuiască 
unii pe alţii”. Veghind asupra treburilor bisericii, pentru a preveni starea de 
confuzie, prezbiterii trebuie „să mustre, să îndemne şi să dojenească pe cei 
nesupuşi şi să aline pe cei săraci cu duhul”, arătând membrilor nevoia de a 
respecta şi accepta deciziile bisericii.140

În final, Ellen White a avertizat pe prezbiteri să susţină standardele 
bisericii şi să nu folosească în nici un caz influenţa lor pentru a conduce 
„biserica spre lume, ci, mai degrabă, afară din lume.”141
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C. AdvenTIşTII ABAndoneAzĂ 
Modelul de ConduCere 

Al nouluI TeSTAMenT

Aşa cum am văzut mai devreme, curând după moartea apostolului 
profet Ioan, mulţi dintre creştinii bisericii primare au abandonat modelul de 
conducere al Noului Testament cu prezbiterii ca supraveghetori ai bisericii 
locale, adoptând o conducere a bisericii care se concentra asupra episcopului 
în calitate de conducător al adunării, în timp ce prezbiterii funcţionau ca 
asistenţi ai acestuia. În mod asemănător, curând după moartea profetului 
şi solului bisericii rămăşiţei, Ellen White, adventiştii de ziua a şaptea 
au înlocuit conducerea prezbiterilor locali cu o structură de conducere 
centrată pe predicator sau pastor, în care prezbiterii funcţionau ca ajutoarele 
acestuia.

Vom descoperi acum motivele pentru această tranziţie în conducere. 
Mai întâi, vom investiga eşecul prezbiterilor şi al membrilor de a-şi lua în 
serios responsabilităţile, apoi vom examina acceptarea practicii de a avea 
„pastori stabili” şi, în final, vom urmări instituţionalizarea poziţiei de 
conducere a pastorului în biserica locală şi, totodată, declinul proporţional 
al autorităţii prezbiterilor.

eşecul prezbiterilor şi 
al membrilor

Planul lui Dumnezeu pentru biserica locală nu a fost implementat cu 
succes. Prezbiterii şi slujbaşii bisericilor nu au reuşit să-i facă pe membri să 
se implice în misiunea bisericii. Cercetând această problemă, Ellen White 
şi-a pus întrebarea:

Care este problema pentru care prezbiterii şi slujbaşii 
bisericii nu se trezesc şi nu caută cu rugăciune serioasă şi efort 
hotărât ca să pună pe membrii bisericii la lucru? Duc prezbiterii 
din aceste biserici vreo povară? Simt ei vreo grijă pentru 
sufletele din turma păşunii lui Dumnezeu? Îşi umilesc ei inimile 
înaintea lui Dumnezeu şi se prind ei prin credinţă de harul lui 
Hristos, se depărtează ei de păcat şi cred ei că pocăinţa lor este 
primită de Dumnezeu? Sunt ei evlavioşi? Sunt ei consacraţi lui 
Dumnezeu? Prezbiterii şi slujbaşii bisericilor se vor apropia ei 
mai mult de Dumnezeu, vor învăţa ei acum, în timpul de probă, 
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lecţiile Domnului Isus Hristos şi le vor practica ei până ce vor 
ajunge pe culmile credinţei şi vor cere o viziune mai clară, mai 
spirituală a situaţiei?142

Ea deplângea faptul că prezbiterii şi alţi slujbaşi nu au avut succes în 
a oferi ocazii ca fiecare membru să se implice în lucrare. Ea spus că „acest 
lucru nu s-a făcut în trecut şi doar puţini sunt cei ce îşi dau seama ce mult  s-a 
pierdut în această privinţă.”143

O altă zonă în care prezbiterii au dat greş a fost aceea că nu au 
întemeiat puternic pe membri în solia adventă. Ellen White a pus întrebarea 
test: „Au avut grijă prezbiterii şi diaconii bisericii de cei slabi şi cei ce s-au 
abătut de pe cale? Au fost ei conştienţi că cei şovăielnici sunt în pericolul 
de a-şi pierde sufletele? Aţi încercat voi, prin cuvânt şi faptă, să le aşezaţi 
picioarele celor ce se abat de pe cale, pe Stânca cea veşnică?” Pentru a 
îndrepta această situaţie ea a susţinut „nevoia grabnică de reformă în fiecare 
ramură a lucrării.”144

Când examinăm eşecul conducătorilor bisericii locale, trebuie să 
fim conştienţi că entuziasmul şi povara pentru sufletele pierdute, care a 
însufleţit pe pionierii de la început, dispăruseră deja, în mare măsură. Starea 
laodiceană s-a infiltrat printre membri145 şi aceasta a avut un asemenea 
impact asupra bisericii, încât Ellen White i-a învinuit de întârzierea celei 
de-a doua veniri.146 Spre sfârşitul vieţii sale, chiar i-a acuzat pe membri că 
ar repeta „nesupunerea” Israelului din vechime. Ea a scris: „S-ar putea să 
trebuiască să mai rămânem mulţi ani în această lume din cauza nesupunerii, 
aşa cum au făcut copiii lui Israel.”147

În acest fel, atât eşecul conducătorilor bisericilor locale, cât şi apatia 
membrilor au creat un climat care a fost responsabil pentru schimbarea din 
structura de conducere a bisericii.

o biserică în tranziţie

Atât timp cât s-a auzit glasul profetic al lui Ellen White, majoritatea 
conducătorilor adventişti de ziua a şaptea au urmat modelul de conducere 
al Noului Testament, pe care ea l-a susţinut. Aceasta însemna că prezbiterul 
sau prezbiterii locali erau responsabili pentru conducerea din biserica locală. 
Adunarea îi alegea pentru o perioadă de un an. Prezbiterii răspundeau în 
faţa bisericii locale pentru prosperitatea acesteia. În fiecare an performanţele 
lor erau examinate şi evaluate. Dacă membrii erau mulţumiţi de felul 
cum conduceau ei, aceştia mai erau aleşi pentru încă un an; dacă nu erau 
mulţumiţi cu performanţa lor, nu mai erau realeşi.
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Din când în când, „prezbiterii călători” – pastorii – vizitau aceste 
biserici şi ofereau asistenţă şi instruire pentru membri. Aceşti prezbiteri 
călători lucrau în strânsă colaborare cu prezbiterii locali, dar nu erau 
„pastori stabili” ce se aflau în preajma vreunei adunări, cu excepţia câtorva 
din bisericile mai mari.

Aşa cum am mai văzut, Ellen White s-a opus cu putere tendinţei de 
a avea „pastori stabili”, un model de organizare bisericească ce exista în 
majoritatea bisericilor protestante. Adventiştii de Ziua a Şaptea nu trebuiau 
să le urmeze exemplul, căci adventiştii erau biserica rămăşiţei din profeţia 
biblică – o mişcare profetică a cărei misiune şi mandat era de a pregăti 
întreaga lume pentru revenirea în curând a lui Isus. Ei nu constituiau doar 
o altă biserică ce se concentra asupra creşterii membrilor ei şi a menţinerii 
prezenţei ei în societate.

După moartea profetului, nu a mai putut fi auzită vocea care a vorbit 
cel mai puternic împotriva ideii ca pastorii să preia controlul sau să stea în 
preajma bisericilor locale. Ca urmare a eşecului prezbiterilor şi membrilor 
de a-şi aduce la îndeplinire responsabilităţile în biserica locală, a început 
să aibă loc o schimbare treptată, astfel că modelul de conducere al Noului 
Testament a fost abandonat şi înlocuit cu modelul „pastorului stabil”. 
Având un „pastor stabil”, plătit, cu răspundere asupra uneia sau mai multor 
biserici, oficialii bisericii au considerat că acest lucru ar fi mai benefic decât 
să aibă prezbiteri ineficienţi care să aibă răspunderea unei adunări.

Denumirea de „pastori stabili” a avut un impact dramatic asupra 
rolului conducător al prezbiterilor din adunări. Cu pastorul în frunte, ca 
cel mai important conducător în structura organizatorică a bisericii locale, 
comitetul bisericii locale, după pastor, a devenit glasul decisiv în ce priveşte 
conducerea, fiind responsabil pentru direcţia de mers a bisericii locale. 
Acum, influenţa prezbiterului a fost, în general, redusă, el având un rol 
conducător în lucrările de pe platformă, în frângerea pâinii la Cină, în darea 
unor sfaturi comitetului comunităţii, în vizitarea membrilor şi ajutorarea 
pastorului local. La aproape douăzeci de ani după moartea lui Ellen 
White, această schimbare în ce priveşte autoritatea prezbiterilor era deja 
instituţionalizată prin adoptarea primului Manual al Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea în 1932.148
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PrIMul MAnuAl Al BISerICII (1932)

Transferul autorităţii prezbiterului 
la „pastorul stabil”

Manualul şi-a dat acordul asupra poziţiei de „pastor stabil”, un 
concept faţă de care Ellen White s-a opus atât de mult, şi l-a încorporat în 
structura organizatorică a bisericii adventiste locale. Acum, pastorul, care 
era numit de conferinţă în biserica locală, prelua autoritatea prezbiterului şi 
devenea pastorul şi conducătorul acelei biserici locale. Prezbiterul era încă 
recunoscut ca fiind cel mai înalt slujbaş şi conducător religios în bisericile 
locale în care nu exista un „pastor stabil”. Manualul prevedea că: „În 
lucrarea şi organizarea bisericilor, cu excepţia acelora în care conferinţa a 
trimis un pastor local, slujba de prezbiter rămâne ca cea mai înaltă şi cea 
mai importantă.”149 „Prezbiterul bisericii locale, în absenţa pastorului, este 
conducătorul religios al bisericii.”150

Prezbiterul sau prezbiterii bisericii locale au devenit acum ajutoare 
ale pastorului local. Manualul bisericii spunea: „În cazurile în care 
comitetul conferinţei desemnează un pastor hirotonit care să lucreze cu o 
biserică locală, acesta trebuie considerat ca slujbaşul cel mai important, iar 
prezbiterul local ca ajutor al său.”151

Este foarte interesant de observat că pastorul, ca cel mai înalt slujbaş 
din perspectiva conferinţei, nu era răspunzător în faţa bisericii locale, ci 
faţă de conferinţă. Manualul prevedea: „Pastorul este responsabil în faţa 
comitetului conferinţei şi slujeşte biserica în calitate de angajat al conferinţei.” 
În schimb, prezbiterul local continua să rămână „răspunzător în faţa bisericii 
şi a comitetului bisericii.”152

Comitetul bisericii a devenit acum corpul important pentru 
conducerea bisericii. Prezbiterul nu mai era preşedintele acestuia; în 
locul lui era pastorul local. Manualul prevedea: „Pastorul care deserveşte 
biserica în mod regulat ca pastor, funcţionează, de obicei, ca preşedinte 
al comitetului bisericii.”153 Comitetul bisericii era alcătuit din: „pastor; 
prezbiterul sau prezbiterii; diaconi; secretar; trezorier, conducătorul cu 
lucrarea misionară, dacă acesta era altul decât prezbiterul; secretarul 
misionar al bisericii; dirigintele şcolii de Sabat; şi conducătorul misionarilor 
voluntari; şi, acolo unde se socotea potrivit, încă doi sau trei membri aleşi 
de biserică.”154

Componenţa comitetului arată că autoritatea de conducător 
a prezbiterului a fost substanţial redusă. Cu toate acestea, prezenţa 
conducătorilor, întăriţi prin binecuvântare, în comitetul comunităţii era 



AICI STĂM! - o evaluare a tendinţelor din Biserică238

încă substanţială deoarece toţi prezbiterii şi diaconii erau încă membri ai 
acestuia.

Cu privire la comitetul de numiri, Manualul prevedea că acesta nu 
avea membri ex officio (din oficiu). „Pastorul bisericii putea fi ales ca membru 
al acestui comitet, având în vedere că numirea sa în biserică nu constituia 
o acţiune a comitetului de numiri.”155 Cu toate acestea, dacă biserica nu 
îl numea în comitetul de numiri, „comitetul trebuia să apeleze la sfatul 
lui.”156

Biserica locală putea încă să aleagă pe prezbiter(i), dar nu pe pastor. 
Distincţia între prezbiteri şi pastori se făcea pe baza darurilor speciale pe 
care Domnul le dă bisericii Sale în Efeseni 4. Citând din Spiritul Profetic, 
Manualul spunea:

Dumnezeu are o biserică, iar aceasta are o lucrare 
rânduită de sus. „Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, 
pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru 
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Hristos: până vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om 
mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos...”157

Comitetul conferinţei numea şi desemna pastori care, la rândul 
lor, dădeau socoteală în faţa conferinţei.158 Deoarece pastorii îşi primeau 
acreditarea de la conferinţe, ei “sunt responsabili faţă de conferinţă şi nu faţă 
de vreo biserică locală din conferinţă.”159

Manualul prezenta cu claritate autoritatea pastorului în biserica 
locală: “Odată numit într-o biserică locală ca lucrător sau pastor, pastorul 
hirotonit se află, ca importanţă, deasupra prezbiterului sau prezbiterilor 
locali şi aceştia din urmă slujesc ca asistenţii lui.”160 

Cu privire la rolul pastorului în biserica locală, Manualul spunea:

În virtutea hirotonirii sale în lucrare, el este calificat 
să funcţioneze în toate ritualurile şi ceremoniile bisericii şi 
este răspunzător de aceste servicii divine. El trebuie să fie 
conducătorul spiritual şi sfătuitorul bisericii. El trebuie să-i 
instruiască pe slujbaşii bisericii în privinţa datoriilor lor şi să-i 
sfătuiască să le aducă la îndeplinire şi să-i ajute să facă planuri 
în toate domeniile de lucrare şi activitate a bisericii. În virtutea 
numirii sale ca pastor, el este un membru în comitetul bisericii 
locale şi slujeşte ca preşedinte al acestuia.161
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Iarăşi, Manualul sublinia: „Pastorii sau pastorii asistenţi nu sunt 
numiţi sau aleşi în aceste poziţii de către biserica locală. Legătura lor cu 
biserica este prin desemnarea care se face de către comitetul conferinţei şi 
această numire poate fi anulată în orice moment.”162

Odată ce primul Manual al Bisericii a fost emis, au avut loc schimbări 
care arată o influenţă crescândă a pastorilor locali şi declinul autorităţii 
prezbiterului (prezbiterilor), aşa cum vom vedea în cel mai recent Manual 
al Bisericii.
 

Manualul Bisericii din anul 2000

Prezentul Manual al Bisericii, emis la aproximativ 70 de ani după cel 
dintâi, arată o creştere a autorităţii pastorului în biserica locală, în comparaţie 
cu Manualul din 1932.

Predicatorul care deserveşte biserica locală ca pastor continuă să fie 
cea mai înaltă autoritate, în timp ce prezbiterii sunt ajutoarele lui. Pastorul 
slujeşte, de asemenea, ca preşedinte al comitetului bisericii locale, cu 
excepţia cazurilor când acesta cere unui prezbiter să slujească temporar în 
această poziţie.163

Pe lângă prezidarea comitetului bisericii locale, influenţa pastorului 
asupra comitetului de numiri al bisericii s-a mărit. El slujeşte acum ex officio 
(din oficiu) ca preşedinte al comitetului de numiri. Aici influenţa sa în 
procesul de alegere a noilor slujbaşi poate fi substanţială.164

Manualul prezent menţionează existenţa unui “comitet de prezbiteri” 
care este descris ca un comitet numit de către comitetul bisericii locale.165 
Autoritatea prezbiterului (prezbiterilor) este redusă la aceea de rol de 
sfătuitori. Când o biserică locală are un comitet de prezbiteri, pastorul 
funcţionează, în general, şi ca preşedinte al comitetului de prezbiteri.

Toate aceste schimbări petrecute indică faptul că, de la moartea glasului 
profetic din Biserica Adventistă, pastorul şi-a sporit în mod semnificativ 
influenţa, el fiind preşedinte al comitetului bisericii locale, al comitetului de 
prezbiteri, al comitetului de numiri şi, în general, al comitetului care alege 
comitetul de numiri. Concomitent, autoritatea prezbiterului (prezbiterilor) a 
scăzut drastic.

În prezent, Manualul recomandă ca, în componenţa comitetului 
bisericii locale, să intre următorii membri: prezbiterul (prezbiterii), primul 
diacon, prima diaconeasă, trezorierul, secretarul, conducătorul cu lucrarea 
personală, secretarul cu lucrarea personală, responsabilul cu serviciile 
faţă de comunitate şi/sau responsabilul Dorca, dirigintele Şcolii de Sabat, 
responsabilul cu lucrarea de familie, responsabila cu Misiunea femeii, 
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coordonatorul activităţilor pentru copii, secretarul cu educaţia, conducătorul 
asociaţiei Cămin şi Şcoală, conducătorul Societăţii Adventiste a Tinerilor, 
directorul Clubului de Exploratori, directorul Clubului Cutezătorilor, 
coordonatorul de interese, preşedintele comitetului de comunicaţii sau 
secretarul cu comunicaţiile, conducătorul lucrării de sănătate, responsabilul 
cu isprăvnicia creştină şi conducătorul pentru libertatea religioasă.166

În comparaţie cu Manualul din 1932, prezenţa slujbaşilor întăriţi prin 
binecuvântare este în scădere în comitetul comunităţii. În 1932, toţi diaconii 
şi prezbiterii întăriţi prin binecuvântare făceau parte din comitet; acum, 
doar prezbiterul (prezbiterii) şi primul şi prima diaconeasă sunt membri ai 
comitetului. În plus, ca rezultat al extinderii comitetului până la un număr de 
aproximativ douăzeci de membri fără binecuvântare, influenţa prezbiterilor 
în comitetul bisericii locale s-a tot redus. Dacă suntem conştienţi că fiecare 
membru al comitetului are un vot, glasul prezbiterilor cu binecuvântare a fost 
redus atât de mult încât moţiunile pot fi votate foarte uşor, fără a se ţine seama 
de obiecţiile prezbiterilor. Această situaţie a avut consecinţe semnificative şi 
serioase, în special când a fost vorba de probleme controversate cum ar fi stilul 
de închinare, standardele şi spiritualitatea adunărilor. 

efectele modelului actual de conducere 
asupra prezbiterilor locali

De-a lungul anilor, câţiva pastori adventişti au vizitat şi studiat 
megabisericile protestante considerate a fi de succes. Câţiva dintre aceşti 
pastori au încercat să aducă în bisericile noastre modelul de închinare din 
aceste megabiserici, în speranţa că bisericile lor vor creşte cu putere, vor atrage 
mai mulţi neadventişti şi vor opri pe tinerii noştri să părăsească biserica.

În multe biserici adventiste, aceste schimbări drastice au întâmpinat 
rezistenţă, în special din partea prezbiterilor. Totuşi, datorită scăderii 
autorităţii prezbiterilor, aceste schimbări au putut fi introduse fără multă 
greutate, în ciuda opoziţiei prezbiterilor. Cu excepţia bisericilor mai mari, 
care aveau mai mulţi prezbiteri în comitetele lor, în majoritatea bisericilor 
locale, prezbiterii constituie un glas minoritar în comitetul comunităţii. 
Votul unui prezbiter are tot atâta valoare cât cel al responsabilului cu viaţa 
de familie sau al responsabilului cu libertatea religioasă. Dacă pastorul vrea 
să facă schimbări substanţiale în biserică şi dacă el are sprijinul majorităţii 
din comitetul comunităţii, prezbiterii cu binecuvântare nu pot face nimic 
pentru a opri aceste schimbări. Astăzi, prezbiterii funcţionează doar ca 
nişte consilieri, nu conducători, deoarece ei au fost lipsiţi de autoritate. 
Această situaţie în ce priveşte conducerea bisericii locale, în care majoritatea 
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comitetului bisericii determină direcţia de mers a bisericii locale, este foarte 
departe de modelul de conducere al Noului Testament.

În unele biserici mari, pastorii locali au folosit diverse strategii pentru 
a reduce numărul prezbiterilor din comitetul bisericii locale, astfel ca 
prezbiterii să nu se mai poată opune schimbărilor controversate din modul de 
închinare. Într-o adunare mare, pastorul a prezentat membrilor o propunere 
prin care dorea să facă comitetul bisericii locale „mai uşor de condus” prin 
eliminarea „uscăturilor”. Acest lucru s-a făcut prin restrângerea numărului 
de prezbiteri care puteau vota în comitet de la 28 la 5, o reducere de mai mult 
de 80%. Fără ca măcar să discute propunerea cu fiecare dintre prezbiteri, sau 
să obţină consimţământul sau reacţia lor, propunerea a fost repede prezentată 
şi aprobată prin vot secret într-o dimineaţă de sabat, între şcoala de sabat şi 
serviciul divin. La următoarea întrunire a prezbiterilor, după ce s-a discutat 
îndelung această acţiune din perspectivă biblică, prezbiterii au protestat în 
unanimitate. Ei şi-au dat seama că luarea dreptului prezbiterilor de a vota 
în comitetul bisericii locale nu era în armonie cu poziţia lor de conducători 
în biserică, aşa cum arată Biblia şi Manualul Bisericii. Însă prezbiterii nu au 
putut face nimic deoarece biserica aprobase deja „oficial” acest lucru.

Când prezbiterii şi-au prezentat argumentele în faţa pastorului, acesta 
nu a ţinut seama de argumentele biblice, ci s-a referit doar la Manualul 
Bisericii pentru a-şi justifica acţiunea. El a arătat că Manualul specifica 
doar că „prezbiterul (prezbiterii)” trebuiau să fie incluşi în comitetul 
bisericii locale, dar nu menţiona câţi trebuie să fie incluşi. Pentru el aceasta 
însemna că biserica avea dreptul de a limita puterea de vot a prezbiterilor 
în comitetul bisericii. Acesta constituie un exemplu de felul cum o dispută 
dintr-o biserică locală a fost hotărâtă prin folosirea Manualului Bisericii, fără 
a se consulta ce învaţă Biblia cu privire la rolul prezbiterilor.

Când câţiva dintre prezbiteri au contactat conferinţa, ei au constatat 
că această schimbare în structura de conducere primise aprobare anterioară 
din partea conferinţei. Un asemenea incident constituie o dovadă a lipsei 
de înţelegere a rolului conducător, în Noul Testament, al prezbiterilor 
bisericilor locale.

Acestea sunt câteva exemple legate de impactul puternic al structurii 
actuale de conducere a bisericii locale asupra autorităţii prezbiterilor. Când 
pastorul are răspunderea bisericii locale, el este unul care are cea mai mare 
influenţă în determinarea direcţiei de mers a bisericii. Această putere a fost 
folosită în beneficiul bisericii, dar şi pentru a forţa planuri şi vise care nu 
iau în considerare glasul prezbiterilor locali, dându-se, astfel, naştere la 
controverse şi tensiuni care au divizat profund bisericile şi au afectat în mod 
negativ creşterea lor.
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d. ProvoCĂrI PenTru revenIreA
lA Modelul BIBlIC

  

Modelul prezent de conducere, descris în Manualul Bisericii, este 
atât de adânc înrădăcinat în minţile credincioşilor, încât nu va fi uşoară 
întoarcerea la modelul biblic. Foarte puţini dintre credincioşi sunt măcar 
conştienţi de faptul că în secolul XX adventismul s-a îndepărtat de modelul 
lui Isus de conducere a bisericii locale. Să luăm acum în atenţie câteva 
posibile obstacole pentru o revenire la modelul Noului Testament privind 
structura de conducere a bisericii locale.

Biserica locală

Fiecare biserică locală vrea să aibă propriul său pastor şi nu doreşte, 
în realitate, să-l împartă cu alte biserici locale. Bisericile locale care împart 
acelaşi pastor cu alte două, trei, patru sau mai multe biserici tânjesc după 
timpul când vor fi suficient de mari ca să aibă propriul lor pastor care să 
dedice tot timpul său doar nevoilor bisericii lor. Atunci vor avea simţământul 
că au obţinut, în sfârşit, ceva ce meritau pentru toate zecimile pe care le-au 
trimis conferinţei.

Mulţi membri aşteaptă, de asemenea, cu nerăbdare timpul când 
vor avea un pastor care să îi viziteze personal. De asemenea, ei aşteaptă 
ca pastorul lor să fie răspunzător pentru o creştere constantă a bisericii lor 
astfel ca, în viitor, să-şi poată mări spaţiul sau să-şi construiască o biserică 
mai mare, echipată cu ultima tehnologie şi să aibă o arhitectură asemenea 
unui sanctuar.

Bisericile care au deja un pastor sunt, în general, dezamăgite când 
conferinţa anunţă că vor trebui să împartă respectivul pastor cu o altă 
biserică locală. Aceasta înseamnă mai puţină atenţie pastorală.

Prezbiterul (prezbiterii) 
bisericii locale

Astăzi, prezbiterii bisericilor sunt, în general, atât de obişnuiţi să aibă 
un pastor local, încât majoritatea lor au ajuns să depindă de pastori pentru 
a face cea mai mare parte din lucrarea unei biserici. Ei îl consideră pe pastor 
un slujbaş plătit cu normă întreagă care trebuie să facă majoritatea sarcinilor 
din lucrarea bisericii astfel ca aceasta să fie în continuă dezvoltare. Mai 
puţină atenţie din partea pastorului ar însemna ca prezbiterii să fie nevoiţi să 
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consacre mai mult timp pentru funcţionarea bisericii. Fiind astfel obişnuiţi 
ca pastorii să facă atât de mult pentru biserică, prezbiterii şi-au format, 
adesea, un stil de viaţă devotat, în primul rând, serviciului lor, proiectelor şi 
planurilor lor, astfel că le mai rămâne doar puţin timp pentru lucrarea din 
biserică. Acesta poate fi un factor major în participarea în număr redus a 
prezbiterilor la întrunirile prezbiterilor şi ale comitetelor bisericilor. Celălalt 
factor poate fi o lipsă generală de interes faţă de acţiunile bisericii.

Pastorii care au încercat să implementeze un program de vizitare 
împreună cu prezbiterii au învăţat din experienţă că acesta este, în general, 
ineficient deoarece mulţi dintre prezbiteri pur şi simplu nu au timp în 
programul lor pentru o asemenea lucrare. Iar prezbiterii care au timp, 
adesea au simţământul că pastorul este mult mai calificat pentru a face 
această slujbă şi ei lasă vizitarea pe seama pastorului – căci, la urma urmei, 
este plătit pentru a-şi face slujba.

Pastorii

Mulţi pastori se bucură că au în grijă o singură biserică. Nu le surâde 
perspectiva de a fi responsabili pentru mai multe biserici locale. Pastorii 
tineri, care sunt aşezaţi într-un district cu mai multe biserici, socotesc că 
finalul este acela de a fi numiţi într-o singură biserică. Ei au simţământul că, 
dacă vor avea o singură biserică vor putea realiza ceva cu adevărat măreţ, 
fără să se frământe cum ar putea să poarte de grijă tuturor acelor biserici mai 
mici.

În trecut, pastorii stăteau în bisericile lor doar câţiva ani. Motivul 
pentru mutarea pastorilor mai frecvent era că fiecare are punctele lui tari 
şi punctele lui slabe. De aceea, se socotea că, dacă pastorii sunt mutaţi la 
câţiva ani, acest lucru va fi bine pentru biserici. Următorul pastor va veni cu 
punctele lui tari pentru biserică în comparaţie cu pastorul anterior, ceea ce 
contribuia la o dezvoltare mai echilibrată a bisericii.167

Cu toate acestea, acum, de câtva timp, sub influenţa unor concepte 
neadventiste cu privire la lucrarea pastorală, se vehiculează ideea că este 
mai bine ca un pastor să stea într-o adunare o perioadă mai lungă de timp 
pentru a da stabilitate adunării şi familiei pastorului, şi că acest lucru i-
ar îngădui să-şi execute mai bine proiectele pe termen lung pentru acea 
biserică. În zilele noastre sunt pastori care au reuşit să stea 10, 15 sau chiar 
20 de ani într-o singură biserică locală. Reîntoarcerea la practicile pionierilor 
adventişti care erau devotaţi modelului de conducere al Noului Testament 
ce nu avea „pastori stabili” s-ar putea să fie o veste nu prea binevenită 
pentru majoritatea pastorilor.
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Conferinţele

Modelul actual de conducere prin „pastori stabili” are avantaje 
pentru conducătorii de conferinţe, unul din cele mai semnificative avantaje 
fiind acela că influenţa conferinţei asupra bisericii locale este mai directă,  
deoarece pastorul este răspunzător în faţa conferinţei şi nu în faţa bisericii 
locale.

De la organizarea din 1863 a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
proprietăţile bisericilor locale au aparţinut conferinţelor. Astăzi, clădirile 
bisericilor locale nu doar aparţin conferinţelor, ci, deoarece pastorul este 
angajatul conferinţei, conferinţa este, în ultimă instanţă, răspunzătoare 
pentru biserica locală. Care conferinţă ar dori să renunţe la acest control? 
S-ar putea să existe câţiva conducători de conferinţe care să fie interesaţi 
să exploreze opţiunile privind revenirea la zilele pionierilor adventişti şi la 
sfatul Spiritului Profetic, însă, mai mult ca sigur, majoritatea conferinţelor 
nu ar fi interesate de aşa ceva.

În plus, conferinţele s-ar putea teme că, o reîntoarcere la un model 
în care bisericile să fie sub autoritatea prezbiterilor locali, ar putea duce la 
creşterea tendinţei spre congregaţionalism. În ultimii ani, mai multe biserici 
locale au părăsit structura organizatorică a Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea şi au devenit biserici independente.

Nu voi nega faptul că este posibil să existe unii membrii ai bisericii care 
ar putea considera întoarcerea la modelul de conducere al Noului Testament 
drept o ocazie de a părăsi familia de biserici locale a conferinţei pentru a 
deveni adunări independente, care să se susţină singure. Totuşi o asemenea 
situaţie ar constitui o posibilitate minimă, dacă prezbiterii acelei biserici ar fi 
instruiţi corespunzător în privinţa conceptelor Spiritului Profetic cu privire 
la conducerea bisericii.

Noi ar trebui să ne punem întrebarea: Cine au fost, la origine, 
responsabili, inspirând aceste biserici să adopte modelul congregaţionalist 
de organizare şi să se rupă de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea? Au 
fost nu atât de mult membrii bisericii, cât pastorii adventişti harismatici 
care, influenţaţi profund de modelele nebiblice de conducere a bisericii 
şi de filozofiile megabisericilor privind creşterea bisericii, au reprezentat 
avangarda în desprinderea de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Aceşti 
pastori, care au fost angajaţi ai conferinţelor, au avut o mare influenţă 
asupra membrilor şi, cu sprijinul acestora, s-au organizat în “biserici locale” 
-  independente şi, în cele din urmă, au adoptat servicii divine de închinare 
de tip celebration în ziua de duminică.
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lipsa de credibilitate a Mărturiilor 
Spiritului Profetic

Unul din cele mai semnificative obstacole pentru o întoarcere la 
modelul de conducere al Noului Testament în conducerea bisericii are 
de-a face cu percepţia credibilităţii sfaturilor Spiritului Profetic în Biserica 
Adventistă. Mulţi pot pune sub semnul întrebării valabilitatea sfaturilor 
inspirate, date cu mai mult de 100 de ani în urmă. Nici un adventist de ziua 
a şaptea nu va pune la îndoială aplicabilitatea lor la secolul al XIX-lea. Însă 
cine şi-ar îngădui să susţină că aceste mărturii sunt încă foarte aplicabile  
într-o biserică ce se luptă să se adapteze unei lumi postmoderne? 

Înainte de a întreprinde vreo acţiune, unii conducători ar putea 
fi tentaţi să facă un sondaj de opinie ca să vadă ce gândesc alţii despre 
relevanţa acestor mărturii în zilele noastre, însă acest lucru nu ar fi de folos. 
Ceea ce avem nevoie mai mult ca niciodată este studiul atent al Bibliei şi al 
Spiritului Profetic ca să vedem ce putem învăţa din aceste sfaturi în lumina 
experienţei noastre din trecut. Noi trebuie să fim conştienţi că, la sfârşitul 
timpului, vor fi foarte puţini aceia care vor avea încredere în aceste solii. 
“Ultima mare înşelăciune a lui Satana este aceea de a face fără efect 
mărturia Spiritului lui Dumnezeu... Satana va lucra cu ingeniozitate, pe 
diferite căi şi prin diferiţi agenţi, pentru a zdruncina încrederea rămăşiţei 
poporului lui Dumnezeu în adevărata mărturie.”168 Trebuie să ne 
amintim, de asemenea, tragicele consecinţe ale unei asemenea înşelăciuni, 
căci atunci „când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este 
fără frâu.” (Proverbe 29:18). 
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e. AvAnTAJele revenIrII lA 
Modelul de ConduCere 

Al luI ISuS

Ţintind către cel mai eficient 
model de conducere 

Mulţi membri şi conducători ai bisericii par a fi mulţumiţi cu structura 
organizatorică a bisericii locale adventiste aşa cum este ea astăzi. Ei pot susţine 
că modul în care merge biserica astăzi are puncte slabe, dar şi alte modele de 
conducere au puncte slabe. Aceştia ar putea spune: „De ce să facem schimbări 
în situaţia prezentă? Să continuăm lucrurile aşa cum sunt ele. Suntem prea 
aproape de revenirea lui Isus. Reîntoarcerea la modelul Noului Testament 
ar necesita un plan atât de vast şi consumator de timp pentru reinstruirea 
membrilor, a pastorilor şi a conferinţelor...; nu merită acest efort!”

Astăzi, când auzim atât de mult de nevoia de conducere 
corespunzătoare şi instruire a conducătorilor, devine foarte evident că 
adventiştii de ziua a şaptea ar trebui să studieze planul de conducere al lui 
Dumnezeu şi să cerceteze ce a descoperit El în Scripturi şi în Spiritul Profetic, 
cu privire la cea mai eficientă structură de conducere pentru rămăşiţa Sa, în 
timpul de încheiere a istoriei pământului.

În căutarea celui mai bun model de conducere, nu este necesar să 
privim la organizaţii bisericeşti neadventiste pentru a descoperi cele mai 
bune idei privind conducerea bisericii.169 Adventiştii au avut experienţă în 
conducerea şi organizarea bisericii mai mult de 160 de ani şi este de datoria 
noastră să reflectăm la felul cum Duhul lui Dumnezeu ne-a condus până 
acum. Cu un secol în urmă, profetul bisericii rămăşiţei a scris: „Reexaminând 
istoria noastră, după ce am revăzut fiecare pas înainte până la starea noastră 
de astăzi, pot să spun Slavă Domnului! Când văd ce a făcut Domnul, sunt 
plină de uimire şi de încredere în Isus ca lider al nostru. Nu avem a ne teme 
de nimic în viitor decât de a uita calea pe care ne-a condus Domnul şi ceea ce 
ne-a învăţat El în istoria noastră trecută.”170

Această experienţă trebuie să fie experienţa noastră, mai ales după 
ce am văzut în ce fel a condus Duhul Sfânt biserica noastră spre modelul 
biblic de organizare şi conducere a bisericii locale. Ca biserică, noi trebuie 
să avem cel mai bun model şi nu trebuie să preluăm nimic din ce nu ar 
putea fi cel mai bun model. Procedând astfel, vom primi o binecuvântare 
îmbelşugată din partea lui Dumnezeu şi vom putea conta pe călăuzirea Sa şi 
pe mai departe. Atât conducătorii bisericii, cât şi membrii trebuie să cugete 
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care ar putea fi cea mai bună şi cea mai eficientă structură de conducere 
pentru biserică. Doar atunci când vom binevoi să ne angajăm cu rugăciune 
în această cercetare, vom putea fi în stare să vedem adevărata valoare a 
modelului de conducere al lui Isus, pe care l-a descoperit apostolilor Săi în 
Noul Testament.

Avantajele modelului biblic de conducere

În sfaturile Spiritului Profetic, am descoperit că a avea un „pastor 
stabil” nu este cel mai bine pentru o biserică locală, pentru pastori şi pentru 
conferinţe. Vom lua, în atenţie, pe scurt, avantajele adoptării modelului 
biblic de conducere pentru fiecare din aceste trei entităţi. 

Pentru biserica locală...

Aceasta ajunge să stea pe propriile picioare. 
Cu un pastor local răspunzător pentru biserica respectivă, membrii 

bisericii vor avea tendinţa de a deveni „persoane debile spiritual”,171 vor 
dovedi dezinteres faţă de povara salvării de suflete,172 şi nu vor fi în stare  
să-şi poarte de grijă.173 Într-adevăr, atât pastorii, cât şi membrii vor pierde 
mult dacă vor urma această metodă de lucru.”174

De aceea, în interesul bisericii locale, pastorul ar trebui să-şi consacre 
cea mai mare parte din timp instruirii membrilor bisericii. Această instruire 
nu trebuie să se limiteze la salvarea de suflete. El trebuie să instruiască în mod 
corespunzător pe prezbiteri şi pe diaconi cu privire la felul cum să fie cei mai 
potriviţi conducători în domeniul lor de responsabilitate. În afară de aceasta, 
el trebuie să instruiască şi pe ceilalţi slujbaşi ai bisericii cu privire la felul cum 
să desfăşoare celelalte lucrări ale bisericii. Cu o instruire corespunzătoare 
în toate domeniile de lucru ale activităţii bisericii, conducătorii şi membrii 
bisericii vor putea fi în stare să funcţioneze fără grija constantă a unui pastor. 
Atunci când pastorul pleacă din biserica locală, adunarea „este obligată să 
poarte răspunderi.”175 Urmarea va fi că membrii îşi vor folosi talanţii, care se 
vor înmulţi prin folosirea în funcţionarea bisericii.176 În loc de a cere ajutorul 
pastorilor, membrii bisericii ar trebui să lase ca „puterea dătătoare de viaţă 
a adevărului” să impulsioneze pe fiecare membru să facă lucrare misionară 
pentru Domnul, în sfera lui de acţiune.177

Nu mai este dependentă de pastor. 
Membrii bisericii ştiu din experienţă ce se întâmplă cu o biserică 

atunci când se face o schimbare în conducerea pastorală. În această 
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perioadă de tranziţie, majoritatea adunărilor sunt obişnuite cu un anumit 
tipar; neştiind ce va face următorul pastor, ei adoptă pur şi simplu o 
atitudine de vom-trăi-şi-vom-vedea. Ei nu mai fac planuri pentru lucrări 
de evanghelizare de anvergură. Şi, în timp ce prezbiterii se străduiesc să 
menţină biserica în funcţiune, fiecare aşteaptă cu nerăbdare să vadă ce 
planuri şi programe va introduce următorul pastor. Acesta este tiparul 
general pentru bisericile conduse de pastori. Totul se învârte în jurul 
pastorului local, iar fără permisiunea şi iniţiativa lui, biserica înaintează 
doar în foarte mică măsură.

Cu o instruire corespunzătoare a adunării, această perioadă de 
stagnare nu va mai exista. Nu vor exista întreruperi inutile în progresele 
bisericii şi în efortul evanghelistic. Conducerea prezbiterului (prezbiterilor) 
locali, în strânsă colaborare cu ceilalţi slujbaşi ai bisericii, va face ca 
activităţile bisericii respective să fie continue.

În loc de a chema un pastor care să consacre mai mult timp pentru 
biserica lor, membrii ar trebui să încurajeze pastorul să meargă şi să facă 
lucrare de evanghelizare, în timp ce prezbiterii vor purta de grijă nevoilor 
bisericilor lor şi serviciilor divine de închinare.178

Aduce mai multă stabilitate acum şi în viitor. 
Având conducători bine instruiţi, prezbiteri şi diaconi, biserica locală 

va fi în stare să pornească pe o cale stabilă şi plină de succes. Aceşti prezbiteri 
şi diaconi au rădăcini în comunitate, ceea ce oferă stabilitate pentru anii care 
vin.

Pregătirea unor prezbiteri puternici pentru rolul de conducători este 
de mare importanţă nu doar pentru dezvoltarea şi stabilitatea din prezent a 
bisericii, ci constituie cea mai bună cale de a pregăti bisericile pentru zilele 
grele ce ne stau în faţă, când mulţi vor avea de înfruntat persecuţii, în timp 
ce vor lua parte la marea strigare descrisă în Apocalipsa 18. În cazul în care 
liniile de comunicaţie vor fi întrerupte, bisericile locale vor putea încă să 
continue a-şi aduce mărturia fără a fi serios afectate.

Bisericile conduse de conducători locali bine instruiţi, care sunt 
răspunzători în faţa propriilor lor biserici, ajung mai puternice decât dacă ar 
avea un pastor responsabil, care nu este răspunzător în faţa bisericii locale 
pe care ar conduce-o.

În final, o echipă stabilă de prezbiteri bine instruiţi va proteja biserica 
locală împotriva schimbărilor radicale aduse de pastorii care vin, în stilul 
de închinare, muzică şi congregaţionalism – toate acestea afectând atât de 
multe biserici. Doar atunci când schimbările propuse vor avea aprobarea 
majorităţii comitetului de prezbiteri, ele ar trebui să fie permise.
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Pentru pastor ...

El instruieşte adunarea astfel ca ea să stea pe propriile ei picioare.
Un pastor trebuie să fie un instructor al adunării. În timp ce „pastorii 

stabili” s-ar putea să facă o lucrare bună în ce priveşte instruirea membrilor 
pentru a salva suflete, aceasta nu este singura instruire de care ei sunt 
răspunzători. Instruirea eficientă cuprinde instruirea conducătorilor cu 
binecuvântare ai bisericii – prezbiteri şi diaconi – care să funcţioneze aşa 
cum intenţionează Dumnezeu, astfel încât să fie în stare să lucreze în biserica 
lor cu succes. Pastorul trebuie să instruiască pe aceşti conducători să înveţe 
adunarea să funcţioneze fără un predicator sau pastor „stabil”.

Din nefericire, aceasta este o ţintă pe care doar foarte puţini pastori  o 
au în minte. Un pastor care conduce o biserică an după an, fără a instrui pe 
membri ca să funcţioneze în biserica lor în absenţa lui, a eşuat în ce priveşte 
responsabilităţile sale. Sfatul inspirat remarcă aceasta: „dacă nu pot sta singuri 
pe picioare, fără un pastor, ei trebuie să fie convertiţi din nou şi rebotezaţi.”179

Pastorii înşişi sunt de învinuit pentru starea de slăbiciune a bisericilor 
pentru că au fost peste măsură de protectori. Cu o instruire corespunzătoare, 
prezbiterii, diaconii, ceilalţi slujbaşi şi membrii trebuie să fie încurajaţi să 
îşi îndeplinească propriile responsabilităţi. Apoi, pastorii vor putea părăsi 
locul respectiv, lăsând biserica să se descurce cu propriile-i probleme, în 
timp ce el va continua să facă lucrare de evanghelizare în noi regiuni. În 
acest fel, membrii bisericii vor trebui să îşi aducă la îndeplinire propriile lor 
responsabilităţi.180 Urmarea va fi că membrii îşi vor folosi talanţii lor, care se 
vor înmulţi prin folosire în funcţionarea bisericii.181

El trebuie să întemeieze noi biserici.
Când pastorul a instruit şi echipat pe deplin biserica locală, el nu va 

mai fi indispensabil pentru continuarea activităţii bisericii. El va putea să-şi 
petreacă timpul pentru câştigarea de suflete şi înfiinţarea de noi comunităţi. 
Aceste adunări, la rândul lor, vor trebui instruite pentru a exista fără grijă 
pastorală continuă, pentru că prezbiterii sunt cei ce se vor ocupa de creşterea 
şi înrădăcinarea în adevăr a membrilor. 

Aşa cum Spiritul Profetic a arătat în mod atât de explicit, prima 
şi capitala sarcină a pastorilor trebuie să fie misiunea evanghelistică de 
propovăduire a întreitei solii îngereşti către nemembri. În al doilea rând, 
în timpul care le rămâne, ei pot instrui pe membrii bisericii să îşi conducă 
în mod eficient biserica lor şi să se angajeze în misiunea acesteia. Aceasta 
înseamnă că pastorii trebuie să instruiască pe conducătorii bisericii locale ca 
să ştie cum să conducă energic adunarea, în absenţa unui “pastor stabil”.
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Pentru conferinţă...

Devine sursa de plantare de biserici şi evanghelizare.
Bisericile bine instruite constituie un mare avantaj pentru conferinţe. 

Ele nu vor cere conferinţei un pastor permanent. Înţelegând planul lui 
Dumnezeu pentru biserica locală, bisericile locale vor încuraja pe pastori 
să facă lucrare de evanghelizare, în timp ce ele vor putea purta de grijă 
membrilor lor şi vor putea asigura serviciile divine.182

O biserică locală care cere un pastor local a cărui misiune este să stea 
cu biserica, jefuieşte conferinţa de un lucrător preţios care ar putea, altfel, să 
fie disponibil pentru a face lucrare misionară în regiuni nepătrunse, pentru 
a întemeia o biserică.183

Orice pastor care urmează modelul de conducere al Noului Testament 
va constitui un mare avantaj pentru biserica locală şi pentru conferinţă. 
Bisericile locale vor deveni puternice şi vor fi în stare să-şi poarte de grijă, în 
timp ce conferinţele vor avea la dispoziţie mai mulţi dintre angajaţii lor care 
să se implice în lucrarea de câştigare de suflete şi înfiinţarea de noi biserici 
în regiuni nepătrunse.

Aceasta devine un centru de resurse pentru servicii şi instruire.
Cu pastori care instruiesc bisericile locale pentru a fi în stare să-şi 

poarte singure de grijă, conferinţele vor fi nişte rezervoare de lucrători 
calificaţi care vor putea să se concentreze asupra evanghelizării şi 
înfiinţării de noi biserici. Ori de câte ori o biserică locală are nevoie de 
ajutor, prezbiterii vor putea face apel la acest mare rezervor de lucrători 
care să-i înveţe cum să faţă provocărilor cu care sunt confruntaţi. Prin 
urmare, conferinţa devine un centru puternic de resurse pentru servicii şi 
instruire pentru creşterea bisericii şi pentru formarea de biserici puternice 
şi mature.
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IMPleMenTAre

Implementarea structurii de conducere a Noului Testament va avea 
succes doar printr-un proces de reinstruire a conducătorilor de la conferinţe, 
a pastorilor lor şi a membrilor bisericilor locale cu prezbiterii, diaconii şi 
slujbaşii bisericii.

Conferinţele interesate în adoptarea modelului biblic trebuie, sub 
călăuzirea Duhului Sfânt, să identifice bisericile locale care ar fi interesate 
să facă această trecere şi pastorii care doresc să-şi împartă lucrarea între a 
instrui pe membri şi a fi implicaţi în evanghelizare. Apoi, poate fi organizat 
un program pilot cu o evaluare anuală a realizărilor. Acest program pilot 
va oferi conferinţei experienţă pentru a şti pe viitor cum să îmbunătăţească 
implementarea în alte biserici.

În fiecare an, tot mai multe biserici vor putea să se afilieze la adoptarea 
modelului biblic, până ce întreaga conferinţă se va fi întors la planul lui 
Dumnezeu pentru lucrare în biserica rămăşiţei.

Adoptarea acestui model de conducere va avea un impact profund 
asupra politicilor de angajare ale conferinţelor. Acest model va solicita 
conferinţelor să angajeze pastori care sunt în stare să instruiască membri 
şi să lucreze în evanghelizare. Conferinţele pot forma echipe pastorale 
de instruire pentru a lucra cu bisericile locale şi ca instituţii de salvare a 
sufletelor în care membrii bisericilor pot primi instruire specializată, prin 
participarea la seminarii sau întâlniri de lucru, în care participanţii îşi pot 
împărtăşi şi propriile experienţe.

Acest fel de lucrare va necesita, de asemenea, un nou model pentru 
instruirea pastorală, care nu trebuie să copieze seminariile altor biserici, ci 
trebuie să se bazeze pe acel tip de misiune extras din Noul Testament, care 
urmează lucrarea Domnului Hristos; şi pe instruirea pe care El a făcut-o 
ucenicilor Săi, care s-a concentrat asupra proclamării Evangheliei prin 
învăţare, predicare şi vindecare (Matei 4:23; 10:1,7,8; Luca 10:1,9).

La nivelul bisericii locale, fiecare adunare trebuie să aibă un comitet 
de prezbiteri alcătuit din toţi prezbiterii locali, care să fie prezidat de primul 
prezbiter - cel dintâi între egali - slujbaş ce lucrează în strânsă cooperare cu 
ceilalţi prezbiteri. Mai mult decât atât, prezbiterul trebuie să fie preşedintele 
comitetului bisericii locale, cu excepţia cazului când acesta nu s-ar simţi bine 
cu acest rol. În acest caz, el trebuie să ceară unui alt prezbiter să funcţioneze 
ca preşedinte în locul lui.

Toate acţiunile comitetului bisericii locale, care afectează spiritua-
litatea bisericii, trebuie să aibă aprobarea majorităţii comitetului de 
prezbiteri. Fără aprobarea lor, acţiunile propuse de comitetul bisericii 
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nu trebuie implementate. Dacă o adunare nu aprobă ceea ce au făcut 
prezbiterii, membrii îi pot trage la răspundere în adunarea administrativă 
a bisericii locale. Dacă membrii continuă să fie nemulţumiţi, ei îşi pot arăta 
dezaprobarea la următoarele alegeri anuale ale slujbaşilor bisericii, refuzând 
să aleagă pe acei prezbiteri şi alegând pe alţii în locul lor. În acest fel, modelul 
biblic de conducere va fi pe deplin menţinut – fiind unul care desemnează 
pentru prezbiterii aleşi de către membrii bisericii, conducerea spirituală a 
bisericii locale.

Implementarea acestui model devine valoroasă în special în vremuri 
de nesiguranţă şi criză de resurse economice. Un studiu cu privire la 
creşterea bisericii în ţările în curs de dezvoltare arată un succes deosebit în 
regiunile în care pastorii funcţionează ca predicatori itineranţi ce predică în 
peste 10, 15, 20 sau chiar mai multe biserici. Ei nu au timp să zăbovească în 
aceste biserici, ci sunt ocupaţi cu instruirea conducătorilor bisericilor locale 
şi, de asemenea, sunt implicaţi în evanghelizare.

ConCluzIe

Studiul nostru a început cu descrierea organizării bisericilor locale 
în Noul Testament. Modelul de conducere din Ierusalim, care împărţea 
responsabilităţile între prezbiteri şi diaconi, cu prezbiterii având răspunderea 
asupra bisericii, urma să fie modelul de organizare pentru noile biserici ce 
aveau să fie înfiinţate.

Pionierii adventişti au adoptat modelul Noului Testament. Prezbiterii 
locali aveau răspunderea de supraveghetori ai bisericilor locale şi funcţionau 
ca pastori ai lor. Pe parcursul secolului al XIX-lea, acest model a fost 
menţinut, cu susţinerea deplină a Spiritului Profetic. După moartea Ellenei 
White, modelul a fost abandonat iar “pastorul stabil” a preluat funcţia de 
conducere în biserica locală, deţinută de prezbiter, care a devenit atunci 
ajutorul pastorului. Prin introducerea unui Manual al Bisericii în 1932, acest 
nou model de conducere a fost instituţionalizat. Manualele care au urmat au 
sporit influenţa pastorului asupra bisericii locale.

În ultima parte a studiului nostru, am comparat modelul de conducere 
al Noului Testament, cu modelul actual recomandat de Manualul Bisericii şi 
am descoperit că există avantaje substanţiale dacă se va reveni la modelul 
de conducere al Noului Testament, susţinut cu atâta putere prin lucrarea 
profetică a lui Ellen White. Încă este posibil a restaura modelul biblic de 
conducere în biserica de astăzi, dacă ne luăm timp să înţelegem frumuseţea 
şi înţelepciunea planului lui Dumnezeu cu privire la conducerea bisericii.
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Fără îndoială că bisericile locale care sunt călăuzite de Biblie apreciază 
valoarea mărturiei lui Isus, prin darul biblic al profeţiei. Ele ar trebui să se 
intereseze cum ar putea reface modelul de conducere al Domnului Hristos, 
dăruit în mod atât de providenţial bisericii rămăşiţei Sale. O reformare a 
conducerii bisericii locale ar putea constitui un catalizator puternic pentru 
încurajarea unei mişcări laice orientate spre misiune, care ar contribui la 
marea redeşteptare viitoare din Apocalipsa 18. 
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Recent, în timp ce călătoream spre Europa, am descoperit împreună cu 
soţia un articol interesant într-o revistă, care descria comportamentul femeilor 
moderne. Din fericire, o femeie a scris articolul. Ea şi-a expus punctul de vedere, 
descriind destrămarea unei căsnicii. O fostă medaliată cu aur şi deţinătoare a 
recordului mondial, încă activă în cariera ei sportivă, şi-a părăsit soţul, dublu 
finalist mondial, acum retras, inclusiv pe cei doi fii, pentru un amant, care este 
şi el un foarte cunoscut sportiv. Persoana care a scris articolul declara că acel 
comportament, care era considerat masculin, adică să-ţi părăseşti soţia şi copiii 
şi să trăieşti cu o nouă parteneră, a devenit obişnuit şi la femei. Eva Kohlrusch 
remarca sarcastic: “Femeile se pot felicita. Egalitatea face progrese. Femeile 
fac din ce în ce mai mult ceea ce în trecut era considerat comportament tipic 
masculin. Ele ies din căminul lor şi îşi lasă copiii cu tatăl lor... Femeia se poartă 
aşa cum se purta bărbatul în trecut... Este nevoie să inventăm un concept cu 
totul nou pentru a ne proteja copiii de simţământul abandonului”.1

Divorţul şi recăsătorirea au devenit o provocare pentru societate 
şi biserică. Ideile veacului postmodern influenţează şi pe creştini. Unii 
abandonează conceptul adevărului absolut. Pluralismul este parţial acceptat. 
Omul a devenit ţinta ultimă. Viaţa îmbelşugată este definită ca însemnând 
doar a te simţi bine şi a fi bine. Durerea şi suferinţa au devenit de neacceptat. 
Deşi există circumstanţe foarte dificile în unele căsnicii, trebuie să recunoaştem 
că, uneori, oamenii îşi părăsesc mult prea uşor familiile. 
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Domnul Isus a abordat problema divorţului iar declaraţiile Sale pot fi 
găsite în Matei 5 şi 19, Marcu 10 şi Luca 16. În acest articol, ne vom concentra 
asupra capitolului 19 din Matei, pasajul în care fariseii L-au întrebat pe 
Domnul Isus care sunt motivele pentru divorţ (19:1-12).

Domnul Isus a accentuat, de fiecare dată, caracterul indisolubil al 
căsătoriei. El a înălţat idealul lui Dumnezeu aşa cum a fost instituit în 
grădina Edenului. Şi eu cred că El doreşte ca noi să ne concentrăm asupra 
frumuseţii căsătoriei şi să nu mai zăbovim asupra problemelor. Acest lucru 
poate fi indicat de contextul în care se găseşte Matei 19:1-12.

I. AfIrMAţIIle DoMnuluI ISuS 
Cu prIvIre lA CĂSĂTorIe şI DIvorţ 

şI InTerpreTAreA lor

Creştinii L-au acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitorul şi Domnul lor. 
Ei au hotărât să-L urmeze (1 Petru 2:21). Viaţa, moartea şi învierea Lui i-au 
mântuit. Lucrarea Lui ca Mare Preot în ceruri îi susţine. Învăţăturile Lui sunt 
norme de conducere pentru viaţa lor. De aceea, când este vorba de decizii 
mai mici sau mai mari, creştinii întreabă ce spune Domnul Isus în problema 
respectivă. Acest lucru este în mod special valabil în cazul divorţului şi 
recăsătoririi. În patru locuri în evangheliile sinoptice, Domnul Isus a abordat 
această problemă: Matei 5:31,32; 19:1-12; Marcu 10:1-12; şi Luca 16:18.

Din punct de vedere cronologic, primul pasaj este cel din Matei 5:
31,32. Versetele fac parte din Predica de pe munte. Domnul Isus a vorbit 
despre această chestiune delicată şi spinoasă la începutul lucrării Sale. Locul 
este Galilea. Matei 19 şi pasajele paralele din Marcu şi Luca aparţin lucrării 
pereene a lui Isus. Conform cu Matei 19 şi Marcu 10, fariseii L-au forţat pe 
Domnul Isus să ia în discuţie acest subiect, iar El nu l-a evitat şi l-a abordat 
foarte deschis.

În timpul Domnului Isus, divorţul era privit cu uşurătate. În esenţă, 
şcoala lui Hillel îngăduia ca temei pentru divorţ orice lucru care nu îi era pe 
plac bărbatului cu privire la soţia lui. De exemplu, afumarea mâncării putea 
fi un asemenea motiv. Pe de altă parte, şcoala lui Şamai îngăduia unui soţ să 
divorţeze de soţia lui numai dacă ea comitea vreun fel de ofensă sexuală. Şi 
ce era considerat a fi ofensă sexuală? Dacă soţia era văzută în public cu capul 
descoperit sau cu braţele goale. Conform celor spuse de Rabbi Meir, aici 
mai intra şi atitudinea prietenoasă faţă de sclavi şi vecini, statul la poveşti 
pe stradă, băutul cu sete pe stradă sau îmbăiatul alături de bărbaţi. Erau 
mai mult sau mai puţin o ofensă în cultura vremii, permiţând bărbatului 
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să iniţieze un divorţ.2 În plus, divorţul era considerat ca un privilegiu pe 
care Dumnezeu l-a dat lui Israel. „Conform tradiţiei rabinice, Yahve ar fi 
spus: ‘Doar pentru Israel am lăsat divorţul, nu şi pentru neamuri’. Doar în 
Israel „Îşi legase Dumnezeu numele de divorţ’”.3 În loc de a urma planul lui 
Dumnezeu şi a accepta indisolubilitatea căsătoriei, divorţul era privit ca un 
privilegiu. „De aceea, chiar şi o desfacere a unei căsătorii fără vreun motiv 
anume era considerată în regulă... .”4

Cuvintele Domnului Isus cu privire la divorţ şi recăsătorire au fost 
înţelese foarte diferit. În continuare redăm câteva din punctele de vedere 
care sunt susţinute:

(1) Divorţul este imposibil chiar în caz de adulter; altfel poziţia 
Domnului Isus nu ar fi diferită de cea a lui Moise şi El ar fi avut o poziţie 
mai liberală decât legea mozaică care - în caz de adulter - cerea pedeapsa cu 
moartea. Recăsătorirea este de neconceput.5

(2) Divorţul nu este posibil decât în caz de adulter. Totuşi, chiar dacă 
unul dintre parteneri comite adulter şi soţii divorţează, recăsătorirea este 
exclusă. Aceasta este poziţia părinţilor bisericeşti, şi ea există chiar în zilele 
noastre.6

(3) Divorţul nu este posibil decât în caz de necredincioşie sexuală în 
timpul perioadei de logodnă. Dacă se descoperă că unul dintre soţi a fost 
necredincios în perioada logodnei, divorţul este permis, ca şi recăsătorirea.7

(4) Divorţul este posibil doar în caz de adulter. Dacă unul dintre soţi 
comite adulter şi soţii divorţează, partenerul care nu a comis adulter se 
poate recăsători. Totuşi, împăcarea este de preferat. Aceasta este poziţia lui 
Erasmus din Rotterdam, a majorităţii reformatorilor, a multor evanghelici şi 
a Bisericii Adventiste.8

(5) Scriptura se opune divorţului. Cu toate acestea, este posibil a 
divorţa. Motive pentru acesta sunt nu doar adulterul, ci şi abandonul din 
partea unuia din soţi, abuzul, violenţa, etc. Recăsătorirea este posibilă.9 Unii 
sugerează că problema legată de cine este cel vinovat nu ar trebui discutată. 
Alţii sugerează că recăsătorirea este întotdeauna posibilă, cel puţin în cazul 
în care fostul soţ dă pe faţă un spirit de iertare.10

(6) Se pretinde că spusele lui Isus nu cuprindeau clauza excepţiei. 
Aceste cuvinte iniţiale se află în Marcu şi Luca. Clauza excepţiei apare în 
Matei şi este o adăugire a bisericii primare, care, sub influenţa Duhului 
Sfânt şi a Hristosului de după Paşte, a actualizat textul biblic. O altă aplicare 
şi actualizare se găseşte la Pavel (1Corinteni 7:12-15). De aceea, biserica 
creştină are dreptul nu doar de a interpreta, ci şi de a reinterpreta Scriptura. 
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Există dorinţa de a lua în discuţie şi alte cazuri care nu sunt menţionate în 
Scriptură. De ce nu ar conduce Duhul Sfânt biserica modernă să găsească alte 
temeiuri legitime pentru divorţ, aşa cum a condus biserica şi în vechime?11

(7) Se pretinde că, atunci când Domnul Isus a tratat problema 
divorţului şi a recăsătoririi în Predica de pe Munte, aceasta nu a reprezentat 
o poruncă. Pentru că versetul 30 din Matei 5 trebuie înţeles în sens figurat, 
versetul 32 şi întregul pasaj ar trebui, de asemenea, înţelese în sens figurat. 
Deoarece poziţia lui Isus este clară, şi anume căsătoria trebuie să fie 
permanentă, divorţul şi recăsătorirea sunt posibile.

(8) Clauza excepţiei se referă numai la incest. Divorţul este posibil 
numai dacă există cazul unei „căsătorii”, care, aşa cum se arată în Levitic 
18, n-ar trebui să existe niciodată şi dacă un credincios şi un necredincios 
sunt căsătoriţi, iar necredinciosul doreşte să divorţeze. Totuşi, soţii care 
îşi abuzează partenerii verbal sau fizic, care sunt dependenţi de alcool 
sau droguri, care sunt hulitori, care iubesc mai mult plăcerile decât pe 
Dumnezeu, etc., sunt credincioşi împietriţi, chiar dacă au fost botezaţi ca 
creştini. Aceştia trebuie evitaţi.12

Ne întoarcem acum la Matei 19 să îl examinăm atent.

II. ConTexTul luI MATeI 19

1. poziţia lui Isus asupra divorţului în contextul Matei 19 şi 20

Matei 19:1-20:16 este un pasaj care descrie lucrarea lui Isus. Secţiunile 
acestuia13 sunt legate una de alta printr-un vocabular comun.14  Descoperim, 
de asemenea, că Domnul Isus vorbeşte mai întâi cu fariseii (19:3-9). El Se 
întoarce apoi la ucenici (19:10-15). După un dialog cu cel pe care îl ştim de 
tânărul bogat (19:16-22), îl vedem iarăşi pe Domnul Isus învăţând pe ucenici 
(19:27-20:16).

a. Tatăl şi mama. „Tatăl şi mama” constituie una din acele conexiuni 
literale. În 19:5 Domnul Isus vorbeşte despre lăsarea tatălui şi a mamei, de 
îndată ce un om se căsătoreşte. În 19:19, El menţionează porunca a cincea, 
adică cinstirea tatălui şi a mamei, iar în 19:29, El afirmă că ucenicii Săi pot fi, 
uneori, forţaţi să-şi lase tatăl şi mama pentru a-L urma. A-ţi lăsa tatăl şi mama 
pentru a te căsători nu este o încălcare a poruncii a cincea, de asemenea, nici 
a lăsa pe tatăl tău şi pe mama ta pentru a-L urma pe Isus.

Astfel, indirect, căsătoria poate fi comparată cu relaţia dintre Isus 
şi ucenicii Săi. Renumitul pasaj din Efeseni 5 poate fi prefigurat aici. Dacă 
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relaţia de căsătorie este similară legăturii noastre cu Isus, cât de importantă 
şi înălţătoare trebuie să fie ea, cât de frumoasă şi binecuvântată şi, de 
asemenea, de durată! Oricine a gustat din bunătatea Domnului şi bucuria 
părtăşiei cu El, se poate bucura şi de acest uimitor dar al căsătoriei.

b. pe cine să lăsăm şi pe cine să nu lăsăm. Matei 19:29 este foarte 
interesant. „Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, 
sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit 
şi va moşteni viaţa veşnică”. E aproape şocant pentru noi faptul că Isus 
vorbeşte despre lăsarea fraţilor, a părinţilor şi chiar a copiilor, dar El nu 
vorbeşte de lăsarea soţului/soţiei.15 [n.tr., am folosit versiunea Cornilescu; 
pentru mai multe informaţii verificaţi nota]. Omiţând o referinţă la soţ/soţie 
aici, mesajul pentru noi ar părea să fie: Nici măcar pentru Isus noi nu trebuie 
să ne lăsăm soţul sau soţia, să ne despărţim de el sau de ea, sau să divorţăm 
de partenerul nostru. Căsătoria este indisolubilă. Căsătoria este bună. Isus 
nu destramă căsniciile când cere oamenilor să-L urmeze.

c. porunca a şaptea. În Matei 19:9, Domnul Isus discută despre divorţ, 
recăsătorire şi adulter. În Matei 19:18, El citează porunca a şaptea: „Să nu 
comiţi adulter”. Cele două texte folosesc un verb cu o rădăcină comună. 
Din nou căsătoria este foarte importantă pentru Isus. Evident, declaraţiile 
Sale din Matei 19:9 şi 5:27-32 sunt legate de porunca a şaptea şi, astfel, de 
Decalog. Domnul Isus îi trimite pe farisei la relatarea despre Creaţiune, cu 
referinţă indirectă la Cele Zece Porunci.

Poziţia lui Isus este ceea ce zice Legea. Această Lege este încă 
aceeaşi. În timpul lui Isus era la fel de valabilă ca atunci când Dumnezeu a 
rostit-o pe Muntele Sinai. Continuă să fie în vigoare şi astăzi. Ea nu diferă 
în funcţie de culturi sau sisteme de valori. Această Lege este bună. Darul 
căsătoriei dat de Dumnezeu şi protejarea de către El a acestui dar sunt 
lucruri bune.

d. Inima împietrită. Cea mai importantă legătură între diferitele părţi 
din Matei 19 şi 20, şi de aceea cel mai important subiect în lucrarea pereană 
a lui Isus este, se pare, tema inimii împietrite şi motivul legat de aceasta, 
al ochiului rău.16 Isus Însuşi a introdus sintagma „împietrirea inimii” care 
apare în 19:8. Fariseii sunt o dovadă de inimi împietrite, pentru că ei sunt în 
căutarea de motive care să le permită să iasă din legământul căsătoriei. Ei nu 
înţeleg  darul minunat al căsătoriei, dat de Dumnezeu şi îl dispreţuiesc prin 
atitudinea şi comportamentul lor (19:3,7). Când se gândesc la căsătorie, doar 
divorţul le vine în minte.
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Însă chiar ucenicilor lui Isus le vine greu să accepte învăţătura Lui cu 
privire la căsătorie. Ei sugerează că e mai bine să rămâi singur, dacă aceasta este 
indisolubilă (19:10). Ei înţeleg bine ce spune Domnul Isus şi, cu toate acestea, 
preferă să ia aceeaşi poziţie ca şi fariseii. Nici ei nu se pot gândi altfel la căsătorie 
decât luând în calcul divorţul. Ei au inimi împietrite. Această împietrire a inimii  
se va manifesta un pic mai târziu, când se întâlnesc cu copiii care sunt aduşi la 
Isus pentru a fi binecuvântaţi, iar ei îi dojenesc (19:13).

Tânărul bogat nu voia să-şi vândă averile şi să dea apoi la săraci 
venitul obţinut. Din cauza împietririi inimii lor, este greu ca cei bogaţi să 
intre în Împărăţia lui Dumnezeu (19:21-23). Din nou ucenicii par a fi de 
aceeaşi parte cu cei ce nu corespund pentru împărăţia lui Dumnezeu (19:
25), iar întrebarea lui Petru despre răsplata pentru a-L fi urmat pe Isus vine 
tocmai în contextul anterior, al împietririi inimii (19:27).

În final, în parabola lucrătorilor viei, cei care au lucrat toată ziua 
nu sunt mulţumiţi cu salariile lor. Ei murmură împotriva generozităţii 
stăpânului. Problema nu este că stăpânul nu le-a plătit salariile cuvenite. 
Problema este că cei care nu au avut şansa de a fi fost angajaţi toată ziua 
au primit aceeaşi sumă de bani ca şi ei. Ei se compară cu semenii lor 
lucrători, şi, în loc de a fi mişcaţi de mărinimia manifestată faţă de aceia, 
ei se concentrează asupra lor înşişi şi aşa-zisa nedreptate care li s-a făcut. 
Stăpânul răspunde: „Ori este ochiul tău rău, fiindcă că eu sunt bun?” În loc 
să se bucure împreună cu semenii lor lucrători şi să laude generozitatea 
stăpânului, ei cârtesc şi murmură. Ei au un ochi rău. Împietrirea inimii lor nu 
îi lasă să vadă bunătatea lui Dumnezeu. Astfel, întreaga secţiune a lucrării 
pereene a lui Isus provoacă pe cititori să aprecieze darurile extraordinare 
ale lui Dumnezeu şi, în special, darul căsătoriei, şi să abandoneze orice 
consideraţii cu privire la divorţ.

e. rezumat. În concluzie, putem spune:

(1) Într-o anumită măsură, relaţia lui Isus cu ucenicii poate fi comparată 
cu relaţia dintre un soţ şi o soţie. De dragul acestei relaţii, cineva poate să 
părăsească alte persoane şi posesiuni. Beneficiile sunt imposibil de măsurat.

(2) A-L urma pe Isus nu înseamnă a te depărţi sau a divorţa de soţ/
soţie. Căsătoria este indisolubilă.

(3) Afirmaţia lui Isus cu privire la divorţ este legată de porunca a 
şaptea. Această poruncă este obligatorie şi nu depinde de vremuri sau 
culturi. 
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(4) Matei, citându-L pe Domnul Isus, provoacă pe cititori sau 
ascultători să se pocăiască de împietrirea inimii lor şi de ochiul lor care vede 
rău, să abandoneze orice idee de joacă cu subiectul divorţului şi să preţuiască 
darul minunat al căsătoriei.

2. poziţia lui Isus în ce priveşte divorţul, în contextul Matei 18

Matei 19 este antecedat de o conversaţie între Isus şi ucenicii Săi, în 
Capernaum. În ciuda locurilor geografice diferite, există legături puternice 
între Matei 18 şi Matei 19. Acestea includ termenii „ucenici”, „împărăţie”, 
„copii” şi „inimă”.17 La începutul capitolului 18, ucenicii pun întrebarea: 
„Cine este cel mai mare în împărăţia cerurilor?” (18:1). Domnul Isus 
cuprinde în răspunsul Său pe copii, pe cei micuţi, şi păcatul unui frate (18:
2-20). După răspunsul Său, Petru mai pune o întrebare legată de problema 
iertării păcatelor (18:21). Isus răspunde printr-o scurtă afirmaţie şi prin 
parabola robului nemilostiv (18:22-35).

a. Inima împietrită. Deşi ucenicii au fost avertizaţi să nu dispreţuiască 
pe cei micuţi şi să nu se poarte urât cu ei (18:6,10), nu au învăţat lecţia, aşa 
cum reiese din purtarea lor, menţionată în 19:13. În loc de a întâmpina pe 
copii în numele lui Isus, ei i-au respins. Deşi au fost avertizaţi împotriva 
împietririi inimii în Matei 18, ucenicii au dovedit exact această purtare. 
Capitolul 18 se sfârşeşte cu avertizarea că Tatăl Ceresc va pedepsi pe aceia 
care nu iartă pe aproapele lor din toată inima (18:34,35). Motivul împietririi 
inimii este prezent deja în capitolul 18, deşi expresia ca atare apare doar 
în 19:8. Robul nemilostiv este un exemplu grăitor de persoană cu inimă 
împietrită şi este interesant că acest motiv apare dezvoltat în următoarea 
pericopă, ce tratează chestiunea divorţului şi a recăsătoririi.

În loc de a-şi ierta soţii, există oameni care, ca şi fariseii, caută doar 
portiţe de scăpare şi posibilităţi de a ieşi din legământul căsătoriei şi de a se 
debarasa de partenerii lor.  Acestora nu le pasă de soţii sau soţiile lor. Nu 
îi interesează soarta lor. Ei uită propria lor datorie incalculabilă pe care le-a 
iertat-o Dumnezeu, dar ţin o evidenţă exactă a greşelilor pe care soţii/soţiile 
le fac împotriva lor. Iertarea nu este practicată, nici măcar luată în atenţie. 
Pretinzând că împlinesc Legea, ei sunt judecaţi de Lege. Împietrirea lor 
poate merge atât de departe încât ei pot ajunge să-şi dorească ieşirea din 
legământul căsătoriei, chiar şi dacă soţii/soţiile lor nu le-au greşit cu nimic.

b. Tăierea unei mâini sau scoaterea unui ochi. Matei 18:8,9 vorbeşte 
în mod simbolic de auto-mutilare. Tăierea unei mâini sau scoaterea unui 
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ochi pentru a nu apuca pe un drum greşit se găseşte aproape identic în Matei 
5:29,30, un pasaj la care se face referire în Matei 19:1-12. Matei 18:8 adaugă şi 
tăierea unui picior. Deoarece aceste versete se găsesc în Matei 5, în contextul 
în care se vorbeşte despre adulter şi desfrâu, versetele paralele din Matei 18 
se referă, probabil, tot la păcate sexuale.

Ni se cere să luptăm împotriva păcatului, inclusiv împotriva păcatelor 
sexuale. Ni se cere să luptăm pentru căsătoriile noastre şi să le facem să 
meargă. Membrii bisericii sunt chemaţi să ajute pe cei care sunt în pericolul 
de a fi seduşi şi de a se abate de la drumul cel bun. Uneori disciplina 
bisericii este necesară pentru a-i recâştiga. În orice caz, după pocăinţă, 
iertarea trebuie acordată. În familiile noastre, noi trăim prin iertare. De 
aceea trebuie să acordăm iertarea soţilor/soţiilor noastre. Problema nu este 
divorţul. Problema este de a ne ierta unul pe altul şi de a nu mai avea inima 
împietrită.

c. rezumat. Din nou concluzionăm:

(1) Matei 18, cu textele lui paralele din Matei 5:29,30, pregăteşte calea 
pentru discuţia despre divorţ şi adulter din capitolul 19. Deşi afirmaţiile 
lui Isus din Matei 19:4-6, 8, 9 şi 11, 12 se bazează pe raportul Creaţiunii, 
acestea conţin şi o expunere a poruncii a şaptea. Domnul Isus spune că, prin 
recăsătorire, cineva poate comite adulter. Căsătoria, prin însăşi natura ei, 
este indisolubilă. Poruncile lui Dumnezeu sunt încă valabile.

(2) Din nou cititorii sunt îndemnaţi să renunţe la împietrirea inimii şi 
să se ierte cu deschidere şi pe deplin unii pe alţii (18:35; 19:8).

(3) În loc de a căuta  divorţul şi de a se bucura de a fi din nou “liber”, 
îndemnul este să acordăm iertare şi să încetăm să numărăm greşelile soţilor/
soţiilor noastre. Iertarea nu are limite.

(4) În unele cazuri de destrămare a căsătoriei, disciplina bisericii 
este necesară. Scopul acesteia este de a împiedica pe cei în cauză să devină 
“oi pierdute” (Matei 18:12-14). Urmând îndemnurile din Matei 18:15-20 şi 
parabola ce urmează, membrii bisericii sunt chemaţi să-şi ierte semenii, 
membri ca şi ei.
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III. exegezĂ MATeI 19

1. Structura pasajului
 

Pasajul din Matei 19:1-12 poate fi împărţit astfel:
1. Cadrul local şi cadrul narativ (1, 2).
2. Dialogul lui Isus cu fariseii (3-9).

a. Prima întrebare a fariseilor (3)
Scena 1

b. Primul răspuns al lui Isus (4-6) A
c. A doua întrebare a fariseilor (7)

Scena 2
d. Al doilea răspuns al lui Isus (8,9) A

3. Dialogul lui Isus cu ucenicii (10-12)
a. Prima întrebare a ucenicilor (10)

Scena 3
b. Al treilea răspuns al lui Isus (11,12) A.

Versetele 3-9 prezintă un interes aparte. Totuşi scena a doua are, de 
asemenea, puternice conexiuni verbale cu scena a treia.18

2. Interpretare
a. versetul 3. Discuţia dintre Domnul Isus şi farisei începe cu 

întrebarea pe care I-o adresează fariseii lui Isus despre divorţ. Probabil ei 
au vrut să-L atragă pe Isus în controversa dintre şcoala mai liberală a lui 
Hillel şi cea conservatoare a lui Şamai. Poate chiar sperau să-L facă pe Isus să 
aducă în discuţie cazul lui Irod, care era căsătorit cu Irodiada, atrăgându-Şi, 
astfel, duşmănia lui Irod (14:3,4). Aceasta era o chestiune politică extrem de 
fierbinte şi îl costase viaţa pe Ioan Botezătorul.

„Este potrivit legii ca un bărbat să divorţeze de soţia sa din orice motiv?” 
În Matei 19:1-12 chestiunea divorţului şi recăsătoririi este abordată din punctul 
de vedere al bărbatului. Bărbatul poate divorţa. Perspectiva feminină alături 
de cea masculină este prezentată în textul paralel din Marcu 10.

Un termen important din 19:3 este apoluo, care, în acest context, 
înseamnă „a alunga” sau „a divorţa”. Se găseşte şi în versetele 7-9. Fariseii 
folosesc de două ori acest termen iar Domnul Isus, de asemenea, de două ori, 
totuşi doar în cel de-al doilea răspuns al Său. În primul Său răspuns, Domnul 
Isus foloseşte termenul chorizo (v. 6) pentru a exprima conceptul de divorţ.19 

Isus spune clar Nu divorţului. În versetul 6 nu este prezentată nici o excepţie; 
în versetul 12 este menţionată o singură excepţie posibilă. 
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Expresia „din orice motiv” poate fi tradusă şi „din nici un motiv”. 
Prima variantă exprimă poziţia lui Hillel şi pare a fi preferabilă în acest 
context. Evident, fariseii erau adepţi ai poziţiei lui Hillel.20 Întrebarea lor 
ţinteşte deja spre Deuteronom 24:1, deşi de-abia mai târziu menţionează ei 
acel text în încercarea de a contracara argumentele lui Isus.

b. versetele 4-6. Începând cu versetul 4, Domnul Isus răspunde la 
întrebarea fariseilor. Este important de notat că Isus răspunde cu Scriptura, 
aşa cum a făcut-o când Satana L-a ispitit în Matei 4. Domnul Isus evită să 
ia apărarea vreuneia din şcolile rabinice. El foloseşte o autoritate mai înaltă 
decât interpretarea renumiţilor rabini.21

„N-aţi auzit că Cel ce i-a creat de la început i-a făcut parte bărbătească 
şi parte femeiască”? Acest răspuns ar putea conţine un fel de mustrare. 
Fariseii nu ar fi trebuit să pună o asemenea întrebare. Scriptura a dat deja 
răspuns unei asemenea întrebări. Totuşi, concentrându-se asupra a ceea ce 
este îngăduit şi ceea ce este interzis, sau cum să poţi scăpa de soţie, în mod 
tragic, adversarii lui Isus nu recunoşteau minunatul dar al lui Dumnezeu al 
idealului pentru căsătorie.22

Totuşi Domnul Isus răspunde chiar acestei probleme. În fragmentul 
din Matei 19:4-6, El prezintă perspectiva lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, 
o instituţie care, împreună cu restul Creaţiunii, a fost foarte bună. Domnul 
Isus Îşi susţine punctul de vedere cu Scriptura, întorcându-Se la raportul 
Creaţiunii. Indirect, El declară acest raport autentic şi normativ. Răspunsul 
Său începe cu Cel ce a creat, şi anume Dumnezeu, şi sfârşeşte cu Dumnezeul 
Creator care a unit pe bărbat şi femeie în căsătorie. Primul răspuns al lui Isus 
dat fariseilor (19:4-6) începe cu o întrebare. În această întrebare sunt inserate 
două citate din Vechiul Testament. Apoi urmează o afirmaţie iar, în final, 
este folosit imperativul:

(1) Întrebare: Nu aţi citit? ..........................(4.4a)
      (a) Citat din Geneza 1:27 .......................(v.4b)
  (b) Citat din Geneza 2:24 .......................(v.5)

(2) Afirmaţie: Cei doi sunt un singur trup......(v.6a)
(3) Imperativ: Nu divorţaţi ...............................(v.6b)

Primul citat este scurt, constând doar din cinci cuvinte (în limba 
greacă); cel de-al doilea are 21 de cuvinte; împreună 26 cuvinte. Conform 
relatării lui Matei, Isus Însuşi foloseşte doar 24 de cuvinte în răspunsurile pe 
care le dă fariseilor, în timp ce în versetul 6a El chiar repetă ultimele cuvinte 
ale celui de-al doilea pasaj citat. De aceea, auzim de două ori despre „două 
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fiinţe” care au „devenit una” (v. 5b şi 6a). Domnul Isus îngăduie Scripturii să 
răspundă la chestiuni arzătoare şi să formuleze un răspuns final la întrebarea 
fariseilor despre divorţ. Care ar fi un motiv pentru divorţ? Răspuns: După 
rânduiala Creaţiunii, nu există nici un motiv pentru divorţ.

Expresia „la început” din Matei 19:4 se poate referi la Dumnezeu care 
a creat, sau la crearea „bărbatului” şi „femeii”. În primul caz, s-ar putea 
traduce „Cel care a creat de la început...”,  în timp ce în cel de-al doilea caz, 
ideea ar fi „El i-a creat de la început parte bărbătească şi partea femeiască”. 
Cea de-a doua variantă este preferată de mai multe traduceri. Datorită 
repetării aceleiaşi expresii în versetul 8, Grundmann acceptă varianta a doua 
şi afirmă: „Dumnezeu a vrut de la început ca oamenii să fie fiinţe sexuale”.23 
Această referinţă pregăteşte apoi calea pentru cea de-a doua afirmaţie 
importantă: Cele două genuri sunt dependente unul de altul. Un bărbat şi o 
femeie care se unesc în căsătorie şi devin astfel una, sunt inseparabil legaţi.

Matei 19:5 începe cu expresia „şi a spus”. Potrivit versetului precedent, 
aceasta se referă la Dumnezeu. Dumnezeu era Cel care vorbea. Domnul Isus 
susţine că Dumnezeu a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa 
şi se va uni cu soţia sa şi cei doi vor deveni un singur trup.” Cu toate acestea, 
citind Geneza 2:24, de unde a fost luat acest citat, şi urmărind şi contextul, ai 
impresia că această afirmaţie este un comentariu făcut de autorul Genezei,24 
Moise, nu de Dumnezeu Însuşi. Însă Domnul Isus ne aduce la cunoştinţă că 
Geneza 2:24 conţine cuvintele lui Dumnezeu Tatăl Însuşi. Ele aparţin celei 
mai înalte Autorităţi cu putinţă. Dumnezeu Însuşi a rânduit ca bărbatul să-şi 
lase părinţii şi să formeze împreună cu soţia sa o nouă legătură.

Expresia „un singur trup” îndreaptă atenţia în mod special asupra 
unirii fizice a soţilor. Totuşi termenul „trup” cuprinde întreaga fiinţă şi 
nu poate fi limitat doar la sfera fizică.25 De aceea, adulterul este foarte 
traumatic. Acesta desface unirea minunată dintre soţ şi soţie, iar în Scriptură 
este comparat cu idolatria prin care poporul lui Dumnezeu ia o decizie 
împotriva Creatorului şi Mântuitorului lui.

Expresia „un singur” accentuează unirea şi unitatea. Două fiinţe, un 
bărbat şi o femeie, devin una. Prin această afirmaţie, Domnul Isus respinge 
homosexualitatea, ca şi poligamia. Textul ebraic din Geneza 2:24 nu conţine 
numeralul „doi”. Totuşi, adăugând acest cuvânt care se găseşte şi în 
Septuaginta (LXX), monogamia este accentuată şi mai mult. Corespunzător 
cu voia lui Dumnezeu, două persoane diferite, un bărbat şi o femeie, devin 
una. Pentru a realiza acest lucru, este necesar ca ei să îşi lase părinţii pentru a 
fi liberi pentru o nouă unire. Doar atunci poate un bărbat să „se lipească” de 
soţia sa. Domnul Isus subliniază ideea devenirii una repetând-o la începutul 
versetului 6. Apoi El ajunge la concluzia: Deci ce a unit Dumnezeu, nimeni 
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să nu despartă”. Nu există dubiu: intenţia lui Dumnezeu este de a uni, nu 
de a despărţi.

În Matei 19:5-6, termenul anthropos se găseşte de două ori, şi anume la 
început şi la sfârşit. Termenul defineşte fiinţa umană şi nu este folosit doar 
pentru un singur gen. Totuşi, în versetul 5a, acesta se referă la bărbat, în timp 
ce în versetul 6b îi poate cuprinde pe amândoi. Această afirmaţie este una 
generală şi se aplică tuturor cuplurilor.

A. Acţiunea bărbatului (anthropos): despărţirea de părinţi şi lipirea 
de soţia  sa.

B.   A deveni un singur trup (de două ori).
A’. Acţiunea lui Dumnezeu şi interzicerea: Dumnezeu a unit; nu 

există despărţire.
A-şi lăsa părinţii, a trăi împreună şi a deveni un singur trup sunt acţiuni 

omeneşti care, pe o cale tainică, lucrează unirea de către Dumnezeu. Cel de-
al doilea citat din Vechiul Testament (Geneza 2:24), spune ce fac oamenii. 
Explicaţia lui Isus accentuează totuşi că aceasta este voia lui Dumnezeu. Deşi 
fiinţele omeneşti sunt cele ce acţionează, Dumnezeu este Cel care îi aduce 
laolaltă pe soţ şi soţie. De aceea, ei nu au autoritatea de a divorţa. Crearea 
omului constă în crearea bărbatului şi a femeii. Dumnezeu i-a unit pe cei 
doi. De aceea, nu ne este îngăduit a despărţi ceea ce Dumnezeu, de fapt, a 
unit. Primul răspuns al lui Isus constă dintr-un imperativ, care constituie o 
interzicere.  Mesajul este clar: căsătoria este indisolubilă. Divorţul nu este o 
opţiune.

Rezumăm primul răspuns al lui Isus:

(1) Domnul Isus îndreaptă către Scripturi. Întrebarea Sa „Nu aţi 
citit?...” poate fi considerată o mustrare pentru a nu fi acordat suficientă 
atenţie implicaţiilor cuvintelor Scripturii.

(2) Potrivit Domnului Isus, Scriptura este normativă. De aceea o 
foloseşte El. Răspunsul Său se bazează pe raportul Creaţiunii. Şi, interesant, 
El citează texte din Geneza 1 şi 2 fără să vadă vreo contradicţie între ele. 
Este adevărat, condiţiile sociale din secolul întâi d.Hr. erau diferite de cele 
din Paradis. Fără îndoială, Domnul Isus este conştient de acest lucru. Deşi 
timpul în care a trăit El pe pământ nu poate fi comparat cu situaţia descrisă 
în Geneza 1-2, Domnul Isus a aplicat încă principiile de la origine, stabilite 
în Eden, unei lumi căzute pradă păcatului. De aceea, diferitele culturi nu 
trebuie să schimbe mesajul biblic şi principiile biblice. 
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(3) Domnul Isus ia poziţie în mod clar împotriva divorţului. 
Dumnezeu a instituit căsătoria. Fiinţele omeneşti nu au permisiunea de a 
divorţa. Cu acest imperativ, Domnul Isus face o afirmaţie categorică.

(4) Evident, Domnul Isus se referă la căsătorie în general. Contextul 
direct nu trebuie desconsiderat de îndată ce este investigat versetul 6b. 
Dumnezeu a creat parte bărbătească şi parte femeiască şi i-a unit în căsătorie. 
Orice căsătorie legitimă este de aceea o unire a lui Dumnezeu,26 al cărui plan 
este ca vechile relaţii să fie lăsate în urmă şi să fie realizată o nouă unire, un 
singur trup. De aceea, nu trebuie folosită scuza că nu Dumnezeu a unit în 
căsătorie, şi, prin urmare, este legitim divorţul.

c. versetul 7. Punctul culminant al discuţiei este atins în versetele 
7-9. Acest lucru devine evident atunci când privim la expresiile care sunt 
utilizate. Versetul 3: „Fariseii au venit... ca să-L ispitească şi I-au zis...”. 
Versetul 4: Domnul Isus a spus...” Versetul 7 face trecerea la timpul prezent: 
„Ei îi spun...” Versetul 8: El (Isus) le spune...” Versetul 8: El (Isus) le spune...”. 
Această trecere la timpul prezent indică mărirea tensiunii.

Fariseii răspund lui Isus, întrebându-L de ce Moise a dat certificat de 
divorţ, dacă divorţul nu este posibil. Asemeni lui Isus, şi ei folosesc Scripturile. 
Referindu-se la Deuteronom 24:, se pare că ei vor să nege Geneza 1 şi 2 şi să 
susţină practicarea liberă a divorţului.27 Însă Domnul Isus explică în ce fel 
se leagă respectivele pasaje biblice. În versetul 9, auzim această concluzie: 
Prin divorţ oamenii distrug lucrarea lui Dumnezeu.28 Grundmann numeşte 
afirmaţia lui Isus din v. 9 „Halaha cea autoritară a lui Isus”.29 (n.tr., conform 
dicţionarului Webster, Halaha cuprinde legile sau rânduielile care nu sunt 
cuprinse în Scriptura iudaică, ci se bazează pe o interpretare orală a acestora).

În a doua lor întrebare, fariseii atrag atenţia spre autoritatea lui Moise. 
Ei înţeleg foarte bine că Domnul Isus a adus argumente împotriva divorţului 
şi că, referindu-se la Creaţiune, El a ocolit Deuteronom 24:1, singura referinţă 
din Vechiul Testament în care Moise menţionează certificatul de divorţ 
(cartea de despărţire). Acum ei încearcă să creeze un conflict între Dumnezeu 
şi Moise.30 O diferenţă importantă între ei şi Domnul Isus este interpretarea 
versetelor 1 şi 2 din Deuteronom 24. Domnul Isus a întrezărit sigur acest 
argument şi poate de aceea a arătat că Geneza 2:24 constituie cuvintele lui 
Dumnezeu Însuşi. În orice caz, fariseii susţin că Moise a poruncit (enteilato) 
(1) ca femeii să i se dea o carte de despărţire, urmând apoi divorţul (2).

d. versetele 8 şi 9. Domnul Isus este mult mai exact în interpretarea 
Sa decât fariseii. În cel de-al doilea răspuns al Său, El înlocuieşte cuvântul „a 
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poruncit” cu „a îngăduit”. Moise doar a îngăduit divorţul, nu l-a poruncit. 
Într-adevăr, se pare că Moise menţionează cartea de despărţire doar în 
trecere. Pasajul din Deuteronom 24:1-4 clarifică dacă o femeie care a fost 
despărţită de primul ei soţ, se poate întoarce la el. Nu există imperativ 
pentru existenţa divorţului şi scrierea unei cărţi de despărţire. O carte de 
despărţire şi divorţul în sine sunt limitate la un singur motiv, şi anume 
„ceva ruşinos”.31 Această expresie a fost interpretată în mod diferit, aşa cum 
se poate vedea în şcolile lui Hillel şi Şamai, dar se pare că implică anumite 
feluri de ofensă sexuală. Este reglementată şi recăsătorirea. 

Cel de-al doilea răspuns al Domnului Isus constă într-o apărare a lui 
Moise. În acelaşi timp, Domnul Isus trece dincolo de Moise în versetul 8, 
cu declaraţia Sa autoritară: „Însă Eu vă spun”. Domnul Isus ia apărarea lui 
Moise atunci când clarifică faptul că Moise nu dăduse o poruncă. În plus, El 
menţionează împietrirea inimii omeneşti ca motiv pentru concesia pe care 
a făcut-o Moise. Divorţul era practicat. Moise nu a putut împiedica acest 
comportament inuman în generaţia sa şi în generaţiile care au urmat. El 
a putut doar să menţină vătămarea produsă, la un minimum. Aşa că el a 
îngăduit divorţul în anumite circumstanţe, dar nu l-a poruncit.32 Intenţiile 
lui erau similare celor descrise în raportul Creaţiunii, deşi exista o anumită 
deschidere faţă de divorţ.

Domnul Isus continuă: „... dar de la început nu a fost aşa”. Divorţul 
nu intră în planul lui Dumnezeu. Domnul Isus folosise deja expresia „de la 
început” cu ceva timp înainte, în primul răspuns dat fariseilor (v.4). Acolo, 
aceasta era legată de Creaţiune, aşa cum este şi aici. Subiectul Creaţiunii 
leagă cele două răspunsuri date fariseilor. Întregul argument al lui Isus se 
bazează pe raportul Creaţiunii. Ceea ce căsătoria a însemnat chiar de la 
început, aceea este în vigoare, în special în vederea venirii Împărăţiei lui 
Dumnezeu în Persoana lui Isus Hristos, şi nu se îngăduie divorţul.33 Deja 
în Predica de pe Munte, Domnul Isus a mers dincolo de cartea de despărţire 
şi a înlocuit îngăduinţa pentru divorţ cu propriul Său cuvânt autoritar, 
închizând uşa opţiunii pentru divorţ, cu excepţia cazului de adulter.

Legislaţia mozaică din Deuteronom 24:1-4 a fost, astfel, normativă, 
dar numai secundar şi temporar, iar îngăduinţa - dependentă de păcătoşenia 
oamenilor. În acel context, ea servea drept control împotriva abuzului şi 
excesului... Implicaţia este că noua eră a  prezentei Împărăţii a lui Dumnezeu 
cere o întoarcere la idealul din relatarea Genezei dinainte de căderea în 
păcat.34 Comentariul Biblic Adventist spune:

Totuşi învăţătura lui Isus de aici face clar faptul că 
previziunile legii lui Moise cu privire la divorţ nu sunt valabile 
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pentru creştini... Legea din Geneza 1:27; 2:24 a precedat legea 
din Deuteronom 24:1-4 şi este superioară acesteia... Dumnezeu 
nu a anulat niciodată legea căsătoriei pe care a enunţat-o la 
început.35

Cea de-a doua scenă se încheie cu afirmaţia „Eu vă spun”. Domnul Isus 
Îşi asigură ascultătorii că oricine divorţează de soţia lui - El foloseşte acum 
cuvântul pentru divorţ (apoluo) folosit de către farisei – comite adulter, dacă 
excepţia ce urmează nu este aplicabilă. Aceasta înseamnă că, în caracterul 
său, căsătoria este, într-adevăr, permanentă. În versetul 6, Domnul Isus 
neagă, în mod categoric, divorţul. În versetul 9, El adaugă: Chiar dacă cineva 
divorţează, aceasta este împotriva mărturiei clare a Scripturii, şi el sau ea nu 
sunt liberi. Un asemenea divorţ şi recăsătorire constituie adulter, deoarece 
prima căsătorie este încă în vigoare, în ciuda procesului de divorţ ce a avut 
loc.36 Matei 19 adaugă aici o nouă dimensiune care nu se găseşte în Matei 5. 
În timp ce în Matei 5:32, soţia comite adulter dacă se recăsătoreşte, în Matei 
19:9, soţul este cel ce comite adulter.37

În timp ce în Matei 5:32, o femeie divorţată care se căsătoreşte din nou 
comite adulter – evident, ea este considerată încă fiind căsătorită - în Matei 
19:9, soţul care se căsătoreşte cu o altă femeie comite adulter – el este căsătorit 
încă, dacă nu este aplicabilă excepţia care urmează. Soţul şi soţia sunt trataţi 
la fel. Observăm, în acelaşi timp, că, dacă îngăduim tuturor textelor biblice 
despre un anumit subiect să ne vorbească, obţinem un tablou cuprinzător.

Matei 19:9 conţine aproape aceeaşi clauză de excepţie ca şi cea deja 
menţionată în Matei 5:32. Domnul Isus îngăduie un singur motiv pentru 
care divorţul este posibil. Motivul este porneia. Însă chiar şi în acest caz, 
contextul îndeamnă să ne iertăm partenerul şi să îndepărtăm împietrirea 
inimii şi încăpăţânarea.

Astfel, întrebarea introductivă a fariseilor şi-a primit răspunsul. Divorţ 
pentru orice motiv? Nu. Divorţul contravine planului Creaţiunii şi voinţei 
lui Dumnezeu care a unit laolaltă pe bărbat şi femeie. Singura excepţie 
este porneia. Diferitele aspecte ale porneia se găsesc în ambele Testamente. 
Ele includ prostituţia, relaţiile sexuale premaritale, adulterul, incestul şi 
homosexulitatea; pe scurt, relaţii sexuale în afara căsătoriei.38

În Matei 19:9, principala semnificaţie a termenului porneia este 
adulterul.39 Şi, într-adevăr, majoritatea nuanţelor semnificaţiei termenului 
porneia pot fi cuprinse în cuvântul adulter.

Marcu şi Luca nu utilizează clauza de excepţie în pasajele lor 
referitoare la divorţ şi recăsătorire (Marcu 10:1-12; Luca 16:18). Declaraţia lui 
Luca este foarte scurtă şi constă dintr-un singur verset. La Marcu lucrurile 
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stau altfel. Acolo găsim un pasaj comparabil cu cel din Matei 19. Totuşi 
argumentul merge vice-versa. În Matei 19, Domnul Isus se referă la raportul 
Creaţiunii mai întâi şi, astfel, prezintă principiile de bază în ce priveşte 
căsătoria şi divorţul înainte de referinţele la cartea de despărţire. În Marcu 
10, Domnul Isus începe cu aceste referinţe, şi anume cartea de despărţire şi, 
prin inducţie, merge mai departe către principiul general care se găseşte în 
relatarea Creaţiunii. Odată atins principiul de bază, distincţii aparte, cum ar 
fi clauza de excepţie, cu greu îşi pot găsi locul. De aceea probabil că Marcu 
a omis acest lucru, deşi e posibil să fi fost conştient de perspectivă. Hill 
afirmă:

Majoritatea comentatorilor privesc aceste cuvinte ca fiind 
adăugate de către Matei... Acest lucru nu este necesar; dacă 
porneia înseamnă „adulter”, atunci legea iudaică cerea unui 
bărbat să divorţeze de soţia lui dacă ea comitea acel act. Într-
adevăr, acest lucru poate fi presupus în celelalte evanghelii... 
dar este rostit doar de către Matei. O relaţie adulteră încălca 
ordinea Creaţiunii, cu idealul ei monogam. De aceea, dacă 
Domnul Isus susţinea indisolubilitatea căsătoriei pe baza 
Genezei, El trebuie să fi îngăduit divorţul din acest motiv, ca 
singur temei, pentru că aceasta contravenea rânduielii instituite 
la Creaţiune.40

Totuşi, problema cea mai importantă nu este clauza excepţiei în sine, 
ci dacă excepţia se referă doar la divorţ sau permite şi recăsătorirea.41 Există 
uşoare diferenţe între clauza excepţiei care apare în Matei 5:32 faţă de cea 
din Matei 19:9, deşi mesajul de bază este acelaşi. Într-un anumit sens, cele 
două clauze ale excepţiei sunt chiar complementare. În orice caz, clauzele 
excepţiei nu afirmă necesitatea divorţului, ci doar îl îngăduie.

(1) Oricine divorţează de soţia lui, cu excepţia motivului porneia, o face 
pe aceasta să comită adulter;

(2) şi oricine se căsătoreşte cu o femeie divorţată comite adulter (Matei 
5:32).

Conform Matei 5:32, un bărbat comite adulter căsătorindu-se cu o 
femeie divorţată. În caz că ea nu a comis adulter, căsătoria ei se pare că 
este încă în vigoare.  De aceea, o nouă unire cu ea este adulteră. Conform 
Matei 19:9, totuşi, un bărbat divorţat comite adulter căsătorindu-se cu orice 
femeie, dacă nu este aplicabilă excepţia. Căsătoria lui este încă valabilă şi ar 
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fi afectată printr-o nouă unire. De aceea, bărbaţii trebuie să ţină seama că ei 
nu doar că ar face rău unei căsătorii încă în vigoare a unei femei atunci când 
se recăsătoresc; ei îşi pot afecta negativ propria lor căsătorie şi trebuie să fie 
conştienţi de ceea ce fac. Ei nu au libertatea de a face ceea ce vor.

(1) Oricine divorţează de soţia lui, cu excepţia porneia,
(2) şi se căsătoreşte cu alta, comite adulter. (Matei 19:9)

Propoziţia principală în cadrul frazei este „el comite adulter”. 
În legătură cu aceasta este una subordonată ei, cu două verbe şi două 
complemente, „Oricine divorţează de soţia lui” şi „se căsătoreşte cu alta”. 
Divorţul (1) şi recăsătorirea (2) constituie adulter (al patrulea rând).42 De 
aceea, se poate presupune că o clauză a excepţiei care se găseşte chiar între 
(1) şi (2) se referă atât la divorţ, cât şi la recăsătorire. Din moment ce discuţia 
cu fariseii era, în principal, cu privire la divorţ, este de înţeles că această 
clauză urmează direct propoziţiei „divorţează de soţia sa”, în loc de a veni 
la sfârşitul propoziţiei subordonate. Mai mult decât atât, se pune întrebarea, 
cum ar fi putut Matei exprima altfel acest concept? Ar fi fost mai clar dacă 
clauza excepţiei ar fi urmat propoziţia „şi se căsătoreşte cu alta”? Ar fi trebuit 
el să repete clauza excepţiei? Ar fi adus aceasta confuzie celor ce citeau?

Clauza excepţiei nu prea are sens dacă soţia care nu a fost implicată 
în porneia nu ar avea dreptul că se recăsătorescă. Un divorţ legitim permite o 
recăsătorire legitimă. Deoarece în timpul lui Isus, ca şi în timpurile Vechiului 
Testament, recăsătorirea după divorţ era posibilă, ar fi de aşteptat o situaţie 
similară şi pentru Noul Testament.43 Altfel, Noul Testament ar trebui să 
afirme în mod clar că o nouă ordine a fost stabilită.

Uneori, cei care se opun recăsătoririi aceluia dintre soţi care nu a fost 
implicat în porneia, fac referire la înţelegerea şi practica părinţilor bisericeşti 
care susţin aceeaşi poziţie. Totuşi trebuie să fim conştienţi că, în chestiunile 
biblice, părinţii bisericeşti nu au fost întotdeauna mai fideli Scripturii decât 
creştinii de azi. Probleme cu păzirea duminicii au apărut deja din secolul 
al doilea după Hristos. Mulţi au acceptat doctrina nemuririi naturale a 
sufletului. Conceptul slujbelor ecleziastice, în special importanţa şi puterea 
episcopilor, a fost introdus încetul cu încetul iar biserica a fost înălţată la un 
nivel superior Scripturii. Unii au recomandat ascetismul.44

Deşi prin această clauză a excepţiei Domnul Isus îngăduie divorţul 
şi recăsătorirea într-un singur caz, punctul central al mesajului Său este 
indisolubilitatea căsătoriei. De aceea, găsim afirmaţii fără excepţii alături 
de cele care îngăduie o excepţie în cazul porneia. Totuşi accentul afirmaţiilor 
Domnului Isus este suficient de clar. Exact din acelaşi motiv, ucenicii 
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reacţionează foarte ciudat şi par a fi ofensaţi (versetul 10). Ajungem astfel la 
ultima scenă.

e. versetul 10. Ucenicii spun: „Dacă aşa stau lucrurile  cu relaţia dintre un 
bărbat şi soţia lui, este mai bine să nu te căsătoreşti”. Termenul „relaţie”, „cauză”, 
„motiv” (aitia) a apărut deja din versetul 3. Ucenicii se pare că se referă din nou 
la problema ridicată de farisei, care întrebaseră dacă este posibilă despărţirea de 
soţie pentru orice motiv (aitia).  Dincolo de clauza excepţiei, ei înţeleg caracterul 
radical al cerinţei lui Isus şi se simt restricţionaţi şi prinşi la ananghie. Ei se 
poziţionează de aceeaşi parte cu fariseii care, din cauza împietririi inimii lor, 
căutau căi de a scăpa de căsătorie. Şi ei vin cu o sugestie radicală: dacă nu e 
posibil să scapi de căsătorie, mai bine să nu te căsătoreşti deloc. Nu merită. Ei 
nu se pot gândi la căsătorie fără a se gândi şi la divorţ, şi nu pot vedea şi nu pot 
înţelege darul extraordinar al căsătoriei oferit lor de Dumnezeu.

f. versetele 11, 12. Domnul Isus răspunde din nou. Este al treilea 
răspuns pe care îl dă: „Nu toţi oamenii pot accepta această afirmaţie, ci doar 
aceia cărora le-a fost dat”. Problema devine: care este antecedentul „acestei 
afirmaţii” (literal „cuvânt”)? Din nou, opiniile teologilor diferă. Fie că se 
referă la răspunsurile pe care Domnul Isus le dă fariseilor45, fie că se referă 
la afirmaţia pe care ucenicii o făcuseră cu ceva timp înainte.46

Dacă „această afirmaţie” s-ar îndrepta înapoi spre cuvintele lui Isus 
Însuşi, ea ar distruge ceea ce Domnul Isus a încercat să stabilească. Ar 
însemna că cerinţele lui Isus cu privire la căsătorie şi interzicerea de către El 
a divorţului (cu excepţia situaţiei porneia), ar fi putea fi îndeplinite doar de 
către cei cărora le-a fost dat. Aceasta ar însemna că orice obligaţie de a urma 
principiile divine nu ar fi valabilă şi oricine ar încălca voia lui Dumnezeu 
ar avea scuza că lor nu le-a fost dat să urmeze planul, voia şi idealul lui 
Dumnezeu. Etica ar fi îndepărtată. Sugestia pe care o face France, că cerinţele 
lui Isus ar fi obligatorii doar pentru cei pe care Dumnezeu i-a chemat la o 
căsătorie creştină, nu poate fi, nici ea, luată în calcul.47 De când sunt valabile 
poruncile lui Dumnezeu doar pentru creştini? Desigur, necreştinii pot călca 
în picioare Legea lui Dumnezeu. Dar au ei oare dreptul să facă aceasta? Nu 
îi va judeca Dumnezeu?48

Este mai bine a se înţelege că Isus S-a referit la afirmaţia ucenicilor. 
În mod surprinzător, El nu o respinge, ci declară că acest lucru le-a fost 
dat unora – deşi nu tuturor – şi anume de a nu se căsători. Pentru cea mai 
mare parte a oamenilor, planul lui Dumnezeu este căsătoria, nu celibatul. 
În versetul 12, Domnul Isus enumeră trei grupe de fameni: (1) fameni care 
s-au născut astfel, (2) fameni care au fost făcuţi fameni de către alţii şi (3) cei 
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care s-au făcut ei înşişi fameni pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Se pare că 
nu toate cele trei grupe sunt alcătuite din fameni în sensul literal. Evident, 
primul grup trebuie înţeles literal. Al doilea grup, poate reprezenta, de 
asemenea, fameni reali, care cu forţa au fost făcuţi să nu corespundă pentru a 
se căsători. Cornes totuşi sugerează înţelegerea termenului în sens figurat, ca 
referindu-se la persoane divorţate.49 Ultimul grup poate cuprinde oameni ca 
Ioan Botezătorul, care a rămas necăsătorit pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 
Este important a recunoaşte chemarea şi a o accepta, indiferent cărui grup 
ar aparţine cineva, şi indiferent dacă ar trebui să sufere nedreptate. Ceea ce 
este important este de a fi de acord cu voia lui Dumnezeu, cu planul Lui sau 
cu voinţa Lui îngăduită pentru viaţa noastră.50

Este darul lui Dumnezeu pentru oameni ca să înţeleagă 
taina căsătoriei, ca şi taina celibatului... În timp ce taina căsătoriei 
se întemeiază pe voia lui Dumnezeu cu privire la Creaţiune, 
taina celibatului se întemeiază pe voia lui Dumnezeu cu privire 
la venirea Împărăţiei cerurilor.51

În Matei 19:1-12, Domnul Isus îngăduie două variante. Oamenii se 
pot căsători şi primi darul căsătoriei din partea lui Dumnezeu. Aceasta face 
parte din rânduiala stabilită de Dumnezeu la Creaţiune. Oamenii pot alege, 
de asemenea, să rămână singuri pentru Împărăţia lui Dumnezeu, dacă au 
primit o asemenea chemare. Totuşi posibilitatea de a divorţa nu este dată 
decât cu excepţia adulterului.52 Accentul este pus pe indisolubilitatea 
căsătoriei şi nu pe excepţia acesteia. Spre aceasta trebuie să ne concentrăm. 
Cei care se concentrează continuu asupra excepţiei şi consideră normal 
acest lucru, L-au înţeles în mod greşit pe Domnul Isus şi au o inimă 
împietrită.

Iv. IMplICAţIIle penTru noI

Când Dumnezeu a instituit căsătoria, aceasta a fost gândită ca o unire 
pe toată durata vieţii între un bărbat şi o femeie, în care cei doi se completează 
unul pe altul şi contribuie fiecare la bunăstarea celuilalt. Idealul căsătoriei 
îngăduie comparaţia căsătoriei cu legătura dintre Isus şi biserica Sa.

Domnul Isus a accentuat indisolubilitatea căsătoriei. Marcu şi Luca 
subliniază acest lucru menţionând o excepţie. Matei enumeră clauzele 
excepţiei în capitolele 5 şi 19. Divorţul distruge ceea ce Dumnezeu a unit 
şi este împotriva voinţei lui Dumnezeu. În cazul în care un divorţ se 
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produce totuşi, cu excepţia situaţiei porneia, există doar posibilitatea de 
a rămâne singur sau de a se împăca cu soţul/soţia. Recăsătorirea nu este 
atunci o alternativă. Evident, prima căsătorie rămâne intactă chiar în ciuda 
divorţului. O persoană care divorţează din orice alt motiv decât desfrâul şi 
se recăsătoreşte apoi, comite adulter şi încalcă legile lui Dumnezeu, care sunt 
valabile pentru toate timpurile. Acest lucru este adevărat şi pentru cel care 
se căsătoreşte cu o persoană divorţată, dacă această persoană nu a divorţat 
de soţul/soţia lui pe temeiul porneia.

Dacă un soţ/soţie se face vinovat de desfrâu, adică este vinovat de 
neloialitate sexuală, celălalt soţ care nu a fost implicat într-un asemenea act 
poate divorţa. Totuşi, şi în acest caz, ideală este împăcarea.

Cele două excepţii pentru divorţ, porneia şi despărţirea de un soţ 
necredincios, aşa cum sunt discutate în 1Corinteni 7, reprezintă altceva. 
Doar în primul caz soţul care nu a fost implicat în adulter poate să divorţeze. 
În celălalt caz, partenerul credincios este pasiv şi nu ia iniţiativa de a divorţa. 
De aceea, singurul motiv pentru care un membru al bisericii poate divorţa 
de soţul/soţia sa este desfrîul. 

În cele două cazuri excepţionale deja menţionate, nu doar că divorţul 
este posibil – oricât de tragic ar fi – dar partenerul credincios sau partenerul 
credincios de care s-a despărţit un necredincios poate să se recăsătorească. 

Când se destramă o căsătorie, biserica este întotdeauna afectată. De 
aceea biserica trebuie să ia măsuri de prevenire ca să nu se recurgă la divorţ 
şi trebuie să reacţioneze într-un mod echilibrat şi biblic dacă o căsnicie 
este ameninţată sau un cuplu a divorţat. A nu reacţiona deloc poate fi 
iresponsabil. Scopul implicării bisericii trebuie să fie ca să ofere ajutor, să 
aducă vindecare şi să-i ajute pe cei care, altfel, ar ajunge pierduţi. În unele 
cazuri, aceasta ar putea include disciplina bisericii şi ridicarea calităţii de 
membru.

Toţi credincioşii sunt chemaţi să nu mai aibă inima împietrită, să lupte 
pentru căsătoriile lor, să acorde iertare şi să fie gata pentru un nou început şi 
să ofere un exemplu de ceea ce ar trebui să fie o căsătorie creştină. Acolo unde 
condiţiile sunt nesănătoase, soluţia creştină este de a schimba condiţiile, nu 
partenerul. Chiar în cazuri care par fără nădejde, să ne amintim că, Domnul 
care a înviat din morţi, poate reînvia şi căsătoriile noastre, aducându-le la o 
nouă viaţă. 
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De-a lungul istoriei ei, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a crezut în 
permanenţa instituţiei căsătoriei. Bazându-şi credinţa pe modelul căsătoriei 
din Geneza şi pe alte pasaje din Scriptură, adventiştii au găsit un suport în 
plus pentru poziţia lor în Predica de pe munte a lui Hristos (Matei 5:32) şi în 
cuvintele Lui care stipulează: 

„Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. 

..Oricine îşi va lăsa nevasta, afară de cauză de desfrânare, 
şi se va căsători cu alta, comite adulter; şi cel care se căsătoreşte 
cu cea divorţată comite adulter.” 

(Matei 19:6,9 cf. Marcu 10:9-12).

Poziţia aceasta de la începuturi a bisericii, privind permanenţa uniunii 
conjugale, este susţinută şi de Ellen G. White, care a scris:
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În predica de pe munte, Isus a declarat răspicat că nu 
trebuie să fie nici un motiv ca mariajul să fie desfăcut, cu 
excepţia încălcării jurământului căsătoriei. 

(Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 63)

Pe baza acestor afirmaţii, biserica noastră a predicat că divorţul era 
justificat numai dacă avusese loc adulterul (înţeles ca infidelitate sexuală sau 
ca încălcarea jurământului căsătoriei) şi că o persoană divorţată nu se putea 
recăsători decât dacă fostul partener deceda ori dacă el sau ea era partea 
nevinovată în cazul adulterului. Considerând că cel sau cea divorţată care se 
recăsătorea, fără să aibă bază biblică, trăia într-un adulter constant, Biserica 
Adventistă îi excludea, dacă ei erau partea vinovată.

Totuşi, în ultimele decenii, numărul crescând de divorţuri în societate, 
împreună cu slăbirea progresivă a autorităţii Bibliei în biserică, din cauza 
mişcării liberale, au dus la o mentalitate care vede divorţul nebiblic şi 
recăsătorirea ca pe o alternativă viabilă la „până când moartea ne va 
despărţi”. Cei care au îmbrăţişat această concepţie lumească au argumentat 
că poziţia bisericii, atât de mult timp neschimbată, cu privire  la divorţ şi 
recăsătorire, este prea „dură” sau lipsită de „milă”, prea „judecătoare” şi, 
practic, nefuncţională în această lume păcătoasă. În opinia lor, divorţatul sau 
divorţata fără justificare biblică are nevoie de „însănătoşire” sau „salvare”, 
nu de „pedeapsă” din partea bisericii.

De aceea, din anii ’70, pentru că un număr crescând de pastori găseau 
dificil să excludă pe membrii vinovaţi, s-au făcut încercări pentru a găsi o 
justificare „biblică” (alta decât infidelitatea sexuală) divorţului nebiblic şi 
recăsătoririi în urma acestuia, care erau în floare în unele biserici. Cu alte 
cuvinte, în loc să armonizăm vieţile noastre cu învăţăturile Scripturii, noi am 
căutat o metodologie pentru a aduce Biblia în acord cu noi.

Prin anii ’90, pentru că în publicaţiile bisericii au început să apară 
articole care căutau să liberalizeze învăţătura Bibliei şi să facă loc divorţului şi 
recăsătoririi nebiblice1, au fost făcute, de asemenea, încercări pentru revizuirea 
Manualului Comunităţii aşa încât, în problema divorţului şi recăsătoririi, să 
fie mai „izbăvitor”2. Succesul noii viziuni asupra acestui punct a avut loc la 
Conferinţa Generală de la Toronto din 2000, când Manualul Comunităţii a fost 
revizuit, incluzând „abandonul” ca nouă bază pentru divorţ.

Aşa cum va reieşi din acest articol, noua justificare este destul de 
ambiguă pentru a conduce la un divorţ uşor şi un remariaj. Prin urmare, 
pentru prima dată în istoria ei, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, la o 
Conferinţă Generală, a trecut dincolo de învăţăturile Bibliei şi a legiferat 
bazele unui divorţ nebiblic.
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 SeSIuneA ConferInţeI GenerAle 
de lA ToronTo      

Am fost unul dintre delegaţii Conferinţei Generale de la Toronto 
din anul 2000. Mai mult decât pentru oricare altă problemă, conferinţa 
aceasta rămâne în memorie pentru votul controversat privind divorţul 
şi recăsătorirea. Pentru mulţi, aceasta a însemnat internalizarea ideilor 
liberale în biserică. Cum a avut loc acest vot surprinzător? Şi ce va urma să 
facă biserica cu acest controversat subiect din Manual? Capitolul acesta va 
cuprinde părerile mele în această privinţă.

Imediat după decizia controversată, am fost intervievat de câteva 
reviste de ştiri adventiste, cu o largă varietate de orientări teologice.

Următorul interviu a fost realizat de redactorul de ştiri de la Adventist 
Today, o publicaţie liberală din La Sierra, California. Deoarece tindem să 
avem păreri opuse în privinţa problemelor teologice, acest interviu, publicat 
în totalitate, poate fi citit ca un schimb de păreri liberal – conservator asupra 
subiectului.

„MAnevrA pArlAMenTArĂ” 
CA lovITurĂ de STAT3

Dr. Samuel Koranteng-Pipim, nativ din Ghana, a părut să fie în 
centrul dezbaterii conservativ – liberale în timpul celei de-a 57-a sesiuni a 
Conferinţei Generale (CG). Strigătul lui pentru „integritate teologică” s-a 
făcut auzit nu numai o dată în aulă. Mai mult decât oricare altul, el a fost cel 
care a reprezentat opoziţia loială la amendamentul divorţului şi recăsătoririi,  
acceptat surprinzător, printr-o manevră parlamentară, vineri dimineaţa, pe 
7 iulie 2000.

Pipim, deşi acum trăieşte şi lucrează în SUA, a fost delegat pentru 
Diviziunea Africa–Oceanul Indian (AID), aşa cum a fost la fiecare CG 
începând cu 1985 la New Orleans. În prezent, este angajat de Conferinţa 
Michigan, servind ca Director al departamentului de Slujire în Campusuri 
publice, cu sediul în campusul Universităţii Michigan, în Ann Arbor, 
Michigan.

Statutul lui de delegat continuu al AID este explicat prin faptul că 
el a continuat să aibă un rol permanent în lucrarea din bisericile Diviziunii 
africane. Se întoarce în mod regulat să predea teologie şi etică studenţilor de 
acolo, conduce ateliere pastorale şi vorbeşte la diferite întâlniri de tabără. 
Din 1995, a reprezentat AID în Comitetul Institutului de Cercetare Biblică al 
CG (BRICOM).
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AT(Adventist Today) l-a remarcat pe Sam Pipim vineri seara târziu, în 
acea zi de 7 iulie, în timp ce se plimba prin sala de expoziţie şi a trecut pe 
lângă standul AT, îmbrăcat în roba lui galbenă, tradiţional ghaneză. Când a 
fost abordat de AT, a fost încântat să discute, având multă bună dispoziţie. 
Văzând ecusonul meu cu AT s-a luminat la faţă şi a afişat un zâmbet 
prietenos, spunându-mi că citeşte în mod constant AT şi că respectă faptul 
că AT nu se teme de nici o dispută şi ia atitudine în privinţa chestiunilor 
controversate, deşi el, de obicei, nu era de acord cu punctul ei de vedere. 
Pipim degajă o energie mentală încântătoare şi e plin de încredere în sine. 
Discuţia pe care am avut-o acolo a fost una scurtă, dar productivă. Am 
convenit să o continuăm prin e-mail. 

Cadrul acestui interviu este bazat pe acea întâlnire, îmbogăţit de 
schimbul ulterior de e-mail-uri.

AT: Dr. Pipim, vocea dumneavoastră s-a auzit de mai multe ori în aula de la 
Toronto. Au fost oare unele probleme care v-au interesat în mod deosebit?

SKp: Toate problemele abordate au fost importante pentru mine, 
dar am fost în mod deosebit interesat de aspectele teologice, pentru că 
ele privesc mesajul şi misiunea bisericii. Mai mult, aşa cum contabilii şi 
trezorierii au vorbit cu putere despre reviziile lor din biserici, e de aşteptat 
ca un teolog sistematic să arate un interes deosebit propunerilor doctrinare 
sugerate pentru a fi introduse în Manualul Comunităţii.  Revizorii doreau să 
păstreze integritatea financiară a bisericii. Eu mă luptam pentru integritatea 
teologică a ei.

AT:  Aţi fost, în mod evident, interesat de problema discutată şi aprobată de 
dimineaţă. Vreţi, vă rog, să ne spuneţi care vă sunt gândurile privitor la ceea ce s-a 
întâmplat?

SKp:  Desigur. Dar, mai întâi, aş vrea să ştiţi că, pentru mine, 
Conferinţa Generală este cea care a vorbit azi dimineaţă, aşa că accept 
decizia şi o voi respecta ca atare. Însă am convingerea că, atunci când 
problema va fi suficient de explorată, va fi reconsiderată la o sesiune viitoare 
a CG. Îngrijorarea mea este că noi, ca biserică, încet-încet, legitimăm un 
proces pe care l-aş descrie ca „legiferează acum, găseşte răspunsuri biblice 
mai târziu.” Aceasta s-a întâmplat cu decizia discutabilă a Consiliului Anual 
privind botezarea soţiilor celor poligami (1946)4; apoi, a venit o altă decizie 
la fel de discutabilă – hirotonirea femeii ca prezbiter (1975 şi 1984). Fiecare 
dintre aceste decizii ale Consiliului Anual au dus la polarizări şi confuzie în 
biserici. Acum, divorţul şi recăsătorirea (2000) se adaugă pe lista deciziilor 
discutabile.
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Dar această decizie recentă de la Toronto este mai rea decât 
anterioarele. Dacă poligamia şi femeile prezbiter erau acţiuni ale Consiliului 
Anual, ultima aparţine sesiunii Conferinţei Generale. Prin urmare, va fi 
înscrisă în Manualul Comunităţii! Dar, cum am spus, decizia de dimineaţă 
este acum poziţia oficială a bisericii. O voi respecta ca atare, deşi îmi rezerv 
dreptul să-i pun la îndoială legitimitatea teologică. Aceasta trebuie accentuat 
şi tot ceea ce voi spune în plus trebuie luat în context.

Nu este nici un secret că nu m-a încântat felul în care amendamentul 
divorţului şi recăsătoririi a trecut în dimineaţa aceasta. Gândul care mi-a 
venit în minte atunci a fost că delegaţii din ţările dezvoltate probabil credeau 
despre noi, cei din aşa zisele ţări în curs de dezvoltare, că suntem extrem de 
încuiaţi. După cum, probabil, aţi observat, cei din ţările în curs de dezvoltare 
sunt, în general, mai conservatori, tinzând să fie mai rezervaţi, aşa cum s-a 
întâmplat şi cu acest amendament. Ei bine, doar pentru că vorbim cu accent 
diferit, [nu a spus nimic despre culoare] nu înseamnă că nu putem gândi 
sau pricepe. Unii dintre aceşti delegaţi din ţările neindustrializate sunt figuri 
marcante în guvernele ţărilor lor. Ei doresc şi caută să păstreze cu grijă 
idealurile democraţiei autentice acolo în ţările de origine. Sunt persoane 
foarte inteligente şi dedicate lui Dumnezeu. Însă mă tem că vor învăţa ce nu 
trebuie din ce s-a întâmplat. 

Să nu uităm că cei conservatori au foarte mulţi susţinători de partea 
lor. Dacă am fi vrut să ne impunem ca în politică, am fi putut să îi forţăm să 
accepte ideile noastre pe cei din America de Nord şi pe întreaga biserică. Dar 
eu nu cred că ar fi fost un beneficiu în aceasta. Chestiunile privind principii 
sau idei ar trebui decise în funcţie de merit şi nu ca în politică sau prin 
trucuri parlamentare. De aceea, am preferat să las problema în seama unei 
comisii care să o studieze fără patimă şi nu să rezolv totul imediat, în focul 
dezbaterii, chiar dacă mi-ar fi plăcut aşa. Dacă conservatorii ar fi încercat să 
forţeze acceptarea punctului lor de vedere, aş fi renunţat să mă mai opun 
aşa de vehement. Dar nu trebuie să fie aici vorba de cine a câştigat şi cine a 
pierdut. Ar trebui să ne intereseze doar care era decizia corectă.

AT: Asta înseamnă că nu aţi auzit că Garry Hodgkin s-a ridicat ieri după-
amiază şi a anunţat ce avea de gând să facă azi dimineaţă?5

SKp: Nu, nu am auzit. Şi nu cred să fi auzit prea mulţi din oamenii 
noştri. Altfel, ar fi fost acolo în număr mare. Se ştia că problema divorţului-
recăsătoririi fusese un punct fierbinte de discuţie. Preşedinţii au fost confuzi 
uneori.6 Delegaţii au propus sugestii contradictorii referitoare la modul în 
care să se procedeze. Dar era clar pentru toţi că problema fusese lăsată aşa 
pentru sesiunea Toronto şi că nu va mai fi reluată până la St. Louis. Aşa că 
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noi am fost luaţi complet prin surprindere. Nu prea era nimeni din delegaţia 
noastră prezent. Era vineri, ultima zi de lucru a săptămânii. Mulţi plecaseră 
să-şi reconfirme locurile la avion pentru plecarea de duminică. Gândiţi-
vă că erau zvonuri de grevă pe rutele aeriene canadiene. Alţii au mers la 
cumpărături şi şi-au pregătit bagajele de plecare.

AT: Dar cei mai mulţi delegaţi din Diviziunea Nord-Americană (DNA) 
erau, de asemenea, absenţi.

SKp: Da, dar, proporţional, cred că delegaţia noastră a fost mai puţin 
reprezentată. Au fost doar în jur de 150 de delegaţi cu totul. Cum s-ar fi 
putut ei preta să dea peste cap decizia acceptată de majoritatea prezentă la 
sesiune?

AT: Acceptaţi procedura parlamentară ca având reguli normal de aplicat şi 
în conducerea bisericii?

SKp: Desigur. Vreau să accentuez că ceea ce ei au făcut, procedural sau 
legal, a fost OK. Când este o întrunire la biserică, dacă eşti acolo, eşti acolo, 
dacă nu, ea tot este o întrunire valabilă. Unii pun la îndoială corectitudinea 
deciziei, dat fiind că numărul necesar de delegaţi nu a fost întrunit. Eu zic 
că aceasta este o pierdere de vreme şi nu sunt de acord cu aceia care vor să 
facă de aici un subiect de controversă, deşi cred că este adevărat că, dacă 
numărul necesar de delegaţi ar fi fost întrunit, atunci acea provocare n-ar fi 
fost susţinută.

Dar este posibil ca lucrurile să fie legale şi totuşi să contravină 
spiritului de corectitudine. Problema nu este dacă acţiunea a fost legală 
din punct de vedere tehnic, ci dacă delegaţii din ţările industrializate s-au 
comportat „cinstit şi corect” în cel mai fundamental sens al cuvântului.

Aceia care, cu adevărat, au vrut să impună noua perspectivă 
asupra divorţului şi recăsătoririi – majoritatea din ţările industrializate 
din America, Australia şi Europa, regiuni care au mai puţin de 10% din 
membrii adventişti – au venit şi au dat această lovitură teologică, utilizând 
proceduri parlamentare, pentru a respinge acţiunea anterioară, pentru a 
întrerupe dezbaterea şi a schimba decizia de dinainte luată de o majoritate 
covârşitoare de delegaţi.

Spun că a fost o „lovitură de stat” pentru că susţinătorii noii viziuni 
au decis să o supună la vot când cea mai mare parte a delegaţilor din Africa, 
Inter-America, America de Sud, Insulele Pacificului etc. nu erau acolo. 
Numai vreo 150 de delegaţi (cam 7-8%) au fost prezenţi. Înţelegeţi manevra? 
150 de oameni din anumite segmente ale ţărilor industrializate au profitat de 
absenţa majorităţii şi au schimbat o decizie luată de acea majoritate înainte. 
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Unii ar putea critica acest număr de 150, dar cred că ceea ce spun rămâne la 
fel de corect chiar dacă 50% din delegaţi ar fi schimbat o decizie anterioară. 
[A se citi nota 7].

Gândeşte-te, Dennis, că problema a fost considerată aşa de importantă, 
că au trebuit să suspende şedinţa Comitetului de Nominalizări, ca membrii 
lui să fie de faţă şi să-şi spună părerea. Aceasta s-a întâmplat marţi şi miercuri.  
Şi o sală aproape plină - erau 2000 de delegaţi - a votat ca întregul document, 
ţinând cont de îngrijorările stârnite, să fie dat spre analiză Comitetului care 
se ocupa cu Manualul Comunităţii.

Am vorbit cu mulţi oameni, inclusiv cu cei care nu susţin opiniile 
mele teologice; am vorbit chiar cu liberali. Şi ei toţi au fost de acord că 
nu s-a procedat deloc corect. S-a acţionat fără maturitate, sensibilitate sau 
corectitudine.

Acum, ce-i drept, oamenii noştri din ţările în curs de dezvoltare pot 
fi criticaţi pentru că nu au fost prezenţi. Probabil că au fost prea naivi or 
încrezători, neştiind de multele curente ideologice subterane de la sesiunile 
CG. Fără îndoială, au pentru ce se acuza, pentru că acum această poziţie 
discutabilă din Manualul Comunităţii se află acolo prin lipsa lor.   

AT: Să lăsăm deoparte, deocamdată, chestiunea parlamentară şi să vedem 
dacă sunt şi merite în amendamentul care tocmai s-a votat. Ştiu că sunt în el 
elemente cu care nu sunteţi de acord, dar, ca întreg, ce părere aveţi?

SKp: Ca întreg, cred că sunt multe de lăudat. Fără îndoială că pare 
mai „izbăvitor” decât cel dinainte. Printre punctele lui forte aş vedea faptul 
că, în loc de începutul anterior din Manual, „divorţul şi recăsătorirea”, 
acum apare căsătoria prima, deci accentul se pune pe elementul pozitiv. 
Noi distorsionăm lucrurile atunci când începem discuţia cu ceva negativ 
(divorţul), fără să-l punem în contextul a ceea ce este extrem de pozitiv, 
(căsătoria). 

Un alt aspect de remarcat este încercarea de a-l face mai plăcut 
utilizatorului. De exemplu, în loc de a se vorbi despre „excludere”, se 
foloseşte „îndepărtarea din comunitate”; este o schimbare de terminologie. 
De asemenea, în loc de a se vorbi despre „partea vinovată” în cadrul 
căsătoriei, se foloseşte expresia „soţul care a încălcat jurământul căsătoriei” 
– ceea ce înseamnă acelaşi lucru, dar nu mai pare atât de acuzator. Acestea 
sunt schimbările pozitive pe care le aduce şi mărturisesc că mă bucur pentru 
ele.

AT: Acum, spuneţi-mi ce aveţi să-i reproşaţi.
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rolurIle dIferITe în CĂSnICIe

SKp: Să începem cu chestiunea rolului diferit al celor doi în căsnicie. 
Pentru prima dată, acest document aduce o nouă viziune asupra mariajului, 
pe care aş numi-o „egalitaristă”. Unii o numesc „parteneriat”.

AT: Doar nu vreţi să spuneţi că e nepotrivită ideea conform căreia cei doi 
parteneri sunt, în principiu, egali, nu-i aşa?

SKp: Bineînţeles că nu. Egalitatea bărbaţilor şi a femeilor nu se discută, 
deşi liberalii şi feministele încearcă să o facă. Dumnezeu i-a creat pe Adam 
şi Eva egali, fără nici o superioritate a unuia faţă de celălalt. Au fost creaţi 
egali, dar ca fiinţe spirituale complementare, cu roluri diferite, bărbatul să 
conducă biserica, iar femeia, casa. Rolurile diferite nu implică inegalitate.

Documentul oferit, iniţial, delegaţilor pentru a fi discutat, sugera că 
supremaţia bărbatului şi supunerea femeii au venit o dată cu Căderea şi nu 
încep de la Creaţiune. Subtila implicaţie de aici este că supremaţia bărbatului 
s-a dus de când Isus a murit pe cruce.

Neţinând cont de rolurile diferite de la Creaţiune, documentul pune 
o bază teologică nu numai pentru hirotonirea femeii, dar, prin extensie 
logică, şi pentru acceptarea homosexualităţii şi a căsătoriilor homosexuale. 
La urma urmelor, dacă rolurile bărbaţilor şi ale femeilor, în relaţia lor, sunt 
negociabile în ochii lui Dumnezeu, atunci de ce să nu promovăm şi o relaţie 
homosexuală?

Mulţi oameni probabil că nu realizează profundele implicaţii pe 
care le are neacceptarea rolurilor diferite ale celor două sexe. Pentru ei, 
homosexualitatea şi hirotonirea femeii nu au legătură cu discuţia noastră. 
De fapt, un editor asociat de la Adventist Review şi-a exprimat „surpriza” la 
comentariul meu. El pare să fie de acord cu comentariul unui delegat cum 
că noi, cei care facem atâta zarvă teologică vizavi de acest subiect, aparţinem 
celor cu o „mentalitate de speriat”.

Posibil să greşesc, însă continuu că cred că mulţi nu s-au gândit serios 
la implicaţiile teologice ale acestei propuneri de un un caracter teologic 
ambiguu. 

Să fiu sincer, eu însumi am fost cândva susţinător al hirotonirii 
femeilor, pentru că nu recunoşteam valabilitatea rolurilor diferite, bazată pe 
Biblie. Dar, după mult studiu biblic, mi-am schimbat opinia, făcând publice 
motivele prin tipărirea cărţii Cercetând Scripturile (Searching the Scriptures, 
1995). Şi, de atunci, m-am opus continuu. Pentru cea mai recentă dezbatere, 
vezi cele trei capitole ale mele în cartea Dovediţi [Cercetaţi] toate lucrurile 
(Prove All Things, 2000).
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La Toronto, am reuşit să îndepărtăm câteva dintre cele mai 
„ţipătoare” afirmaţii cu privire la egalitarism, înainte ca să fim împiedicaţi 
să mai aducem oricare alte amendamente la document. Aşa că  încă  se  mai 
găseşte în el limbaj feminist şi agitător. De exemplu, se referă la învăţătura 
lui Pavel din Efeseni 5:21-28 ca fiind vorba de superioritatea bărbatului şi de 
inferioritatea femeii. 

ABAndonul de CĂTre un Soţ neCredInCIoS

Documentul a venit şi cu o altă bază pentru divorţ, adică „abandonul 
de către un soţ necredincios.” Istoric, adventiştii au insistat că singura bază 
pentru divorţ este adulterul şi/sau infidelitatea (concubinajul). Aici au 
inserat 1Corinteni 7:1-15 ca dovadă în favoarea lor.

Acum, problema este extrem de neclară din punct de vedere 
hermeneutic, logic, al coerenţei interne şi al aplicării.

HerMeneuTICĂ

Comitetul care se ocupă cu Manualul Comunităţii a introdus această 
referire din 1Corinteni ca şi cum ea ar avea de a face cu divorţul. Dar este 
oare chiar aşa? Făcând această afirmaţie, ei au intrat în contradicţie cu 
hermeneutica – cum să interpretezi Biblia. Cercetători avizaţi şi comentatori 
recunoscuţi par să fie de acord că sensul precis al acestui pasaj nu e bine 
lămurit. Aşa că nu înţeleg de ce noi trebuie să construim o bază teologică pe 
un pasaj obscur. N-am avut vreodată şansa să discutăm acest lucru.

o loGICĂ îndoIelnICĂ
 

Citind tot documentul, este evident că s-a creat o contradicţie logică 
cu serioase implicaţii etice şi practice. La „Baze pentru divorţ”, documentul 
stipulează „Scriptura recunoaşte adulterul şi/sau infidelitatea (Matei 5:32) 
precum şi abandonul de către un soţ necredincios (1Corinteni 7:10-15) ca 
motive de divorţ.

Totuşi ei continuă să afirme că numai adulterul şi/sau infidelitatea 
celuilalt partener permite recăsătorirea. Această asimetrie nu este logică şi, 
în opinia mea, trădează un artificiu mental folosit pentru a crea acest nou 
motiv de divorţ. Cum pot fi motivele recăsătoririi diferite de cele pentru 
divorţ? Faptul că cineva nu este liber să se recăsătorească înseamnă că el nu 
este cu adevărat divorţat. N-ar trebui ca divorţul să însemne divorţ? Hai să 
fim serioşi!
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Dacă Scripturile permit cu adevărat ambele motive, de ce n-ar 
putea un soţ abandonat, care, chipurile, are motiv de divorţ biblic, să se 
recăsătorească?

Această ambiguitate teologică, această inconsecvenţă este ceea ce au 
punctat unii dintre noi. Această teologie „cu dublu înţeles” este întotdeauna 
preludiul teologiilor revizioniste ale liberalilor.

AT: Urmând spusele dumneavoastră, cineva ar putea argumenta că această 
asimetrie logică va crea şi probleme practice, pentru că va duce la o clasă de oameni 
singuri care sunt lăsaţi în aşteptare, să trăiască precum călugării şi călugăriţele.

SKp: Fără îndoială. Dacă această viaţă de celibat ar fi mandatată biblic, 
nu ar fi nici o problemă. Dar acest lucru n-a fost luat încă în considerare de 
propunători. Găsesc aici paralele cu discuţia despre homosexualitate. Unii 
spun că a fi homosexual nu este păcat. Dar ei continuă, ilogic, să argumenteze 
că homosexualii nu se pot căsători!

În ceea ce mă priveşte, nu sunt decât două variante logice sănătoase. 
Dacă homosexualitatea nu este păcat, ar trebui să li se permită căsătoria în 
biserică. Dar, dacă este păcat (ceea ce eu cred), atunci biserica nu ar trebui 
să permită căsătoriile homosexuale. La fel, dacă Biblia susţine şi abandonul 
ca motiv pentru divorţ, atunci ar trebui ca acestor divorţaţi să li se permită 
recăsătorirea. Altfel, vom crea o altă clasă de divorţaţi în biserică. În această 
privinţă, propunerea ilogică a Manualului Comunităţii nu mai este nici 
„plină de compasiune”, nici „izbăvitoare”.

CoerenţA InTernĂ

Pentru acele persoane care continuă să creadă că Ellen G. White 
este o autoare inspirată, propunerea Manualului, de asemenea, ridică 
unele întrebări. Ellen White spune foarte clar că singurul motiv de divorţ 
este încălcarea jurământului căsătoriei, înţeles de biserică ca adulter, 
infidelitate şi alte forme de imoralitate sexuală sau perversitate, incluzând 
homosexualitatea şi abuzarea copilului. Ellen White a scris:

„În Predica de pe Munte (Matei 5:32; 19:9), Isus a declarat 
răspicat că nu trebuie să fie nici un motiv ca mariajul să fie 
desfăcut, cu excepţia încălcării jurământului căsătoriei.” 

(Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p.63).

Această afirmaţie a fost citată în Manual. Aşa cum corect au argumentat 
unii dintre vorbitori, „clauza cu abandonul” ridică o contradicţie clară la cele 
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spuse de ea. Pe lângă aceasta, Ellen White a vorbit, în mod deosebit, despre 
„abandonul de către un soţ „necredincios”, divorţ, recăsătorire (vezi, de 
exemplu, Căminul Advent, p. 340-352). Noi nu putem adopta propunerea 
Manualului, fără o discuţie atentă a tuturor acestor probleme şi fără o 
proiecţie a luminii din scrierile sorei White.

AplICAţIe
 

Practic vorbind, permiţând abandonul ca motiv pentru divorţ, este ca 
şi cum ai da voie cămilei din proverb să-şi vâre capul sub cort. Mai mult ca 
sigur că în curând va intra cu totul peste tine.

Ce înseamnă, de fapt, abandonul? Zece ani? Doi ani? Cinci săptămâni? 
Documentul nu menţionează, dar cămila va continua să se vâre. Şi acesta este 
numai începutul. A doua fază a invaziei cămilei este ceea ce se poate numi 
„abandonul emoţional”. De exemplu, posibil să nu îmi abandonez fizic soţia, 
dar ea sau eu (depinde care dintre noi vrea să divorţeze) poate spune: „Ştiţi, 
chiar dacă trăim în aceeaşi casă, ea/el m-a abandonat emoţional.” Apoi, va fi 
problema cu „abandonul sexual”, când nevoia sexuală a unuia dintre soţi nu 
este împlinită. Această extensie logică a definirii abandonului va crea, în cele 
din urmă, loc pentru oricine, pentru orice motiv, ca să divorţeze.

AT: Ei, nu chiar. Trebuie să fie totuşi un abandon de către “un partener 
necredincios”.

SKp: Dar şi afirmaţia aceasta ridică probleme. Cine sau ce constituie 
un partener necredincios? În timpul dezbaterii, ei l-au definit ca fiind „cel 
care nu a îmbrăţişat solia celor trei îngeri“. Cu alte cuvinte, un neadventist.

Aşadar, potrivit noii propuneri, un adventist, care este căsătorit cu 
un baptist, metodist, prezbiterian sau de oricare altă confesiune, şi acest 
neadventist („partenerul necredicios”) îl părăseşte, să zicem, de ziua de 
naştere, de o aniversare, sau pentru două săptămâni, luni ori ani etc., are 
motiv să meargă la biserică şi să spună: „Vedeţi, m-a abandonat, deci am 
dreptul să divorţez.”

Are sens teologic acest dublu standard cu privire la divorţ? Biserica 
noastră va începe să fie cunoscută ca cea care încurajează despărţirea şi vom 
avea, astfel, probleme misionare.

De exemplu, n-ar fi de prea mare ajutor în Utah, unde Biserica lui Isus 
Hristos a Sfinţilor Ultimelor Zile, mormonii, au mare succes tocmai pentru că 
pun accentul pe familie. Va crea probleme şi în Africa, unde oamenii noştri 
câştigă mulţi convertiţi din alte biserici. Uneori, când împrejurările sunt 
foarte dificile (de pildă, o soţie este persecutată pentru noua credinţă), tot ce 
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vor să audă astfel de persoane este o dezlegare de la pastor prin care divorţul 
este soluţia. În opinia multora care au luat cuvântul împotriva propunerii, 
această liberalizare va deschide o conservă plină de viermi.

AT: Vorbind de viermi şi cămile, presupun că cineva, de asemenea, ar 
putea argumenta că, de vreme ce un „necredincios” este definit mai degrabă ca 
„respingător al credinţei”, decât în termeni de apartenenţă ca membru, atunci este 
posibil şi ca un liberal sau evanghelic să nu fie considerat “credincios”?

SKp: Da, dacă termenii de “liberal” sau “evanghelic” implică o negare 
a ceva din principiile fundamentale ale Bisericii Adventiste. Şi sunt sigur că 
unii vor spune în felul acesta: “Soţul/soţia mea, deşi oficial este membru/ă 
adventist/ă, este, de fapt, un necredincios/ o necredincioasă, pentru că nu 
duce stilul de viaţă promulgat de biserică. Venerează mai mult televizorul, 
calculatorul, sporturile, hainele etc. 

Părerea mea este că trebuie găsit întâi răspuns la întrebarea 
fundamentală: cine sau ce constituie un adevărat credincios adventist?

Pentru a rezuma, votul discutabil de vineri a fost mai mult decât 
asupra unei „schimbări de terminologie”. De aceea, resping „vâlva” care 
s-a făcut vizavi de acesta în unele din publicaţiile oficiale. Votul a fost o 
încercare calculată de a liberaliza punctul de vedere al bisericii, neschimbat 
de la începuturi. Sper ca jurnaliştii adventişti cu verticalitate să-i vadă pe cei 
ce au făcut propunerea în adevărata lumină. 

Având convingerea că „este mai bine să dezbaţi o problemă înainte 
de a o considera rezolvată, decât să o consideri rezolvată înainte de a o 
dezbate”, întotdeauna am acceptat cu plăcere discuţiile teologice curate şi 
argumentate. Dar, să manevrezi un proces parlamentar pentru a schimba 
o decizie luată de o majoritate covârşitoare, să nu mai permiţi dezbaterea 
şi să votezi pentru introducerea în Manualul Comunităţii a unui document 
plin de ambiguitate teologică, aceasta consider că poate duce la împărţirea 
bisericii. E posibil ca unii pastori şi membri conştiincioşi să nu accepte 
Manualul acesta ca pe un document cu autoritate al bisericii, din moment 
ce are un capitol contrar învăţăturilor Bibliei şi revelaţiei sorei White. 
Respingerea Manualului va fi calea sigură spre dezbinare.

Dacă astfel de tactici, ca cea de vineri dimineaţa, nu vor fi repudiate, 
vor fi consecinţe destul de grave la următoarele sesiuni ale CG şi se va instala 
o neîncredere crescândă, care va adânci prăpastia deja creată între ţările 
industrializate şi cele în curs de dezvoltare, între conservatori şi liberali. De 
aceea, m-am simţit obligat azi dimineaţă, în luarea mea de poziţie publică, 
să folosesc sintagma „o moţiune privilegiată” pentru a-mi arăta astfel 
protestul.
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Ştiam că nu va fi luată în seamă, dar am vrut ca lumea şi generaţiile 
viitoare de adventişti să ştie că a fost cel puţin o persoană la Toronto care 
a refuzat să facă parte din cei care şi-au dat votul pentru acea propunere 
discutabilă. Şi, desigur, într-o zi, Dumnezeu va ţine cont de tot ceea ce s-a 
făcut sau nu cu acea ocazie.

AT: Dr. Pipim, a fost o plăcere să discut cu dumneavoastră. Vă admir sincer 
pasiunea şi claritatea logicii, deşi s-ar putea să avem opinii diferite în unele privinţe. 
Aţi dori să continuăm dezbaterea şi asupra unor chestiuni fundamentale de doctrină 
în viitorul apropiat? 

SKp: Mi-ar plăcea, desigur. Dar, dacă baza logică nu e fundamentată 
pe Biblie, atunci orice am construi mai departe devine îndoielnic. Să 
continuăm dialogul. Poate voi reuşi să vă transform într-un bun şi fericit 
conservator. Şi atunci am avea un alt fel de Adventist Today, nu-i aşa?

[Notă: După publicarea acestui interviu, câteva persoane m-au întrebat 
despre a) lecţiile învăţate la Toronto; b) valabilitatea votului exprimat doar 
de o mică parte dintre delegaţi; c) ce atitudine să ia membrii bisericii acum.]

leCţIIle de lA ToronTo 

1. Cei care merg la sesiunile CG nu sunt trimişi acolo ca să viziteze 
împrejurimile şi nici ca să-şi rezolve problemele personale. Sunt acolo pentru 
a avea grijă de problemele bisericii. Prin urmare, delegaţii au obligaţia să 
meargă la toate întrunirile. A face altfel înseamnă a-şi neglija obligaţiile.

2. Votul discutabil a avut loc chiar în ultima zi a sesiunii, când 
majoritatea considerau că problema fusese lămurită. Delegaţii nu trebuie 
să uite vreodată că, până când o sesiune nu este declarată încheiată, orice 
se poate întâmpla. De regulă, unele dintre cele mai importante probleme 
tind să fie aduse din nou în discuţie pe ultima sută de metri, când mulţi sunt 
obosiţi sau nu sunt prezenţi.

3. Pe cât posibil, delegaţilor ar trebui să li se dea câte o copie sau 
rezumat al chestiunilor care urmează să fie dezbătute, cu mult înainte de 
a ajunge la sesiune. E nevoie de efort destul de mare şi multă motivaţie ca, 
după ore lungi de călătorie, delegaţii să mai treacă în revistă cele câteva 
sute de pagini. Unele materiale tind să fie scrise într-un limbaj lapidar. 
Aceasta este crucial în special în problemele privind revizuirea Manualului 
Comunităţii.
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4. Costă mii de dolari să trimiţi un delegat la o sesiune de 10 zile 
(biletul de avion, hotelul, mâncarea etc.). Pentru a fi siguri că banii închinaţi 
Domnului sunt bine cheltuiţi,  ar trebui aleşi ca reprezentanţi numai persoane 
cu adevărat dedicate, care au lucrarea lui Dumnezeu pe suflet. Sesiunile 
conferinţelor generale nu trebuie să fie ocazii pentru a recompensa pe cineva 
pentru credincioşia în serviciu sau pentru susţinerea vreunui lider.

eSTe deCIzIA vAlABIlĂ?   

Cu ani în urmă, sora White a spus că atitudinea noastră faţă de deciziile 
Conferinţei Generale ar trebui să fie una plină de respect: „Dar când, la 
o Conferinţă Generală, judecata fraţilor adunaţi din toate câmpurile este 
exercitată, independenţa şi judecata personală nu trebuie cu încăpăţânare 
menţinute, ci supuse majorităţii. Niciodată un lucrător n-ar trebui să privească 
drept virtute menţinerea poziţiei lui independente, dacă aceasta este contrară 
deciziei tuturor celorlalţi.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 260).

Mai mult, sora White a spus şi că, pentru a avea deplină forţă şi 
autoritate decizia unei Conferinţe Generale, aceasta  nu  trebuie luată doar 
de „un mic grup de bărbaţi”. Ea considera a fi o „greşeală” să se acorde 
„întreaga măsură a autorităţii şi influenţei”, judecăţii unui mic şi/sau  
nereprezentativ grup de delegaţi. Ea a scris:
 

„Dumnezeu a decis ca reprezentanţii bisericii Lui 
din orice parte a pământului, când se adună la o Conferinţă 
Generală, să aibă autoritate. Greşeala pe care unii sunt în pericol 
să o facă este să dea minţii şi judecăţii unui singur bărbat sau 
ale unui mic grup, întreaga măsură a autorităţii şi influenţei 
pe care Dumnezeu a învestit-o în biserica Lui, prin judecata şi 
vocea Conferinţei Generale, întrunită pentru a plănui cum să 
avanseze şi să prospere lucrarea Lui. 

(Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 261)

În lumina celor de mai sus, cineva, în mod legitim, ar putea spune 
că discutabilului vot de la Toronto nu i se poate acorda „întreaga măsură 
a autorităţii şi influenţei pe care Dumnezeu a învestit-o în biserica Sa.” 
Cum poate decizia „unui mic grup de bărbaţi” să reprezinte „judecata şi 
vocea Conferinţei Generale, adunată pentru a plănui cum să avanseze şi să 
prospere lucrarea Lui”? Mie îmi pare că cei care încearcă să implementeze 
politica nebiblică de la Toronto fac aceasta în dauna „prosperităţii şi 
avansării” lucrării lui Dumnezeu.
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Cei care au propus această schimbare cu privire la divorţ şi recăsătorire 
pot să se amăgească că este una „plină de compasiune” şi „izbăvitoare”. 
Totuşi, adevărul este că ea, de fapt, nu va rezolva problema divorţului. Mai 
degrabă a înrăutăţit lucrurile. Şi, mai grav, ea va compromite mesajul şi 
mărturia pe care Biserica Adventistă le are de dat întregii lumi.

Ce puTeM fACe? 

1. Să ne amintim că există o procedură judicioasă. 
Biserica Adventistă are o procedură judicioasă pentru astfel de cazuri. 

Bisericile pot trimite plângerile lor departamentului special din cadrul 
conferinţei şi, prin acesta, uniunii şi diviziunii, pentru a ajunge la Conferinţa 
Generală, cerând ca problema să fie rediscutată. Când se va întâmpla aceasta 
şi când chestiunea va fi suficient explorată, sunt încrezător că totul se va 
relua la o viitoare CG.

2. Să învăţăm despre pericolele care ne aşteaptă dacă trecem peste 
învăţăturile Bibliei. 

Membrii bisericii, prezbiterii, pastorii şi liderii ar trebui să-i atenţioneze 
pe toţi cei care se gândesc la divorţ şi recăsătorire din perspectiva actuală, 
că sunt în pericol de a încălca învăţătura biblică. Isus vine curând. Nu mai 
este vremea să ne pierdem cumpătul. Domnul Însuşi ştie situaţiile noastre 
dureroase. Dacă suntem hotărâţi să facem voia Lui, El ne va da putere să ne 
ducem crucea împăcaţi. În unele cazuri, El Însuşi va găsi o cale de rezolvare 
care nu contravine învăţăturilor Sale.

3. veghează permanent. 
Biserica trebuie să fie întotdeauna vigilentă. Trebuie să ne păzim de 

continua tentaţie de a „da reglementări acum şi a găsi răspunsuri biblice mai 
târziu.” Aşa cum am văzut din interviu, aceasta s-a întâmplat cu decizia 
discutabilă a Consiliului Anual, de a boteza soţiile poligamilor (1946) şi de 
a hirotoni femei ca prezbiteri (1975 şi 1984). Fiecare dintre acestea au cauzat 
polarizare şi confuzie în bisericile noastre. Acum, divorţul şi recăsătorirea 
(2000) s-a adăugat deciziilor controversate. Ce va urma? Homosexualitatea? 
Consumul de băuturi alcoolice? Mâncarea cărnii necurate? Muzica rock şi 
dansul în biserică? Evoluţia? Duşmanul nu va dormi. Îşi va planta neghina, 
când mulţi dintre noi vor dormi (Matei 13). 

Trebuie să rămânem străjeri credincioşi peste Sion. Trebuie să cerem 
o imediată încetare a implementării politicilor discutabile care au început să 
pătrundă în biserică.
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4. Să ne rugăm pentru conducătorii noştri. Ar trebui să ne rugăm 
zilnic pentru conducătorii bisericii. Ei se confruntă în fiecare zi cu presiuni 
din partea diferitelor facţiuni. Nu e întotdeauna uşor să fii curajos. Să le 
trimitem cuvinte de încurajare din când în când şi să-i facem să înţeleagă că 
noi ne bazăm pe ei că vor ţine stindardul sus.

5. Să fim credincioşi, indiferent de preţ. În final, să fim hotărâţi ca, 
atunci când toţi aleg să se revolte împotriva adevărului lui Dumnezeu, prin 
mila Lui, noi să rămânem credincioşi – indiferent de cost.

noTe:

1. Vezi, de exemplu, Robert Johnston, „Odată divorţat, singur pentru totdeauna?”, 
Signs of the Times, (februarie, 1994), p. 24-27; Robert M. Johnston, „Încălcarea jurământului 
căsătoriei”, Ministry, (noiembrie 1994), p. 14-16.

2. Pentru o discuţie în rezumat a problemei divorţului şi recăsătoririi, din perspectivă 
istorică, vezi Richard W. Schwarz şi Floyd Greenleaf, Purtătorii de lumină: o istorie a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea (Nampa, Idaho: Pacific Press, 2000), p. 470-473).

3. Interviul care urmează a fost publicat iniţial în cartea mea Trebuie să tăcem?  Îi sunt 
recunoscător lui Dennis Hokoma, redactor de ştiri la Adventist Today, pentru că mi-a acordat 
permisiunea să-l reproduc în întregime în carte. Pentru un alt interviu, dintr-o perspectivă 
conservatoare, vezi the Great Controversy Web Site: www.greatcontroversy.org/documents/
papers/pip-interview_10july2000.html. Acest din urmă interviu acoperă o paletă mai largă de 
probleme abordate.

4. Pentru mai mult de atât, vezi capitolul introductiv al lui Ronald A. G. Du Preez, 
Poligamia în Biblie (Barrien Springs, Mich.: Adventist Theological Society Publications, 1993).

5. Fr. Garry Hodgkin, preşedinte al Conferinţei Noii Zeelande de Sud şi delegat al 
Diviziunii Pacificului de Sud, a fost în centrul controversei divorţ-recăsătorire la Toronto. El a 
fost „arhitectul” procesului parlamentar care a dus la dramatica întorsătură.

6. Într-un schimb ulterior de email-uri cu fr. Garry Hodgkin, el a explicat că 1) nu a 
gândit nimic altceva decât corectitudine pentru procedură. Aceasta e demonstrată de faptul că, 
înainte cu o zi, şi-a exprimat dorinţa pentru anularea hotărârii anterioare. Deşi unii dintre noi 
nu au auzit, se pare că a făcut o astfel de notificaţie cu privire la moţiunea lui. 2) El însuşi nu 
s-a aşteptat ca moţiunea lui să treacă, dat fiind că văzuse puternica opoziţie din ultimele zile. 
3) Nu a anticipat că toate dezbaterile se vor încheia după ce moţiunea lui va trece; de fapt,  şi-a 
exprimat „surpriza” şi regretul că s-a întâmplat în felul acesta. 4) El a identificat ca fiind „cele 
două puncte care nu miroseau a bine” în dezbaterea teologică a) „lipsa înţelegerii rolurilor 
diferite ale celor doi soţi” şi b) afirmaţia documentului că „abandonul” (1Corinteni 7:10-15) 
era o bază scripturală valabilă pentru divorţ. Asupra celor două puncte suntem amândoi de 
acord. Sunt, de asemenea, de acord cu el că autoritatea ce rezidă de la o delegaţie poate fi destul 
de imprevizibilă, totuşi este ceva ce noi am ales să respectăm. Cu toate acestea, avem opinii 
diferite asupra următoarelor: 1) a fost evenimentul de vineri dimineaţa cu atenţie orchestrat de 
anumiţi delegaţi din ţările industrializate sau a fost unul spontan?  2) câţi oameni au fost, de 
fapt, prezenţi (150 sau în jur de 500)? 3) ce motive au impulsionat pe cei care au orchestrat şi pe 
cei care s-au opus neaşteptatei întorsături?
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7. Au fost persoane care au găsit subiect de controversă în numărul de 150 de delegaţi pe 
care l-am estimat pentru sesiunea de vineri dimineaţa. Îmi bazez numărul pe propria estimare. 
Când am văzut ce urma să se întâmple în acea dimineaţă, mi-am spus, plin de surprindere: „Dar 
câţi oameni sunt, de fapt, aici? Şi ce drept au ei să răstoarne decizia majorităţii delegaţilor?” 
Aceasta m-a dus să fac o rapidă aproximare (nu era dificil, luând în considerare că era o mână 
de oameni în partea delegaţilor din ţările în curs de dezvoltare). Se pare totuşi că nu sunt 
singurul care susţine această estimare. Un prieten de-al meu din Statele Unite, care a urmărit 
toată  sesiunea CG pe internet, mi-a confirmat numărul. După ce a citit că se aflaseră în sală 300, 
500 sau chiar 600 de delegaţi, mi-a trimis un e-mail şi mi-a zis: „Am auzit clar pe internet, cum 
un delegat din sesiunea de dimineaţă a spus 150, iar preşedintele de după-amiază a confirmat 
că aproximativ acesta fusese numărul delegaţilor prezenţi. Dacă există o înregistrare a sesiunii 
de dimineaţă, aceasta va fi dovada concretă. Dar, nemailuând în calcul numărul exact estimat, 
foarte puţini aduc în discuţie faptul că numărul total de oameni era 1) cu mult mai mic decât 
cel de marţi şi miercuri şi că 2) din delegaţii prezenţi, covârşitoarea majoritate era din ţările 
industrializate din Europa, Australia şi din America de Nord şi Noua Zeelandă. Aşadar, decât 
să ne pierdem vremea cu estimarea pe care am dat-o, aş vrea să repet ceea ce am spus şi în 
interviu: „Unii pot critica estimarea mea de 150, dar cred că, ceea ce susţin, rămâne în picioare 
chiar şi în cazul în care 50% dintre delegaţi ar fi fost prezenţi şi ar fi decis să răstoarne hotărârea 
majorităţii.” Să nu mai zăbovim asupra lucrurilor de puţină importanţă. Deşi cred că au fost 
doar 150, nu asta este îngrijorarea mea cea mai mare. Puteau fi 200, 300 sau chiar 500. Asta nu-
mi schimbă părerea că un mic număr de oameni din ţările industrializate au răsturnat decizia 
majorităţii.

8. Vezi Roy Adams, “Artificii în dom”, Adventist Review, 5 iulie 2000, p. 2, 3.
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Orice fel de păcat poate fi iertat, cu condiţia să ne recunoaştem 
fărădelegea, să ne pocăim şi să o părăsim. Însă nu poate fi iertare atunci 
când păcătoşii rămân într-o atitudine de tăgăduire – când insistă că dorinţele 
şi practicile lor desfrânate nu sunt păcătoase, când reinterpretează Scriptura 
pentru a-şi scuza păcatele şi când susţin în mod sfidător că ei nu se vor 
întoarce de la căile lor păcătoase.

Cam aşa stau lucrurile astăzi cu un păcat numit homosexualitate.
Cu mai bine de două decenii în urmă, un fost decan al Seminarului 

Teologic de la Andrews University observa cu un spirit pătrunzător: 

„Criza homosexualităţii a ajuns în biserică. Unii 
homosexuali vin la biserică nu doar pentru iertare şi milă, ci şi 
pentru a spune bisericii ceea ce au spus lumii: ‚Homosexualitatea 
nu este păcătoasă; este naturală pentru mine. Dumnezeu m-a 
făcut aşa. El mă acceptă pe mine şi homosexualitatea mea ca un 
lucru bun. Prin urmare, a venit timpul ca biserica să mă accepte 
aşa cum sunt şi să mi se alăture în transmiterea mesajului că 
homosexualitatea este bună.’”1
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Afirmaţia anterioară surprinde foarte bine esenţa evangheliei born-a-
gay şi a variatelor sale ministry-uri sau grupuri suport. [n.tr., joc fonetic în 
limba engleză: born-a-gay, cu sensul de „născut homosexual” în contrast cu 
born again, „născut din nou”]. Deşi susţinătorii acestei evanghelii folosesc 
termenul ministry [n.tr., ministry - slujire, serviciu, misiune] pentru a 
se referi la „evanghelizarea” homosexualilor şi a lesbienelor, astfel de 
grupuri ministry, în cea mai mare parte, nu-i învaţă pe homosexuali să se 
pocăiască de păcatul lor specific. În loc de aceasta, ei sugerează că biserica 
însăşi trebuie să fie „educată” să-şi recunoască deschis aşa-numitul 
trecut „imoral”, când nu a fost în stare să înţeleagă sau să recunoască 
homosexualitatea ca un stil de viaţă legitim din punct de vedere moral. În 
mod regretabil, un număr crescând de creştini îmbrăţişează cu indulgenţă 
această nouă evanghelie!

Chiar în Biserica noastră Adventistă de Ziua a Şaptea, atitudinile 
unora sunt în schimbare în ce priveşte problema homosexualităţii. Putem 
găsi evidenţe ale acestei schimbări în dezbaterile adventiste de pe internet, 
în declaraţiile scrise ale unor teologi, în dezbaterile de la întâlnirile 
profesionale anuale ale învăţătorilor Bibliei din biserică, în anumite 
articole scrise cu grijă, dar tulburătoare, apărute în publicaţiile bisericii 
noastre, şi în mormăiturile, dacă nu chiar tăcerea asurzitoare venind 
dinspre amvoanele noastre.2

În acest articol voi explica (i) în ce constă noutatea evangheliei 
„born-a-gay” şi (2) argumentele adesea înaintate pentru a justifica practica 
homosexualităţii.

În Ce ConSTĂ nouTATeA evAnghelIeI 
born-a-gay?

Practica homosexualităţii nu este un fenomen nou în ce priveşte 
comportamentul sexual care s-a ivit brusc în peisajul culturii moderne; 
practica a fost prezentă în aproape toate societăţile umane. Fără a fi 
neaşteptat, şi Biblia se ocupă de acest subiect în texte precum Geneza 19 
(comp. Iuda 7; 2Petru 2:6-10); Levitic 18:22; 20:13; Romani 1:24-27; 1Corinteni 
6:9-11; 1Timotei 1:8-11.

Dacă este vreo noutate în ce priveşte practica homosexualităţii, 
aceasta constă în faptul că, spre deosebire de secolele trecute ale istoriei 
creştine, multe biserici din zilele noastre a acceptă ca un stil de viaţă legitim 
din punct de vedere moral. Susţinătorii teologiei pro-homosexuale folosesc 
două metode majore pentru a aduce la tăcere sau pentru a pune la îndoială 
aprecierea negativă a Bibliei în ce priveşte homosexualitatea.
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În primul rând, ei susţin că textele biblice care au fost înţelese de-a 
lungul istoriei ca fiind condamnatoare la adresa homosexualităţii, fie sunt 
obscure, fie se referă la abuzul homosexualităţii. Prin aceasta ei înţeleg 
anumite tipuri de practici homosexuale, în special viol în grup, idolatrie, 
promiscuitate şi prostituţie, însă nu o orientare homosexuală autentică, aşa 
cum o cunoaştem astăzi.

În al doilea rând, ei scot în evidenţă unele personaje biblice ca 
exemple ale unei aşa-zise relaţii homosexuale sănătoase şi iubitoare. De 
exemplu, dragostea plină de prietenie (filia) dintre personaje biblice precum 
Rut şi Naomi (Rut 1-4) şi David şi Ionatan (1Samuel 18-20) este interpretată 
de aceştia în sensul iubirii sexuale (eros). Prin urmare, ei prezintă aceste 
personaje biblice ca pe nişte modele creştine ale relaţiilor lesbiene şi 
homosexuale. Susţinătorii adesea afirmă că Rut şi Naomi au făcut legământul 
căsătoriei lor lesbiene atunci când Rut i-a spus lui Naomi: „Încotro vei merge 
tu voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul 
meu, şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu; ... până când moartea ne va 
despărţi!” (Rut 1:16, 17, traducere proprie).

În ce-i priveşte pe David şi Ionatan, susţinătorii teologiei pro-
homosexuale ţes laolaltă următoarele argumente interesante pentru a 
sugera că ei au fost doi „iubiţi”: Biblia însăşi spune că Ionatan „îl iubea” pe 
David (1Samuel 18:3); David a declarat în public că iubirea lui Ionatan era 
„minunată” – mai presus chiar de „dragostea femeiască” (2Samuel 1:23); 
Ionatan, chipurile, a făcut „strip-tease” în prezenţa lui David (1Samuel 18:4); 
cei doi „s-au sărutat” [trad. lb. engleză] (1Samuel 20:41), ulterior au „plâns 
împreună”, iar David „se prăpădea” [n.tr., în engl. „exceeded”, termen 
care poate avea şi o conotaţie sexuală] (1Samuel 20:41) – expresii pe care 
susţinătorii le consideră a se referi la o întâlnire sexuală! (Cititorii care ridică 
din sprâncene aici poate doresc să verifice ei înşişi relatarea biblică a relaţiei 
dintre David şi Ionatan pentru a determina singuri ceea ce spune Sfânta 
Scriptură, negru pe alb.)

Alţi partizani ai teologiei pro-homosexuale se gândesc şi la Iosif şi 
Potifar (Geneza 39), Nebucadneţar şi Daniel (Daniel 2, 4), precum şi la Isus 
şi Ioan („ucenicul pe care-l iubea Isus” – Ioan 13:23; 19:26; 20:2) ca modele 
autentice de relaţii homosexuale iubitoare şi pline de angajament. Sunt, pe 
de altă parte unii care ajung să o considere pe fecioara Maria o lesbiană, 
descriind-o ca „o femeie curajoasă care nu a avut nevoie de un bărbat ca să 
aibă un copil”.

Chiar dacă putem cu uşurinţă să respingem exemplele de mai sus 
ale unor aşa-zise adevărate relaţii homosexuale şi lesbiene în Biblie, ca fiind 
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nişte invenţii frivole, nu toate argumentele teologiei pro-homosexuale pot 
fi respinse la fel de uşor. Unele dintre argumente sunt destul de sofisticate, 
adesea invocând argumente logice, filosofice sau ştiinţifice pentru a arăta 
că (1) oamenii se nasc homosexuali (adică, homosexualitatea este genetică 
sau înnăscută); (2) orientarea sexuală a celor născuţi homosexuali ar trebui 
văzută ca o trăsătură normală sau naturală a identităţii lor, ca şi culoarea 
pielii, ochilor, părului sau ca un dar de la Dumnezeu; (3) aşa-zisa orientare 
homosexuală dată de Dumnezeu cuiva este neutră din punct de vedere moral 
şi de neschimbat; şi (4) Biblia este tăcută sau nu condamnă homosexualitatea 
în sine, ci doar abuzul ei.

Creştinii sinceri, care cred Biblia, sunt adesea luaţi prin surprindere de 
argumentele subtile şi, în aparenţă, plauzibile, în favoarea homosexualităţii 
astăzi. Într-un efort de a îndepărta perdeaua de fum care adesea învăluie 
acest aspect, capitolul acesta va enumera unele dintre argumentele care 
circulă. Fiecare va fi urmat de un răspuns care cred că va clarifica aspectul 
fundamental aflat în joc pentru creştin. Cred că cititorul va găsi în Scriptură 
o călăuză clară şi consecventă în ce priveşte voia lui Dumnezeu în această 
chestiune cum nu se poate mai controversată.

ArguMenTe ne-biblice 
AduSe de SuSţInĂTorI În fAvoAreA 

hoMoSexuAlITĂţII

Chiar dacă argumentele ne-biblice adesea invocate în apărarea 
concepţiilor acceptării calificate sau acceptării depline a homosexualităţii 
tind să fie ştiinţifice, filosofice sau logice, ele au şi implicaţii teologice sau 
etice. Ţinta lor principală este să arate că: oamenii sunt născuţi homosexuali 
– adică, există probe convingătoare care dovedesc că homosexualitatea 
este genetică sau înnăscută; şi, din moment ce homosexualii sunt născuţi 
homosexuali, orientarea lor sexuală este o trăsătură naturală sau normală 
a identităţii lor (ca şi culoarea pielii sau părului), iar orientarea lor este 
îngăduită sau dată de Dumnezeu; orientarea homosexuală a unei persoane 
este neutră din punct de vedere moral şi de neschimbat.

În această secţiune, voi enunţa şi voi răspunde miturilor adesea 
înaintate în sprijinul homosexualităţii. Secţiunea următoare a acestui capitol 
va oferi argumentele „biblice” specifice care sunt adesea prezentate pentru a 
pune sub semnul întrebării învăţătura Bibliei. 

Cred că cititorul va găsi în Sfânta Scriptură un ghid clar şi consistent 
în ceea ce priveşte voinţa lui Dumnezeu în această mult controversată 
chestiune.3
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Argumentul #1. 
„Ca să ştii adevărul despre homosexualitate, 

vorbeşte cu homosexuali adevăraţi”.

Pentru mulţi apărători ai teologiei pro-homosexuale, nu este 
suficient să ne încredem în scriitorii Bibliei ca sursă vrednică de încredere 
a adevărului în ce priveşte această chestiune. Ei susţin că, pentru a afla 
adevărul despre homosexualitate, trebuie să aducem la zi cunoştinţele 
noastre chiar ascultându-i pe homosexualii înşişi. Aceasta pare să fie ideea 
în unele publicaţii adventiste recente.

De exemplu, o mamă adventistă scria despre fiul ei că, după ce a 
petrecut „ani la rând citind, observând şi, în cele din urmă, stând de vorbă cu 
oameni”, acesta i-a confirmat în final că, într-adevăr, „homosexualitatea este 
o stare, nu un comportament. Oricare ar fi cauza orientării homosexuale, nu 
este ceva care ţine de alegerea persoanei.” Fiul ei „a spus că, încă din cele 
mai timpurii amintiri ale copilăriei, ştia că este ‚diferit’”. Ea a mai relatat 
că a auzit că Dumnezeu poate schimba orientarea sexuală a unei persoane 
doar „în rare ocazii”, şi că cineva poate să fie homosexual şi totuşi „profund 
spiritual”.4

Un învăţat ne-adventist a explicat de ce se spune că ar fi nevoie 
să mergem la homosexuali înşişi pentru a afla adevărul despre homo-
sexualitate. În articolul său cu titlul „O experienţă creştină recent 
descoperită”, un creştin homosexual, declarat din grupul prezbiterienilor ce 
studiau homosexualitatea, explică faptul că creştinii homosexuali sunt „cea 
mai bună sursă” pentru ca biserica să înţeleagă homosexualitatea.5 Similar, 
un pastor al Bisericii Unite a lui Hristos afirmă această nouă abordare a 
cunoaşterii (epistemologie):

Decât să ne uităm înspre psihologi şi psihiatri şi 
sociologi, şi chiar înspre teologi, pentru a ne lămuri cu privire 
la homosexuali, este nevoie să-i ascultăm pe homosexualii din 
bisericile noastre şi din societate, pentru a începe să înţelegem 
ceea ce noi percepem ca probleme, iar apoi împreună să 
rezolvăm aceste probleme.6

Un profesor de Limba şi Literatura Vechiului Testament de la 
Seminarul Teologic Princeton, slujbaş hirotonit al Bisericii Prezbiteriene 
(S.U.A.), a enunţat cel mai bine motivul pentru care se spune că ar fi 
nevoie să mergem la homosexualii înşişi pentru a afla adevărul despre 
homosexualitate. El scrie:
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Eram de părere că actele homosexuale sunt întotdeauna 
greşite. Ascultându-i pe prietenii şi studenţii homosexuali 
şi lesbiene, totuşi am fost nevoit să îmi reconsider poziţia şi 
să recitesc Scripturile... Nu am de ales decât să iau în serios 
mărturiile homosexualilor şi lesbienelor. Fac asta cu oarecare 
confort, totuşi pentru că Scriptura în sine îmi dă dreptul să am 
încredere că fiinţele umane pot cunoaşte adevăruri în afara 
revelaţiei divine.7

răspuns la argumentul #1. 

Trebuie să avem urechile deschise la durerile şi adevăratele lupte ale 
homosexualilor. Însă adventiştii care cred în Biblie trebuie să se întrebe dacă 
mărturiile şi pretenţiile homosexualilor reprezintă o bază adecvată pentru 
a afla adevărul despre homosexualitate. Sunt homosexualii, în virtutea 
experienţei lor, mai în măsură decât scriitorii Bibliei, să vorbească despre 
homosexualitate? Scriitorii inspiraţi ai Bibliei au slujit ca purtători de cuvânt 
vrednici de încredere ai Creatorului sexualităţii umane. Este încercarea de a 
justifica homosexualitatea pe temeiul experienţei personale sau al studiilor 
empirice, mai degrabă decât revelaţia biblică, un punct de plecare legitim 
pentru cercetările privitoare la moralitatea sexuală? Sunt mărturiile şi 
pretenţiile homosexualilor în mod necesar adevărate?

Ne confruntăm cu problema fundamentală a modului de cunoaştere 
a adevărului, o disciplină pe care filosofii o numesc epistemologie. Îmi voi 
reafirma răspunsul: este oare necesar să fii homosexual pentru a înţelege 
adevărul despre homosexualitate? Este necesar să experimentăm un fel anume 
de tendinţă păcătoasă, pentru a înţelege acea realitate păcătoasă? Acceptând 
chiar că orientarea homosexuală este parte a constituţiei unei persoane (la fel 
cum este culoarea pielii sau sexul), oare adevărata cunoaştere a acestei stări 
nu poate fi obţinută decât de persoanele cu acest tip de identitate sexuală? 
Dacă aşa stau lucrurile, înseamnă asta, de exemplu, că cineva trebuie să fie 
negru, african şi femeie ca să înţeleagă pe deplin şi să se raporteze cu acurateţe 
la durerile oamenilor care fac parte din această categorie? Prin analogie, ar 
fi putut Isus, un bărbat evreu necăsătorit, să înţeleagă experienţa, să zicem a 
Maríei, o femeie hispanică necăsătorită şi cu copii?

Nu cumva este posibil ca, din dorinţa de a părea mai „documentaţi” 
şi poate mai „plini de compasiune”, unii creştini să dea impresia că sunt mai 
bine informaţi din punct de vedere etic şi religios şi mai „sensibili” decât 
scriitorii inspiraţi ai Bibliei, care au condamnat practica homosexualităţii? 
Cum pot avocaţii homosexualităţii să fie mai înţelepţi decât Acela care a 
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dat Cuvântul Său scris şi legile Sale morale ca fundament al adevăratei 
bucurii şi auto-împliniri omeneşti? Cum ar putea aceştia să fie mai plini de 
compasiune decât Acela care şi-a dat viaţa pentru întreaga omenire? Este 
oare posibil ca ei să nu mai vadă Biblia şi pe Dumnezeul acesteia aşa cum au 
făcut-o scriitorii Bibliei – pionierii creştinismului biblic?

Argumentul #2
„oamenii sunt născuţi homosexuali”.

Atunci când avocaţii teologiei pro-homosexuale afirmă că oamenii 
sunt născuţi homosexuali, de fapt, ei merg dincolo de concepţia general 
acceptată că factorii genetici şi de mediu influenţează comportamentul 
unei persoane. Ei sugerează că homosexualitatea este, în mare măsură, 
determinată de genele unei persoane.8

Această concepţie, care se bazează pe filosofia deterministă a 
behaviorismului, este menită să sugereze că ceea ce este înnăscut este (a) 
natural sau normal, (b) de neschimbat, (c) îngăduit sau creat de Dumnezeu 
– ca şi în cazul unei malformaţii congenitale sau culoarea ochilor cuiva, şi că 
acest lucru este (d) legitim din punct de vedere moral.

Logica şi implicaţiile acestei concepţii sunt după cum urmează: dacă 
cineva este homosexual datorită unei stări homosexuale native, nu există 
nici o speranţă sau posibilitate de schimbare. Şi, pentru că homosexualii 
nu se pot schimba, toate aspectele societăţii trebuie să se schimbe, inclusiv 
educaţia, religia şi legea. Nu doar că homosexualitatea trebuie să fie 
acceptată ca legală din punct de vedere social pentru homosexuali, ea mai 
trebuie să fie şi promovată ca o opţiune de stil de viaţă normal şi, dacă este 
nevoie, biserica trebuie presată să-şi abandoneze aşa-numita discriminare 
imorală împotriva homosexualilor care caută să facă parte din biserică.

răspuns la argumentul #2. 

Chiar dacă cineva ar putea dovedi că homosexualitatea este de natură 
genetică sau hormonală, ar face aceasta ca homosexualitatea să fie legitimă 
din punct de vedere moral? Înţeleg că oameni de ştiinţă precum autorii 
lucrării My Genes Made Me Do It! (Genele m-au pus să fac asta!) au pus sub 
semnul întrebării, într-un mod convingător, pretenţia că homosexualitatea 
este determinată biologic.9 Dar, chiar dacă ar fi adevărat, faptul de a fi 
născut alcoolic, pedofil sau homosexual face alcoolismul, pedofilia sau 
homosexualitatea normale? Mai mult, faptul că ceva este normal îl face şi 
corect din punct de vedere moral?
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Este behaviorismul sau determinismul biologic compatibil cu 
antropologia biblică, care învaţă că fiinţele umane sunt create după chipul 
lui Dumnezeu şi înzestrate cu libertatea de alegere? Putem corela această 
filosofie naturalistă cu învăţătura biblică că suntem răspunzători înaintea 
lui Dumnezeu pentru comportamentul nostru (doctrina despre judecată)? 
Nu cumva această filosofie „nu am ales, nu mă pot schimba” ridică obiecţii 
serioase cu privire la puterea lui Hristos de a ne ajuta să „învingem toate 
tendinţele păcătoase ereditare şi cultivate”?10

Nu cumva această filosofie behavioristă conduce la învăţătura „o dată 
păcătos, pentru totdeauna păcătos”? Cu alte cuvinte, ar fi corect din punct 
de vedere biblic, să susţinem că, chiar şi după convertire, un dependent de 
alcool/droguri sau un mincinos înveterat sau un pervers sexual vor rămâne 
întotdeauna un dependent de alcool/droguri, un mincinos înveterat sau un 
pervers sexual? Nu cumva această filosofie a naşterii ca homosexual se află 
în conflict cu făgăduinţa naşterii din nou a lui Hristos cel înviat?

Pentru a clarifica şi mai mult această problemă, vom arunca o 
privire asupra altor aspecte ale acestei teorii a homosexualităţii înnăscute. 
De exemplu: (1) Arată studiile că homosexualitatea este înnăscută? (2) 
Este orientarea homosexuală naturală sau normală? (3) Este orientarea 
homosexuală dată de Dumnezeu? (4) Este orientarea homosexuală neutră 
din punct de vedere moral? (5) Este orientarea homosexuală de neschimbat? 
(6) Vrea Dumnezeu ca homosexualii să se lepede de ceea ce sunt? (7) Este 
adevărat că „o dată homosexual, (aproape) întotdeauna homosexual”?

Argumentul #3. 
„Studiile arată că homosexualitatea este înnăscută”.

Ca orice altă practică păcătoasă, genele cuiva, mediul şi o mulţime 
de alţi factori pot influenţa, în mare măsură, predispoziţia unei persoane 
faţă de un anumit păcat. Însă avocaţii homosexualităţii merg şi mai departe, 
pretinzând că studiile ştiinţifice oferă probe convingătoare că oamenii sunt 
născuţi homosexuali.

răspuns la argumentul #3. 

Deşi unele studii viitoare ar putea să se împotrivească acestei concepţii, 
rezultatele cercetărilor adesea citate în favoarea stării de homosexualitate 
înnăscută sunt, în cel mai bun caz, neconcludente; în cel mai rău caz sunt 
îndoielnice.11 Două dintre acestea merită menţionate, datorită proeminenţei 
care li s-a dat adesea în publicaţiile adventiste.
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(a) Studiul creierelor a 41 de cadavre din 1991 realizat de 
neurobiologul Simon leVay. 

Cadavrele au constat din nouăsprezece presupuşi homosexuali, 
şaisprezece presupuşi heterosexuali şi şase presupuse femei heterosexuale. 
El a raportat că un grup de neuroni dintr-o secţiune distinctă a creierului 
(numită nucleul interstiţial al hipotalamusului anterior, sau INAH3) erau 
în general mai mici la bărbaţii homosexuali, comparativ cu cei ai bărbaţilor 
heterosexuali. Ca urmare, a emis ipoteza că mărimea acestor neuroni poate 
determina ca o persoană să fie heterosexuală sau homosexuală.12 Acest 
studiu este adesea citat ca o dovadă că oamenii sunt născuţi homosexuali.

Aşa cum au arătat alţii, studiul lui LeVay este exagerat, induce în 
eroare prezintă slăbiciuni majore. (1) Pentru ca teoria să fie validă, studiile 
ar trebui să arate că diferenţele în ce priveşte mărimea acelei secţiuni a 
creierului apar în 100% din cazuri. Însă propriul studiu al lui LeVay a arătat 
că  17% din totalul grupului său de studiu i-a contrazis teoria. Trei din cei 
nouăsprezece presupuşi homosexuali aveau, de fapt, neuronii mai mari 
decât corespondenţii lor heterosexuali, iar trei dintre heterosexuali aveau 
neuronii mai mici decât bărbaţii homosexuali. (2) Nu există nici o dovadă 
că secţiunea creierului pe care a măsurat-o ar avea de-a face în mod real 
cu preferinţele sexuale. (3) Studiul nu a indicat dacă mărimea neuronilor 
a determinat preferinţa sexuală sau, dimpotrivă, preferinţa sexuală a 
determinat mărimea. (4) Comunitatea ştiinţifică nu a acceptat categoric 
şi unanim descoperirea lui LeVay. (5) Propria obiectivitate a lui LeVay în 
ce priveşte această cercetare este îndoielnică, din moment ce a recunoscut 
în numărul din 9 septembrie 1991, al revistei Newsweek că, după moartea 
iubitului său homosexual, a fost hotărât să găsească o cauză genetică pentru 
homosexualitate, iar dacă nu, va abandona ştiinţa pentru totdeauna.

(b) Studiul gemenilor din 1991 realizat de J. Michael Bailey şi Richard 
Pillard. 

Bailey şi Pillard au cercetat cât de răspândită este homosexualitatea 
printre gemeni identici (ale căror gene sunt identice) şi respectiv gemeni 
fraterni (ale căror legături genetice sunt mai puţin strânse). Printre alte 
lucruri, ei au descoperit că 52% dintre gemenii identici studiaţi erau ambii 
homosexuali. Bailey şi Pillard au emis ipoteza că incidenţa mai mare a 
homosexualităţii printre gemenii identici implică faptul că homosexualitatea 
este determinată genetic.

Teoria lui Bailey şi Pillard este, la rândul ei, greşită şi exagerată. Pentru 
ca teoria lor să fie o realitate, ar trebui să stea în picioare următoarele: (1) 
Nu ar trebui să fie nici un caz în care un geamăn identic să fie heterosexual 
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şi altul homosexual, din moment ce gemeni identici au aceleaşi gene în 
proporţie de 100%. Dacă orientarea sexuală este genetică, atunci ambii 
gemeni identici vor fi în 100% din cazuri fie homosexuali, fie heterosexuali. 
Rezultatul lui Bailey şi Pillard de numai 52% pune la îndoială propria lor 
ipoteză. Din contră, cercetarea lor confirmă că factori non-genetici joacă 
un rol semnificativ în modelarea preferinţei sexuale. (2) Gemenii ar trebui 
crescuţi în cămine diferite pentru a elimina efectul posibil al factorilor de 
mediu în ce priveşte preferinţele lor sexuale. Însă toţi gemenii studiaţi de 
Bailey şi Pillard au fost crescuţi împreună. (3) Un studiu ulterior asupra 
gemenilor, iniţiat de alţi oameni de ştiinţă, a condus la rezultate diferite. (4) 
Bailey şi Pillard, ca şi LeVay, pot să nu fi abordat cercetarea cu obiectivitate, 
dată fiind propria raportare la homosexualitate. Pentru că Bailey este un 
avocat al drepturilor homosexualilor, iar Pillard este homosexual pe faţă, 
obiectivitatea lor în această cercetare poate fi pusă la îndoială. (5) Mai sunt 
şi întrebări cu privire la faptul dacă eşantionul a fost reprezentativ, din 
moment ce Bailey şi Pillard au căutat subiecţii prin solicitări făcute prin 
publicaţii şi organizaţii homosexuale.

Alte studii au fost făcute. Totuşi, până acum, nu se cunoaşte nici un 
studiu care susţine pretenţia apărătorilor homosexualităţii că există dovezi 
concludente referitoare la faptul că oamenii sunt născuţi homosexuali sau 
că homosexualitatea este înnăscută sau determinată genetic. Nu sugerăm 
că genetica nu influenţează înclinaţia homosexuală a cuiva. Ceea ce spunem 
este doar că studiile în mod obişnuit citate în favoarea afirmaţiei că oamenii 
sunt născuţi homosexuali nu sunt atât de convingătoare pe cât partizanii lor 
ar vrea să ne facă să credem. Se pare că studiile sunt folosite pentru a sugera 
că homosexualitatea nu este un păcat care necesită pocăinţă, ci un semn al 
identităţii care trebuie sărbătorită.

Argumentul #4. 
„homosexualitatea nu este un păcat,

ci o stare de păcătoşenie”.

Această variantă a argumentului homosexualităţii înnăscute este, 
poate, cea mai populară în cercurile creştine. Spre deosebire de argumentul 
anterior, care vede homosexualitatea ca normală sau naturală, susţinătorii 
acestui argument sugerează că homosexualitatea este o stare anormală sau 
nenaturală sau chiar o boală determinată de o serie de factori care scapă 
controlului individului. Cauzele includ defecte biologice/genetice, tulburări 
de gen (o minte de femeie în trup de bărbat şi invers), sau nereguli hormonale 
prenatale (de exemplu, substanţe chimice asemănătoare cu cele endocrine 
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sau toxicitate chimică în creierii homosexualilor, în timpul perioadei de 
formare a embrionilor sau fetuşilor acestora). Bazându-se pe aceste aşa-zise 
cauze, unii apărători ai homosexualităţi susţin că homosexualii nu au de ales 
în chestiunea predispoziţiei lor sexuale faţă de persoane de acelaşi sex.

Condiţia sau orientarea homosexuală, se susţine, este o dovadă a 
stării de distrugere şi cădere a lumii noastre prezente. Starea aceasta poate fi 
clasificată ca o boală (precum alcoolismul sau alergiile), un handicap (precum 
orbirea congenitală), sau o ciudăţenie (precum a fi stângaci). Poate chiar să 
fie rea (precum boala sau moartea), însă nu neapărat păcătoasă (precum 
mândria, blasfemia sau crima). Pentru că homosexualii nu au ales să se nască 
homosexuali, „nu ar trebui să socotim o persoană răspunzătoare pentru 
orientarea ei sexuală, mai mult decât o socotim răspunzătoare pentru culoarea 
(naturală a) pielii.”13 A fi homosexual nu este un păcat14, însă activitatea 
homosexuală desfrânată şi nepotrivită este păcătoasă şi, în consecinţă, 
trebuie evitată.15 Din moment ce se crede că homosexualii nu au ales să fie 
homosexuali, ci s-au născut aşa, Dumnezeu este cel creditat (sau responsabil) 
pentru cine sau ceea ce sunt aceştia. Şi, din moment ce homosexualitatea este, 
după câte se presupune, nu un păcat, ci o stare păcătoasă, homosexualii au 
nevoie de compasiune şi acceptare din partea bisericii.

Un fost homosexual explică de ce şi-a „acceptat” homosexualitatea:

Nu eram responsabil pentru cine şi ce eram. Eram făptura 
lui Dumnezeu şi, dacă El nu ar fi vrut să fiu homosexual, atunci 
nu m-ar fi făcut astfel. Dacă a fi homosexual ar fi fost o alegere, 
nu aş fi făcut niciodată acea alegere, pentru că, o dată cu ea, ar fi 
venit consecinţele de a-i răni pe cei dragi, destrămarea familiei 
mele, pierderea copiilor mei, înstrăinarea faţă de familia, 
prietenii şi biserica mea, batjocura şi ridiculizarea din partea 
publicului larg. Era numai vina lui Dumnezeu. În ce priveşte 
alegerile, eu făcusem toate alegerile bune. Alesesem o educaţie 
creştină în ce mă priveşte. Alesesem să fiu un student misionar 
pentru doi ani în Orientul Îndepărtat. Alesesem să studiez 
teologia şi cursurile de medicină pentru a deveni un misionar 
medical într-o zi. Alesesem să mă căsătoresc cu o creştină şi să 
am copii creştini. Însă, în cele din urmă, nemaifiind în stare să-
mi ascund cine şi ce eram în interiorul meu, „acceptasem” că 
sunt homosexual şi, într-o frustrare extremă, am întors spatele 
familiei, prietenilor, lui Dumnezeu şi la tot ceea ce slujisem până 
atunci, şi am intrat în viaţa de homosexual „cu toată hotărârea”, 
dându-I tot creditul (sau vina) lui Dumnezeu.16
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răspuns la argumentul #4.

Fără a nega posibilitatea că homosexualitatea poate fi provocată 
de multe combinaţii de variabile, inclusiv dereglări biologice/genetice 
sau hormonale, există probleme serioase în ce priveşte argumentul că 
homosexualii sunt, întrucâtva, bolnavi sau anormali, sau că homosexualitatea 
nu este un păcat, ci o stare păcătoasă.

Mai întâi, criticii perceptivi, inclusiv avocaţii Mişcării pentru Drepturile 
Homosexualilor, se îndepărtează de teoriile defectelor genetice şi dereglărilor 
hormonale, de teamă că, alte rezultate ale cercetărilor care arată unele stări 
inacceptabile (precum alcoolismul, schizofrenia, paralizia cerebrală, etc.) 
ca fiind determinate genetic sau biologic vor face curând ca homosexualii 
să apară ca fiind anormali, bolnavi sau mai puţin decât umani. O astfel de 
percepţie, în opinia lor, va fi o răsturnare a beneficiilor obţinute atunci când 
mişcarea a făcut lobby cu succes, reuşind ca Asociaţia Psihologică Americană 
şi Asociaţia Psihiatrică Americană să îndepărteze homosexualitatea din cadrul 
comportamentelor anormale şi al bolilor mintale.

De exemplu, un învăţat expune inconsistenţa intelectuală şi 
psihologică prin această „versiune depăşită a legii naturale” care caută 
să facă o distincţie fină între orientarea şi comportamentul homosexual. 
Răspunzând concepţiei că „în timp ce homosexualitatea ca orientare este 
contrară intenţiei prin creaţie a lui Dumnezeu, persoana homosexuală nu ar 
trebui să fie cu ostilitate judecată sau respinsă de biserică”, acest cercetător se 
opune, afirmând că, în timp ce unii ar putea să considere o astfel de poziţie 
ca o concepţie mai tolerantă şi mai plină de compasiune decât condamnarea 
categorică, „ea îi pune pe homosexuali şi lesbiene în cel puţin două legături 
imposibile”. El continuă:

Una, desigur, este recunoaşterea de către individ a 
faptului că orientarea sa sexuală este la fel de naturală şi de 
fundamentală pentru identitate precum este culoarea pielii. 
Este naiv şi crud în acelaşi timp să-i spui unei lesbiene sau 
unui homosexual: „Orientarea ta sexuală este încă nefirească 
şi o perversiune, însă aceasta nu este o judecată asupra ta ca 
persoană.” Persoana ştie altceva. 

Cealaltă legătură priveşte presiunea din partea bisericii, 
spre celibat. Atunci când biserica îşi permite să aibă o atitudine 
necondamnatoare faţă de orientare, însă după aceea se aliniază 
împotriva expresiei genitale, este greu de înţeles cum va fi 
atenuat simţul vinovăţiei – chiar între celibatari.17
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Ideea este că mulţi homosexuali nu vor să fie percepuţi ca anormali 
sau bolnavi. Ei se văd oameni normali cu un control deplin asupra alegerilor 
lor. Ei nu se consideră conduşi de nişte gene defecte să facă nişte lucruri 
contrare alegerilor lor. Atunci când vorbesc despre ei ca fiind născuţi 
homosexuali, ei nu îşi înţeleg starea ca fiind rezultatul deficienţelor genetice 
sau confuziei de gen sau accidentelor hormonale/chimice. În schimb, susţin 
că homosexualitatea lor este o expresie alternativă a sexualităţii umane, 
creată de Însuşi Dumnezeu şi, prin urmare, nu este un păcat. Acesta este 
motivul pentru care preferă să-şi vadă orientarea sexuală ca fiind normală, 
naturală, neutră din punct de vedere moral şi un dar de la Dumnezeu.

În al doilea rând, chiar presupunând că homosexualitatea este de 
origine biologică/genetică, o face asta să fie bună? De exemplu, este furtul 
bun doar pentru că cineva s-a născut cleptoman? Este alcoolismul bun doar 
pentru că cineva s-a născut alcoolic (adică, născut cu o puternică predispoziţie 
genetică spre alcoolism)? Fără îndoială, cleptomanul/alcoolicul este bolnav 
şi are nevoie de ajutor. Însă furtul/beţia, indiferent de cauza lor, nu sunt 
niciodată bune. Astfel, o persoană care este născută homosexuală (fie datorită 
deficienţelor genetice, problemelor hormonale, confuziei de gen, etc.) este, 
în cel mai bun caz, anormală sau bolnavă. Acea persoană poate suferi de o 
tendinţă imorală constrângătoare. Însă ar face cauza acelui comportament 
sau pofte homosexuale constrângătoare sau necontrolabile ca tendinţa sau 
comportamentul respectiv să fie bune din punct de vedere moral?

Adulterii sau pedofilii sau pornografii nu vor câştiga prea multă 
simpatie afirmând că, nu-i aşa, genele i-au pus să facă asta. De ce ar trebui 
ca homosexualii să fie priviţi într-o lumină genetică diferită? Nu, oricât 
de fascinant sau aparent încurajator ar părea să explorezi modul în care 
tiparele structurii genetice şi împrejurările sociale se combină pentru a crea, 
pentru fiecare dintre noi, un context moral, cu toate acestea, trebuie să ne 
recunoaştem responsabilitatea de a manifesta supunere în cadrul acestui 
context. Ca agenţi morali spunem da sau nu fiecărei potenţiale ciocniri de 
natură sexuală.18

În al treilea rând, chiar dacă s-ar găsi o legătură biologică/genetică, 
ar dovedi aceasta că Dumnezeu a creat homosexualitatea? Isus a respins 
sugestia că Dumnezeu este responsabil pentru deficienţele genetice cu care 
se nasc oamenii. Atunci când a fost întrebat de ce un om s-a născut orb, 
Hristos nu a spus: „Pentru că Dumnezeu l-a făcut aşa.” „Mai degrabă, a 
spus că Dumnezeu avea să fie proslăvit prin vindecarea omului de efectele 
genelor lui defecte (Ioan 9:1-7). La fel şi cu homosexualii care ar putea avea 
o predispoziţie genetică. (Observaţi că am spus ‚ar putea’. Verdictul nu este 
încă dat.) Dumnezeu nu i-a făcut aşa. Ea [homosexualitatea] este rezultatul 
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degenerării neamului omenesc de-a lungul a milenii de păcat. Dumnezeu nu 
creează vreuna din aberaţiile provocate de păcat. Totuşi el poate fi proslăvit 
prin oamenii care au probleme genetice. Isus va asigura victoria asupra a 
ceea ce factorii genetici pot influenţa.”19

Argumentul #5. 
„orientarea homosexuală este naturală sau normală.”

Bazându-se pe supoziţia că homosexualitatea este înnăscută, adică de 
origine genetică, apărătorii ei susţin că homosexualitatea ar trebui acceptată 
ca o condiţie umană normală sau naturală.

răspuns la argumentul #5. 

Şi acest argument este viciat. Lăsând la o parte chestiunile importante 
legate de modul în care cercetarea ştiinţifică este îndeplinită şi de modul 
de interpretare a rezultatelor cercetărilor,20 chiar dovedirea faptului că 
orientarea homosexuală este înnăscută (adică, de origine genetică) nu va face 
homosexualitatea normală sau dezirabilă. Multe deficienţe sau handicapuri 
sunt astăzi înnăscute, însă cu greu le-ar numi cineva normale doar pentru 
acest motiv. De ce ar trebui să privim homosexualitatea ca fiind naturală sau 
normală doar pentru că poate fi înnăscută?

Când spunem că un lucru este natural, ne referim la ceea ce se întâmplă 
în mod repetat în natură – situaţie în care nu asociem judecăţi morale. De 
exemplu, păianjeni ucid şi mănâncă alţi păianjeni, inclusiv partenerii lor. 
„Însă, din punct de vedere moral, natural se referă la ceva care este în acord 
cu intenţia lui Dumnezeu. Acţiunile sunt bune sau rele: de exemplu, uneori 
oamenii ucid şi mănâncă alţi oameni. Însă faptul că în lume au loc acte de 
canibalism – probabil întru satisfacerea unor credinţe religioase profunde 
sau a unor gusturi culinare stranii – nu face ca acesta să fie natural în sensul 
că este conform voinţei lui Dumnezeu. Recapitulând: ceea ce este natural 
pentru experienţa umană sau dorinţa umană nu este în mod necesar natural 
în intenţia morală a lui Dumnezeu.”21

Argumentul #6. 
„orientarea homosexuală este dată de dumnezeu.”

Argumentul acesta susţine faptul că, deoarece mulţi homosexuali 
pretind că din copilăria lor au avut întotdeauna simţăminte homosexuale, 
tendinţele lor homosexuale „naturale” sunt date de Dumnezeu.
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răspuns la argumentul #6. 

Nicăieri Scriptura nu sugerează că, dacă un lucru pare natural este, în 
mod inevitabil, dat de Dumnezeu. Din contră, Biblia învaţă că multe stări şi 
dorinţe „naturale” nu sunt de la Dumnezeu şi sunt contrare voinţei Sale.

De exemplu, „Omul firesc [n.tr., engl. natural] nu primeşte lucrurile 
Duhului lui Dumnezeu” (1Corinteni 2:14). Înainte de convertire, „eram din 
fire [n.tr., engl. prin natură] copii ai mâniei” (Efeseni 2:3). 

„Umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se 
supună” (Romani 8:7). Scriptura învaţă că noi suntem o rasă căzută, născută 
în păcat: „Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama 
mea” (Psalm 51:5; comp. Ieremia 17:9; Romani 5:12). Păcatul a distrus natura 
noastră fizică şi spirituală (1Corinteni 15:1-54; Ioan 3:5, 6). Prin urmare, nu 
putem presupune că, deoarece un lucru este natural sau înnăscut, trebuie să 
fie şi plănuit de Dumnezeu.

Argumentul #7. 
„orientarea homosexuală este neutră 

din punct de vedere moral.”

De la supoziţia că oamenii sunt născuţi homosexuali, susţinătorii 
pretind că homosexualitatea ar trebui văzută ca o exprimare neutră a 
sexualităţii umane. Ca şi heterosexualitatea, homosexualitatea poate avea 
o întrebuinţare corectă sau greşită. Abuzul este greşit. Însă, într-un cadru 
iubitor, de consens şi într-o relaţie monogamă, homosexualitatea este corectă 
din punct de vedere moral.

răspuns la argumentul #7. 

În ceea ce priveşte supoziţia conform căreia, dacă homosexualitatea 
poate fi naturală sau înnăscută (o afirmaţie nedovedită), ea este neutră sau 
legitimă din punct de vedere moral, putem întreba, la rândul nostru: Dacă 
am demonstra, în mod concludent, că adulterul, incestul, pedofilia, violenţa 
şi minciuna sunt moştenite, am fi îndreptăţiţi să le considerăm legitime sau 
neutre? Ar trebui ca standardul pentru moralitate să fie determinat de ceea 
ce este înnăscut?

Contrar acestei concepţii, homosexualitatea este încă imorală, fie că 
este înnăscută, fie că este dobândită. „Iar comportamentul imoral nu poate fi 
legalizat printr-un botez rapid în bazinul genelor.”22
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Moralitatea nu este determinată de ceea ce este înnăscut. Cei care 
doresc să descopere standardele morale ale lui Dumnezeu trebuie să 
privească la Biblie. Cele Zece Porunci şi ordinea dinainte de cădere, mai 
degrabă decât ultimele descoperiri ale ştiinţei care vizează starea de 
păcat de după cădere, constituie ghidul moral cu privire la moralitatea 
sau imoralitatea homosexualităţii. Saltul de la ceea ce este (numita 
realitate a condiţiei homosexuale), la ceea ce ar trebui să fie (moralitatea 
homosexualităţii) este prea mare ca să-l putem face.

Dacă unii bărbaţi şi unele femei sunt născuţi cu gene homosexuale sau 
lesbiene, atunci restul suntem născuţi cu gene de adulteri sau mincinoşi. Va 
scuza Dumnezeu adulterul sau minciuna pentru că se presupune că suntem 
născuţi cu aceste gene? Suntem sfătuiţi: „Nu ar trebui niciodată să coborâm 
standardele neprihănirii, pentru a ne potrivi tendinţelor de a păcătui 
moştenite sau cultivate.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 330)

Argumentul #8. 
„Schimbarea orientării homosexuale 

este dificilă şi rară.”

Se pretinde că, din moment ce homosexualitatea este o stare 
înnăscută, homosexualul nu poate spera deloc (sau prea puţin) să se schimbe 
vreodată.

răspuns la argumentul #8. 

Mult repetata afirmaţie că „schimbarea orientării sexuale a cuiva 
este dificilă şi rară” nu este sprijinită de Scriptură sau de Ellen G. White. De 
fapt, Biblia însăşi spune că păcătoşii precum curvarii, preacurvarii, hoţii şi 
homosexualii erau, în mod real, în stare să-şi învingă practicile păcătoase, prin 
puterea transformatoare a lui Hristos (1Corinteni 6:9-11). În mod similar, 
Ellen G. White afirmă clar că „o adevărată convertire schimbă înclinaţiile 
rele ereditare şi cultivate.”23

Însă chiar şi atunci când presupunem, de dragul discuţiei, că starea 
homosexuală este de neschimbat – adică, oricât de multă rugăciune, 
consiliere şi oricât de mari eforturi, de orice fel, nu vor face ca un homosexual 
să-şi schimbe orientarea – să înţelegem homosexualitatea ca fiind mai puţin 
păcătoasă? Nicidecum! Merită citată afirmaţia unui fost homosexual:

Nu există nici un factor întâmplător în nici o referinţă 
a Scripturii la vreun fel de păcat, fie din Vechiul, fie din Noul 
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Testament. Nu citim niciodată ceva de genul: „Nu vei face 
cutare şi cutare!” (Numai dacă, desigur, ai încercat din greu 
să te schimbi, ai încercat rugăciunea şi consilierea şi ai realizat 
că pur şi simplu nu–ţi puteai stăpâni dorinţa să faci cutare şi 
cutare. Dacă aşa stau lucrurile, atunci cutare şi cutare nu mai 
este păcat. Este un dar înnăscut, imuabil şi poţi foarte bine să te 
simţi liber să te laşi în voia lui!)24

Adevărul, totuşi, este că „fie că homosexualul este în stare de 
negaţie latentă, ‚pe ascuns’, pe faţă, ‚căsătorit’, militant sau chiar o ‚regină 
înflăcărată’; fie că el crede că a fost născut ‚homosexual’ sau determinat 
să devină homosexual, ... nu contează. Dacă cineva se îneacă, nu contează 
dacă a căzut în apă, a adormit în apă, a sărit în apă sau a fost aruncat în apă. 
Problema este că el are nevoie de un salvamar, de un mântuitor.”25 Isus este 
acest Salvamar. El are putere ca să salveze orice păcătos, atât heterosexual, 
cât şi homosexual, cu condiţia ca aceştia să recunoască faptul că sunt 
păcătoşi, să se pocăiască şi să se întoarcă de la căile lor păcătoase.

Argumentul #9. 
„odată homosexual, 

(aproape) pentru totdeauna homosexual.”

Iată unde duce, în cele din urmă, logica predestinaţiei biologice: 
Oamenii se nasc homosexuali; ei nu-şi pot schimba starea; ei vor rămâne 
întotdeauna homosexuali. Dacă cineva trebuie să se schimbe, aceasta să o 
facă instituţiile societăţii şi biserica, nu homosexualii. Legile societăţii şi 
Biblia trebuie să se schimbe pentru a se ajusta homosexualului care, o dată 
homosexual, va fi pentru totdeauna homosexual.

răspuns la argumentul #9. 

Poate că cea mai importantă chestiune ridicată de problema 
homosexualităţii este dacă Hristos are putere să-i ajute pe oameni să biruiască 
păcatul din vieţile lor. Aceasta este, desigur, o întrebare importantă, în cazul 
în care homosexualitatea este păcat. Pentru că, dacă homosexualitatea este 
doar o boală sau un comportament vicios, atunci homosexualii au nevoie de 
terapie, nu de pocăinţă; au nevoie de îngrijire medicală, nu de îndreptare 
morală. Şi, dacă homosexualitatea este doar un aspect neutru din punct 
de vedere moral, al identităţii unei persoane, atunci „o dată homosexual, 
(aproape) pentru totdeauna homosexual.”



AICI STĂM! - o evaluare a tendinţelor din Biserică320

Cea din urmă afirmaţie a fost făcută de un editor al uneia din cele mai 
importante publicaţii adventiste:

Încercaţi să demonstraţi o idee pe care nici Biblia şi nici 
experienţa umană nu o poate sprijini – că orientarea sexuală 
a unei persoane este ea însăşi păcătoasă şi trebuie şi poate fi 
învinsă prin naşterea din nou. Aşa cum ne spun atât Isus, cât şi 
bunul nostru simţ, nici toată rugăciunea sau evlavia din lume 
nu poate schimba o persoană cu înălţimea de 1,5 m într-una de 
2 m; iar cineva care este alcoolic este alcoolic pe viaţă. Singura 
întrebare este dacă alcoolicul va practica pe baza [sic] sau pe 
baza orientării sale.26

Citatul de mai sus recapitulează chestiunile ridicate în acest capitol. 
Nu numai că ridică întrebări cu privire la sursa normativă a autorităţii 
religioase a cuiva (Biblia?, experienţa umană?, Isus?, bunul simţ?), ci mai 
ridică şi întrebarea dacă: 

(a) putem sau nu putem distinge a fi homosexual de a practica 
homosexualitatea; (b) dacă experienţa convertirii – naşterea din nou – poate 
ajuta o persoană să-şi biruiască orientarea sexuală păcătoasă (homosexuală, 
bisexuală sau heterosexuală); şi dacă (c) cineva care este alcoolic sau 
homosexual poate să-şi biruiască toate aceste tendinţe păcătoase şi să 
înceteze a mai fi alcoolic sau homosexual.

Dacă diagnosticul Bibliei asupra homosexualităţii ca păcat poate 
fi stabilit din punct de vedere scripturistic, atunci prescripţia Bibliei este 
aceeaşi pentru homosexuali ca şi pentru toţi ceilalţi păcătoşi: o chemare la 
pocăinţă şi o invitaţie de a participa în procesul sfinţirii biblice. Dacă aşa 
stau lucrurile, atunci abordarea Bibliei nu poate fi considerată drept naivă, 
simplistă sau inadecvată; nici minimalizată ca un răspuns teoretic, care 
este incomplet pentru oamenii ce se luptă cu viciile sexuale. Ea ne forţează 
să răspundem la întrebarea dacă puterea transformatoare a lui Dumnezeu 
este mai eficientă decât puterea ineficientă a terapiei psihologice.27

Mărturia Scripturii expune minciuna care stă în afirmaţia „o dată 
homosexual, pentru totdeauna homosexual.” Homosexualii pot fi, şi de fapt 
au fost schimbaţi prin puterea transformatoare a lui Isus Hristos (1Corinteni 
6:9-11). Cei care neagă această realitate nu numai că neagă veracitatea 
Scripturii cu privire la acest aspect, ci, fără să realizeze, Îl şi descriu pe 
Dumnezeu ca fiind neputincios mai degrabă decât atotputernic. Isus poate 
salva pe cel mai mare dintre păcătoşi. Asta îi include, bineînţeles, şi pe 
homosexuali.
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Argumentul #10. 
„există o diferenţă între a fi homosexual 

şi a practica homosexualitatea.”

Dezbaterile cu privire la homosexualitate adesea o definesc în două 
feluri: (a) orientare sau înclinare sau tendinţă homosexuală – o atracţie, 
predispoziţie sau dorinţă sexuală înnăscută îndreptată spre cineva de acelaşi 
sex, şi (b) comportament sau practică homosexuală – o activitate erotică cu 
cineva de acelaşi sex, o activitate care poate sau nu să fie corectă din punct 
de vedere moral.28

Pe baza acestei distincţii, unii scriitori adventişti susţin că 
orientarea/starea homosexuală (numită şi inversiune sau homosexualitate 
ontologică sau constituţională) este o parte permanentă şi de neschimbat 
a constituţiei individului.29 Este ca şi culoarea pielii cuiva – o trăsătură 
non-comportamentală care trebuie văzută ca fiind neutră din punct de 
vedere moral şi ca o stare din care nimeni nu se poate schimba. Pe de altă 
parte, practica/activitatea homosexuală trebuie judecată conform normelor 
acceptabile moral. „A fi homosexual nu este un păcat”, se susţine, dar 
„activitatea sexuală homosexuală este păcătoasă – este în afara voii lui 
Dumnezeu.”30

răspuns la argumentul #10. 

Acest argument este lipsit de sens, dacă nu chiar amăgitor. Este 
homosexualitatea ceva ce eşti, precum a fi negru, în vârstă, handicapat, 
femeie sau este ceva ce faci, precum adulterul, incestul sau minciuna? 
Această întrebare merge până în inima afirmaţiei pro-homosexuale că „este 
o diferenţă între a fi homosexual şi a practica homosexualitatea.” Pentru 
ca argumentul pro-homosexual să fie valid, trebuie să presupunem că 
homosexualitatea nu este un păcat. Pe de altă parte, dacă homosexualitatea 
este păcat, aşa cum învaţă Biblia, atunci distincţia dintre a fi homosexual şi a 
practica homosexualitatea este artificială şi nulă.

Hai să gândim puţin mai atent: 
Poate cineva să fie cu adevărat homosexual fără să practice 

homosexualitatea? Dacă da, poate cineva să fie partener adulter, fără să 
practice adulterul? Poate cineva să fie cleptoman, fără să fure? Poate cineva 
să fie mincinos, fără să mintă? 

De asemenea, dacă cineva se pocăieşte de păcatul său obsedant şi, 
prin harul dătător de putere al lui Dumnezeu, câştigă biruinţa asupra, să 
zicem, furtului, minciunii, imoralităţii, etc., ar fi valabil din punct de vedere 
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teologic să continuăm să-l privim ca şi cum ar fi încă în robia acelui păcat 
specific, chiar dacă se poate să mai fie ispitit?

Decât să facem distincţie între a fi homosexual şi a practica homo-
sexualitatea, poate că este mai sănătos, din punct de vedere teologic, să facem 
distincţia între ispita de a acţiona potrivit tendinţei homosexuale păcătoase a 
cuiva (care nu este păcat) şi a alege, de fapt, să cultivi şi să acţionezi potrivit 
acelei ispite (o alegere greşită).

Dacă ar fi incontestabilă, distincţia făcută între a fi homosexual 
şi a practica homosexualitatea ar ridica o serie de întrebări biblice şi 
teologice. Mai întâi, face Biblia vreo astfel de distincţie între orientarea/
starea homosexuală şi practica/activitatea homosexuală? Între inversiune 
(homosexualitate constituţională) şi perversiune (abuzul homosexualităţii)? 
Teologii adventişti se contrazic în această privinţă.

De exemplu, un teolog al Noului Testament recunoaşte că „o astfel 
de distincţie [între inverşi şi perverşi] nu apare în Scriptură, iar Biblia nici 
măcar nu reflectă perspectiva homosexualităţii pe care o avem astăzi.” Însă 
pare să nege această afirmaţie categorică atunci când, în chiar afirmaţia 
următoare, scrie: „Cu toate acestea, Pavel trebuie să se fi referit la practicile 
sexuale pervertite obişnuite în societatea păgână degenerată a timpului său. 
Evident că el se referă la perverşi, nu la inverşi care nu participă la practicile 
homosexuale.”31

Dacă Biblia nu face o astfel de distincţie, cum de e atât de „evident” că 
Pavel se referă la o distincţie inexistentă? Cu alte cuvinte, dacă Scriptura nu 
face distincţia contemporană între orientarea homosexuală (inversiune) şi 
practica homosexuală (perversiune), cum este posibil că „afirmaţiile Noului 
Testament s-au îndreptat în primul rând, dacă nu exclusiv, înspre perverşi, 
nu înspre inverşi”?32 Pentru a nu fi acuzaţi că forţăm Biblia să se încadreze 
în tiparul dihotomiei sociologice de astăzi, dintre perversiune şi inversiune, 
exegeţii adventişti ar trebui să stabilească dacă Biblia face sau nu o asemenea 
distincţie. Ea învaţă că toţi avem firi păcătoase, însă oferă biruinţa prin 
renaştere.

În al doilea rând, distincţia dintre orientare şi practică – cea dintâi 
fiind neutră, iar cea de-a doua greşită din punct de vedere moral – ridică şi 
ea întrebări teologice şi etice. Oare păcătoşenia generală a omenirii şi faptul 
că suntem născuţi cu slăbiciuni şi înclinaţii rele (Psalmi 51:5; 143:2; compară 
14:3; 1Împăraţi 8:46; Proverbe 20:9; Romani 3:23; 7:14-24; 1Ioan 1:8), îi 
îngăduie cumva să sugereze că această înclinaţie sau tendinţă păcătoasă este 
neutră din punct de vedere moral şi, prin urmare, nu un păcat care necesită 
pocăinţă şi care trebuie biruit prin puterea lui Hristos (Romani 7:25; 8:1; 
Efeseni 2:1-10; Ioan 1:13; 3:5; 2Corinteni 5:17)?
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În al treilea rând, dacă adventiştii adoptă distincţia sociologilor între 
orientare homosexuală şi practică homosexuală, oare o astfel de dihotomie 
nu ar fi o separare a acţiunilor de atitudini, îndoielnică din punct de vedere 
biblic? Cu alte cuvinte, cum ar putea practica homosexuală să fie greşită, şi 
totuşi, înclinaţia sau dorinţa pentru o astfel de acţiune să fie neutră (comp. 
Matei 5:27, 28; 1Ioan 3:15)?

Este biblică susţinerea că o orientare homosexuală este neutră din 
punct de vedere moral (şi astfel, nu este păcat), însă acţiunea în sine este 
cea păcătoasă? Dacă există o orientare înspre un act greşit, oare cineva nu 
are nevoie de la fel de mult ajutor pentru a-şi învinge acea înclinaţie, ca şi 
individul care s-a supus acelei dorinţe rele – fie că este vorba de minciună, 
furt, adulter sau ucidere, etc.? Biblia învaţă că toate actele păcătoase, inclusiv 
înşelăciunea, adulterul, crima, etc., pornesc din inima omenească păcătoasă 
(Proverbe 12:20; Matei 5:27, 28; 1Ioan 3:15; Marcu 7:21-27).

În loc de a ne referi la homosexualitate ca la o orientare neutră 
din punct de vedere moral, nu este mai biblic să spunem că o orientare 
homosexuală este nimic mai mult decât o înclinaţie sau tendinţă păcătoasă 
aproape lipsită de ajutor (precum cleptomania, nimfomania, adulterul 
înveterat), o stare care face ca ispita să fie aproape irezistibilă? Şi, dacă 
orientarea homosexuală, ca şi cleptomania şi nimfomania, este o stare 
omenească păcătoasă, oare acest diagnostic nu sugerează că leacul pentru 
această problemă trebuie să fie divin?

Nu cumva eşecul de a recunoaşte homosexualitatea ca păcat este 
un motiv pentru care ea nu poate fi învinsă? Dacă orientarea homosexuală 
scuză păcatul dorinţelor homosexuale, nu se implică aici şi ideea că şi 
alte orientări păcătoase (precum minciuna coercitivă, adulterul coercitiv, 
rasismul coercitiv, furtul coercitiv, nesupunerea faţă de autoritate coercitivă, 
etc.) ar trebui să fie toate scuzate ca stări păcătoase ireversibile? Atunci unde 
se află puterea harului transformator al lui Dumnezeu?

Argumentul #11. 
„A fi homosexual nu este păcat.”

O altă variantă a argumentului pro-homosexual anterior este credinţa 
că a fi homosexual nu este păcat. În viziunea celor ce o propun, starea de 
homosexualitate nu este păcat. Prin urmare, după cum spune un învăţat 
adventist, „homosexualii pot fi creştini autentici, modele.”33 Ei nu consideră 
că a vorbi despre un creştin homosexual sau adventist homosexual este 
un oximoron. Pentru că, în viziunea lor, indivizii pot să fie homosexuali 
nepracticanţi, atunci când aleg să fie „homosexuali celibatari”.34
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răspuns la argumentul #11. 

Afirmaţia de mai sus este bazată pe argumentul îndoielnic că o 
persoană poate să fie homosexual fără să practice homosexualitatea. Ea mai 
presupune, în mod greşit, şi că homosexualitatea este o stare sau un însemn al 
identităţii unei persoane (precum a fi negru, alb, italian, femeie, etc.), neutră 
din punct de vedere moral. Pentru ca afirmaţia („a fi homosexual nu este 
un păcat”) să fie validă trebuie să arătăm din Scripturi că homosexualitatea 
însăşi nu este un păcat. Aşa cum vom vedea mai târziu, acest lucru nu poate 
fi stabilit pe baza Scripturii.

Cineva nu poate fi homosexual nepracticant, aşa cum nu poate fi 
partener adulter nepracticant sau poligam nepracticant. Odată ce indivizii 
încetează să practice adulterul sau poligamia, ei nu mai pot fi numiţi adulteri 
sau poligami. Ei sunt ex-adulteri şi ex-poligami. Prin urmare, homosexualii 
care nu practică (sau nu nutresc, sau nu poftesc după) homosexualitate nu sunt 
altceva decât ex-homosexuali.

Apostolul Pavel nu s-a referit la credincioşii convertiţi din Corint ca la 
nişte curvari, idolatri, preacurvari sau homosexuali nepracticanţi. Faptul că 
ei erau ex-curvari, ex-idolatri, ex-preacurvari, ex-homosexuali este indicat de 
afirmaţia sa, „şi aşa eraţi unii din voi!” [trecut] (1Corinteni 6:9-11).

Argumentul #12. 
„dumnezeu nu vrea ca un homosexual 

să se lepede de ‚ceea ce este’.”

Bazându-se pe supoziţia că oamenii se nasc homosexuali şi pe baza 
unor texte precum Psalmi 139:13 („Tu mi-ai întocmit rărunchii”) şi Psalmi 
100:3 („El ne-a făcut, ai Lui suntem”), avocaţii pro-homosexualitate susţin că 
orientarea/starea homosexuală a oamenilor este parte a identităţii lor, definind 
cine sunt ca fiinţe umane sexuale. Ca urmare, se susţine: „Din moment ce 
Dumnezeu m-a făcut aşa cum sunt şi, din moment ce am această orientare 
încă din cele mai timpurii amintiri ale copilăriei, de ce să nu-mi exprim 
sexualitatea aşa cum mi-a dat-o Dumnezeu? De ce mi-ar cere Dumnezeu să 
schimb un lucru pe care El Însuşi mi l-a dat?”35

răspuns la argumentul #12. 

Realitatea este că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi, inclusiv 
homosexualii, să renunţe la ceva ce am avut în toată viaţa noastră – eul 
nostru, eul nostru păcătos. Biblia condamnă toate formele de iubire de sine 



Biblia şi homosexualitatea - S.K.-Pipim 325

sau îngăduinţă de sine, ca o expresie a idolatriei şi prezintă lepădarea de 
sine, ca semn al uceniciei creştine (Luca 14:26, 27; comp. Apocalipsa 12:11). 
Singurul mod autentic de a ne găsi identitatea este prin a o pierde (Marcu 
8:34-37). Nu ne putem schimba, însă Hristos ne poate transforma, dacă 
vrem cu adevărat să fim schimbaţi în ce priveşte tendinţele noastre sexuale 
chinuitoare.

ArguMenTe biblice AduSe de SuSţInĂTorI 
În fAvoAreA hoMoSexuAlITĂţII

Pe baza Scripturii, adventiştii de ziua a şaptea au respins, de-a lungul 
istoriei, homosexualitatea ca fiind inacceptabilă din punct de vedere moral. 
Astăzi, totuşi, unii reinterpretează Biblia pentru a îngădui această practică. 
Susţinătorii ei pretind că referinţele scripturistice la actele homosexuale sunt 
condiţionate cultural şi, astfel, nu sunt suficiente pentru a determina voia lui 
Dumnezeu pentru homosexuali astăzi.

Datorită lipsei de spaţiu, nu pot decât să recapitulez şi să răspund 
numai la câteva din principalele argumente biblice care apără teologia 
pro-homosexuală. Cei care caută mai multe informaţii pot consulta analiza 
şi evaluarea amănunţită, oferite în alte lucrări excelente.36 Vom continua 
numărătoarea argumentelor de la punctul de unde a rămas lista din 
secţiunea anterioară.

Argumentul #13. 
„referinţele Scripturistice la actele homosexuale 

nu sunt suficiente pentru a determina voia lui dumnezeu 
faţă de homosexualii contemporani. 

ele sunt ‚condiţionate cultural’.”

Probabil motivul major pentru care bisericile creştine acceptă 
homosexualitatea ca un stil de viaţă normal este dat de argumentele biblice 
sofisticate pe care mulţi le întrebuinţează pentru a-şi apăra practica.

Susţinătorii susţin fie că Biblia este „tăcută” în privinţa acestui aspect, 
fie că pasajele biblice care condamnă homosexualitatea (Geneza 19, se va 
compara cu textele din Iuda 7; 2Petru 2:6-10]; Levitic 18:22; 20:13; Romani 
1:24-27; 1Corinteni 6:9-11; 1Timotei 1:8-11), dacă ar fi înţelese „corect”, sunt 
fie ambigue, irelevante pentru practica homosexuală contemporană, fie se 
referă la pederastie sau prostituţie cultică.37

Pe scurt, avocaţii teologiei pro-homosexuale susţin că, deoarece 
pasajele biblice referitoare la homosexualitate se ocupă numai de situaţii 
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istorice specifice, ele sunt „condiţionate cultural” şi nu mai sunt relevante 
pentru etica sexuală creştină contemporană.

răspuns la argumentul #13. 

În jurul acestor noi reformulări ale învăţăturii biblice cu privire la 
homosexualitate se află concepţia liberală ne-biblică cu privire la inspiraţia, 
interpretarea şi autoritatea Bibliei. Un scriitor observa în mod corect: „Sunt 
doar două căi prin care cineva poate neutraliza mărturia biblică împotriva 
comportamentului homosexual: interpretarea greşită, grosolană sau 
îndepărtarea de o concepţie înaltă asupra Scripturii.”38 Într-adevăr, multe 
dintre argumentele biblice ale homosexualilor sunt „forţate, speculative şi 
neplauzibile, produsul gândirii deşarte şi al pledoariei părtinitoare.”39

Isus a respins argumentul condiţionat cultural când a afirmat răspicat 
că voia lui Dumnezeu pentru viaţa noastră morală este idealul originar pe 
care l-a instituit în grădina Edenului. El i-a întrebat pe farisei: „Oare n-aţi 
citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, 
şi a zis: ,De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de 
nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup?’” (Matei 19:4, 5; compară cu 
Marcu 10:6-8).

Prin expresia „de la început” sau „la început” (Matei 19:8; Marcu 
10:6), Hristos învaţă că toate culturile trebuie să se alinieze standardului 
de neschimbat pe care El l-a instituit în momentul creaţiei. Standardul 
este că numai „bărbatul şi femeia” pot să „se lipească” în mod legitim şi 
să fie „un singur trup”. Într-adevăr, dacă Hristos ar fi intenţionat un cuplu 
homosexual, i-ar fi creat pe „Adam şi Ivan, nu Adam şi Eva.” [n.tr., joc de 
cuvinte în lb. engleză, prin care se ironizează pretenţia de creştinism biblic 
a homosexualilor şi lesbienelor; ar fi trebuit să avem în varianta masculină 
un cuplu Adam&Steve - Adam şi Ivan, sau, în varianta feminină, Madam&Eve 
- Madam şi Eva]

Argumentul #14. 
„Isus nu a spus nimic despre homosexualitate 

în vreuna din evanghelii.”

Argumentul este acela că, în calitate de urmaşi ai lui Hristos, creştinii 
ar trebui să-şi bazeze credinţa pe învăţătura lui Hristos. Dacă Isus Hristos, 
întemeietorul creştinismului biblic, a fost tăcut în privinţa homosexualităţii, 
de ce trebuie să trecem peste Stăpânul nostru, condamnând această 
practică?
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răspuns la argumentul #14. 

Lipsa menţionării în evanghelii a vreunei afirmaţii a lui Hristos 
în privinţa homosexualităţii nu înseamnă că el nu s-a ocupat de aceasta 
niciodată în timpul lucrării Sale pământeşti. Conform lui Ioan, dacă scriitorii 
Evangheliei ar fi încercat să consemneze toate lucrările lui Hristos, nu ar 
încăpea în toată lumea cărţile ce ar fi putut fi scrise (Ioan 21:25).

În plus, învăţăturile lui Hristos consemnate în Evanghelii nu sunt 
unica sursă de autoritate a creştinului. „Toată Scriptura” – de la Geneza, la 
Apocalipsa – constituie autoritatea normativă (2Timotei 3:16, 17). Faptul că 
o porţiune a Bibliei nu spune nimic, în mod explicit, vizavi de un subiect, nu 
înseamnă că şi celelalte secţiuni sunt tăcute.

Mai mult, este incorect să spui că Isus este tăcut în ce priveşte 
homosexualitatea. Aşa cum am arătat mai devreme, afirmaţia lui Hristos din 
Matei 19:3-8 şi Marcu 10:2-9 („Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a 
făcut parte bărbătească şi parte femeiască, şi a zis: ,De aceea va lăsa omul pe 
tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur 
trup?’”) descoperă că intenţia lui Dumnezeu prin creaţie – şi anume, o 
relaţie heterosexuală, monogamă – este singurul context pentru exprimarea 
sexualităţii umane.40

Argumentul #15. 
„Scriitorii Bibliei nu comentau în vremea lor 

acelaşi tip de homosexualitate 
pe care îl discutăm noi astăzi.”

Unii susţin că tipul de homosexualitate pe care scriitorii Bibliei au 
condamnat-o implica violul, prostituţia sau idolatria. Ei pretind şi că, dacă 
scriitorii Bibliei ar condamna homosexualitatea aşa cum o cunoaştem noi 
astăzi, (adică aşa-numita relaţie homosexuală iubitoare, plină de ataşament 
şi credincioasă), nu este prima dată când scriitorii Bibliei greşesc. Ei au greşit 
în multe privinţe, inclusiv în ce priveşte sclavia, poligamia şi subjugarea 
femeilor. Aceste practici au fost mai târziu aşa-zis corectate prin călăuzirea 
Duhului. Dacă scriitorii Bibliei au greşit în aceste privinţe, spun ei, de ce nu 
ar putea să se înşele şi în privinţa homosexualităţii? Şi, dacă sub călăuzirea 
Duhului biserica a ajuns să accepte emanciparea sclavilor, monogamia şi 
egalitatea femeilor, de ce nu ar accepta, sub călăuzirea aceluiaşi Duh, şi 
homosexualitatea?
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răspuns la argumentul #15. 

Mai întâi, dacă credem că Biblia este Cuvântul inspirat al lui 
Dumnezeu şi nu doar părerile personale ale scriitorilor din vechime, şi dacă 
credem că Biblia este ghidul atotsuficient al învăţăturii şi practicii pentru 
toţi oamenii din toate timpurile (2Timotei 3:16, 17; comp. 2Petru 1:20, 21), 
atunci „este de neconceput că Dumnezeu – care este nepărtinitor – ar fi atât 
de neglijent, încât să nu ofere nici o călăuzire în Cuvântul Său revelat, miilor 
de homosexuali despre care El ştia că vor exista de-a lungul timpului, dacă 
într-adevăr, relaţiile acestora ar fi fost legitime în ochii Săi.”41

În al doilea rând, este nefondat să susţinem că scriitorii Bibliei (Moise 
şi Pavel) au fost ignoranţi în ce priveşte concepţia ştiinţifică şi teologică mai 
„iluminată” referitoare la homosexualitate. Aceşti oameni erau erudiţi în ce 
priveşte pregătirea lor intelectuală şi cu discernământ în chemarea lor ca 
profeţi ai lui Dumnezeu. Ei nu au făcut niciodată finele distincţii citate de 
avocaţii homosexualităţii de astăzi deoarece recentele distincţii între actele 
homosexuale şi starea homosexuală, cea din urmă fiind un lucru cu privire 
la care se pretinde că homosexualii nu au de ales, nu au nici o valabilitate. 
Scriitorii Bibliei au condamnat homosexualitatea în sine. Ei au oferit, de 
asemenea, transformarea miraculoasă a lui Dumnezeu ca fiind leacul pentru 
acest păcat (1Corinteni 6:9-11).

În al treilea rând, sugestia că scriitorii Bibliei s-au înşelat cu privire la o 
serie de aspecte se naşte din înalta critică contemporană (aşa numita metodă 
istorico-critică). Într-o lucrare anterioară, am pus sub semnul întrebării 
această metodă discreditată de interpretare liberală ca fiind incompatibilă cu 
principiile creştinismului biblic.42

Mai mult, pretenţia că scriitorii Bibliei s-au aliniat sau au tolerat (unii 
spun chiar încurajat) sclavia, poligamia şi subjugarea femeilor, practici mai 
târziu aşa-zis corectate prin călăuzirea Duhului, este un mit erudit, care 
a fost pus sub semnul întrebării de către învăţaţii biblici responsabili.43 
Scriitorii Bibliei nici măcar o dată nu au lăudat practica sclaviei, poligamiei 
şi a subjugării femeilor. Însă au condamnat în mod repetat practica 
homosexualităţii (vezi, de exemplu, Levitic 18:22; 20:13; Romani 1:26 etc., 
1Corinteni 6; 1Timotei 1:8 etc.).

Argumentul #16. 
„Biblia nu se adresează în mod direct 

acestui comportament,  aprobând 
adulţii de orientare homosexuală.”
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Acest argument, deşi similar celui anterior, se ocupă cu chestiunea 
alegerii, adică, încuviinţare şi orientare. Aici se sugerează că, datorită 
orientării homosexuale a cuiva (despre care se crede că este determinată de 
gene sau de alţi factori biologici şi de mediu), acesta nu are de ales şi, prin 
urmare, nu ar trebui să fie considerat responsabil din punct de vedere moral 
pentru această comportare.

răspuns la argumentul #16. 

Este o greşeală să credem că Biblia nu se adresează direct problemei 
sexului liber consimţit între persoane de acelaşi gen. Scriptura clarifică 
faptul că comportamentul homosexual, ca şi alte deviaţii sexuale, este o 
acţiune deliberată împotriva legii exprimate a lui Dumnezeu. Faptul că 
Biblia avertizează împotriva acestuia, şi impune pedeapsa asupra acelora 
care se angajează în această practică (Levitic 18:22, 29; 20:13), arată că un 
homosexual este culpabil. Sancţiunile împotriva relaţiilor homosexuale ar fi 
lipsite de sens dacă homosexualitatea nu ar fi o chestiune de alegere.

Mai mult, Biblia nu sprijină folosirea termenului orientare ca un 
adăpost unde să putem scăpa de consecinţele unei alegeri deliberate. În 
contextul dezbaterii de astăzi cu privire la homosexualitate, cuvântul 
orientare este folosit pentru a denota înclinaţia, tendinţa, aptitudinea, 
atracţia, dispoziţia sau dorinţele sexuale ale unei persoane, considerate a fi 
provocate de cauze genetice, biologice sau de mediu. Cuvântul ebraic care se 
apropie cel mai mult în ce priveşte sensul nuanţelor moderne ale lui orientare 
este termenul yêtser.

Acest cuvânt este adesea folosit pentru „ceea ce se formează în minte, 
de exemplu, planurile şi intenţiile (Geneza 6:5; 8:21; Deuteronom 31:21) sau 
chiar starea psihică (Isaia 26:31).”44 De exemplu, referindu-se la orientarea 
omenirii în zilele lui Noe, versiunea King James a Bibliei (KJV) traduce 
cuvântul ca „imaginaţii” ale inimii (Geneza 6:5 şi 8:21). Nota marginală din 
KJV explică în mod corect că termenul yêtser descrie „întreaga imaginaţie, cu 
scopurile şi dorinţele inimii” (sublinierea noastră).

Starea de păcat (yêtser) este fundamentul comportamentului 
homosexual (aşa cum se întâmplă pentru toate păcatele). Individul este 
responsabil din punct de vedere moral pentru această înclinaţie, care poate 
fi îndreptată fie spre bine, fie spre rău, înspre Duhul sau firea pământească 
(Romani 8). Astfel, în timp ce apărătorii homosexualităţii folosesc termenul 
orientare ca pe o justificare pentru a scăpa de responsabilitatea morală 
a comportamentului unui homosexual, Scriptura întotdeauna ataşează 
intenţionalitatea sau alegerea conduitei personale. 
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Înţeleasă corect, orientarea homosexuală se referă la mintea cuiva, nu 
la o trăsătură moştenită asupra căreia cineva nu are nici un control:

În Biblie, cauza tuturor încălcărilor standardului divin 
este, în cele din urmă, legată de mintea individului: este aceasta 
subordonată voinţei lui Dumnezeu? Astfel, nu câteva, ci toate 
pasajele legate de relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex 
sunt, în mod categoric, împotriva acestora. Nu există îmbinări 
în viziunea biblică. Nu se face nici o concesie etichetelor 
semantice. O sticlă de otravă etichetată cu orice altceva în afară 
de obişnuitul craniu cu două oase este mai periculoasă pentru 
societate, nicidecum mai puţin periculoasă. ... Nici o referire la 
cauze, în afară de cele identificate în mintea individului, nu 
poate fi găsită în textul biblic.45

Argumentul #17. 
„Sodoma a fost distrusă din cauza mândriei, 

neospitalităţii, şi/sau violului în masă, 
nu din cauza homosexualităţii.”

Când locuitorii Sodomei l-au întrebat pe Lot „Unde sunt oamenii care 
au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm 
cu ei.” (Geneza 19:5), apărătorii homosexualităţii susţin că oamenii din 
Sodoma doar violau regulile străvechi ale ospitalităţii. Unii susţin că 
termenul ebraic yadah, care este tradus „a se împreuna” (sau „a cunoaşte”), 
apare de 943 de ori în Vechiul Testament, având conotaţii sexuale în doar 
aproximativ 10 ocazii. Ei susţin astfel că locuitorii Sodomei nu aveau 
intenţii sexuale în ceea ce-i priveşte pe oaspeţii lui Lot; ei doar voiau să facă 
cunoştinţă cu ei sau să-i interogheze, temându-se că ar putea fi spioni străini 
adăpostiţi de Lot, el însuşi un străin. În plus, chiar dacă ar fi avut intenţii 
sexuale, condamnarea acţiunii lor ar fi condamnarea violului homosexual în 
masă, nicidecum a homosexualităţii liber consimţite ca atare.

răspuns la argumentul #17.

Într-adevăr, Sodoma a fost distrusă datorită mândriei şi neospitalităţii 
(comp. Ezechiel 16:49, 50; Ieremia 23:14; Luca 17:28, 29). Însă este o distincţie 
falsă să separăm neospitalitatea de păcatul sexual. Ceea ce locuitorii 
Sodomei căutau să facă era o altă formă de neospitalitate. De asemenea, 
neospitalitatea şi mândria nu au fost singurele motive pentru distrugerea 
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Sodomei. Cetatea a mai fost pedepsită şi pentru urâciunile ei (Ezechiel 16:50), 
o referire voalată la deviaţiile sale sexuale. Biblia descrie diferite lucruri ca 
fiind urâciune, un cuvânt care denotă o puternică dezaprobare, însemnând, 
în mod literal, ceva dezgustător şi urât înaintea lui Dumnezeu. Însă, din 
moment ce cuvântul este folosit în aşa-numitele pasaje ale neospitalităţii din 
Ezechiel 16 pentru a descrie păcatul sexual (vers. 22, 58) şi, din moment ce 
el se referă la acte homosexuale, în Levitic 18:22 şi 20:13, urâciunile Sodomei 
nu exclud deviaţiile sexuale.

Două pasaje nou testamentare afirmă această idee în mod explicit. 
Apostolul Petru indică, printre altele, că Sodoma şi Gomora au fost distruse 
din cauza vieţii destrăbălate”, „faptelor nelegiuite” şi a umblării lor după 
„pofte necurate” (2Petru 2:6-10), o trimitere care include adulterul, păcatul 
trupesc şi alte perversiuni sexuale (comp. Galateni 5:19-21). Iuda a legat 
explicit distrugerea acestor cetăţi nelegiuite, de deviaţiile lor sexuale: „Tot 
aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, cari se dăduseră ca şi ele 
la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind 
pedeapsa unui foc vecinic.” (Iuda 7, sublinierea noastră). „Curvia şi poftirea 
după trupul altuia” sunt trimiteri evidente la perversiuni sexuale (vezi NIV, 
RSV, NRSV, Phillips, TEV).

Apărătorii homosexualităţii susţin, în mod greşit, că termenul ebraic 
yadah, aşa cum este folosit în Geneza 19, înseamnă „a face cunoştinţă cu”, nu 
„a avea relaţii sexuale cu”. Ei întemeiază aceasta pe faptul că, din vreo 943 
de apariţii în Vechiul Testament, yadah se referă în mod clar la relaţii sexuale 
doar în douăsprezece situaţii. Problema acestui argument este că simpla 
numărătoare a cuvintelor nu este un criteriu pentru semnificaţie; folosirea 
unui cuvânt în contextul său specific este considerentul decisiv. Astfel, 
replica lui Lot în faţa locuitorilor Sodomei arată că el a înţeles cererea lor în 
sens sexual: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate” (Geneza 19:7). 
De fapt, în chiar versetul următor cuvântul yadah este tradus cu „a se culca” 
(KJV; nu ştiu de bărbat - Cornilescu). Lot, acţionând din totală disperare şi 
deznădejde, vine cu propunerea: „Iată că am două fete cari nu ştiu (yadah) de 
bărbat; am să vi le aduc afară şi le veţi face ce vă va plăcea” (v.8). Lot în mod 
evident că nu avea nici un motiv să creadă că locuitorii Sodomei voiau doar 
să le interogheze sau să facă cunoştinţă cu fiicele sale. Un comentator biblic 
pune problema fără ocolişuri: „Ar fi de-a dreptul ridicol de inconsecvent ca 
Lot să răspundă unei cereri de legitimare, oferindu-şi fiicele.”46 Faptul că Lot 
se referă şi la starea de virginitate a fiicelor sale indică, de asemenea, că el a 
înţeles natura sexuală a solicitării. 

În mod clar, deci, termenul yadah se referă în acest pasaj la relaţii 
sexuale.
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Atât se poate spune: locuitorii Sodomei nu erau interesaţi în oferta 
disperată a lui Lot, care consta în fiicele sale virgine. Ei propuneau un viol 
homosexual. Însă, pentru ca un asemenea viol să fi implicat „toţi oamenii din 
cetate, tineri şi bătrâni” (Geneza 19:4), activitatea homosexuală trebuie să fi 
fost practicată în mod obişnuit – un motiv pentru care Iuda raportează că 
„curvia şi poftirea după trupul altuia ne stau înainte [în Scriptură] ca o pildă 
[şi avertizare pentru noi]” (Iuda 7). Aşa cum vom vedea, alte pasaje biblice 
condamnă orice activitate homosexuală, nu doar violul homosexual.

Argumentul #18. 
„Pasajele din leviticul 18:22 şi 20:13, 

care condamnă activitatea homosexuală ca păcătoasă, 
nu condamnă tipul de homosexualitate întâlnit astăzi.”

În aceste pasaje, Dumnezeu îi interzice omului să „se culce” cu un 
alt bărbat „cum se culcă cineva cu o femeie”. A face asta este o „urâciune”. 
Apărătorii teologiei pro-homosexuale totuşi susţin că practicile condamnate 
ca „urâciune” (ebraicul to’evah), din aceste pasaje ale Leviticului, au de-a 
face cu tipul de homosexualitate asociat cu practicile religioase păgâne. În 
concepţia scriitorilor pro-homosexualitate, Dumnezeu nu interzicea tipul 
de homosexualitate practicat astăzi de către creştini, ci doar acel tip legat de 
idolatrie.

Unii mai susţin şi că, chiar dacă pasajele condamnă homosexualitatea 
în general, aceste pasaje din Levitic sunt o parte a codului de sfinţire 
ceremonială care nu impune obligaţii asupra creştinilor. Ei gândesc că 
interzicerea relaţiilor sexuale cu o femeie în timpul ciclului menstrual 
(Levitic 18:19) arată că interzicerea relaţiilor homosexuale, care îi urmează 
îndeaproape în text (18:22) era tot de natură ceremonială. Era o obligaţie 
temporară impusă evreilor, nicidecum o lege universală.

răspunsul la Argumentul #18. 

Mai întâi, dacă aceste pasaje condamnă homosexualitatea doar datorită 
asocierii sale cu idolatria, atunci, în mod logic, ar urma ca şi alte practici 
menţionate în aceste pasaje – incestul, adulterul, poligamia, bestialitatea şi 
sacrificarea copiilor – să fie totodată condamnate ca păcătoase doar datorită 
asocierii lor cu idolatria. Şi invers, dacă incestul, adulterul, poligamia, 
bestialitatea, etc., sunt inacceptabile din punct de vedere moral, indiferent 
de relaţia lor cu practicile păgâne, atunci şi homosexualitatea este greşită din 
punct de vedere moral, indiferent de contextul în care este practicată.
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În al doilea rând, în context, atât Levitic 18, cât şi 20 tratează în 
primul rând probleme de moralitate, nu închinarea idolatră. Atunci când 
Dumnezeu vrea să menţioneze în mod special practicile prostituatelor 
idolatre sau cultice, o face, aşa cum se întâmplă în Deuteronom 23:17: „Să nu 
fie nici o prostituată de altar din fetele lui Israel” (KJV). Lipsa unei astfel de 
menţiuni în Levitic 18:22 şi 20:13 indică faptul că Dumnezeu are în vedere 
homosexualitatea ca atare, nu asociată cu vreo presupusă formă specifică de 
practică religioasă canaanită.

Cât despre afirmaţia că Scriptura întotdeauna leagă cuvântul 
„urâciune” (ebraicul to’evah) de idolatrie sau ritualuri păgâne, un exemplu 
biblic este suficient ca să o discrediteze. Proverbe 6:16-19 Îl descrie pe 
Dumnezeu ca plin de ură împotriva unor urâciuni precum ochii trufaşi, 
limba mincinoasă, crima, etc. Oare să credem că mândria, minciuna şi crima 
sunt acceptabile din punct de vedere moral, atâta timp cât nu sunt săvârşite 
într-un context păgân idolatru? Sigur că nu.

Apărătorii homosexualităţii mai susţin că, deoarece Levitic 18 
interzice relaţiile sexuale în timpul ciclului menstrual al femeii (v. 19) 
şi continuă, în acelaşi pasaj, să interzică relaţiile homosexuale (v. 22), 
condamnarea homosexualităţii ar trebui privită ca o obligaţie ceremonială 
temporară, nu ca o dispoziţie morală universală. Însă acest argument, de 
asemenea, nu poate fi susţinut, deoarece interdicţiile apar alături de altele 
care au o natură evident morală – şi anume, interdicţii ce privesc diverse 
tipuri de relaţii sexuale nelegitime, incluzând incestul (18:6-17), poligamia 
(18:18), adulterul (18:20), sacrificarea copiilor (18:21) şi bestialitatea (18:23).47 
Faptul că sacrificarea copiilor viola două prevederi ale legii morale, şi anume 
interdicţiile legate de idolatrie şi ucidere (comp. Exod 20:3, 13), şi faptul că 
lista comportamentelor ilegale din Levitic 18 este condamnată în termenii 
cei mai puternici (vers. 24 etc.) sugerează că aceste preocupări morale sunt 
universale în natură şi, astfel, încă relevante astăzi.48

Tot aici, din moment ce Noul Testament denunţă încă o dată aceste 
deviaţii sexuale, putem concluziona că încărcătura morală a acestor pasaje 
din Levitic este permanent normativă, nu doar ca parte a codului sfinţirii 
ceremoniale.49

Argumentul #19. 
„În romani 1:26-27, Pavel nu condamnă 

persoanele care sunt homosexuale prin natură; 
el se referă mai degrabă la heterosexualii idolatri, 

care „au schimbat întrebuinţarea firească a lor” 
comiţând acte homosexuale.”
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Conform acestui argument, adevăratul păcat condamnat de Pavel 
cuprinde două aspecte: (1) schimbarea a ceea ce este natural pentru o 
persoană cu ceea ce este nenatural, şi (2) homosexualitatea săvârşită de 
oameni care se închină la chipuri, nu lui Dumnezeu.

răspuns la argumentul #19.

Avocaţii teologiei pro-homosexuale adesea susţin că, dacă cineva este 
homosexual, el sau ea nu poate deveni niciodată heterosexual cu adevărat. 
Şi totuşi ei citează adesea pasajul din Romani 1 ca un exemplu al celor cu 
adevărat heterosexuali care comit un păcat devenind cu adevărat homosexuali. 
Prin urmare, permiteţi-ne să întrebăm: Dacă cineva care este heterosexual 
se poate schimba devenind homosexual, de ce cineva care este homosexual 
nu se poate schimba devenind heterosexual? Se pare, totuşi, că avocaţii 
paradigmei pro-homosexuale nu realizează inconsecvenţa propriei lor 
poziţii.

Pentru o serie de motive, pare de neconceput ca Pavel să descrie 
în mod predominant heterosexuali dedându-se la acte homosexuale. Mai 
întâi, el îi descrie pe bărbaţii şi femeile comiţând aceste acte homosexuale ca 
„aprinşi de poftele lor” unii după alţii. Să înţelegem asta ca şi cum ar fi vorba 
de nişte heterosexuali care doar experimentează un stil de viaţă alternativ?

Totodată, dacă versetele 26 şi 27 condamnă doar actele homosexuale 
săvârşite de oameni care, în mod normal, nu le-ar face (adică, heterosexuali 
care practică uneori acte homosexuale), însă nu se aplică indivizilor pentru 
care aceleaşi acte, zice-se, sunt absolut naturale (aşa-zişii homosexuali 
autentici), atunci principiul consecvenţei şi integritatea intelectuală cer 
ca practicile păcătoase menţionate în versetele 29 şi 30 – curvia, pizma, 
înşelăciunea, etc. – să fie permisibile, în măsura în care oamenii care le comit 
sunt din cei care le comit în mod natural.

Este folosirea de către Pavel a termenului „firesc”, pur subiectivă (ce 
este „firesc pentru mine” în orientarea mea) sau obiectivă (ce este „firesc 
pentru toţi” indiferent de orientare)? Contextul lui Romani 1 sugerează că 
Pavel descrie comportamentul homosexual şi alte practici păcătoase ca fiind 
în mod obiectiv nefireşti. Ele sunt o parte a practicilor care rezultă atunci 
când oamenii „schimbă în minciună adevărul lui Dumnezeu şi se închină şi 
slujesc făpturii în locul Făcătorului.” „El vorbea despre o stare de depravare 
obiectivă, experimentată de oamenii care au respins voia lui Dumnezeu.”50

Cu alte cuvinte, Pavel consideră ca nefirească însăşi natura 
comportamentului sexual. Homosexualitatea este nefirească bărbatului ca 
mascul (arsen) şi femeii ca femelă (gune), nu datorită a ceea ce poate fi sau 
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nu firesc pentru personalitatea lor, ci datorită a ceea ce este nefiresc conform 
planului lui Dumnezeu atunci când el a creat bărbatul şi femeia.

În sfârşit, dacă este să acceptăm argumentele pro-homosexualitate 
că Romani 1 condamnă doar homosexualitatea săvârşită de oameni care 
se închină la idoli, atunci consecvenţa şi onestitatea cer ca să susţinem şi că 
celelalte păcate înşirate în acest capitol – curvia, viclenia, lăcomia, răutatea, 
pizma, uciderea, mândria, etc. (vers. 28-32) – sunt păcătoase numai pentru 
că sunt săvârşite de închinători la idoli. Cred că nici chiar cei mai fervenţi 
avocaţi ai homosexualităţii nu vor îmbrăţişa această logică. Concluzia este 
evidentă: homosexualitatea este nefirească, fie că este săvârşită de idolatri, 
fie de închinătorii adevăratului Dumnezeu.51

Argumentul #20. 
„Afirmaţiile lui Pavel din 1Corinteni 6:9, 10 şi 

1Timotei 1:9, 10 cu privire la arsenokoitai şi malakoi, 
care îi denunţă pe ‚malahi şi sodomiţi’ sunt, de fapt, 

o condamnare a ‚homosexualităţii ofensatoare’, 
nu o ‚ofensă adusă homosexualităţii’”.

În ambele pasaje, Pavel îi enumeră pe cei care se implică în acte 
homosexuale printre nelegiuiţi precum curvarii, idolatrii, preacurvarii, hoţii, 
beţivii, răpitorii, etc. Conform avocaţilor homosexualităţii, termenii greceşti 
arsenokoitai (tradus în 1Corinteni 6 şi 1Timotei 1 ca „sodomiţi” („cei ce se întină 
cu bărbaţi” – KJV)) şi malakoi (tradus „malahi” („efeminaţi” – KJV) în 1Corinteni 
6), pe care apostolul îi foloseşte pentru a denunţa activitatea homosexuală, se 
referă la abuzul homosexualităţii şi nu la întrebuinţarea corespunzătoare a 
acesteia. Astfel, aceste pasaje nu condamnă relaţiile homosexuale iubitoare şi 
pline de ataşament de astăzi ci, mai degrabă, tipurile ofensatoare de activitate 
homosexuală, cum ar fi prostituţia homosexuală.

răspuns la argumentul #20. 

Din motive întemeiate, termenii arsenokoitai şi malakoi au fost înţeleşi, 
în mod tradiţional ca referindu-se la partenerii activi şi pasivi implicaţi 
deopotrivă într-o relaţie homosexuală. Primul termen (arsenokoitai) înseamnă 
literal „care se culcă cu bărbaţi” (se referă la un bărbat care „se culcă” cu 
altul), iar cel de-al doilea termen (malakoi) se referă la bărbaţii „delicaţi” sau 
„efeminaţi”, în mod specific la bărbaţii care joacă roluri sexuale feminine 
alături de „cei care se culcă cu bărbaţi”. Nu este nici o aluzie în aceste 
cuvinte că Pavel condamna doar un anume tip de abuz homosexual, cum 
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se întâmplă în cazul prostituţiei, violului sau ceremoniilor păgâne. El 
condamnă homosexualitatea în sine ca fiind păcătoasă.

În plus, observaţi că arsenokoitai este derivat din două cuvinte – arsen 
(care se referă la bărbat ca mascul) şi koite (un termen care apare doar de 
două ori în Noul Testament, având sensul literal de „pat” sau „culcuş”. În 
Romani 13:13 apare în „Să trăim ca în timpul zilei,... nu în curvii [koite]”; iar 
în Evrei 13:4, „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea...şi patul [koite] să fie 
nespurcat”). Combinarea celor doi termeni arsen (bărbat) şi koite (pat) nici 
măcar nu sugerează prostituţia, violul sau idolatria – ci doar contactul sexual 
între doi bărbaţi. Cu alte cuvinte, homosexualitatea este greşită, indiferent 
de motivul pentru care este practicată.

Mai observaţi şi că, atunci când Pavel foloseşte termenul arsenokoitai 
pentru a condamna practica păcătoasă a homosexualităţii, se pare că l-ar fi 
derivat direct din traducerea greacă a celor două versete din Levitic 18, care 
spune:

„... kai meta arsenos ou koimethese koiten gynaikos” („Să nu te culci cu 
un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie”; Levitic 18:22)

„... kai hos an koimethe meta arsenos koiten gynaikos” („Dacă un om se 
culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie”; Levitic 20:13).

Prin urmare, condamnarea de către Pavel a homosexualităţii, 
în 1Corinteni 6:9-10 şi 1Timotei 1:9-10, presupune condamnarea 
actelor homosexuale de către Levitic. Este de mirare că Pavel enumeră 
homosexualitatea printre faptele nelegiuite ce ar împiedica pe cineva să 
intre în împărăţia lui Dumnezeu?52 Homosexualitatea este păcătoasă sub 
orice formă. Încercarea de a normaliza o practică păcătoasă descriind-o 
drept iubitoare şi plină de ataşament şi încercarea de a aduce la tăcere 
condamnarea categorică a practicii de către Biblie, reprezintă un exerciţiu 
iresponsabil în calculul probabilităţilor biblice.

Rezumând, Biblia nu este neutră din punct de vedere moral în ceea 
ce priveşte homosexualitatea. Afirmaţiile lui Pavel din Romani 1, 1Corinteni 
6 şi 1Timotei 1,53 alături de pasajele din Levitic 18:22 şi 20:13, arată cu 
claritate că homosexualitatea, sub toate formele, este o practică păcătoasă. 
Comportamentul homosexual, ca şi adulterul heterosexual, este păcat, fie că 
rezultă din orientarea cuiva sau dintr-o alegere deliberată. Cu alte cuvinte, 
Biblia condamnă orice dorinţă şi comportament homosexual, inclusiv aşa-
zisele relaţii homosexuale liber consimţite, iubitoare, de astăzi. Nu este greşit 
să fi ispitit homosexual sau heterosexual, însă este greşit să cedezi în faţa 
ispitei sexuale.
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Argumentul #21. 
„homosexualitatea nu se poate vindeca; prin urmare, 

biserica trebuie să-i întâmpine pe homosexuali şi pe lesbiene 
dându-le posibilitatea de a fi membri cu drepturi depline 

şi să îmbrăţişeze stilul lor de viaţă homosexual.”

Bazându-se pe ideea greşită că homosexualitatea nu este un 
păcat, ci o trăsătură a identităţii cuiva şi bazându-se pe aparentul eşec al 
rugăciunii, consilierii, terapiei omeneşti şi a altor metode de modificare a 
comportamentului (deprinderi de auto-disciplină şi auto-control), apărătorii 
teologiei pro-homosexuale susţin că vindecarea sau eliberarea poate să nu 
fie întotdeauna posibilă pentru cei cu orientare homosexuală. În consecinţă, 
ei solicită bisericii să manifeste suficientă maturitate pentru a-i întâmpina 
pe homosexuali oferindu-le posibilitatea de a intra în rândul membrilor şi 
liderilor. Când susţinătorii folosesc termenul „lucrare” sau „evanghelizare” 
în legătură cu homosexualii şi lesbienele, ei pur şi simplu se referă la o 
afirmare a homosexualilor în starea lor homosexuală.

răspuns la argumentul #21. 

Am susţinut în acest capitol că homosexualitatea este un păcat, nu 
mai puţin sau mai rău decât alte păcate condamnate în Biblie: „Nu ştiţi că cei 
nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa 
aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, 
nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici 
hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (1Corinteni 6:9-10)

Vestea bună, totuşi, este aceea că există un leac pentru orice fel de 
păcat – inclusiv păcatul homosexualităţii – cu condiţia ca păcătoşii să-şi 
recunoască nelegiuirile, să se pocăiască şi să le părăsească. Este semnificativ 
că paşii pentru biruinţa asupra homosexualităţii sunt în mod clar arătaţi de 
apostolul Pavel în versetul imediat următor celor de mai sus: „Şi aşa eraţi 
unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, 
în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” 
(1Corinteni 6:11)

Schimbarea descrisă în acest verset este specifică pentru o serie de 
încălcări ale legii, inclusiv pentru comportamentul homosexual. Cu alte 
cuvinte, soluţia pentru homosexualitate este aceeaşi ca pentru toate celelalte 
păcate. În plus, folosirea timpului trecut în versetul 11 subliniază o idee: 
ceea ce corintenii fuseseră în trecut, nu este acelaşi lucru cu ceea ce sunt în 
prezent, şi asta deoarece au fost schimbaţi.
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Conform lui Pavel, este posibil ca cineva să fie eliberat de robia 
homosexualităţii. Transformarea homosexualului nu se realizează prin 
lupta păcătosului sau prin vreo metodologie omenească de modificare a 
comportamentului. Din moment ce homosexualitatea este o problemă a 
inimii, şi nu doar genetică sau legată de mediu, singura cale este printr-o 
transformare a inimii. Aceasta vine prin Hristos şi Duhul Său. Procesul prin 
care această schimbare se petrece este definit prin trei termeni: curăţire, 
sfinţire, îndreptăţire.

În greacă, fiecare verb este introdus prin puternica adversativă alla, 
un cuvânt care este de obicei tradus prin „dar”. Astfel, în KJV citim: „dar 
aţi fost curăţiţi, dar aţi fost sfinţiţi, dar aţi fost socotiţi neprihăniţi...” Forţa 
termenului „dar” (alla) este că el exprimă un contrast puternic faţă de ceea ce 
a fost înainte. El mai are şi o nuanţă emfatică sau de întărire. Cu alte cuvinte, 
era o diferenţă radicală între ceea ce corintenii fuseseră în trecut şi ceea ce 
deveniseră acum, când fuseseră convertiţi.

Dată fiind plenitudinea transformării, apostolul ar respinge, prin 
urmare, orice sugestie că o persoană poate fi homosexual şi creştin sau 
adventist în acelaşi timp. Cele două nu se pot împăca. Ori eşti homosexual, 
ori creştin. Este un oximoron să te referi la cineva ca „adventist homosexual”. 
„Alegând aoristul (trecutul) pentru aceste trei verbe [‚curăţiţi’, ‚sfinţiţi’, 
‚socotiţi neprihăniţi’], Pavel subliniază că acţiunile de curăţire, sfinţire şi 
îndreptăţire au fost îndeplinite. Acestea au făcut o schimbare în starea 
şi orientarea acelora care practicau homosexualitatea şi celelalte vicii 
enumerate în 1Corinteni 6:9, 10.”54

Biblia pune sub semnul întrebării şi sugestia pro-homosexuală că 
biserica ar trebui să-i întâmpine pe homosexualii nepocăiţi în rândurile 
ei. Când Vechiul Testament îndemna ca aceia care practicau adulterul, 
homosexualitatea, incestul, bestialitatea, etc. să fie „nimiciţi din mijlocul 
poporului lor”, şi chiar impunea pedeapsa cu moartea asupra celor 
care încălcau legile sexuale (comp. Levitic 18:7-30), el indică cu aceeaşi 
claritate şi faptul că homosexualii nu trebuiau primiţi în comunitatea 
credincioşilor.

În Noul Testament, se pare că Pavel aplică acest principiu vechi 
testamentar de excludere a oamenilor din biserică. Cu privire la imoralitatea 
sexuală şi incestul şi alte păcate strigătoare la cer, el a îndemnat biserica din 
Corint „să nu aibă nici o legătură cu curvarii... V-am scris să n-aveţi nici un 
fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, 
sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau 
hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. ... Daţi afară dar din 
mijlocul vostru pe răul acela.” (1Corinteni 5:9,11,13)
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Poziţia Bibliei este clară. Homosexualii care recunosc păcătoşenia 
homosexualităţii, care acceptă oferta de iertare a lui Hristos, care se leapădă 
de relaţiile homosexuale şi care, prin credinţă, se angajează într-o viaţă 
de curăţie sexuală, trebuie acceptaţi în rândurile membrilor bisericii. Însă 
aceia care nu recunosc homosexualitatea drept păcat, care reinterpretează 
Scriptura pentru a-şi îndreptăţi păcatele, care susţin, în mod sfidător, că ei 
nu se vor întoarce de la căile lor păcătoase, şi/sau aceia care sunt implicaţi 
în practici sau relaţii homosexuale, nu ar trebui să fie primiţi în rândurile 
membrilor bisericii. Prin urmare, biserica nu trebuie să aprobe vreo aşa-
zisă lucrare sau evanghelizare pentru homosexuali şi lesbiene, care vine cu 
mesajul că homosexualitatea este neutră din punct de vedere moral sau că 
nu este un păcat, care îi consolidează pe homosexuali în homosexualitatea 
lor şi care caută să facă homosexualitatea compatibilă cu credinţa creştină.

ConCluZIe
 
Chestiunile ridicate în acest capitol sunt unele dintre aspectele majore 

cu care se confruntă adventiştii de ziua a şaptea credincioşi Bibliei, care 
încearcă să răspundă încercărilor unora dintre noi de a împăca stilul de 
viaţă homosexual cu creştinismul biblic. În cazul că nu se vor da răspunsuri 
consistente din punct de vedere biblic acestor chestiuni, nu putem decât 
să tragem concluzia că poziţia acceptării limitate a homosexualităţii, ca şi 
poziţia acceptării depline, nu sunt nişte opţiuni pentru adventiştii de ziua a 
şaptea care să poată fi susţinute cu Biblia.

Atunci, ce ar trebui să le spunem homosexualilor care vin la biserică 
„nu doar pentru iertare şi îndurare, ci pentru a spune şi bisericii ceea ce 
spun lumii: ‚Homosexualitatea nu este păcătoasă; este naturală pentru mine. 
Dumnezeu m-a făcut aşa. El mă acceptă pe mine şi homosexualitatea mea ca 
un lucru bun. Prin urmare, a venit timpul ca biserica să mă accepte aşa cum 
sunt şi să mi se alăture în transmiterea mesajului că homosexualitatea este 
bună’.”? Oare să botezăm stilul de viaţă born-a-gay?

În lumina discuţiei noastre din paginile precedente, nu putem decât 
să împrumutăm următoarele cuvinte pentru a răspunde încercărilor de a 
domestici homosexualitatea şi lesbianismul în Biserica Adventistă:

Biserica nu poate scuza activitatea homosexuală fără 
a-şi trăda moştenirea biblică, istorică şi spirituală. Acceptarea 
conştientă a autorităţii şi inspiraţiei Scripturii va trebui să sufere 
o schimbare atât de radicală şi liberalizatoare, încât învăţăturile 
fundamentale ale bisericii să fie smulse din temelie.
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Consecinţele unei astfel de schimbări, cu implicaţiile sale 
pentru învăţătura teologică, etică şi morală ar putea fi etichetate 
de unii drept progresive, socotite că vor ilumina biserica şi vor 
produce o comunitate laică mai plină de compasiune, acomodată 
societăţii moderne în care trăieşte. Însă, în realitate, o astfel de 
mişcare ar fi un pas uriaş înspre repăgânizarea bisericii. Religia 
rezultantă nu ar fi o religie biblică sau a profeţilor, a Domnului 
sau a apostolilor, nu ar fi creştinism decât prin denumire.55

În climatul contemporan al sensibilităţii etice iluminate, cuvintele de 
mai sus şi poziţia teologică adoptată în acest capitol ar putea părea unora 
ca fiind acuzatoare sau lipsite de compasiune. Dacă e aşa, trebuie să facem 
absolut clar faptul că harul lui Dumnezeu acoperă orice fel de păcat pentru 
oricine crede în Isus, care se întoarce spre Dumnezeu plin de remuşcări 
şi îşi ia un angajament decisiv de a se întoarce de la păcat. „Dumnezeu 
poate ierta păcatul homosexual la fel ca şi pe cel heterosexual, păcatul care 
este acceptabil din punct de vedere social, la fel ca şi pe acela care nu este. 
Însă primul pas în primirea iertării este să ne recunoaştem nelegiuirile ca 
păcate.”56

Adventiştii de ziua a şaptea cred că paradigma biblică prezintă un Tată 
iubitor care este interesat în toate aspectele fiinţei şi vieţuirii noastre (3Ioan 
2). Cuvântul Său scris este cea mai sigură şi mai demnă de încredere călăuză 
pentru gândurile şi conduita noastră (2Timotei 3:16-19). El ne prezintă un 
Dumnezeu îndurător şi puternic care este cu prisosinţă în stare şi doritor 
să ne ajute să biruim slăbiciunile noastre omeneşti (Evrei 4:15, 16; Iuda 24; 
Efeseni 3:20). Iar Biblia ne prezintă un Mântuitor credincios şi făgăduinţele 
Sale demne de încredere. 

Ellen G. White scrie:

Eşti ispitit? El te va izbăvi. Eşti slab? El te va întări. Eşti 
neştiutor? El te va lumina. Eşti rănit? El te va vindeca. ... „Vino 
la Mine” este invitaţia Lui. Oricare ar fi neliniştile şi încercările 
tale, adu-ţi cazul înaintea Domnului. Duhul tău va fi întărit ca 
să reziste. Se va deschide calea ca să ieşi din impedimente şi 
dificultăţi. Cu cât mai slab şi lipsit de ajutor te simţi, cu atât vei 
deveni mai tare în puterea Lui. Cu cât mai grele vor fi poverile 
tale, cu atât mai fericită odihna când le vei pune asupra 
Purtătorului Poverilor.

(Hristos Lumina lumii, p. 329)
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Toţi putem primi ajutor dacă sunt dispuşi să credem că orice 
porunceşte Dumnezeu noi putem realiza prin puterea Sa. Apostolul 
Pavel, la câteva versete după condamnarea practicilor păcătoase precum 
homosexualitatea, declara că, deşi a fost „cel dintâi dintre păcătoşi”, harul 
întăritor al lui Hristos a fost în stare să-i schimbe viaţa complet (1Timotei 1:
9-16). Dacă Isus îl poate schimba pe „cel dintâi dintre păcătoşi”, cu siguranţă 
că ne poate schimba pe mine şi pe tine (1Ioan 1:9). Dar lucrul acesta este 
posibil dacă şi numai dacă: (1) recunoaştem că stilul de viaţă homosexual 
este greşit din punct de vedere moral şi hotărâm să ne schimbăm, şi dacă 
(2) suntem dispuşi să acceptăm oferta stăruitoare a lui Hristos de iertare şi 
curăţire (Matei 11:28-30; 1Ioan 1:9; Isaia 1:18). Alegerea ne aparţine.
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Hristos, însă ele nu sunt identice. Păcatul, pe care trebuie să-l evităm şi nu trebuie să-l comitem 
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G. Johnsson, editor al Adventist Review, către Samuel Koranteng-Pipim. În această scrisoare, 
Johnsson răspundea unui articol pe care îl trimisesem spre publicare. Citatul de mai sus prezintă 
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într-un cadru de o mai mare compasiune”. Îi sunt recunoscător Dr. Johnsson pentru această 
sugestie. Această secţiune a capitolului este un răspuns parţial la invitaţia lui.
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tranzitorie a vieţii lor (adică aceştia sunt determinaţi să recurgă la practici homosexuale doar 
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33. Blake, „Redeeming Our Sad Gay Situation”, p. 10, 11.
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un „adventist homosexual”. (Reni Dupertuis, „To Every Nation, Kindred, Tongue and People”, 
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35. Ziarul studenţilor de la Andrews University a avut un articol de către David 
Rodgers (pseudonim), un coordonator în ce priveşte lucrarea pentru homosexuali din partea 
campusului Andrews University, angajat denominaţional - Kinship. Rodgers afirmă că 
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este un lucru pe care trebuie să-l schimb. Sau care se poate schimba” (Yoonah Kim, „The Love 
That Dares Not Speak Its Name”, Student Movement, 4 noiembrie 1992, p. 9). Acelaşi articol se 
referă la Ann, o lesbiană de 28 de ani, care caută să se transfere ca membră în cadrul Pioneer 
Memorial Church de la Andrews University. Ann vorbeşte despre relaţia ei homosexuală plină 
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ştie că acesta este cel mai bun lucru pentru mine. Homosexualitatea mea în realitate m-a adus 
mult mai aproape de Dumnezeu decât dacă aş fi fost heterosexuală” (ibid).

36. Vezi, de exemplu, Donald J. Wold, Out of Order: Homosexuality in the Bible and 
the Ancient Near East (Grand Rapids: Baker, 1998); Thomas E. Schmidt, Straight and Narrow? 
Compassion and Clarity in the Homosexual Debate. (Downers Grove, Ill: InterVarsity, 1995); 
şi Marion L. Soard, Scripture and Homosexuality: Biblical Authority and the Church Today 
(Louisville: Westminster John Knox, 1995). Până acum, cel mai detailat răspuns adventist la 
argumentele biblice ale apărătorilor homosexualităţii este lucrarea lui Ronald Springett, cerută 
de Bible Research Institute al Conferinţei Generale, Homosexuality in History and the Scriptures 
(Washington, D.C.: BIblical Research Institute, 1988); comp. Raoul Dederen, „Homosexuality: 
A Biblical Perspective”, Ministry, septembrie 1988, p. 1416. Sunt îndatorat următoarelor lucrări, 
pentru maniera excelentă de redactare a trecerii în revistă şi evaluării argumentelor biblice 
aduse de susţinătorii homosexualităţii: Carl Bridges, Jr., „The Bible Does Have Something to 
Say About Homosexuality”, în Gay Rights or Wrongs: A Christian’s Guide to Homosexual Issues 
and Ministry, ed. Michael Mazzalongo (Joplin, Mo.: College Press, 1995), p. 147–169; Joe Dallas, 
A Strong Delusion: Confronting the „Gay Christian” Movement, p. 185–202; John R.W. Stott, 
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Grove, Ill.: InterVarsity, 1985).
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profesor de istorie al Universităţii Yale, John Boswell, în lucrarea Christianity, Social Tolerance, 
and Homosexuality (Chicago: University of Chicago Press, 1980), şi teologul anglican Derrick 
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Sherwin Bailey, Homosexuality and the Western Christian Tradition (London: Longmans, Green, 
1955). John R.W. Stott îl caracterizează pe Bailey ca „primul teolog creştin care reevaluează 
înţelegerea tradiţională a interdicţiilor biblice privind homosexualitatea” (Stott, „Homosexual 
Marriage”, Christianity Today, 22 noiembrie 1985, p. 22).

38. Stanton L. Jones, „The Loving Opposition”, Christianity Today, 19 iulie 1993, p. 13.
39. Richard Lovelace, The Church and Homosexuality (Old Tappan, N.J.: Fleming H. 

Revell, 1978), p. 113.
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homosexual, singura Lui afirmaţie înregistrată despre sexualitate umană [din Matei 19:
38 şi Marcu 10:29] descoperă că el înţelegea că bărbaţii şi femeile sunt creaţi de Dumnezeu 
pentru relaţii reciproce, care îi unesc şi împlinesc atât pe bărbat, cât şi pe femeie  într-o unire 
complementară (permanentă). Nu există vreun loc aici pentru vreun argument dedus din 
tăcere, cu privire la ceea ce Isus „ar fi putut” gândi sau „trebuie să fi” gândit cu privire la 
homosexualitate. Chiar din cuvintele lui Isus, vedem că El înţelegea sexualitatea omenească 
drept opera lui Dumnezeu Însuşi, având scopul ca bărbatul şi femeia să se unească într-o relaţie 
complementară” (Marion L. Soards, Scripture and Homosexuality: Biblical Authority and the Church 
Today [Louisville: Westminster John Knox, 1995], p. 28).

41. Joe Dallas, Desires in Conflict: Answering the Struggle for Sexual Identity (Eugene Ore.: 
Harvest House Publishers, 1991), p. 276.

42. Vezi cartea mea Receiving the Word, pp. 241–249, în special p. 279–321. Comp. cu 
articolul meu nepublicat „A Bug in Adventist Hermeneutic”, 1999, o versiune sumară a acestuia 
urmând să fie publicată într-un număr viitor al revistei Ministry, sub titlul „Questions in the 
Quest for a Unifying Hermeneutic”.

43. Cititorii pot fi ajutaţi de următoarele lucrări care pun la îndoială ipoteza 
„acomodării” de mai sus: Ronald A.G. du Preez, Polygamy in the Bible (Berrien Springs, Mich.: 
Adventist Theological Society Publications, 1993); Theodore D. Weld, The Bible Against Slavery; 
or, An Inquiry into the Genius of the Mosaic System, and the Teachings of the Old Testament on the 
Subject of Human Rights (Pittsburg: United Presbyterian Board of Publication, 1864); comp. Dale 
B. Martin, Slavery as Salvation: The Metaphor of Slavery in Pauline Christianity (New Haven: Yale 
University Press, 1990). Aceste lucrări oferă evidenţe biblice care arată că Dumnezeu niciodată 
nu a tolerat poligamia şi sclavia ca practici legitime din punct de vedere moral pentru poporul 
Său. În ce priveşte chestiunea asupririi femeilor sau „patriarhat”, George W. Knight III, Role 
Relationships of Men and Women: New Testament Teaching (Chicago: Moody, 1985), şi Guenther 
Haas, „Patriarchy as an Evil That God Tolerated: Analysis and Implications for the Authority of 
Scripture”, Journal of the Evangelical Theological Society, septembrie 1995, p. 321–326, au pus sub 
semnul întrebării ideea că rolul de conducător al bărbatului (în cămin şi biserică) este o practică 
rea pe care Dumnezeu a tolerat-o.

44. R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., şi Bruce K. Waltke, Theological Wordbook of the 
Old Testament, vol. 1, (Chicago: Moody Press), p. 396.

45. Donald J. Wood, Out of Order: Homosexuality in the Bible and the Ancient Near East 
(Grand Rapids: Baker, 1998), p. 22, 23 (sublinierea autorului).

46. Derek Kidner, „Additional Note on the Sin of Sodom”, in Genesis: An Introduction 
and Commentary (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1967), p. 136, 137.

47. Pentru o discuţie aprofundată a lui Levitic 18, vezi Ronald A.G. du Preez, Polygamy 
in the Bible (Berrien Springs, Mich.: Adventist Theology Society, 1993), p. 70–81.

48. Pe baza referirilor repetate la „străini”, în Levitic 17 şi 18, Gerhard F. Hasel 
concluzionează că aceste legi nu sunt ceremoniale, rituale sau cultice, „nu pot fi restrânse la 
israeliţi”, ci „sunt universale în natură” (vezi Hasel, „Clean and Unclean Meats in Leviticus 
11: Still Relevant?” Journal of Adventist Theological Society 2 [toamna 1991]: 103, 104. Richard M. 
Davidson este de aceeaşi părere. El susţine că practicile scoase în afara legii, în Levitic 18, „nu 
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sunt doar distructive pentru Israel. Ele sunt urâciuni universale.” Vezi Davidson, „Revelation/
Inspiration in the Old Testament: A Critique of Alden Thompson’s ‚Incarnational’ Model”, în 
Issues in Revelation and Inspiration, ed. Frank Holbrook and Leo Van Dolson (Berrien Springs, 
Mich.: Adventist Theological Society, 1992), p. 121. Comp. Walter C. Kaiser, Jr., Toward Old 
Testament Ethics (Grand Rapids: Zondervan, 1983), p. 117119, 196, 197.

49. Pentru un argument în sprijinul naturii permanent obligatorii a acestor pasaje, 
vezi Michael Ukleja, „Homosexuality and the Old Testament”, Bibliotheca Sacra 140/3 (iulie-
septembrie 1983): 259–266, în special p. 264 etc. cu privire la „The Relevance of the Law”.

50. Carl Bridges, Jr., „The Bible Does Have Something to Say About Homosexuality”, 
in Gay Rights or Wrongs: A Christian’s Guide to Homosexual Issues and MInistry, ed. Michael 
Mazzalongo (Joplin, Mo.: College Press, 1995), p. 160.

51. Un studiu exegetic amănunţit al pasajului din Romani 1:26, 2 apare în Schmidt, 
Straight and Narrow?, p. 64–85.

52. Pentru mai multe informaţii în această privinţă, vezi D.F. Wright, „Homosexuals or 
Prostitutes? The Meaning of Arsenokoitai (1Cor. 6:9, 1Tim. 1:10)”, Vigiliae Christiannae 38 (1984): 
125–153, în special p. 126–129. Comp. Zaas, „1Corinteni 6:9 ff.: Was Homosexuality Condoned 
in the Corinthian Church?” Society of Biblical Literature Seminar Papers 17 (1979): 205–212.

53. Pentru mai multe informaţii în această privinţă, vezi Michael Ukleja, „Homosexuality 
in the New Testament”, Bibliotheca Sacra 140/4 (octombrie-decembrie 1983): 350–358; David E. 
Malick, „The Condemnation of Homosexuality in Romans 1:26–27”, Biblotheca Sacra 150/3 
(iulie-septembrie 1993): 327–340; şi „The Condemnation of Homosexuality in 1Corintians 6:9”, 
Bibliotheca Sacra 150/4 (octombrie-decembrie 1993): 479–492.

54. Donald Wold, Out of Order: Homosexuality in the Bible and The Ancient Near East, p. 
198.

55. Ronald Springett, Homosexuality in History and the Scriptures, p. 163, 164.
56. Bridges, Jr., „The Bible Does Have Something to Say About Homosexuality”, in Gay 

Rights or Wrongs, p. 169. Noel Weeks o spune foarte bine: „Poate părea plin de bunătate să spui 
că o persoană nu este responsabilă pentru păcatul ei. Însă acest lucru are consecinţa dură şi 
crudă că păcatul este scos în afara lucrării sfinţitoare a Duhului. Homosexualul este blestemat 
să trăiască cu nenorocirea păcatului. Nu vă înşelaţi. Păcatul şi nenorocirea merg împreună. 
Atunci când îi refuzăm homosexualului Evanghelia, îi spunem, de fapt, să aştepte o continuare 
a nenorocirii sale. Adesea se punctează ideea că biserica ar trebui să dea dovadă de compasiune 
faţă de homosexual. Aşa şi este. Primul aspect al compasiunii este să-i spui cum este posibilă 
scăparea. De ce ar trebui el să caute biserica care îi spune că nu se poate face nimic pentru el? 
Poate că i-ar plăcea ca o astfel de biserică să uşureze povara conştiinţei sale vinovate, însă o 
astfel de biserică nu are nimic să-i ofere.” (Noel Weeks, The Sufficiency of Scripture [Carlisle, Pa.: 
Banner of Truth Trust, 1988], p. 172).



Secţiunea 6
Quo vadis?

Interogaţie cu privire la noi 
schimbări în structura bisericii

17. Cum am ajuns în impas din pricina banilor

18. Slujirea femeilor în biserică

19. Liberali şi conservatori

20. Unirea adevărată şi cea contrafăcută

21. Rolul conducerii în menţinerea unităţii

22. Avem nevoie de o nouă organizare bisericească?

23. Să părăsim biserica sau nu?

24. Va supravieţui biserica?





Capitolul 17

Cum am ajuns în impas 
din cauza banilor!

O istorie foarte surprinzătoare 
(şi interesantă) 

cu privire la hirotonirea femeii

Autor: Dr. C. Mervyn MAxwell

(fost profesor de istorie bisericească,
Autor al cărţii:

În grija lui Dumnezeu)

trADuCere: SiMonA GoGiu 
(profesoară, redactor Pro Logos)

Pe măsură ce citiţi această istorisire, vă rog să ţineţi cont că 
administratorii bisericii sunt şi ei oameni ca noi şi au nevoie de rugăciunile 
noastre. De asemenea, nu uitaţi că banii pe care au încercat să-i economisească 
într-un moment cheie al desfăşurării evenimentelor, prin hotărârile luate, nu 
erau banii lor, ci erau cei închinaţi Domnului, zecimea.

Este o istorisire care arată cum conducerea Diviziunii nord-americane 
[NAD] a ajuns să considere că: (a) hirotonirea este doar o chestiune 
de politică a bisericii, nu o obligaţie sacră, şi că (b) împuternicirea este 
echivalentă hirotonirii.

Ca să înţelegeţi cele întâmplate, e necesar să ne întoarcem, pentru 
câteva momente, în istoria secolului trecut a Bisericii Adventiste din 
America de nord. 
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EvoluţIA A CEEA CE A înSEMnAT 
AloCAţIA 

pEnTru CASA pArohIAlĂ

Cu câteva decenii în urmă, multe biserici asigurau pastorilor lor 
locuinţe scutite de chirie. Aceste locuinţe erau cunoscute drept case 
parohiale. Pentru că ele aparţineau respectivelor biserici, legea a stipulat 
ca acestea să fie scutite de impozit. Astfel, a devenit obiceiul ca pastorii 
să locuiască în case scutite atât de chirie, cât şi de impozit. Cum vremurile 
s-au schimbat, din ce în ce mai multe biserici au început să dea pastorilor 
lor o „alocaţie pentru casa parohială”, permiţându-le, în felul acesta, să-şi 
găsească singuri o locuinţă, dar pe cheltuiala bisericii. Pentru că noul obicei 
era o modificare a celui anterior, bisericile au convins guvernul să scutească 
această alocaţie de impozit.

Era, evident, un avantaj pentru pastori să nu mai plătească impozitul 
pe venitul folosit pentru chirie, ipoteci, alte utilităţi, însă, pentru că 
majoritatea corpului pastoral era constituită din persoane al căror salariu 
era sub limita unui salariu decent, foarte puţini oameni au privit cu gelozie 
mişcarea. 

Avantajul a fost considerabil pierdut odată cu creşterea taxelor 
pentru securitatea socială, începând cu anul 1950. Guvernul american le cere 
angajatorilor să plătească jumătate din taxa de securitate socială (pensie), 
angajaţilor rămânându-le cealaltă jumătate. Slujitorii bisericii însă, printr-un 
capriciu al legii, sunt consideraţi „angajaţi independenţi (auto-angajaţi)” 
şi, prin urmare, li se cere să plătească întreaga taxă de securitate socială 
(atât ca angajat, cât şi ca angajator). Chiar şi aşa, majoritatea clerului în 
America plăteşte impozite relativ mai mici decât alţi oameni care au un 
venit similar.

nEMulţuMIrEA fISCuluI

Prin 1965, fiscul Statelor Unite (Serviciul intern pentru veniturile 
anuale) [IRS] a început să se plângă că tinerii pastori adventişti, care fuseseră 
desemnaţi ca „pastori licenţiaţi”, dar nu fuseseră încă hirotoniţi nu erau, de 
fapt, pastori în toată puterea cuvântului şi, ca atare, nu aveau dreptul la 
alocaţia pentru casa parohială.

Aşadar, pastorii licenţiaţi urmau să fie consideraţi, legal, angajaţi ca 
oricare alţii, iar biserica trebuia să plătească jumătate din taxa de securitate 
socială. Cu aproape 850 de pastori licenţiaţi la vremea aceea, costurile pentru 
biserică se conturau destul de mari.
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Timp de 12 ani, conducerea bisericii a tot amânat soluţionarea 
problemei pe care o avea cu fiscul, angajând avocaţi care să convingă guvernul 
să-şi schimbe decizia. În felul acesta, biserica avea să economisească zecimea. 
În cele din urmă, când a devenit evident chiar şi pentru avocaţi faptul că 
fiscul nu o să se răzgândească şi că erau pe punctul de a confisca proprietăţile 
conferinţei în contul impozitelor şi penalităţilor, liderii au cerut fiscului să le 
spună ce puteau face pentru a convinge guvernul că pastorii licenţiaţi erau 
efectiv pastori (şi, deci, aveau dreptul la alocaţia pentru locuinţa parohială).

Fiscul a răspuns că, dacă biserica îi autorizează să oficieze căsătorii, 
administraţia financiară va fi satisfăcută. Prin urmare, liderii bisericii au 
votat (1976) că, în Diviziunea nord-americană, pastorii licenţiaţi aveau 
împuternicirea să facă ceea ce ei, în realitate, nu fuseseră niciodată 
îndreptăţiţi să facă, adică să oficieze căsătorii şi să boteze, cu condiţia să fie 
hirotoniţi ca pastori locali şi comitetele conferinţei lor să le dea aprobarea.

Această decizie de a face pastorii licenţiaţi virtual egalii celor hirotoniţi 
nu a fost luată fără proteste. În mod special, unii dintre trezorierii Conferinţei 
Generale, oamenii cei mai implicaţi în problemele financiare discutate, au 
argumentat că era greşit să se reducă valoarea hirotonirii doar pentru a 
economisi nişte bani, fie ei închinaţi Domnului. Vorbind în numele lui şi al 
altor câţiva asociaţi, Robert Osborn, trezorier asistent al Conferinţei Generale, 
a scris, plin de râvnă, conducerii NAD: „Este clar ca bună ziua că nu vom privi 
cu vreun dispreţ pe slujbaşii noştri prin prisma taxelor ce trebuie plătite.”

Dar răspunsul primit a fost acesta: „diferenţa dintre funcţiile unui 
pastor licenţiat şi ale unuia hirotonit nu e o problemă de morală sau 
teologie, ci de politică a bisericii” şi că „procesul prin care biserica îşi 
instruieşte pastorii este, evident, nu o chestiune de doctrină sau teologie, ci 
de metodologie, de politică.”

În felul acesta, de dragul economisirii, biserica a privat hirotonirea de 
distinctivitatea ei. Acum, Conferinţa Generală nu mai priveşte hirotonirea 
ca pe o chemare a cărei natură a fost determinată de Scriptură şi de Spiritul 
Profetic. Şi nici nu mai face vreo notă distinctivă lucrarea pe care doar pastorii 
hirotoniţi trebuiau să o îndeplinească. În schimb, ea a devenit ceva ce depinde 
de comitetele de acţiune sau de politica administrativă. Este ceea ce se reflectă 
şi din poziţia oficială a NAD cu privire la rolul femeii în biserică.

ApArE TErMEnul „îMpuTErnICIT”  

Când fiscul a spus, în 1978, că va accepta echivalenţa dintre un 
pastor licenţiat şi unul hirotonit, a folosit un termen care avea prea puţină 
semnificaţie pentru biserică, la acea dată. Celui care avea dreptul să oficieze 
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căsătorii i se acordau toate drepturile legale dacă era hirotonit, licenţiat sau 
împuternicit. După cum vom vedea, va purta în el o neaşteptată semnificaţie 
pentru viitor.

De-a lungul anilor, multor trezorieri, directori de departamente, 
secretari şi manageri de instituţii li s-au dat licenţe pastorale ca, ulterior, 
să fie hirotoniţi. Aceşti licenţiaţi au fost, în mare majoritate, bărbaţi care au 
avut o aşa-numită slujire specializată. Deşi ei nu se puteau numi pastori în 
sensul obişnuit al cuvântului, nelucrând în câmp, unii dintre ei au beneficiat 
de alocaţia pentru casa parohială. Însă, pe la mijlocul anilor ’70, s-a ivit o 
reacţie împotriva acestei practici. Exact când Conferinţa Generală (CG) şi 
NAD considerau hirotonirea ca simplă politică a bisericii, mulţi adventişti 
de la toate nivelele au început să riposteze împotriva hirotonirii trezorierilor, 
directorilor de departamente, secretarilor şi managerilor de instituţii, 
hirotonire făcută doar pentru a primi alocaţia pentru casa parohială, 
diluând, astfel, marea semnificaţie a punerii în slujba Evangheliei. În felul 
acesta, mulţi dintre cei care altădată ar fi primit alocaţia nu au mai fost 
consideraţi compatibili pentru ea.

Apoi, a apărut cineva cu un nou fel de recunoaştere: ce-ar fi dacă 
aceştia ar deveni „slujitori evanghelici împuterniciţi” şi li s-ar acorda dreptul 
de a oficia căsătorii şi de a boteza? Fiscul promisese că va permite unei astfel 
de categorii să primească subvenţii. Mai mult decât atât, dacă astfel de 
oameni nu erau hirotoniţi, atunci membrii bisericii nu ar mai fi avut ce să 
comenteze.

Ca atare, s-a votat formal. Unii dintre ei au devenit iarăşi privilegiaţi 
când, an de an, la încheierea anului fiscal, impozitul pe venit urma să li se 
reţină. Lucrătorii biblici au început şi ei să fie împuterniciţi şi fraţii au simţit 
că era corect ca aceşti neobosiţi vestitori ai Evangheliei să aibă parte de o 
recunoaştere specială. Ulterior, a venit ideea împuternicirii profesorilor din 
şcolile bisericii, nu ca pastori, ci ca „profesori împuterniciţi”, şi din nou fraţii 
au simţit că era cinstit să fie recunoscuţi şi aceşti campioni neglorificaţi.            

îMpuTErnICIrEA fEMEIlor CA pASTorI      

De mult timp a fost ca de la sine înţeles că, a acorda cuiva licenţa 
pastorală, însemna, în cazul în care nimic grav nu avea să se întâmple, că 
urma, în câţiva ani, hirotonirea. Cu alte cuvinte, licenţiatul era „în drum spre 
hirotonire” sau, mai popular, „pe cale să fie hirotonit”. Cele câteva femei 
care au primit licenţa de-a lungul anilor, nu au fost privite la fel, din simplul 
motiv că biserica urma sfatul clar al Bibliei, care afirma primatul bărbatului 
în slujbele din cadrul bisericii.
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În 1975, acordarea licenţei femeilor a fost sistată, dar, în acelaşi timp, 
Consiliul Anual al Conferinţei Generale a votat că, dacă se face cu mare 
grijă, hirotonirea unor femei ca pastori locali este posibilă. Ar trebui să ştiţi 
că această surprinzătoare turnură a avut loc în urma insistenţelor unui grup 
relativ restrâns de susţinători.

Doi ani mai târziu (1977), femeilor li s-a permis să slujească ca „asociate 
în grija pastorală”. Limbajul a fost ales cu grijă. Femeile nu trebuiau să se 
numească „pastori asistenţi”. Multor lideri le-a fost greu să permită femeilor 
să slujească în pastoraţie.

BĂTĂlIA SE înTEţEşTE   

În 1984, o tânără slujind ca pastor în conferinţa Potomac, a botezat o 
persoană, având susţinerea conferinţei locale, dar nu şi pe cea a Manualului 
Comunităţii. În 1985, Consiliul Anual al CG a interzis orice alte botezuri 
făcute de femei, dar în 1986, Conferinţa California de sud-est a votat pentru 
oficierea botezului de către femei. CG a promis că va lua în calcul mai 
serios problema hirotonirii femeilor şi a determinat conferinţa California de 
sud-est să bată în retragere. Aceasta s-a retras pentru o vreme, dar, în felul 
acesta, a câştigat retorica. Am început să auzim termeni ca „discriminare”, 
„neevidenţierea genului” [el/ea, masculin/feminin], „acţiune afirmativă”, 
„dreptate”. Mulţi adventişti s-au simţit răniţi de limbajul cu nuanţe politice 
şi radical feministe care a invadat biserica.

o AlEgErE dIfICIlĂ 

În 1989, fiind în pregătiri pentru CG de la Indianapolis din 1990, 
conducerea a lăsat toată responsabilitatea unui mare grup numit „Comisia 
femeilor”, pentru a vota DA sau NU asupra unei recomandări cu două 
tăişuri. Această recomandare, care urma să fie trimisă Consiliului Anual 
[CA] al CG pentru o acţiune suplimentară, arăta că:

(1) femeile nu pot fi acum hirotonite ca pastori, dar că 
(2) dacă întrunesc anumite criterii, ele pot duce la îndeplinire, în 

bisericile lor, toate funcţiile unui pastor hirotonit.
Mulţi dintre membrii comisiei au văzut alegerea ca necinstită pentru 

că, a vota cu DA prima opţiune, ca femeile să nu fie pastori, însemna, 
inevitabil un DA şi pentru cea de-a doua parte a afirmaţiei, şi anume să 
acţioneze, de fapt, ca pastorii hirotoniţi. 

Majoritatea membrilor comisiei au votat afirmativ. Recomandarea a 
mers la CA şi de acolo, la CG din 1990.
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Cele două propuneri au fost prezentate separat la CG şi votul de 
miercuri a fost covârşitor împotriva hirotonirii femeilor. Joi, când a fost 
adusă în discuţie cealaltă parte, mulţi dintre delegaţii străini, crezând 
ca marele vot s-a dat, nu erau de faţă, mergând, probabil, să facă turul 
oraşului sau la cumpărături. Principalul argument adus de vorbitorii NAD 
delegaţilor străini aflaţi totuşi în sală, a fost acesta: ieri, noi am votat cu voi 
ceea ce voi aţi vrut; vă cerem acum să votaţi cu noi, ţinând cont de nevoile 
culturale ale Americii. Nu a fost prezentată nici o referire din Scriptură. De 
data aceasta votul a fost în favoarea lor, deşi dat de un număr de delegaţi 
considerabil mai mic decât în ziua precedentă.

Cu toţii ştim că, cinci ani mai târziu, problema hirotonirii femeilor 
a fost adusă din nou la rampă, deşi într-o altă formă. De data aceasta, 
Diviziunea nord-americană a cerut dreptul hirotonirii femeilor numai în 
cadrul ei teritorial. Patru vorbitori au fost desemnaţi de  NAD să convingă 
delegaţii să voteze afirmativ şi numai unul, împotrivă. Acesta din urmă a 
prezentat un studiu bazat pe Biblie bine organizat şi argumentat  şi, cum se 
ştie, delegaţii au votat 1481 la 673 cu NU - implicit America de Nord nu ar 
trebui autorizată să-şi aleagă propriul drum. 

MIşCArEA ConTInuĂ

La câteva săptămâni după acest vot, Sligo Church, situată doar la 
câţiva kilometri de sediul CG, a hirotonit câteva femei ca pastor şi, puţin mai 
târziu, La Sierra University Church a făcut la fel.

Cum am observat şi în alte părţi, în trei luni, NAD a numit o comisie 
pentru a găsi căi de creştere a numărului de femei în pastoraţie. Cam în 
acelaşi timp, a apărut şi ideea oficierii unor „servicii de împuternicire” 
pentru femeile pastor.

SErvICIul rElIgIoS dE îMpuTErnICIrE

Până acum, trezorierii conferinţei, directorii de departamente, 
secretarii şi managerii de instituţii care fuseseră „împuterniciţi” primeau o 
simplă notificaţie scrisă.

Deodată, această discreţie a părut neadecvată. Voci grăbite au insistat 
că numirea femeilor ca pastori împuterniciţi ar trebui să se facă mai publică, 
mai, să-i spunem pe nume, asemeni unui serviciu de hirotonire. Astfel, a apărut 
un „serviciu de împuternicire” completat cu rugăciuni, citire din Scriptură, 
predică, colectă, şi punerea mâinilor, totul extins să dureze, probabil, o oră, în 
faţa unui larg auditoriu, ca într-o întâlnire publică. 
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Şi aşa, un proces care a început cu un plan pentru a reduce impozitul 
pe venit 

(a) a dus la conceptul că hirotonirea este doar o chestiune de politică 
a bisericii şi 

(b) a evoluat spre conceptul că femeile pastor împuternicite sunt 
echivalentul bărbaţilor pastori hirotoniţi.

Când află lucrul acesta, mulţi adventişti de ziua a şaptea îl consideră 
surprinzător (şi interesant, şi trist).

noTE:

Noul curent observat în unele cercuri ale bisericii, pentru a hirotoni 
femeile ca pastori sau prezbiteri, a fost creat într-un context complex. 
Menţionăm: 

- dorinţa de a aduce la acelaşi numitor interesele feministelor, 
liberalilor, liderilor bisericii, care doreau să se beneficieze de scutirile de 
impozit;

- revizuirile discutabile ale politicii bisericii, aşa cum apare ea în 
Manualul comunităţii, care au determinat acceptul femeilor de a sluji ca 
prezbiteri; 

- mişcările bine gândite, unilaterale, ale unor biserici influente din 
America de a hirotoni femei ca pastori, la care s-a adăugat tăcerea conducerii 
în faţa acestor sfidătoare încercări - tăcere observată în două sesiuni ale CG 
la momentul votului împotriva hirotonirii femeilor; 

- strategia bine orchestrată de către lideri de gândire influenţi şi 
grupurile în favoarea hirotonirii, pentru a internaliza această practică în 
biserică;

- efortul hotărât al câtorva cercetători ai bisericii de a reinterpreta 
Biblia şi istoria adventismului de la începuturi, în scopul susţinerii acestei 
practici. 

- influenţa sistematică şi agresivă a grupurilor feministe şi liberale ca 
biserica să emită documente de hirotonire indiferent de sex, pentru angajaţii 
ei, atât cu hirotonire, cât şi fără; 

- presiunea asupra publicaţiilor oficiale ale bisericii, asupra instituţiilor, 
departamentelor şi altor organe, precum şi folosirea evenimentelor publice 
pentru a face propagandă în favoarea hirotonirii femeilor;  

- aducerea la tăcere, coerciţia sau persecuţia persoanelor care susţin 
lipsa fundamentului biblic pentru această practică. 
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Acest articol, o retipărire a capitolului 13 din cartea Cercetaţi/Dovediţi 
toate lucrurile (Prove All Things, Samuel Koranteng-Pipim), se ocupă doar 
de un singur aspect al problemei, anume, dorinţa liderilor ca biserica să 
beneficieze de scutirile fiscale acordate clerului. 

Cititorii care doresc informaţii cu privire la aceasta şi cei care caută 
un răspuns biblic, teologic şi istoric la argumentele aduse de susţinători, vor 
avea mult de câştigat din citirea lucrării menţionate anterior, dar şi Cercetând 
Scripturile (1995) şi Vârful icebergului (1994). Acestea sunt disponibile prin 
ADVENTIŞTII AFIRMĂ (P.O box 36, Berrien Springs, Michigan 49103, USA, 
tel. 269-473-2300; e-mail info@AdventistsAffirm.org). Articolele selectate pot 
fi extrase, de asemenea, de pe site-ul www.AdventistsAffirm.org (tastaţi link 
„Women’s Ordination FAQs).



Capitolul 18

Slujirea femeilor 
în biserică

Autor: LAureL DAmsteegt

(promotoare a creaţiilor multimedia din seria 
Experienţa Marii Lupte)

trADucere: simonA gogiu 
(profesoară, redactor Pro Logos)

Cu ceva timp în urmă, stăteam de vorbă în sufragerie cu o studentă de 
la seminar despre diverse aspecte teologice. Deodată, ea a spus: „Ce păcat 
că voi [conservatorii] sunteţi aşa de împotrivitori ideii ca femeia să slujească 
în biserică! Desigur, nu sunt de acord nici cu liberalii, dar nu găsesc nici o 
încurajare la conservatori pentru dorinţa mea intensă de a-L sluji pe Isus.”

Lucrul acesta m-a izbit ca un duş rece. Nu o spusese ca o critică; aşa 
simţea că stau lucrurile.

Eu? Eu nu încurajam o femeie în slujire? Nu-mi mai amintesc nimic 
altceva din ce am discutat atunci. Mintea mea se blocase pe acea afirmaţie.

Ce m-a uimit este că am trecut prin situaţii asemănătoare. Am păşit 
pe acele podele lustruite ale seminarului şi încă îmi amintesc când am intrat 
prima oară într-o clasă ticsită, pentru examenul de admitere la limba greacă, 
cum toate privirile s-au oprit asupra mea – singura femeie din încăpere. Am 
rămas apoi excepţia, în clase cu 50 sau mai mulţi bărbaţi. Mă obişnuisem să 
mi se spună de către profesori, „frate”. Pe atunci dacă mergeau două, trei 
femei la seminar.

De ce mă aflam acolo? Pentru că de mică am fost pasionată de Biblie. 
Când aveam 10 sau 11 ani, le-am spus părinţilor că, ceea ce îmi doream de 
Crăciun sau de ziua mea, era o Biblie nouă cu trimiteri şi cărţi din Spiritul 
Profetic. Nu numai că le citeam, dar le şi subliniam şi comparam.
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Cât am fost la liceu, nimic nu mă bucura mai mult decât să împart  
Marea Luptă sau să ţin studii biblice. În colegiu, am avut privilegiul să stau la 
capul bolnavilor şi să discut cu ei lucruri spirituale. Astfel, mi-am dat seama 
că acela era un loc al femeii pentru lucrarea cu femei.

Îl iubeam pe Isus şi vroiam să împărtăşesc celorlalţi ce mult a făcut 
El pentru mine. Prin urmare, am ales teologia în colegiu, am continuat la 
seminar şi apoi am urmat o şcoală sanitară. Am vrut să fiu capelan la spital 
sau să predau Biblia la liceu. 

Diferite slujbe. Slujirea mea includea, de fapt, mai multe dimensiuni. 
M-am căsătorit cu un pastor şi ne-am bucurat de o slujire în echipă, cu 
puternic accent pe evanghelizarea prin studii de sănătate, într-un district cu 
două biserici.

Mai târziu am fost chemaţi în străinătate. În timp ce el conducea 
departamentul de sănătate, era mai marele capelanilor şi pastor al bisericii, 
eu îl secondam în toate acestea. Am pregătit programe de sănătate, am 
vizitat bolnavi, am împărţit studii biblice, am făcut evanghelizare şi am ţinut 
cursuri de Biblie pentru cadrele medicale necreştine.

Când ni s-a cerut să înfiinţăm un institut pentru salvarea sufletelor, 
într-o altă ţară, l-am ajutat puţin în evanghelizare, dar mai mult am petrecut 
timpul pregătind programe şi imagini documentare în limba locală, pentru 
evanghelizarea multimedia.

Mai târziu, când soţul meu a ajutat la scrierea unei cărţi despre 
crezurile noastre ca biserică, Adventiştii de ziua a şaptea cred [n.tr., vezi şi 
capitolele 10 şi 13 ale cărţii Aici stăm!, semnate de P. Gerard Damsteegt] l-am 
sprijinit la scris, dactilografiat şi editat. Apoi, pentru că soţul meu a emigrat 
pentru a preda la un seminar, am rămas acasă cu copiii.

Acum, ei crescând şi eu rămânând tot acasă, m-am implicat din ce în 
ce mai mult în programarea pe calculator interactivă, împreună cu soţul meu 
şi cu o echipă de profesionişti multimedia, realizând o serie CD-ROM cu 
Marea Luptă. Chiar dacă sunt în faţa unui calculator întreaga zi, încă slujesc, 
întocmind materiale spirituale computerizate pe care le trimit peste tot.1

Împreună cu soţul meu ne-am bucurat de o slujire variată. Lucrând 
pentru Dumnezeu a fost o adevărată bucurie. Nu a fost mereu uşor, dar 
trebuie să spun că am fost tratată mai mult decât deosebit tot timpul.

Deci, de ce calificări  am avut nevoie ca să lucrez în ipostaza ştiută?
La prima noastră lucrare în câmp, pastorul supraveghetor al 

districtului, o persoană foarte amabilă, a vrut să mă hirotonească şi pe mine 
ca responsabil local, odată cu soţul meu (care era doar un intern la vremea 
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aceea). Spre surprinderea lui, am refuzat, pe baza textului din 1Timotei 3:
1-7. Soţul meu a fost hirotonit singur atunci.

Când a fost hirotonit ca slujitor plin al Evangheliei, câţiva ani mai 
târziu, am stat lângă el în timp ce i s-au pus mâinile. Am slujit împreună, 
totuşi, nu am vrut să fiu pastorul. Oamenii nu m-au numit niciodată 
„pastore”, ci direct pe nume, Laurel.

De Ce nu AM ACCepTAT 
hIroTonIreA?   

Chiar dacă am instruirea, destulă experienţă şi alte abilităţi, de ce nu 
am aspirat să devin „supraveghetor”, sau prezbiter, sau pastor? 

Nu e o problemă sociologică. Adesea feminiştii vor implica ideea 
că anumite culturi (altele decât cea nord-americană sau europeană) sunt 
„patriarhale” sau „autoritariste”, cum sunt cele de sub regimul comunist sau 
de sub o dictatură militară. Ei sugerează că persoanele provenind din astfel 
de culturi sunt needucate sau cu prejudecăţi în ceea ce priveşte drepturile 
femeilor. Consideră că aceşti oameni au nevoie să fie conştientizaţi mai 
mult. Feministele acuză femeile care nu acceptă punctul lor de vedere şi 
că ar fi geloase pe surorile lor educate care au aspiraţii mai înalte. Bărbaţii 
care se opun hirotonirii femeilor sunt adesea etichetaţi ca „avizi de putere”, 
nevrând să-şi piardă autoritatea asupra bisericii. 

Astfel de acuzaţii sunt incorecte şi lasă să transpară o superioritate 
rasială şi de clasă, bazate pe locul de origine şi statutul social. Mă revoltă să 
văd persoane din alte culturi că sunt denigrate şi asuprite în felul acesta.

Rămânerea la statutul iniţial al ungerii este biblică, nu culturală sau 
sociologică. Dacă era doar o chestiune culturală, eu, ca femeie americană 
educată, ar fi trebuit să fiu hirotonită (cel puţin ca responsabil local) cu mult 
timp în urmă. 

Dar voi rămâne la aceeaşi convingere cu majoritatea lumii advente 
(şi a unei bune părţi din America de Nord), că motivul pentru neacceptarea 
ungerii femeilor este unul profund biblic/etic.

o proBleMĂ TeologICĂ/eTICĂ

Însă şi adepţii hirotonirii femeilor consideră că au baze biblice 
– accentuând legitimitatea morală, egalitatea şi conducerea Duhului Sfânt.

Teologia feministă totuşi este, în esenţă, inerent dispensaţională. 
Conducerea „patriarhală”, se susţine, este înlocuită de evanghelia egalităţii a 
Noului Testament şi, astfel, este făcută o „traiectorie” a tonului moral al Bibliei.
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Această formă de teologie este, în mare măsură, imaginativă 
şi speculativă. De exemplu, dacă un scriitor biblic se întâmplă să nu 
menţioneze sau să ia în considerare femeile, într-un pasaj, teologia feministă 
îşi ia libertatea să suprapună „o conştiinţă feminină”, aşa încât să se ajungă 
la sensul „pur, adevărat”. Pentru că, de pildă, Pavel era considerat tributar 
culturii timpului, feministele consideră că el, de fapt, n-a vrut să spună ceea 
ce a spus, cu privire la statutul femeii în biserică. Dacă ar fi scris astăzi, cu 
siguranţă ar fi spus altceva. Afirmă că Pavel era împovărat de bisericile 
problemă, aşa că a scris ca să rezolve o situaţie anume într-una din biserici. 
Scriind doar pentru biserica aceea, înseamnă că instrucţiunile lui nu sunt 
pentru toate timpurile şi locurile.

Teologia feministă este o parte a unui spectru mai larg al metodologiei 
înalt critice. Scriptura este văzută ca având diferite nivele de inspiraţie, care, 
fie au o „aplicaţie locală”, fie o „aplicaţie universală”.

Creştinii au fost mereu convinşi că Biblia a creat o cultură a ei proprie. 
Adventiştii de ziua a şaptea au devenit un popor aparte, la fel oriunde am 
merge în lume, pentru că şi-au luat ca normă Biblia şi Spiritul Profetic. 
Acestea două ne-au făcut să fim altfel decât culturile locale, altfel decât orice 
cultură, dar uniţi în credinţă şi practici.  

Acum, teologia feministă vrea să dea la o parte această cultură biblică 
şi să reinterpreteze „esenţa” unui pasaj. Dintr-o dată, folosind o astfel de 
metodologie, cultura biblică este îndepărtată şi Scriptura este judecată prin 
prisma unei culturi locale, fie ea nord-americană, africană, rusă etc. 

Nădăjduiesc că adventiştii vor continua să adopte cultura biblică, 
chiar dacă acest lucru s-ar dovedi „incorect” din punt de vedere politic sau 
antropologic.

egAlI, DAr DIferIţI

Bărbaţii şi femeile au fost creaţi egali ca valoare (uneori numită 
egalitate ontologică), dar nu omogeni. Am fost creaţi pentru a funcţiona 
diferit.

Unele lucruri în viaţă ţin de logica elementară. Felul cum este creat 
ceva implică modul lui de funcţionare. Un ferăstrău cu lanţ a fost făcut să 
taie copaci, nu ca să are o grădină; un aspirator, pentru a aspira ceva, nu 
pentru a vopsi garajul; un telescop, pentru a privi păsările sau stelele, nu 
pentru a amesteca prin supă. Dacă designerii umani creează totul pentru o 
funcţionare precisă, Preaînţeleptul nostru Creator, cu atât mai mult. Creaţiile 
Sale sunt aşa de complexe, încât oamenii de ştiinţă studiază, întreaga lor 
viaţă, cele mai elementare dimensiuni ale lor.
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Bine întocmit. Nu e nimic ascuns sau controversat în a spune că 
stomacul a fost destinat să proceseze mâncarea, nasul pentru a respira şi 
mirosi, rinichii pentru a filtra impurităţile. Toate sistemele corpului sunt 
întreţesute, dar, pentru că au fost bine făcute, nu intră în conflict. Părţile 
corpului nostru nu sunt geloase pe funcţionarea uneia sau a alteia. (vezi 
1Corinteni 12:12-26). Fiecare are câte un rol.

Atât bărbatul, cât şi femeia sunt necesari în familie. Dumnezeu 
i-a creat să fie complementari şi nu sinonimi. Aceasta este baza pe care 
Dumnezeu a clădit familia şi a conceput guvernarea. Nimeni nu poate 
pretinde că cele două sexe sunt, funcţional, identice, aşa că de ce, filozofic, 
permitem o suprapunere androgină?  

Astăzi, pentru că familia tradiţională se dezintegrează, apar noi 
ordini şi variante (unele atât de perverse, că nici nu îndrăznesc să le 
amintesc). În societate, „familia” cunoaşte o metamorfoză continuă. Ţinta 
finală a feminismului nu este o diferenţiere între genuri sau roluri, iată de 
ce anumite lucruri precum controlul naşterilor, avortul, homosexualitatea 
şi chiar hainele unisex sunt lucrurile vitale pe agendă. Dar aceasta nu este 
calea lui Dumnezeu.

Rolurile biblice. Scriptura este clară în privinţa rolului femeii. 
Bărbaţii şi femeile au fost creaţi egali, dar având roluri diferite. Cum scria 
sora White,

Eva a fost creată din coasta lui Adam, însemnând că nu 
urma să stăpânească asupra lui, nici el s-o calce în picioare ca pe o 
inferioară. Stând alături de el ca egală, trebuia să o iubească şi să o 
protejeze. Parte din el, os din oasele lui şi carne din carnea lui, ea 
reprezenta un al doilea eu, arătând legătura strânsă şi ataşamentul 
plin de afecţiune care trebuia să existe în această relaţie.2

 
Chiar dacă Eva îi era egală în valoare lui Adam, cei doi aveau funcţii 

diferite. Adam, creat primul, era deschizătorul de drum pentru rasa umană 
(1Timotei 2:13). Cu toate că Eva a comis primul păcat, Adam a fost considerat 
răspunzător în istoria mântuirii (Romani 5:12-21).

De la prima lor greşeală, care pare aşa de nesemnificativă, au urmat 
nişte consecinţe (blesteme) teribile. Nu au mai putut mânca din pomul 
vieţii şi au fost scoşi din Paradis, locuinţa lor de până atunci. Pentru că Eva 
l-a condus pe Adam la neascultare, urma acum să experimenteze durerea 
şi subordonarea – punerea sub autoritatea bărbatului, ceea ce însemna 
supunere şi ascultare (Geneza 3:16).
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Deşi în biserica creştină a venit răscumpărarea prin Hristos şi o nouă 
ordine conform Evangheliilor, blestemele din Geneza 3 vor rămâne valabile 
până la a doua venire. Rămâne şi blestemul lui Adam de a munci din greu 
pământul care-i va da numai spini şi pălămidă (care chiar s-au înmulţit, 
în ciuda erbicidelor şi a echipamentului sofisticat de lucru în agricultură). 
Blestemul şarpelui nu s-a terminat nici el (nici Satana, nici influenţa lui nu au 
dispărut odată cu apariţia Evangheliei; vezi Apocalipsa 12:12). În consecinţă, 
durerile naşterii şi, da, subordonarea vor rămâne până la sfârşit (tehnica 
Lamaze şi anesteziile epidurale sunt încercări de a depăşi inevitabilul).

Mântuirea este atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, pentru toate 
clasele şi pentru toate naţiile (Galateni 3:28). Dumnezeu nu se uită la faţa 
omului. (Faptele Apostolilor 10:34). Dar, cu toate că a petrecut timp şi pentru 
mântuirea femeilor (Ioan 4, Luca 10:38-42), Isus nu le-a ales pe ele ca lideri ai 
bisericii. Bărbaţii au fost aleşi ca patriarhi, preoţi şi regi. (Atalia s-a proclamat 
singură regină). Profeţii, în schimb, erau de ambele sexe.

În Noul Testament, Pavel a susţinut modelul familial pentru 
guvernarea bisericii (1Corinteni 11:3, Efeseni 5:22-23), în care bărbatul are 
autoritate. Pavel era evident atent la faptul că femeile păreau a uzurpa 
autoritatea în biserica primară. Prezbiterii trebuiau să fie bărbaţi ai unei 
singure neveste (1Timotei 3:2, Tit 1:7), în timp ce femeile nu aveau voie să 
înveţe pe cineva în biserică sau să aibă autoritate asupra bărbaţilor, ci mai 
degrabă să asculte în tăcere (1Timotei 2:12) (Vom mai discuta despre tăcere 
mai târziu.)

Amănunte. Când Scriptura este hotărâtoare în privinţa amănuntelor, 
noi trebuie să avem în vedere principiul general formulat. Porunca sabatului 
face cunoscut un principiu general de închinare. Dar ne dă şi o direcţie 
pentru când şi cum vrea Dumnezeu să I ne închinăm – în ziua a şaptea, fără 
să efectuăm vreo lucrare.

Adventiştii au insistat întotdeauna că principiile şi amănuntele sunt la fel 
de importante în a respecta Cuvântul Lui. Doar pentru că nu omorâm cu pietre 
pe cei care adună lemne în ziua sabatului (Numeri 15:32-36), nu înseamnă că 
renunţăm la principiul închinării şi la specificitatea lui de loc şi mod.

Astfel, în domeniul conducerii bisericii, principiul susţine că doar 
oamenii evlavioşi ar trebui să fie în fruntea ei. „Amănuntul” suplimentar 
specifică faptul că Dumnezeu vrea: bărbaţi evlavioşi care sunt capabili să-şi 
conducă cu succes propriile familii.

Aşa cum nu putem da deoparte „amănuntul” ziua a şaptea din 
respectarea sabatului, aşa nu e posibil să înlăturăm „amănuntul” bărbat, în 
ceea ce priveşte conducerea bisericii.3 Şi nici nu putem considera că aceasta 
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face parte din cultura Orientului Mijlociu, pe care, oricum, nu o îmbrăţişăm. 
Folosind o astfel de hermeneutică, ar trebui să eliminăm serviciul spălării 
picioarelor din cadrul Cinei, pentru că a fost doar un simbol cultural necesar 
în vremurile acelea când oamenii purtau sandale şi mergeau pe drumuri 
prăfuite.

Biblia, fără îndoială, a fost dată unor persoane aparţinătoare unor 
culturi, dar întotdeauna am considerat că Dumnezeu, ca Autor al ei, este 
transcultural.4

Conducerea plină de dragoste. Atunci când conducerea este 
opresivă, supunerea este o povară, un teribil blestem. Când conducerea este 
plină de dragoste, aproape că nu se simte. Este încurajare, iubire şi ascultare. 
Supunerea este uşoară pentru că două voinţe trag în aceeaşi direcţie. Ca în 
experienţa noului legământ, ascultarea este uşoară pentru că voinţa ta este 
aceeaşi cu cea a impunătorului – oricum ai fi vrut să faci acel lucru. Efeseni 
5 detaliază această conducere blândă a bărbatului în familia lui şi în biserică, 
unde el este prototipul lui Hristos.

Înzestrarea. Deşi bărbaţii au fost desemnaţi conducători, aceasta nu 
înseamnă că femeile ar trebui să stea deoparte definitiv. Dumnezeu le-a dat 
talente pe care e necesar să le pună în slujba Lui, alături de bărbaţi.

Dumnezeu a dat înzestrări tuturor5, inclusiv femeilor. Isus este pe 
punctul să vină şi abia aşteaptă să reverse Duhul Sfânt peste tinerii şi tinerele 
noastre. El nu face distincţie în privinţa aceasta (Ioel 2:28-29). Femeile au o parte 
foarte importantă în pregătirea acestei lumi pentru revenirea lui Isus Hristos. 

Femeia, dacă îşi foloseşte cu înţelepciune timpul şi 
capacităţile ei, bizuindu-se pe Dumnezeu pentru înţelepciune 
şi putere, poate să fie pe poziţii egale cu soţul ei, ca sfătuitoare, 
consultantă şi tovarăşă de lucru şi totuşi să nu-şi piardă nimic din 
graţia şi modestia ei de femeie. Cu cât îşi înnobilează caracterul, cu 
atât îl înfrumuseţează pe cel al familiei ei, exercitând o puternică, 
deşi inconştientă, influenţă şi asupra celor din jur. De ce să nu-
şi cultive femeile intelectul? De ce să nu împlinească scopul 
gândit de Dumnezeu pentru vieţile lor? De ce să nu-şi înţeleagă 
propriile puteri şi faptul că le-au fost date de Dumnezeu, pentru 
a le folosi la maxim în a face bine altora, pentru a înainta în lume 
lucrarea de reformă, adevărul şi adevărata bunătate? Satana ştie 
că femeile au puterea de a influenţa în bine sau în rău; de aceea 
caută să le înroleze în armata sa.6
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Chemarea Duhului. Uneori, ni se spune că nu ar trebui să refuzăm 
hirotonirea celor ce au simţit chemarea Duhului Sfânt pentru o anume 
responsabilitate sau păstorire. 

Dar, dacă o persoană cu care noi ţinem studii biblice ne spune că 
„Dumnezeu i-a spus că sabatul zilei a şaptea nu trebuie respectat”, noi o 
asigurăm că Dumnezeu nu arată nimănui ceva diferit de ceea ce Cuvântul 
Lui specifică. Duhul Sfânt nu povăţuieşte într-un fel şi apoi conduce 
persoanele pe un drum contrar propriei Lui învăţături!

Duhul Sfânt nu a fost acordat, şi niciodată nu va fi, pentru a nu mai 
ţine cont de Biblie; pentru că Scripturile spun explicit că doar Cuvântul 
lui Dumnezeu este standardul conform căruia toate învăţăturile şi toată 
experienţa trebuie probate. Apostolul Ioan spune, „Să nu daţi crezare 
oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci au 
ieşit în lume mulţi proroci mincinoşi. (1Ioan 4:1). Şi Isaia declară: „la lege şi 
la mărturie!”; dacă nu vorbesc potrivit Cuvântului este pentru că nu se află 
nici o lumină în ei. (Isaia 8:20).7

Duhul care cheamă bărbaţi şi femei la slujire este acelaşi care a dat 
învăţătura ca prezbiterii sau pastorii să fie de sex masculin (în greacă aner, 
1Timotei 3:2), să aibă o singură soţie (gune, Tit 1:6).

Darurile Duhului Sfânt nu sunt limitate la un gen/sex. Darurile care 
sunt date pentru binecuvântarea bisericii nu vor desfiinţa rolurile distincte 
date de Dumnezeu la creaţiune, şi anume ca bărbatul să exercite autoritate 
atât în cămin, cât şi în biserică.

Acum, la vremea sfârşitului, când aproape se văd primele licăriri ale 
celei de a doua veniri, ce ruşinos este că noi facem atâta zarvă cu privire la 
hirotonirea femeilor! Când cu toţii ar trebui să ne folosim inima, mâinile 
şi vocea pentru slava lui Dumnezeu, muncind cu dăruire pentru salvarea 
sufletelor, Satana a reuşit să ne învrăjbească cu privire la femei!

Scriptura nu este împotrivă ca femeile să Îl slujească pe Dumnezeu 
cu toată fiinţa lor. Un număr mare de femei credincioase au ascultat de 
Duhul Sfânt şi au răspuns chemării Lui, faptele lor fiind înscrise pe paginile 
inspirate.8 Sunt multe feluri prin care o femeie poate sluji, uneori chiar mai 
eficient decât bărbaţii.9

CuM poT SlujI feMeIle?

1. În căminurile lor. 
Mă încumet să nu omit această sferă, chiar dacă trăim într-un timp 

când a sta acasă este considerat OK doar pentru femeile care nu au cu 
adevărat potenţial. Majoritatea consideră că cineva cu minte şi creativitate 
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trebuie, fără îndoială, să-şi facă o carieră proprie. Unele femei care, mai 
degrabă ar fi stat acasă, nu au altă opţiune decât să muncească. Plătirea 
chiriei, ţinerea copiilor la şcoală, cumpărarea hranei înseamnă un efort 
bugetar mare pentru mulţi dintre noi.

Dar, să nu uităm că nu este o slujire mai mare pentru o femeie decât a 
fi mamă în căminul ei.

Regele pe tronul său nu are lucrare mai mare de făcut 
decât o mamă. Mama este regina casei sale. În puterea ei stă 
modelarea caracterului copiilor, ca să fie pregătiţi pentru viaţa 
veşnică. Un înger n-ar putea solicita o misiune mai mare ca 
aceasta. Făcând astfel, ea Îl slujeşte, într-adevăr, pe Dumnezeu. 
Dacă va realiza măreţia sarcinii ei, va avea mai mult curaj. Dacă 
va înţelege valoarea muncii ei şi îşi va pune toată armura lui 
Dumnezeu, atunci va putea rezista ispitei de a se conforma 
standardelor lumeşti. Activitatea ei este pentru acum şi pentru 
veşnicie.10

Modelarea copiilor va determina viitorul lor. Nu e evanghelizare mai 
mare decât să zugrăvească cele mai frumoase imagini în inimile micuţilor şi 
să-L facă pe Isus, Domn al inimilor lor. Mai mult decât o închinare grăbită 
dimineaţa şi seara, dezvoltarea caracterului lor necesită timp, planificare 
atentă, studiu şi, înainte de toate, prezenţa mamei. 

Mai mult decât acasă. O familie care este în permanenţă întoarsă către 
nevoile interne devine egoistă. O familie poate sufoca o mamă. Se poate 
ajunge uşor la condiţia în care mamei i se cer curăţenie, treburi gospodăreşti, 
îngrijirea copiilor, educţaia lor, plus alte şi alte treburi sau activităţi.

Copiii n-ar trebui să acapareze tot timpul până acolo încât să se 
excludă cu totul lucrarea pentru Dumnezeu.11 E foarte uşor să spui: „Trebuie 
să stau acasă cu copiii. Nu pot fi de nici un folos la întâlnire.” E adevărat că 
micuţii trebuie să fie pregătiţi pentru culcare în fiecare seară, dar să nu ne 
facem din aceasta un alibi. Să nu ajungem să îi prezentăm ca o scuză pentru 
a nu sluji lui Dumnezeu.

Ellen White a făcut odată lucrul acesta. Dumnezeu a chemat familia 
White la o slujire specială. Însă nu era una confortabilă. După ce s-a născut 
primul lor copil, Henry, sora White a considerat că misiunea ei publică s-a 
sfârşit, aşa că va putea să stea acasă să-şi crească copilul. Dar, încetând să 
mai călătorească, probleme peste probleme s-au abătut asupra lor ca familie 
de lucrători.
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„Mi s-a arătat”, a scris ea, „că Domnul ne încerca spre binele nostru şi 
ca să ne pregătească să lucrăm pentru cei din jur; că el agita cuibul nostru, 
ca să nu mai lâncezim confortabil, când lucrarea noastră era să salvăm 
suflete.” 

Curând după aceea, Henry s-a îmbolnăvit foarte rău. Recunoscând că 
îşi făcuseră din el „scuza pentru a nu călători şi lucra spre binele celorlalţi”, 
s-au umplut de teamă că Dumnezeu le va lua motivul scuzelor lor. În 
rugăciuni arzătoare, I-au jurat că, dacă viaţa băiatului va fi cruţată, ei vor 
lucra din nou, încrezându-se în El, indiferent de unde îi va trimite. Imediat 
febra copilului a scăzut şi familia White a înţeles că Dumnezeu le cerea mult 
mai mult decât o evanghelizare casnică.12

Copiii. Când Dumnezeu ne cheamă să lucrăm pentru El, se aşteaptă, 
în egală măsură, să avem în continuare grijă de copiii noştri, ei fiind cea mai 
mare responsabilitate dată nouă. Nu ne putem devota cu totul „Cauzei”, 
neglijându-ne copiii, şi apoi să-I cerem Lui să facă o minune ca să-i salveze.

Marilee P. Dunker se confesează în cartea Zile ale gloriei, anotimpuri ale 
nopţii. Povesteşte cum tatăl ei, Bob Pierce, obişnuia să spună, „Am făcut o 
înţelegere cu Dumnezeu că eu voi avea grijă de mieluşeii Lui neajutoraţi de 
peste hotare, dacă El îi va păzi pe ai mei de acasă.” 

Şi ea continuă: „Desigur că suna înduioşător, şi tata credea sincer că 
era bine aşa. Din nefericire, evenimentele ulterioare au dovedit că a fost doar 
aranjamentul lui, nu şi al lui Dumnezeu.”

Bob Pierce a înfiinţat World Vision (Viziunea Mondială), una dintre 
cele mai mari şi mai de succes organizaţii creştine cu orientare misionară 
din lume. Călătoriile sale obositoare, lungile lui absenţe erau văzute 
ca sacrificiu, dar ele l-au costat propria sănătate mintală, distrugerea 
mariajului, sinuciderea uneia dintre fiice şi urmări permanente în vieţile 
celorlalţi copii.13

 Nu avem voie să ridicăm din umeri în faţa responsabilităţilor 
căminului, chiar şi pentru „lucrarea lui Dumnezeu”. Fiecare membru al 
familiei are nevoie de asigurarea apartenenţei la ceilalţi. Nimic în viaţă nu 
poate înlocui discuţiile din timpul mesei, închinarea împreună, plimbările 
sau, pur şi simplu, o îmbrăţişare scurtă. Timpul nu ni se dă decât în 
prezent. Să nu ajungem să trăim cu regrete mai târziu. Nu putem să înşelăm 
aşteptările familiilor noastre preţioase. 
 Copiii pot fi mijloacele prin care să facem evanghelizare. Când o 
mamă  stă acasă, nu înseamnă că ea trebuie să se limiteze la atât. Atunci 
când copiii sunt foarte mici, a le schimba scutecul şi a-i vedea mereu fericiţi 
pare să fie cel mai important lucru din lume. Dar, chiar şi în acea perioadă de 
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contact redus cu exteriorul, sunt posibilităţi de a întâlni oameni şi a le vorbi 
despre Isus. Mersul în parc cu micuţii înseamnă, cu siguranţă, întâlnirea 
altor mame. Standul cu carte pentru copii de la bibliotecă reprezintă, de 
asemenea, ocazie pentru noi cunoştinţe. Împărtăşirea de reţete culinare, de 
secrete de grădinărit, de remedii naturale (pentru vecina care tuşeşte, de 
pildă), sunt toate modalităţi de a câştiga prieteni şi a construi relaţii pentru 
împărăţia cerească.
 Cel mai bine putem împărtăşi Evanghelia celor care sunt în situaţii 
similare nouă. Dacă tinerele mame nu stau de vorbă cu cele aidoma lor, cine 
o va face? Cum pot copiii să înţeleagă mai bine evanghelizarea, decât în felul 
acesta, aşa încât ei înşişi să devină misionari eficienţi? Astfel, căminul devine 
un început de drum, nu un sfârşit. Copiii bine crescuţi vor fi un vârf de lance 
oriunde vor merge. 

2. În evanghelizarea individuală. 
Vine un moment când întâlnirile ocazionale duc la întrebări mai 

serioase. „Este vreo legătură între ceea ce mâncaţi şi religia pe care o 
practicaţi?”, „Aţi vrea să mergeţi cu mine la prezentarea de lucrări artizanale 
de sâmbăta viitoare?” (Nu e interesant cum comportamentul exterior, 
uneori numit de convenienţă, adesea duce la întrebări mai profunde, legate 
de spiritualitate?)

Studii biblice. Dacă suntem pregătiţi, putem merge mai departe, 
să începem să studiem Biblia cu prietenii. Femeile se descurcă excelent în 
lucrarea personală. De ani de zile, lucrătoarelor biblice din bisericile locale 
sau din evanghelizări li se datorează un foarte mare număr de botezuri. 
Femeile, ţinând simplele lecţii biblice prin care citesc întrebarea, deschid 
Biblia la text şi dau răspunsul, au educat pe pruncii noştri în Hristos. 
Lucrătoarele biblice pot fi trimise din casă în casă ori, cu mai mare succes, pot 
să aprofundeze studiul cu oaspeţii nou veniţi la biserică. Ele au o adevărată 
abilitate în a determina oamenii să ia o decizie. Fiind persoane care Îl cunosc 
pe Isus şi Cuvântul Său, oamenii au răspuns cu toată inima. 

Hetty Hurd Haskell a fost una dintre femeile poporului nostru cu 
un mare succes în lucrarea Evangheliei la începutul secolului XX. Singură 
până mai târziu, când s-a căsătorit cu S.N. Haskell, rămas văduv, ea şi soţul 
ei au înfiinţat, chiar în casa lor, o şcoală pentru instruirea tinerilor lucrători 
biblici. Cei care doreau să asculte, să înveţe şi să fie instruiţi pentru salvarea 
de suflete veneau şi locuiau o vreme împreună cu ei. 

Despre ei s-a spus:
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Fratele Haskell este un om cu experienţă, respectat şi 
onorat de toţi. Soţia dumnealui este o femeie cu un deosebit 
talent managerial. Face totul cu conştiinciozitate, nedându-se 
la o parte de la nici o treabă. Ea nu spune: „Mergi şi fă asta”, 
ci „hai să facem împreună cutare sau cutare lucru”, şi atunci 
fiecare acţionează cu plăcere, aşa cum este îndrumat. Am 
primit cele mai preţioase învăţături din Cuvânt de la fratele şi 
sora Haskell.14

evanghelizarea medicală. Unul dintre mijloacele de evanghelizare 
îndrăgite de familia Haskell a fost activitatea medicală misionară. Sora 
Haskell se pricepea foarte bine să împletească lucrurile spirituale cu lecţiile 
de gătit sau de sănătate. Ea a explicat:

Înainte de fiecare lecţie de gătit, avem o discuţie despre 
reforma sănătăţii din punct de vedere biblic, arătându-le 
oamenilor de ce noi nu avem o dietă asemănătoare celor din 
jur. În timpul acestor lecţii, atingem punctele principale ale 
credinţei noastre, astfel încât, aceia care vin doar pentru a 
învăţa ceva nou în domeniul bucătăriei, să afle cât mai multe şi 
despre credinţa noastră.15

evanghelizarea în echipă. Cei doi soţi au lucrat atât de apropiat, încât 
sora Haskell a simţit că „studiile mele fără ale lui [ale fratelui Haskell] nu 
erau complete, pentru că, la toate întrunirile noastre, noi ne-am făcut studiile 
combinat, el îmi pregătea mie intrarea şi eu pe a lui.”16 Uneori, sora Haskell 
chiar a ţinut unele predici.

Sora White a încurajat această familie în slujirea lor ca echipă, 
accentuând că femei ca sora Haskell, care lucrează în întregime în 
evanghelizare, ar trebui remunerate. Unele dintre aceste sfaturi repetate ale 
sorei White erau cu privire la femei care lucrau împreună cu sora Haskell.17

Dar nu trebuie să fim nişte lucrători biblici profesionişti, cu înaltă 
instruire, sau pe statul de plată al conferinţei ca să putem ţine studii biblice. 
Femeile au un dar special pentru lucrarea personală. Cu toţii avem privilegiul 
de a conlucra pentru Hristos. Instruirea biblică pentru neprofesionişti este o 
oportunitate pentru care oricare dintre noi poate opta. 

Alte locuri unde femeile pot fi o prezenţă deosebită şi o binecuvântare 
sunt spitalele, birourile de consiliere specializate în lucrul cu femeile. 

Pot să se ivească situaţii destul de nefericite când bărbaţii consiliază 
femeile. Ni s-a atras atenţia în mod deosebit că:
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Dacă o femeie are probleme, trebuie să se adreseze tot 
unei femei. În cazul în care ea are un necaz, neînţelegeri cu 
soţul, femeia cu care se sfătuieşte poate să vă prezinte situaţia, 
scutind, astfel, aparenţele rele.18

3. În slujirea publică. 
Femeile pot chiar învăţa şi predica în biserici. Încă de la începutul 

mişcării advente, s-a discutat despre implicarea publică a femeii, ţinând 
seama de sfatul biblic conform căruia ele ar trebui să rămână în tăcere. 
(1Corinteni 14:34).19 

Într-un articol din 1866, apărut în Review and Herald, Uriah Smith a 
scris despre pasajul cu pricina, considerând că referirea se face, de fapt, la 
supunere.

Scriptura îi atribuie femeii, într-un anumit sens, o poziţie 
de subordonare, pentru simplul fapt că ea a fost creată din 
bărbat, ulterior lui, şi ea a fost prima care a încălcat porunca 
divină (1Corinteni 11:8; 1Timotei 2:13,14). Conducerea şi 
autoritatea i-au fost acordate bărbatului. „Dorinţa ta se va ţine 
după soţul tău şi el va stăpâni peste tine.” (Geneza 3:16) Ordinea 
aceasta nu trebuie inversată, aşa încât femeia să ajungă în locul 
desemnat de Dumnezeu doar pentru bărbat. Orice acţiune din 
partea ei, care ţinteşte să uzurpeze autoritatea acestuia, încalcă 
ordinea stabilită şi, deci, nu trebuie permisă.

De aceea Pavel i-a spus clar lui Timotei (1Timotei 2:12): 
„Femeii nu îi dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai 
presus de bărbat, ci să înveţe în tăcere.” Fără îndoială, Pavel s-a 
referit la aceeaşi posibilă uzurpare a autorităţii bărbatului pe 
care a avut-o în vedere şi în 1 Corinteni 14:34.20

 Doisprezece ani mai târziu, J.H. Waggoner, ca editor permanent la 
Signs of the Times, a fost mai la obiect cu privire la aceste pasaje.

Hotărârea divină, chiar de la început, este aceasta, ca 
bărbatul să fie capul femeii. Orice relaţie pare să fie dispreţuită 
sau abuzată în această epocă a fărădelegii. Dar Scripturile 
întotdeauna menţin această ordine în relaţia de familie. 
„Pentru că bărbatul este capul femeii, după cum şi Hristos este 
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Capul Bisericii” (Efeseni 5:23). Bărbatului i s-au acordat câteva 
privilegii care n-au fost date şi femeii, dar are şi câteva îndatoriri 
şi poveri în plus, de care femeia este scutită.  O femeie poate să 
se roage, să profetizeze, să predice şi să sprijine biserica, dar 
nu poate ocupa poziţia de pastor sau alt rol conducător. Acest 
fapt ar fi privit ca uzurpare a autorităţii bărbatului, lucru de 
neacceptat în 1Timotei 2:12.21

Waggoner a concluzionat:

Nici unul din cuvintele lui Pavel nu limitează lucrarea 
femeilor doar la profetizare. El se referă şi la rugăciuni şi, de 
asemenea, vorbeşte de anumite femei care „au lucrat pentru 
Domnul”, o expresie ce nu poate însemna decât lucrare pentru 
Evanghelie. Mai vorbeşte, referindu-se la munca profeţilor, şi 
despre povăţuire, predicare şi mângâiere. Această „lucrare 
pentru Domnul”, cu rugăciune, cuprinde toate îndatoririle 
închinării publice. Femeile nu puteau avea îndatoririle 
întrunirilor de lucru, care erau, probabil, conduse de bărbaţi, 
sau pe ale prezbiterilor şi pastorilor (compară 1 Timotei 5:17, cu 
2:12), ci doar pe cele care ţineau de exercitarea pur religioasă. 
Credem sincer că, potrivit Scripturii, femeile, au dreptul şi 
datoria să se implice în serviciile religioase.22

nu în autoritate. Astfel, vedem că primii adventişti au descoperit ca 
sens al tăcerii din 1Corinteni şi 1Timotei, autoritatea şi conducerea. Ele indică 
necesitatea supunerii femeii şi nu conducerea ca pastor sau prezbiter.

E atunci de mirare că, doar la trei ani după articolul lui Waggoner, 
în 1881, prima moţiune supusă Conferinţei Generale, ca femeile să fie 
hirotonite, a fost respinsă imediat? Nu a mai apărut decât aproape peste 
un secol. Înaintaşii noştri au fost deplin lămuriţi în privinţa rolurilor de 
conducere şi a ordinii biblice prestabilite.

Dar nici în tăcere. Ţinând cont de structura biblică ştiută, femeile 
adventiste din secolul al XIX au slujit intens, incluzând aici vorbirea/
predicarea publică. Doamna S.M.I Henry oferă un exemplu deosebit de 
slujire, susţinută în armonie cu sfaturile Bibliei. O evanghelistă din mişcarea 
Uniunea femeilor pentru temperanţă creştină (W.C.T.U.), doamna Henry, a 
fost convinsă cu privire la sabat şi s-a botezat, în timp ce era pacientă a 
sanatoriului Battle Creek.
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Datorită poziţiei sale proeminente, a fost imediat cooptată să 
vorbească la diverse întruniri ale adventiştilor. Accentul era pus pe 
încurajarea femeilor să-şi folosească talentele pentru lucrarea lui Dumnezeu 
în căminurile lor şi în vecinătate. Ea a înfiinţat o ramură a lucrării din afară, 
pe care a numit-o „Misiunea femeii”, pentru a ajuta femeile să-şi întărească 
familiile şi să dea mărturie celor dimprejur. Pe lângă frecventele discursuri 
publice, a scris şi o coloană săptămânală în Review and Herald intitulată 
„Lucrarea de evanghelizare a femeii”.

Sora White i-a scris, încurajându-i activitatea, spunându-i chiar 
„adresează-te mulţimii ori de câte ori poţi.”23

Cu toate că sora Henry a avut o viaţă publică de slujire extrem de 
bogată, ea nu s-a văzut niciodată în rolul unui bărbat, făcând lucrarea unui 
pastor. Credea cu tărie că femeile se descurcă cel mai bine în cămin. Singurul 
motiv care a împins-o în viaţa publică a fost „urgenţa extraordinară, ca aceea 
după un accident feroviar cumplit, care planează asupra omenirii, când 
fiecare în putere ar trebui să poarte lumina în întuneric şi să ajute la salvarea 
celorlalţi, indiferent de condiţie, vârstă sau sex.”24

Sora Henry a fost în total dezacord cu persoanele care militau pentru 
drepturi egale în politică şi în pastoraţie. Vedea slujirea ei ca pe o lucrare 
spirituală, nu ca pe una politică. 

Conlucrătoarea şi prietena ei apropiată, Frances E. Willard, preşedinta 
W.C.T.U şi susţinătoare marcantă a drepturilor femeii, era cu totul în 
favoarea hirotonirii femeilor, scriind şi vorbind intens pe această temă. Fiica 
sorei Henry, Mary Rossiter, povesteşte despre una din discuţiile ei personale 
cu Frances Willard. Când aceasta a auzit că Mary urma să frecventeze 
cursurile de la Northwestern University, a fost mai mult decât încântată 
şi „mi-a vorbit cu entuziasm despre minunatele oportunităţi ale fetelor din 
ziua de azi, încercând să-mi trezească ambiţia de a studia teologia pentru 
a fi una dintre cele care să oblige uniunea pastorală să accepte hirotonirea 
femeilor.”

Care a fost reacţia ei? 
„Dar eu împărtăşeam convingerile mamei mele cu privire la sfera 

femeii, toată copilăria evitând cu teamă acest gând.”25

Deşi susţinătorii hirotonirii femeii adesea o folosesc pe S.M.I. Henry 
ca exemplu de adventistă pionier implicată profund în predicare, categoric 
ea nu a fost pentru hirotonire sau autoritate. Pentru că înţelesese „sfera 
femeii”. Ţelul ei a fost să le facă pe femei să realizeze importanţa lucrării lor 
pentru Dumnezeu prin construirea unor familii sănătoase şi prin aducerea 
de oameni la Hristos.26  
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SlujIreA feMeIlor ASTĂzI

Slujirea de azi a femeilor este în contrast izbitor cu cea de atunci.

- Dacă în prima mişcare greutăţile rezidau din lupta pentru 
spiritualitatea surorilor adventiste şi din lucrul în cămin, pentru soţ şi copii, 
acestea par să fie asumate în ceea de a doua mişcare.

- Dacă prima punea accentul pe valoarea şi influenţa femeii pe scena 
domestică, cea de-a doua priveşte cu repulsie acest concept. 

- Dacă prima înţelegea puterea ca venind din legătura cu Duhul Sfânt, 
cea de-a doua echivalează puterea cu poziţia şi influenţa deţinute.

Scopul actual al Misiunii femeii  este să încurajeze, să  confere putere 
şi să promoveze femeile: 

Viziunea   noastră. Să-L cunoaştem pe Isus cât mai intens, să slujim 
femeile şi să ni le facem adepte.

 Misiunea noastră. Să-L înălţăm pe Isus, ajutându-le pe femei să-şi 
descopere şi fructifice potenţialul de lider sau de pastor, în căminurile lor, în 
biserici şi comunităţi.27

Misiunea femeii este acum o mişcare bazată, în totalitate, pe 
instruirea femeilor pentru a conduce biserica. Sunt folosite cărţi, seminarii, 
conferinţe şi programe de certificare. 

Luaţi ca exemplu următorul pasaj extras de pe site-ul acestei mişcări 
din Diviziunea nord-americană:

Acest program de certificare ca lider a fost realizat pentru 
că am înţeles marea nevoie a femeilor bisericii noastre de a-şi 
dezvolta însuşirile ce le vor permite să slujească în poziţia de 
lider.

Sora White ne reaminteşte că „este un scop mai înalt 
pentru femeie, un destin mai măreţ. Ar trebui să-şi cultive şi 
dezvolte capacităţile, pentru ca Dumnezeu să le folosească în 
marea lucrare de salvare a sufletelor de la distrugere veşnică.” 
(Evanghelizare, p.465)

Dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor femeii este una din 
sarcinile asumate de acest departament, şi una în care suntem 
angajaţi total...
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Este dorinţa noastră să vedem femeile care sunt 
chemate de Dumnezeu la slujire, în aceste ultime zile, că sunt 
împuternicite să conducă.

Să observăm că „scopul mai înalt şi destinul mai măreţ” nu au prea 
mult de a face cu slujirea în familie, ci cu împuternicirea de a conduce.

Biserica mondială a spus NU hirotonirii femeilor în 1990 şi 1995. 
Dar bisericile n-au ascultat. Curând după decizia de la cele două sesiuni 
generale, au avut loc câteva hirotoniri ale femeilor şi nici o măsură 
disciplinară nu a venit de la centru.28 În schimb, găsim acum Departamentul 
Pastoral al Conferinţei Generale cooperând din plin cu centrele de femei care 
încurajează şi promovează femeile pastor.29

Feministele fac presiuni, fie că vor avea succes în cererile lor, fie că 
nu. Şi nu vor renunţa niciodată să încerce să pună femei în puncte cheie 
ale conducerii, abandonând, astfel, complet modelul biblic de conducere şi 
Spiritul Profetic.30

Hirotonirea este recunoaşterea bisericii pentru cineva ca pastor. Acum 
ele au recunoaşterea fără formalitatea hirotonirii. 

Un foarte lăudat Centru pentru clerul feminin tocmai a fost înfiinţat la 
Universitatea Andrews pentru a ajuta şi încuraja această categorie. Centrul 
le ajută pe femeile care frecventează seminarul să se pregătească pentru 
pastoraţie, prin îndrumări şi consiliere... Sunt 95 de studente, cu 20 mai 
multe decât acum doi ani... În comparaţie cu cei 500 de studenţi, poate că 
nu este mult, dar este „imens pentru înrolarea femeii”... Centrul lucrează 
la asigurarea unui sistem prin care „orice femeie, de oriunde, care simte o 
chemare pentru pastoraţie, să ştie că există un loc unde poate apela.” Aceasta 
înseamnă, de asemenea, că femeile au pe cineva în pastoraţie cu care pot lua 
legătura, „pe cineva care le poate îndruma.”31

Putem aprecia departamentul Misiunea Femeii de aici şi din ţările 
în curs de dezvoltare, unde femeile încă sunt foarte active în câştigarea 
de suflete şi în împărtăşirea credinţei. Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru 
credinţa lor şi munca plină de sacrificiu! 

Bisericile cresc pentru că ele au spiritul de pionierat în acele zone. Ar 
trebui să ne ruşinăm pentru că mânjim lucrarea lor cu luptele feministe de 
accedere la putere.

Acces la poziţii mai înalte. Continua presare pentru acceptarea 
hirotonirii femeilor nu vrea să câştige numai dreptul şi recunoaşterea femeii 
în slujire. Hirotonirea este văzută ca un permis de intrare. Multe poziţii 
înalte în biserică au hirotonirea ca precondiţie. 
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Femeile ţintesc înaltele poziţii din conducerea bisericii în conferinţe 
sau diviziuni. Femeile nu vor să fie doar la amvon. Ele vor să aibă drumul 
deschis pentru cât mai sus.

Este normal ca  majoritatea bărbaţilor să se opună să fie conduşi de 
femei. Numiţi-o şovinism, bigotism, cum vreţi. Dar, o biserică dominată de 
femei, nu place bărbaţilor. Acesta este un mare pericol pentru evanghelizare. 
A câştiga femeile de partea bisericii noastre a fost întotdeauna mai uşor 
decât a-i atrage pe bărbaţi. De ce să adăugăm alte obstacole în a avea mai 
mulţi bărbaţi aduşi la Hristos? 

Hirotonirea şi dorinţa de putere au murdărit imaginea femeii implicată 
în slujirea Evangheliei, reducându-se totul doar la lupta pentru putere.

Da, este loc pentru femeie în câmpul misionar. Este loc şi pentru „a 
se adresa mulţimilor”, şi pentru predicare şi pentru scris. Dar în nici un fel 
nu trebuie răsturnată autoritatea. Pentru că Biblia este lămuritoare, pastorii 
şi orice alţi conducători religioşi trebuie să fie bărbaţi (1Timotei 3:2). Pentru 
că nouă nu ni s-a dat acea autoritate, nu înseamnă că nu-L putem sluji pe 
Hristos cu tot sufletul.

Haideţi să fim gata să luăm Scripturile ca normă! Haideţi să urmăm 
exemplul lui Isus, care s-a încins cu un ştergar şi s-a umilit, făcând ceea ce 
doar slujitorii făceau. Haideţi să uităm de retorica lui „cine este mai tare” şi 
să fim grabnici în a îmbrăţişa adevărata slujire, cea plină de umilinţă.
 

NOTE:

1. Vezi www.ChristianHeritageMedia.com 

2. Patriarhi şi profeţi, p. 46.
3. Vezi, de exemplu, Marea Luptă, pp. 647,648, pentru întâlnirea celor doi Adami. Nu 

există nici o menţiune despre Eva, însă Adam este numit „părintele rasei umane”.
4. Hermeneutica feministă priveşte Scriptura dintr-o perspectivă radicală, fondându-şi 

analizele pe judecata cititorului şi pe experienţa „opresiunii femeilor”. Folosind metoda istorico-
critică, interpretele feministe pot înlătura sau reinterpreta orice pasaj dat, presupunându-i 
intenţia şi legându-l de cultura căruia i-a fost adresat şi prezentat. Feministele evanghelice nu 
merg aşa departe. Abordarea lor cu privire la pasajele limitând femeia este una de îndoială 
cu privire la universalitatea lor de timp şi spaţiu. Folosind principiul analogiei, ele compară 
porunca sabatului şi spălarea picioarelor din Ioan 13 pentru a argumenta că astăzi nu mai e 
nevoie să le respectăm literal. „Totuşi, reiese din Noul Testament, deşi sunt câţiva împotrivă, 
că sabatul nu mai trebuie respectat acum aşa cum era atunci.” Ruth A. Tucker, Fiicele bisericii 
(Grand Rapids: Zondervan, 1987), pp. 443-448. 

5. Efeseni 4:8 spune că El a dat înzestrări tuturor „oamenilor”. Aceasta nu înseamnă 
tuturor „bărbaţilor”. Termenul este unul generic anthropos, însemnând fiinţele umane.  

6. Evanghelizare, p. 467.
7. Marea Luptă, p. vii.
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8. De exemplu, Miriam, Debora, Hulda, Estera, Ana, Maria, Marta, Dorca şi Priscila sunt 
femei care au slujit lui Dumnezeu în vremurile biblice. Multe altele pot fi adăugate acestora.

9. „Sunt femei care ar trebui să lucreze în câmpul Evangheliei, în multe privinţe 
ele ar face mai mult bine decât slujbaşii care neglijează să viziteze turma lui Dumnezeu.” 
(Evanghelizare, p. 472.)

10. Căminul advent, pp. 231, 232. De asemenea, „dacă s-ar putea da la o parte vălul, ca 
tatăl şi mama să vadă lucrarea lor zilnică aşa cum o vede Dumnezeu, să vadă cum ochiul Lui 
infinit compară munca lor, ar fi uimiţi de ceea ce ar descoperi. Tatăl şi-ar vedea străduinţele 
într-o lumină mai modestă, în timp ce mama şi-ar înnoi curajul şi energia pentru a-şi îndeplini 
mai departe sarcinile cu înţelepciune, perseverenţă şi răbdare, pentru că acum şi-ar cunoaşte 
valoarea. În timp ce tatăl se ocupă cu lucrurile pieritoare, mama are în grijă dezvoltarea minţii 
şi caracterului copiilor, lucrând nu numai pentru aici, ci şi pentru veşnicie.” (ibid. p. 233). „Dacă 
bărbaţii căsătoriţi merg în lucrare, lăsându-şi soţiile să aibă grijă de copii, atunci ele trebuie să 
preia şi rolul soţilor. Deşi tatăl este în câmpul misionar, mama face şi ea evanghelizare acasă, 
unde grijile, poverile şi îngrijorările deseori le depăşesc pe cele ale soţului plecat. Lucrarea ei 
este una importantă şi plină de solemnitate. Soţul poate primi laudele şi preţuirea celor din 
câmpul misionar, pe când soţiei rareori i se recunosc meritele în efortul de acasă. Dar, dacă ea 
se străduieşte să facă tot ce e mai bine pentru familia ei, modelându-şi copiii după Modelul 
divin, atunci îngerul raportor va înscrie numele ei printre cele ale celor mai mari misionari ai 
lumii. Dumnezeu nu vede lucrurile aşa cum se văd ele din perspectiva limitată a omului. (ibid. 
p. 235).    

11. „Sfera de utilitate a mamei creştine n-ar trebui restrânsă doar la viaţa ei casnică. 
Influenţa salutară pe care o exercită în familie trebuie să fie extinsă şi la cei din jur şi din biserică. 
Căminul nu este o închisoare pentru mama şi soţia devotată.” (ibid. p. 236) Se întâmplă un 
fenomen ciudat în unele din cercurile evanghelice mai conservatoare. Femeile nu numai că sunt 
încurajate să stea acasă, dar, totodată, întreaga lume trebuie să se înscrie aici. Sunt încurajate să 
aibă cât mai mulţi copii (evanghelizare prin creştere biologică), apoi să îi instruiască acasă, să 
le creeze propriul cerc religios şi să le dea de lucru acasă. (vezi, de exemplu, Mary Pride, Totul 
în cămin, (Westchester, III: Crossway Books, 1985). Familia devine astfel o unitate în sine. Nu 
numai că evanghelizarea în afară este exclusă, dar treburile casnice îi ocupă mamei tot timpul, 
aşa încât ea nu mai are când să-şi educe multitudinea de copii pe care i-a adus pe lume. (vezi, 
Cheryil Lindsey, "Chiar totul în cămin?" , Duhul blândeţii, februarie 1995, p.14). Chiar dacă Biblia 
vorbeşte de mântuirea prin naşterea de copii (1Timotei 2:15), aceasta nu înseamnă neapărat 
cât de mulţi posibil. Ellen White a avut grijă să recomande planificarea familială. O familie 
n-ar trebui să aibă mai mulţi copii decât poate educa şi îngriji aşa cum se cuvine. „Un copil în 
braţele mamei în fiecare an înseamnă o mare nedreptate.” Femeile care ar putea să lucreze în 
evanghelizare „nu-şi vor ocupa braţele mereu şi nu-şi vor umple casa de copii, ci se vor elibera, 
pe cât posibil, de tot ceea ce le poate perturba marea lucrare la care au fost chemate.” Soţia, dacă 
i se oferă ocazia să facă astfel, poate, stând alături de soţul ei, să realizeze tot atât de mult ca şi 
el. Dumnezeu a înzestrat femeia cu talente pe care să le folosească în slujba Lui pentru a aduce 
cât mai mulţi fii şi fiice la El. Dar multe dintre femeile ce ar putea fi lucrători eficienţi sunt ţinute 
în cămin pentru a avea grijă de cei mici.” Vezi Căminul adventist, pp. 162-166.

12. Arthur L. White, Ellen G. White: Anii de început, 1827-1862 (Washington D.C: Review 
and Herald, 1985), pp. 135,136).

13. Marilee Pierce Dunker, Zile ale gloriei, anotimpuri ale nopţii (Grand Rapids: 
Zondervan, 1984), p. 103.

14. Ellen G. White,, Scrisoarea 33, 1897, trimisă fraţilor Collins, 9 iunie, 1897 din 
Manuscript Releases, vol. 7, p. 255.

15. Scrisoarea lui H. Haskell  către E.G. White, 14 mai 1906.
16.  Scrisoarea lui H. Haskell  către E.G. White, iulie1900.
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17. S-au făcut adesea nedreptăţi femeilor care au lucrat cot la cot cu bărbaţii lor, cu 
acelaşi devotament, şi care sunt recunoscute de către Dumnezeu la fel de necesare pentru 
slujire. Planul de a plăti doar pe lucrătorii biblici, nu şi pe soţiile lor care le împărtăşesc munca, 
este un plan în dezacord cu porunca lui Dumnezeu şi, dacă va fi pus în aplicare în conferinţele 
noastre, probabil că va descuraja pe surorile noastre de a se implica în lucrarea în care, de 
fapt, ar fi necesar să fie. Domnul este un Dumnezeu al dreptăţii şi, dacă pastorii primesc un 
salariu pentru lucrarea lor, soţiile lor conlucrătoare ar trebui, de asemenea, să fie plătite, chiar 
dacă nu solicită ele aceasta. „Adventiştii de ziua a şaptea nu trebuie să minimalizeze lucrarea 
femeii. Dacă o femeie îşi lasă gospodăria şi copiii pe mâna cuiva de încredere şi se angajează în 
lucrare, conferinţa ar trebui să înţeleagă că este numai corect să fie plătită pentru activitatea ei.” 
(Lucrătorii Evangheliei, pp. 452, 453). 

18. Evanghelizare, pp. 460, 461.
19. Următoarele sunt mostre de articole legate de predicarea femeilor în biserică. 

Articolele au apărut în periodice adventiste, înainte de moţiunea din 1881 cu privire la 
hirotonirea femeii: S.C. Wellcome, „Trebuie să tacă femeile în biserică?”, Review and Herald, 
23 februarie, 1860, pp. 109, 110; J. A. Mowatt, „Femeile ca vorbitoare şi predicatoare”, ibid., 3 
iulie, 1861, p.65; „Trebuie să predice femeile în biserică?”, ibid., 14 martie, 1871; I. Felkerhoof, 
„Lucrarea publică a femeilor”, ibid., 8 august, 1871, p. 58; „Trebuie să cuvânteze femeile 
în biserică?”, Semnele Timpului, 17 august, 1876, p. 277; J. H Waggoner, „Locul femeii în 
Evanghelie”, ibid., 19 decembrie, 1878, p. 380; J. White, „Femeile în biserică”, Review and Herald, 
29 mai, 1879, p. 172; N. J. Bowers „Pot femeile să facă lucrare publică în slujba lui Hristos?”, 
ibid., 14 iunie, 1881, p. 372.

20. Uriah Smith, „Să tacă femeile voastre în biserici”, Review and Herald, 26 iunie 1866, 
p. 28.

21. J. H. Waggoner, „Locul femeii în Evanghelie”, Semnele timpului, 19 decembrie, 1878, 
p.380.

22.  Ibid.
23. Evanghelizare, p. 473.
24. S.M.I. Henry, Misiunea femeii (Battle Creek: Review and Herald, 1899), p. 38. 

25. Mary Rossiter, Viaţa mamei mele: evoluţia unei singuratice (Chicago: Revell Co., 1900), 
p. 208.

26. Pentru detalii despre viaţa extraordinară şi genialitatea lucrării sorei Henry, vezi 
Laurel Damsteegt, „S.M.I. Henry, Pionieră în misiunea femeii”, ADVENTISTS AFFIRM, Spring 
1995, p.17; şi Margaret White, „Vârtejul Domnului”, (Washington, D.C: Review and Herald, 
1953). (Retipărită mai târziu sub acelaşi nume).

27. Site-ul Misiunii femeii din Diviziunea nord-americană, accesat pe 24 februarie, 2005: 
http://www.nadwm.org/article.php?id=25

28. Pentru istoria completă a hirotonirii după Utreht, vezi Laurel Damsteegt, 
„Detronându-i pe fraţi”, ADVENTISTS AFFIRM, 1998 toamna, p. 24 şi următoarele.

29. Centrul de resurse feminine (WRT) al Universităţii La Sierra, promovează deschis 
femeile în funcţii de conducere şi pastoraţie. De notat susţinerea directorilor pastorali din 
Conferinţa Generală, James şi Sharon Cress în următorul proces-verbal al conducerii WRC, 
05-23-05, format de document portabil extras de pe http://www.adventistwomenscenter.org/
wrcboardmembers.html, accesat pe 24 februarie 2005. Propunere-proiect – James şi Sharon 
Cress: pentru a lărgi paleta posibilităţilor de strângere de fonduri pentru mărirea listei de adrese 
WRC de la 1500 la câteva mii. Cei doi au propus ca WRC să pregătească o scrisoare – cu un 
formular de răspuns – care să fie distribuită în centrele de femei adventiste. Asociaţia Pastorală 
a CG îi va susţine, oferindu-le o listă cu acestea şi tipărind scrisoarea. Acordul: directorii WRC 
să ia legătura cu persoanele de pe lista de adrese lărgită propusă de James şi Sharon Cress. 
Invitaţii la WRC – vara 2005: 1. James Cress a invitat responsabilii WRC să supravegheze o 
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parte din cabina Asociaţiei pastorale a CG (şi să distribuie materiale WRC potrivite), alături de 
alte entităţi aflate sub umbrela ei, la sesiunea din 2005 a CG de la St. Louis. 2. Sharon Cress a 
invitat WRC să se alăture ei şi lui Duuane Schoonard de la Asociaţia pastorală a diviziunii nord-
americane, în organizarea unui prânz pentru clerul feminin, la sesiunea 2005. 

30. Pentru o privire clară asupra scopurilor femeilor în biserică, vezi, de exemplu, 
„Întâlnirea de lucru anuală şi aprecierile şi recomandările de la a 21-a întrunire anuală a 
Asociaţiei femeilor adventiste, 19 octombrie, 2003,” http://www.aaw.cc/GetAcquainted/
RandC.html, accesată pe 5 martie, 2005. „Asociaţia femeilor adventiste transmite următoarele 
recomandări: ... tuturor diviziunilor bisericii mondiale: Să recunoască talentele şi capacităţile cu 
care Dumnezeu a înzestrat generos pe femeile adventiste, ca şi pe bărbaţi, • Este recomandat 
ca bisericile din fiecare diviziune să aleagă, să încurajeze şi să pună femei în funcţii de 
conducere. • Ori de câte ori este posibil, cumpăraţi şi folosiţi Biblii cu limbaj incluzând sexul 
feminin, la întrunirile publice cu căutare şi găsire de răspunsuri din Scriptură. • Căutaţi să 
angajaţi femei pastor care să slujească nevoilor membrilor bisericii, atât femei, cât şi bărbaţi. 
Conferinţa generală a adventiştilor de ziua a şaptea: • Să se facă paşi concreţi pentru 
punerea în practică a doctrinei fundamentale #13 (Unitatea în trupul lui Hristos) şi pentru a 
arăta că responsabilităţile pe care le au bărbaţii şi femeile în a instrui şi purta de grijă turmei 
lui Dumnezeu, sunt împărţite, se recomandă ca, în acele zone unde sunt angajaţi bărbaţi şi 
femei în conducerea şi grija pastorală, biserica să le acorde acreditarea deopotrivă... • Pentru 
a arăta mai clar că femeile sunt membrii valoroşi ai bisericii alături de bărbaţi, se recomandă 
ca imnurile să fie revizuite aşa încât limbajul să includă şi genul feminin. Asociaţia femeilor 
Adventiste recomandă următoarele: ... 2.Conferinţa California de sud-est  să continue punerea 
în practică a folosirii scrisorilor de acreditare unisex... 7.Conferinţa California de sud-est să se 
străduiască să mărească numărul femeilor pastor până la 20%. „Conferinţa Californiei de sud-
est (SECC) ţine alegeri istorice şi alege prima femeie în slujbă de rang înalt”, Femeia adventistă, 
vol. 22, no. 2, iarna 2000, p. 6, raportează că, în noiembrie 2004, California de sud-est a votat o 
femeie ca secretar executiv la Conferinţă. Calificările ei unice includ următoarele: „Din 2000 a 
fost director asociat al departamentului de tineret în SECC, şi anterior a fost pastor asociat la 
biserica adventistă Corona timp de 5 ani. Roberts are mulţi ani de experienţă în conducerea 
departamentului de tineret şi în organizarea taberelor de vară, începându-şi activitatea de când 
era studentă în anii ’70.” Vezi, de asemenea, http://secc.adventist.org/administration.htm, 
accesată pe 6 martie, 2005.

31. „Centrul pentru clerul feminin de la Universitatea Andrews asigură susţinere şi 
îndrumare”, Reţeaua adventistă de ştiri, accesată pe 23 februarie, 2005:  http://news.adventist.org/
data/2004/10/1101845365/index.html.en. 
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Ani de-a rândul, furnizorul nostru de curent electric a fost 
Hidrocentrala Washington, membră a marii reţele hidroelectrice din zona 
de nord-vest a Americii. Am crescut fiind obişnuit să văd trecând prin 
cartier maşinile de întreţinere cu însemnele firmei pentru a face munca de 
rutină sau pentru a reface reţeaua după vreo furtună din timpul iernii. Dar 
deodată, fără înştiinţare preliminară, am primit un pliant care ne anunţa că 
Washington Water Power se chema de acum Avista. Nu ni s-a dat nici un 
motiv întemeiat pentru asta. Pliantul amintea ceva de o „nouă conducere” şi 
„servicii mai bune". Dar situaţia s-a înrăutăţit. 

Ferăstrăul meu de mână nu mai avea aceeaşi putere ca înainte şi ştiu 
sigur că îi lua mai mult timp pâinii să se prăjească în prăjitor. În loc de 110 
volţi, dacă mai aveam 106! S-ar putea să fie doar în imaginaţia mea, dar dacă 
nu, atunci cred că totul are de-a face cu schimbarea numelui. Avista. Numele 
cu cea mai mică tensiune pe care l-am auzit vreodată. Sună mai mult a nume 
de maşină din clasa subcompactă sau a revistă New Age.

S-ar putea ca evaluarea pe care eu am făcut-o companiei Avista să fie 
pură imaginaţie, dar cu siguranţă că nu este iluzoriu faptul că o bună parte 
din siguranţa de care ne bucurăm în lumea noastră nesigură este datorată 
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emblemelor în care am învăţat să avem încredere. Chiar dacă râdem de cei ce 
sunt „sclavi” ai produselor de firmă, de fapt, cei mai mulţi dintre noi suntem 
la fel de condiţionaţi să cumpărăm orientându-ne după marcă. Agenţiile de 
publicitate ne-au condiţionat foarte puternic în a alege mai degrabă ce este 
cunoscut, decât ce este obişnuit.

NuMeLe adventist de ziua a şaptea
 

Aşadar, cum rămâne cu numele adventist de ziua a şaptea? Este un nume 
pe care suntem mândri să îl purtăm, unul în care să ne punem încrederea fără 
ezitare? Fără îndoială că tot felul de răspunsuri au fost primite din partea 
celorlalţi, dar, printre adventiştii de ziua a şaptea, acest nume a stârnit, de-a 
lungul anilor, profunde sentimente de loialitate.

Şi a oferit o definiţie relativ uniformă cu privire la cine suntem 
noi. Suntem îndreptăţiţi să ne mândrim de faptul că biserica noastră nu a 
fost fracturată în mod serios de schisme sau crearea de biserici naţionale. 
Calificativele de genul „de sud”, „canadiană”, „ortodoxă”, „primară”, etc. 
nu au însoţit numele confesiunii – cel puţin nu ca un mod de a defini oficial 
un subgrup cu o poziţie doctrinară diferită.

Dar nu şi acum. (Şi nici măcar nu am primit un fluturaş prin poştă care 
să anunţe schimbarea!).

NoILe eTICheTe

Numele adventist de ziua a şaptea apare foarte rar astăzi neînsoţit 
de calificative. A devenit atât de normal, cel puţin în Diviziunea nord-
americană, ca membrii să se gândească sau refere unul la celălalt ca „liberal” 
sau „conservator”, astfel încât, adesea, acesta este adevărata identitate care 
contează atunci când un membru este prezentat altuia sau când este pomenit 
numele unei biserici.

Chiar dacă majoritatea s-ar identifica, probabil, ca fiind „moderaţi”, 
această desemnare nu este acceptabilă în practică. Fiecare este plasat în 
funcţie de poziţia adoptată faţă de chestiunile controversate cum ar fi 
închinarea contemporană de tip celebration, hirotonirea femeilor, muzică 
contemporană, bijuterii, homosexualitate, consumul de vin. Umblarea pe 
două fronturi nu este acceptabilă.

„Liberal” şi „conservator" nu sunt doar nişte calificative superficiale 
sau inofensive. Ele determină o schimbare profundă în felul în care adventiştii 
de ziua a şaptea se percep pe ei înşişi, mesajul şi misiunea lor. Identitatea 
este complicată şi mai mult de existenţa a două modalităţi contradictorii 
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de definire a acestor calificative. „Liberalul” se percepe ca fiind o persoană 
iubitoare, iertătoare şi cu dispoziţia de a ierta; membrii din biserică îl pot 
vedea însă ca permisiv, lipsit de interes şi lumesc. „Conservatorul” se 
percepe ca fiind loial, ascultător şi principial, pe când alţii îl pot vedea ca 
rigid, legalist şi caracterizat de îndreptăţirea de sine.

Aceste diferenţe nu pot fi înlăturate prin predicarea unei teologii 
deschise „pluralismului", sau trâmbiţând doctrina „unităţii în diversitate”. 
Ultima expresie, aşa cum a fost promovată de Ellen White, propune o unitate 
care cuprinde diferenţe rasiale, economice, educaţionale şi culturale. Ellen 
White s-ar răsuci în mormânt la gândul că, într-o zi, acesta ar putea cuprinde 
grave divergenţe doctrinale. Ea a declarat: „Dumnezeu conduce poporul 
nostru pentru a lua o poziţie într-o unitate desăvârşită, pe platforma adevărului 
veşnic." (Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 17, sublinierea noastră)

Actuala stare de lucruri este foarte gravă, nu pentru că există diferenţe, 
ci pentru că am decis să le acceptăm şi pentru că acceptarea lor presupune o 
schimbare a criteriilor obiective după care ne evaluăm. Asta dacă Dumnezeu 
nu va interveni, şi eu cred cu tărie că o va face. Biserica fondată de pionierii 
adventişti va continua să se schimbe până când ar putea veni ziua în care 
oamenii să se întrebe: „Unde au dispărut adventiştii de ziua a şaptea?”

De Ce TreBuIe evITATe CALIfICATIveLe 
LibeRaLi şI conseRvatoRi?

 
Prezint mai jos câteva dintre motivele pentru care cred că etichetarea 

prin liberali şi conservatori este dăunătoare.

este înşelătoare. O astfel de etichetare pretinde a oferi membrilor 
o alternativă care nu există. Cu toţii am depus acelaşi jurământ de botez. 
Pentru a putea fi acceptaţi ca membri, ni s-a cerut tuturor să subscriem fără 
rezervă unei întregi palete de puncte de doctrină întocmite cu grijă şi a căror 
lărgime şi profunzime nu sunt întrecute nicăieri în lumea creştină. Prin 
urmare, înseamnă că repudierea oricăreia dintre ele presupune respingerea 
identificării complete cu comunitatea adventistă de ziua a şaptea. A-ţi 
asuma această identitate, făcând, în acelaşi timp, doar un legământ parţial, 
înseamnă făţărnicie.

Şi a permite acestei făţărnicii să treacă fără a face nimic înseamnă doar 
accentuarea înşelăciunii. Orice calificativ ar purta cineva, atâta timp cât este 
precedat de „adventist de ziua a şaptea”, aceasta implică acceptare. Astfel 
că, dacă cineva era cunoscut în trecut ca o persoană care s-a abătut de la 
credinţă, poate primi acum un loc confortabil în staul ca „adventist de ziua a 
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şaptea liberal”. Sau cineva care în trecut era dat deoparte pentru că era dur şi 
lipsit de iubire, astăzi poate fi prezentat pur si simplu ca „adventist de ziua a 
şaptea conservator” şi primit la bord – cel puţin de către alţi „conservatori”.

Această practică încurajează o acceptare necritică a situaţiei personale 
şi o falsă siguranţă a mântuirii – cea mai teribilă înşelăciune dintre toate. 
Pentru că, indiferent de eticheta prinsă de reverul meu, dacă umblarea mea 
în biserică este „bună şi normală”, voi fi înclinat să cred că aceasta defineşte 
şi umblarea mea înaintea lui Dumnezeu.

Asta nu înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să încapă în aceleaşi 
tipare înguste. Există un întreg spectru al creşterii spirituale de-a lungul 
căruia ne mişcăm cu toţii spre „unirea credinţei... la starea de om mare, la 
înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13). Când păşim prima 
dată pe această cale, putem fi pe drept caracterizaţi ca „nou convertiţi”. Iar, 
cu timpul, devenim „înrădăcinaţi şi... întăriţi în credinţă” (Coloseni 2:7), 
alergând mereu „spre ţintă” (Filipeni 3:14). 

Creează divizare. Este de aşteptat că o acceptare completă a acestor 
grupuri profund divergente va produce o divizare în cămin. În absenţa unui 
standard unificat în funcţie de care membrii potenţiali să fie acceptaţi în 
biserică, iar cei actuali să fie confirmaţi, acum este important ca fiecare să fie 
etichetat ori „liberal”, ori „conservator” şi toate cele pentru a şti cum trebuie 
caracterizată o anumită comunitate. Iată un mare ajutor pentru cei care caută 
să se ataşeze la o comunitate, sau pentru cei care sunt în procesul decizional 
- să plece sau să rămână, şi pentru administratori în alegerea pastorilor. La 
rândul lor, pastorii, pot folosi această informaţie pentru pregătirea predicilor 
şi pentru a plănui o strategie în vederea prestării rolului de arbitru în 
preconizata luptă de partide.

În loc de a adresa tuturor chemarea la unire pe „platforma adevărului”, 
în multe cazuri, soluţia a fost legitimizarea fragmetărilor rezultate prin 
crearea a două congregaţii interne separate, fiecare cu propriul serviciu 
de închinare. În situaţiile în care una dintre părţi o depăşeşte numeric pe 
cealaltă, una din ele se poate retrage şi dispersa spre alte biserici adventiste 
sau poate forma o nouă biserică. În consecinţă, creşte tensiunea şi starea de 
înstrăinare în bisericile noastre, în timp ce scade spiritul de liber acces şi 
camaraderie pe care l-am cunoscut odată.

Subminează disciplina bisericii. Întotdeauna au existat în mijlocul 
nostru persoane lumeşti şi lipsite de interes, dar, în trecut, aceste persoane 
ştiau de obicei că nu se ridicau la înălţimea aşteptărilor şi că, prin 
comportamentul lor, au renunţat la pretenţia de a participa la întreaga 
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gamă a slujbelor din biserică. Astăzi, aceste persoane sunt numite „liberali”, 
ignorând posibilitatea ca cineva să le conteste dreptul de a fi membri sau 
chiar să deţină slujbe în biserică. De cealaltă parte, unii „conservatori” au 
scăpat de disciplinarea cuvenită pentru dispoziţia de a-şi judeca mereu fraţii 
şi pentru spiritul lipsit de milă.

Această acceptare uşuratică se aplică în domeniul doctrinei la fel 
de uşor ca în domeniul comportamentului. Vocile care vorbesc cu tupeu 
împotriva doctrinelor de mult stabilite nu sunt întotdeauna contracarate de 
voci la fel de puternice care să respingă erorile şi să apere adevărul biblic. Se 
pare că ne îndreptăm spre momentul când vom abandona ideea că ar putea 
fi în mijlocul nostru vreo erezie.

Aşa că, dacă cineva sugerează nevoia de disciplină, cu siguranţă 
că i se va aduce aminte că acum se îngăduie un spectru mai larg al 
comportamentului şi orientării doctrinare – în care unii sunt mai „liberali” şi 
alţii mai „conservatori”.

Rareori se pune întrebarea cine este mai adventist. În orice caz, o astfel 
de bâlbâială cu privire la identitatea noastră ne-a făcut să ne tragem tot mai 
greu la răspundere unii pe alţii.

Înşală şi produce confuzie în rândul lumii. O dată cu accentuarea 
polarităţii, cresc şansele ca lumea să îşi facă o opinie denaturată despre 
adventiştii de ziua a şaptea, depinzând, desigur, de cine dă definiţia. În 
efortul de a ne crea o imagine publică mai bună, trecem în plan secundar 
lucrurile pe care nu le facem (nu mâncăm porc, nu bem cafea, nu purtăm 
bijuterii, nu fumăm, etc.) încercând să ne prezentăm ca nişte vecini dispuşi 
să ajute, care ştim să ne distrăm – oameni normali în orice privinţă, cu 
excepţia faptului că mergem la biserică sâmbăta. Dar, dacă vom continua să 
îndepărtăm ruşinaţi lucrurile pe care nu le facem, s-ar putea să vină vremea 
când nu vom mai fi cunoscuţi deloc, alunecând şi pierzându-ne în acest 
spectru şters al „protestantismului modern”.

Cele două imagini trebuie contopite. Nu este nimic dăunător în a fi 
identificaţi atât după lucrurile pe care le respingem, cât şi după contribuţiile 
pozitive pe care le aducem comunităţii. A face mai puţin sau a fi mai puţin 
aduce un mare deserviciu misiunii bisericii.

Exemplul cel mai relevant  de  înşelare a lumii este îndepărtarea 
titlului de Adventist de Ziua a Şaptea de pe frontispiciul bisericilor, aşa cum 
chiar se întâmplă uneori în prezent, prezentându-ne ca un fel de grupare 
evanghelică generică – „Comuniune creştină” sau o biserică „comunitară” 
[n.tr., locală - care se identifică mai mult după aşezarea geografică decât după 
cea doctrinară].
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Şi nu este foarte neobişnuită plantarea de noi biserici fără identificarea 
lor ca adventiste de ziua a şaptea. Pe de o parte, luăm atitudine juridică 
împotriva folosirii neautorizate a numelui nostru (lucru pe care cred că 
trebuie să îl facem), în timp ce, pe de altă parte, îi aprobăm şi sprijinim pe 
aceia care refuză total să folosească numele nostru! Membrii noştri rămân 
perplecşi şi cu o stare de discomfort din cauza acestei ciudate contradicţii.

„Nici un nume pe care ni l-am lua nu ar fi potrivit ca acela care 
exprimă mărturisirea noastră, credinţa noastră, distingându-ne ca un popor 
special. Acest nume – Adventist de Ziua a Şaptea – este o mustrare constantă 
pentru lumea protestantă... Numele Adventist de Ziua a Şaptea aduce în 
prim plan componentele cruciale ale credinţei noastre şi răspunde oricărei 
minţi cercetătoare.” (Daruri Spirituale, vol. 4b, p. 54, 55)

Serva Domnului afirmă în continuare: „Nu trebuie să existe schimbare 
în direcţiile generale ale lucrării noastre. Ea trebuie să fie clară şi deosebită 
aşa cum o declară profeţia... noi trebuie să apărăm cu tărie principiile 
noastre, în văzul întregii lumi.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 17, 
sublinierea autorului)

Dăunează câştigării de suflete. Dacă există un motiv mai presus de 
toate pentru care membrii noştri au reticenţa de a invita neadventişti la 
programele de evanghelizare, şi în special la serviciile divine, acesta este 
teama de mărturia unei biserici divizate.

Ellen White descrie foarte pertinent această dilemă: „Atât timp 
cât există diferenţe între noi, cei din afară vor zice ‘Vom crede ca şi voi 
atunci când vă veţi pune de acord între voi cu privire la ce este adevărul’.” 
(Manuscript releases, vol. 3, p. 28-29)

Aduce la tăcere predicarea celei de-a doua solii îngereşti. Cartea 
Apocalipsa afirmă că Babilonul a ajuns „un lăcaş al dracilor, o închisoare 
a oricărui duh necurat şi o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte” 
(Apocalipsa 18:2). Metaforele sunt repetate şi atotcuprinzătoare. Apostolul 
Ioan vrea să fie sigur că cititorul nu pierde din vedere esenţialul: Babilonul 
nu are nici o calitate mântuitoare. Orice adevăr a fost corupt, oricare doctrină 
transformată într-o minciună. Ellen White scria: „Aici este descrisă situaţia 
teribilă a lumii religioase.” (Marea Luptă, p. 603)

Dacă vrem să cunoaştem rezultatul liberalismului, avem în faţa 
ochilor exemplul bisericilor protestante dominante.

Aceste biserici au slujit la formarea Americii. Pe întreg parcursul 
istoriei noastre naţionale, ele au servit drept călăuză spirituală pentru 
milioane de oameni, inclusiv preşedinţi, legislatori şi oameni de afaceri. 
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Acum ele sunt în mare parte ignorate. Nu prea mai au lucruri de oferit, 
pentru că au abandonat autoritatea morală a Bibliei şi sunt tolerante până în 
măduva oaselor.

Un istoric episcopalian observa că „în America modernă, creştinismul 
este în mare parte inofensiv. Acesta tinde să fie lejer, jovial, accesibil şi 
compatibil. Nu cere sacrificiu de sine, disciplină, umilinţă, înfăţişare 
nelumească, zel pentru suflete, teamă sau dragoste de Dumnezeu. Nu există 
sentimentul de vină şi nici de pedeapsă, iar răsplata este că Raiul este practic 
asigurat. ... Credinţa a fost copleşită de cultură.”1

Adventiştilor de ziua a şaptea le-a fost dată însărcinarea de a răspândi 
cea de-a doua solie îngerească, aparţinătorilor acestor biserici. Dar ce le vom 
putea spune, dacă mărturia noastră este divizată între legalismul aspru şi 
liberalismul insipid?

Pe de o parte, evangheliştii noştri sună alarma căderii Babilonului; 
pe de altă parte, unii dintre pastorii noştri şi din membrii laici caută 
înţelepciunea Babilonului ca un ghid pentru creşterea bisericii şi pentru 
stilul de închinare, în mare parte din cauză că „există dorinţa de a ne modela 
după alte biserici ...” iar „pastorii tineri caută să fie originali şi să introducă 
idei şi planuri noi de lucru.” (Mărturii selectate, vol. 2, p. 18-19) 

„Există o dorinţă de a copia modelele altor biserici.” (Mărturii selectate, 
vol. 2, p. 18-19)

Astăzi, când Babilonul se afundă tot mai adânc în abisul erorii, 
fiecare adevăr, fiecare rază de lumină pe care o avem trebuie să lumineze 
cu o strălucire puternică. Fiecare doctrină pe care o susţinem trebuie să 
fie prezentată într-un contrast izbitor cu erorile şi întunericul bisericilor 
populare. Îi vom avertiza şi câştiga prin predicarea plină de iubire a celor 
trei solii îngereşti, sau vom irosi timpul lor şi al nostru cu evanghelişti 
circari, pantomimă, păpuşi şi rock „creştin”? Ne aşteptăm noi ca ei să iasă 
din confuzia Babilonului pentru a intra apoi în ceva asemănător?

„Cuvântul lui Dumnezeu şi legea Sa călcată în picioare trebuie să fie 
înălţate în asemenea manieră, încât oamenii – membri ai altor biserici, să fie 
aduşi faţă în faţă cu adevărul care să le impresioneze minţile şi inimile. Ei 
vor vedea superioritatea sa faţă de multitudinea erorilor care îşi fac tot mai 
simţită prezenţa.” (Manuscript Releases, vol. 7, p. 92)

Se poate crede că un membru de rând nu poate face prea multe pentru 
a ţine piept valului. Termenii „liberal” şi „conservator” sunt încrustaţi atât 
de adânc în gândirea şi vocabularul nostru, încât se pare că vor rezista până 
când cernerea va curăţa şi unifica biserica. Între timp, adventiştii de ziua a 
şaptea care îşi iau religia în serios nu au altă alegere decât să poarte eticheta 
de „conservator”, cu toate epitetele sale.
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Studiaţi viaţa lui Isus. Ceea ce putem şi trebuie să facem în mod 
continuu este evaluarea propriei vieţi pentru a obţine echilibrul. Ca şi în 
toate celelalte lucruri, cea mai bună metodă pentru aceasta este studiul vieţii 
lui Isus. Remarcaţi felul în care El a obţinut un echilibru moral desăvârşit în 
viaţa Sa:

Întreaga viaţa a Mântuitorului a fost caracterizată de 
o bunăvoinţă dezinteresată şi de frumuseţea sfinţeniei. El 
este modelul nostru de bunătate. Încă de la începutul lucrării 
Sale, oamenii au început să înţeleagă mai bine caracterul lui 
Dumnezeu. El Îşi aplica învăţăturile în propria viaţă. El a 
dat pe faţă consecvenţă fără încăpăţânare, bunăvoinţă fără 
slăbiciune, tandreţe şi simpatie fără sentimentalism. El era 
foarte sociabil şi totuşi poseda o rezervă care descuraja orice 
familiaritate. Temperanţa sa nu a condus niciodată la bigotism 
sau austeritate. El nu era conform cu lumea şi totuşi era atent la 
nevoile celui mai puţin important dintre oameni. 

(Sfaturi către Educatori, p. 262)

Modelul nostru. Ce model demn de urmat avem noi! Nu este, oare, 
timpul să dăm la o parte aceste calificative nefolositoare şi înşelătoare – 
„liberali” şi „conservatori” - şi să acceptăm din nou numele pe care Domnul 
Însuşi l-a ales pentru noi şi să facem ca acest nume să rămână pe deplin 
demarcat de fiecare credinţă pe care noi, ca denominaţiune, o susţinem?

„Trebuie să luăm poziţie ca adventişti de ziua a şaptea. Numele acesta 
este o adevărată expresie a credinţei noastre. Am primit instrucţiuni de a 
chema poporul lui Dumnezeu să îşi aducă faptele în concordanţă cu numele, de 
care nu trebuie să se ruşineze. Credinţa adventistă de ziua a şaptea va aduce 
binecuvântări ori de câte ori este implicată în clădirea caracterului.” (Battle 
Creek Letters, p. 52, sublinierea autorului).

Dumnezeu să mă ajute, aceasta este poziţia pe care o iau, numele pe 
care aleg să îl respect, binecuvântarea pe care o doresc. Mi-ar face plăcere 
dacă m-aţi numi pur şi simplu adventist de ziua a şaptea.

NoTe:

1. Thomas C. Reeves, The Empty Church, (New York: The Free Press, 1996), p. 67.



Capitolul 20

Unitatea adevărată şi cea 
contrafăcută

Cine produce cu adevărat divizare în biserică?

Autor: Dr. SAmuel KorAnteng-PiPim
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A scris cărţile: Oare trebuie să tăcem? 
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Primeşte Cuvântul)

trADucere: mihAi BijAcu 
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colaborator Pro Logos)

„Când să uneşti şi când să divizezi, aceasta este întrebarea, iar 
pentru un răspuns corect este nevoie de înţelepciunea lui Solomon. ... 
A diviza ceea ce trebuie divizat şi a uni ceea ce trebuie unit aceasta este 
partea înţelepciunii. Unirea elementelor nesimilare nu este niciodată 
folositoare, chiar şi când este posibilă, şi acelaşi lucru se poate spune 
despre divizarea arbitrară a elementelor asemănătoare. Acest lucru 
este, cu siguranţă, la fel de adevărat în chestiunile morale şi religioase 
ca şi în cele politice sau ştiinţifice.” – A. W. Tozer

Răzvrătirea din ceruri a dat naştere divizării. Şi, o dată cu această 
separare, şi-au făcut intrarea conflictele, războaiele şi vărsarea de sânge. 
Evenimentele recente din Orientul Mijlociu, Balcani, Africa şi alte locuri 
mărturisesc despre nevoia urgentă de unitate şi armonie în această lume.
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Religia Bibliei înseamnă restabilirea unităţii – unitate între Dumnezeu 
şi om, între soţ şi soţie, unitate între membrii bisericii şi unitate între membrii 
familiei umane. O astfel de unitate se bazează pe adevăr, aşa cum este el 
revelat în învăţăturile Scripturii.

Dar şi Satana are propria versiune a unităţii. Unitatea sa contrafăcută 
nu este altceva decât un pluralism teologic, o coexistenţă paşnică a adevărului 
şi erorii. Susţinută la unele nivele ale Bisericii Adventiste, această doctrină 
nelegitimă subminează credinţele biblice şi practicile noastre de stil de viaţă, 
sensul misiunii şi forma noastră unică de organizare a bisericii.

Cei ce promovează această unire nelegitimă nu fac altceva decât să 
producă divizare în bisericile noastre şi confuzie în alte biserici. Şi totuşi 
ei adoptă o strategie ingenioasă pentru a reduce la tăcere opoziţia, prin 
acuzarea celor ce se opun agendei lor nebiblice de promovare a divizării 
şi a controverselor. Teama de a fi etichetat astfel a intimidat mulţi membri 
ai bisericii, determinându-i să cedeze în faţa erorii. Alţii, descurajaţi de 
coabitarea adevărului şi erorii, sunt tentaţi să îşi părăsească biserica, 
considerând-o a fi Babilonul.

În acest articol, voi încerca să explic ce presupune adevărata unitate 
biblică, în antiteză cu contrafacerea. De asemenea, voi oferi sugestii acelora 
care, în mod sincer, se zbat în durere, căutând să găsească soluţii la problema 
ridicată de posibila deturnare a bisericii lor de către unele ideologii şi practici 
nebiblice.

HrISToS ne CHeAMĂ 
la unitate

Ioan capitolul 17 ne prezintă cea mai sublimă rugăciune a lui Hristos 
pentru Biserică. Sunt surprinse ultimele sfaturi către apostoli, înainte 
de crucificarea Sa. În mai puţin de douăzeci şi patru de ore avea să fie 
ucis. Astfel că, în această rugăciune, Hristos dă pe faţă cea mai profundă 
preocupare a Sa. El s-a rugat:

„Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor 
crede în Mine, prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum 
Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în noi, 
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava 
pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum noi suntem 
una, Eu în ei, şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit 
una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum 
M-ai iubit pe Mine." (Ioan 17:20-23)
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Fără îndoială, principala preocupare a lui Hristos în această ultimă 
rugăciune era aceea pentru unitate. De cel puţin cinci ori, El S-a rugat pentru 
urmaşii Săi ca „ei să fie una ca şi noi” (v. 11), „ca toţi să fie una” (v. 21a), „ca 
şi ei să fie una în noi” (v. 21b), „ca ei să fie una, cum noi suntem una” (v. 22) 
şi „pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una” (v. 23). Această unitate pentru 
care Hristos s-a rugat în pasajul din Ioan 17 este o unitate întemeiată pe 
Cuvântul lui Dumnezeu şi făurită de Duhul Sfânt.

Unitatea bisericii pentru care s-a rugat Hristos nu era, în primul rând, 
o simplă unitate a noastră a tuturor. Nu era o simplă integrare sau părtăşie a 
credincioşilor din diferite grupuri etnice. Mai degrabă, unitatea pentru care 
s-a rugat Hristos este, în primul rând, o unitate cu învăţătura apostolilor. 
Aceasta este evident în versetul 20, unde El face aluzie la două grupuri de 
credincioşi, referindu-se prin cuvintele „ei” (apostolii) şi „cei ce” (toţi ceilalţi 
credincioşi). După cum spunea un binecunoscut erudit evanghelic: „Pare 
dincolo de orice îndoială că 'toţi' din versetul 21, a căror unitate Hristos o 
doreşte, este o combinaţie a termenilor 'ei' şi 'cei ce'.” (John Stott, Christ the 
Liberator, p. 82).

Cu alte cuvinte, unitatea pe care Hristos doreşte să o vadă în biserica Sa 
trebuie să fie în armonie cu învăţăturile apostolilor inspiraţi ai lui Hristos. Este 
o unitate doctrinală, una care este întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ca şi 
biserica apostolică, credincioşii lui Dumnezeu din biserica timpului din urmă 
trebuie să stăruie „în învăţătura apostolilor şi în legătura frăţească”.

Orice ideologie – fie că e teologia pro-homosexualitate, teologia 
egalitarismului feminist sau teologia liberală – care nu este în armonie cu 
învăţătura lui Dumnezeu, este un obstacol în împlinirea rugăciunii pentru 
unitate a lui Hristos. Trebuie ca, plini de curaj, credincioşii să o respingă, 
indiferent cine o promovează.

Dar, pe lângă unitatea doctrinală, adică unitate cu apostolii, Isus 
Hristos s-a rugat, de asemenea, ca ucenicii Săi „să fie una în noi” (Ioan 17:
21b). Aceasta este o unitate cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ea apare atunci 
când biserica trăieşte permanent în armonie cu Duhul dătător de viaţă care o 
călăuzeşte, Duh pe Care L-au trimis Tatăl şi Fiul (Ioan 14:15, 26; 15:26; 16:7). 
Este astfel o unitate spirituală.

Numai dacă urmaşii lui Hristos sunt „în Noi” (adică în Tatăl, Fiul 
prin Duhul) pot fi cu adevărat „una" şi între ei (v. 21a). Cu alte cuvinte, 
unitatea orizontală (între urmaşii lui Hristos) trebuie să fie întemeiată pe o 
unitate verticală (a fi una cu Hristos). O astfel de unitate spirituală înseamnă 
că trebuie să acceptăm mustrarea Duhului şi călăuzirea Sa în tot adevărul 
(16:8-13), inclusiv călăuzirea Sa prin darul escatologic al profeţiei, pe care 
Dumnezeu l-a oferit. (Apocalipsa 12:17; 19:10)
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Dar, această deschidere la călăuzirea Duhului, necesită precauţie. 
Trebuie să respingem, pe motivul nelegitimităţii, orice chemare la 
îmbrăţişarea vreunei „noi lumini” despre, să zicem, homosexualitate, divorţ 
şi recăsătorire, hirotonirea femeilor, stil de închinare, bijuterii, etc., doar dacă 
noile învăţături sau practici nu se armonizează în mod evident cu Biblia şi 
Spiritul Profetic. Am primit avertizări în sensul acesta:

„Credinţa într-o minciună nu va avea o influenţă 
sfinţitoare asupra vieţii sau caracterului. Nici o eroare nu este 
adevăr şi nu poate deveni adevăr prin repetare sau prin credinţa în 
ea. Sinceritatea nu va salva niciodată un suflet de consecinţele 
faptului că a crezut o eroare. Fără sinceritate nu există religie, 
dar sinceritatea într-o religie falsă nu va mântui niciodată pe 
nimeni. Pot fi perfect sincer urmând un drum greşit, dar aceasta 
nu va transforma drumul într-unul bun şi nici nu mă va aduce 
unde voiam să ajung.” 

(Mărturii alese, v. 2, p. 56, sublinierea autorului)

Motivul pentru care căutăm unitate doctrinală şi spirituală este ca 
„lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (v. 21). Isus afirmă „Eu în ei, şi Tu în 
Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu 
M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine” (v. 23).

Cu alte cuvinte, unitatea vizibilă rezultă atunci când urmaşii lui Hristos 
vor fi în armonie cu apostolii şi cu Tatăl şi Fiul. Acest fel de unitate va fi 
imediat evidentă pentru lume şi o va convinge de adevărul soliei creştine. 
Astfel, adevăraţii urmaşi ai lui Hristos nu vor alege să se separe de trupul 
organizat al lui Hristos, biserica Sa vizibilă.

FUndAMenTele UnITĂţII 
BISerICII noASTre

Ca mişcare globală, cuprinzând oameni din orice „neam, seminţie, 
limbă şi norod” (Apocalipsa 14:6), adventiştii de ziua a şaptea caută să 
manifeste această unire vizibilă în faţa acestei lumi necredincioase. Fără o 
unitate mondială a bisericii, această mişcare profetică s-ar dezintegra într-o 
suită de opinii locale, slăbiciuni şi confuzie.

Adventiştii de ziua a şaptea iau foarte în serios rugăciunea lui Hristos 
din Ioan 17. 

Ellen White scria cu privire la această rugăciune:
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„Domnul cheamă oameni cu o credinţă veritabilă şi cu 
minţi sănătoase, oameni care să recunoască deosebirea dintre 
adevăr şi minciună. Fiecare ar trebui să fie treaz, studiind 
şi punând în practică lecţiile oferite în capitolul 17 din Ioan, 
menţinând o credinţă vie în adevărul timpului prezent.” 

(Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 293)

Tăria şi credibilitatea noastră ca biserică depind, într-o mare măsură, 
de unitatea noastră organizată. Cum altfel vom convinge lumea că avem 
o solie care vindecă rănile divizării, dacă noi înşine alegem să mergem în 
diferite direcţii? De-a lungul istoriei noastre, trei factori majori au contribuit, 
în principal, la realizarea unităţii noastre mondiale: 

1. Doctrinele noastre şi stilul nostru de viaţă unice. În ciuda evidentelor 
diferenţe culturale, adventiştii de pretutindeni au susţinut aceleaşi doctrine 
şi au îmbrăţişat acelaşi stil de viaţă. Noi am manifestat o personalitate 
colectivă distinctivă. Unanimitatea aproape totală în credinţe şi practicile de 
stil de viaţă a fost posibilă doar datorită adeziunii noastre la Cuvântul lui 
Dumnezeu.

2. Conştientizarea misiunii. Acceptând mandatul lui Isus Hristos 
(Matei 28:18-20), am înţeles dintotdeauna că raţiunea existenţei noastre 
este aceea de a proclama, în mod clar şi persuasiv, Cuvântul lui Dumnezeu, 
în contextul timpului sfârşitului (Apocalipsa 14:6-12). Trimiterea anuală a 
sute de misionari în întreaga lume şi mişcarea lucrătorilor noştri „din orice 
loc spre orice loc” a constituit o permanentă aducere aminte pentru toţi că 
biserica noastră este o biserică mondială, iar misiunea ei poate fi îndeplinită 
doar printr-un corp unit de credincioşi din toate neamurile acestei lumi.

3. Structura noastră organizatorică unică. În ciuda limitelor ei, structura 
organizatorică unică a Bisericii Adventiste – unind bisericile locale, 
conferinţele şi uniunile ca diviziuni ale Conferinţei Generale – nu numai 
că a menţinut stabilitatea bisericii, ci a asigurat, de asemenea, unitatea şi 
puritatea doctrinală, facilitând o distribuţie echitabilă a resurselor pentru 
aducerea la îndeplinire a misiunii bisericii.

Aceşti factori, alături de binecuvântarea Domnului, pot explica de 
ce Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea se bucură astăzi de o creştere fără 
precedent în toată lumea.

AMenInţĂrI lA AdreSA UnITĂţII noASTre

Există totuşi semne alarmante că unitatea noastră ca popor este 
ameninţată. De exemplu, în contextul pătrunderii în biserică a apatiei şi 
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a spiritului laodicean, în unele locuri există o anumită tensiune cu privire 
la practicile şi doctrinele noastre distincte. De asemenea, pe măsură ce 
găselniţele lumeşti şi divertismentul îşi fac loc în predicarea şi stilul nostru 
de închinare, ne pierdem încet-încet conştiinţa misionară. În alte locuri, 
ideologiile liberale, ca şi tot felul de conflicte – tribale, rasiale, naţionaliste şi 
de clasă (economice, sociale sau educaţionale) pun la încercare tăria unităţii 
noastre organizatorice.

Ca rezultat al acestor factori şi al altora, suntem martorii unei activităţi 
crescânde a dizidenţilor şi a mişcărilor separatiste. Inspirate atât de „dreapta 
independentă”, cât şi de „stânga liberală”, aceste mişcări distrug unitatea 
la nivelul comunităţii locale, accentuând pericolul congregaţionalismului 
(comunităţi independente separatiste). Dacă nu se ia nici o măsură 
în întâmpinarea spiritului de sfidare sau chiar de rebeliune, astfel de 
manifestări, fiind ocrotite şi încurajate la nivel de conferinţă, uniune sau 
diviziune, există riscul adiţional al fracturării unităţii noastre globale.

În lucrarea mea anterioară, „Primeşte Cuvântul” [n.tr., Receiving 
the Word, tradusă în limba română în 1997, şi publicată la Editura Viaţă 
şi Sănătate], explicam că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este prinsă 
în mijlocul unui foc încrucişat între atacurile „stângii liberale” şi cele ale 
„dreptei independente”.

Deşi adesea s-au făcut eforturi pentru a-i informa (nu întotdeauna 
corect) pe membrii bisericilor noastre despre activităţile dreptei inde-
pendente, se iau puţine măsuri pentru a-i alerta pe adventiştii în necunoştinţă 
de cauză despre influenţa stângii liberale subversive. Ellen G. White afirma 
că „avem a ne teme mult mai mult de ce poate veni dinăuntru decât din 
afară” (Selected Messages, v. 1, p. 122). Dacă avertizarea se aplică situaţiei 
noastre actuale, atunci Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, prinsă la mijloc 
în acest foc încrucişat, ar trebui să se îngrijoreze mai mult de liberalii din 
interior decât de independenţii din afară. 

Întrucât putreda doctrină unificatoare a liberalismului creează 
confuzie şi divizare la nivelul comunităţii locale, ameninţând unitatea 
la nivel mondial a bisericii noastre, restul articolului va pune în antiteză 
această doctrină, cu varianta ei biblică.

UnITATeA ConTrAFĂCUTĂ 
A lIBerAlISMUlUI

Satana are câte o contrafacere pentru fiecare adevăr al Bibliei: minuni, 
îngeri, dragoste, credinţă, sabat, etc. El va contraface pe Însuşi Mântuitorul 
nostru (Matei 24:24). Astfel că nu ar trebui să ne surprindă faptul că, în 
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planul său de a înşela, Satana va veni cu o unitate contrafăcută. Această 
unitate contrafăcută, promovată fiind de către liberalismul teologic, adoptă 
o strategie dublă. În primul rând, liberalismul susţine că Dumnezeu şi toţi 
oamenii de bună-credinţă susţin unitatea, în timp ce Diavolul şi toţi oamenii 
de rea-credinţă promovează divizarea. În al doilea rând, confundă adevărata 
unitate cu lipsa conflictului sau cu tolerarea erorii. Care este adevărul cu 
privire la aceste lucruri?

Unitatea nu este întotdeauna pozitivă. Cei ce au urmărit campania 
pentru alegerile prezindenţiale din 2000 ar putea fi familiari cu sloganul 
politic: „Sunt pentru unitate, nu pentru divizare”. Mulţi interpretează 
acest slogan ca însemnând faptul că unitatea este întotdeauna pozitivă, 
iar divizarea este întotdeauna negativă. Unii creştini, fiind de părere că 
Dumnezeu susţine întotdeauna unitatea, iar Satana divizarea, sprijină şi 
promovează orbeşte orice practică sau opinie care sunt aduse la îndeplinire 
în numele unităţii. Unii ca aceştia nu vor ridica nici o obiecţie falselor 
ideologii precum homosexualitatea, hirotonirea femeilor, înalta critică, 
stiluri de închinare îndoielnice, divorţul şi recăsătorirea, etc., pentru că o 
astfel de atitudine ar aduce divizare. Iar divizarea este întotdeauna negativă, 
nu-i aşa?

Dar este această opinie corectă? Putem spune că unitatea este 
întotdeauna pozitivă, iar divizarea negativă? Să nu uităm că întotdeauna 
scopul lui Satana este acela de a înşela. Dacă toţi oamenii de bună credinţă ar 
promova unitatea, iar toţi oamenii de rea credinţă divizarea, sau viceversa, nu 
ar fi uşor pentru toţi să identifice erorile? Dacă am putea arăta că Dumnezeu 
uneşte întotdeauna şi Satana desparte întotdeauna, nu-i aşa că ne-ar fi uşor 
să ne orientăm în această lume confuză şi generatoare de confuzie?

Luaţi în considerare următoarele trei adevăruri împotriva acestei 
noţiuni greşite despre unitate:

1. Uneori, Dumnezeu produce divizare. Cel care a produs prima 
despărţire este Dumnezeu, care a despărţit lumina de întuneric. Această 
despărţire a impus modul de acţionare al lui Dumnezeu în lucrurile naturale 
şi spirituale. Lumina şi întunericul sunt incompatibile. Dacă vom încerca să 
le avem pe amândouă simultan, în acelaşi loc, încercăm imposibilul şi vom 
sfârşi prin a nu avea nici una dintre ele, ci doar estompare şi obscuritate.

2. Uneori, Satana aduce unitatea. Încă de când Satana i-a ispitit pe 
primii noştri părinţi să ia un fruct din pomul cunoştinţei binelui şi răului, 
întotdeauna el a căutat să unească ceea ce Dumnezeu Însuşi a despărţit. 



AICI STĂM! - o evaluare a tendinţelor din Biserică394

Astfel, citim în Scripturi că „fiii lui Dumnezeu” s-au căsătorit cu „fiicele 
oamenilor” (Geneza 6:1-5). Citim, de asemenea, că preoţii lui Iuda „nu fac 
nici o deosebire între ceea ce este sfânt şi ceea ce nu este sfânt, nici nu învaţă 
pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat" (Ezechiel 
22:26).

3. Unitatea nu este întotdeauna pozitivă, iar divizarea nu este întotdeauna 
negativă. A uni lucruri ce nu ar trebui niciodată unite nu poate fi deloc un 
lucru pozitiv, chiar şi acolo unde acest lucru este posibil. În mod similar, 
divizarea arbitrară a lucrurilor ce ar trebui unite nu poate fi deloc un lucru 
negativ. Aceasta nu este adevărat doar în arealul politicii şi al naturii, ci în 
special în lucrurile morale şi religioase. A despărţi ce trebuie despărţit şi a 
uni ceea ce trebuie unit presupune a avea o cunoştinţă clară a Cuvântului lui 
Dumnezeu şi darul spiritual al deosebirii duhurilor.

Mult sânge a fost vărsat în războaiele tribale din Africa, pentru că, în 
timpul epocii coloniale, nu s-au făcut doar încercări de a despărţi oamenii 
aparţinând aceloraşi triburi sau naţiuni, ci şi de a uni cu forţa triburi sau 
naţiuni care, istoric vorbind, nu s-au înţeles niciodată. În acelaşi fel, vom 
produce confuzie în biserică dacă vom încerca să unim adevărul şi eroarea, 
lumina şi întunericul. Unitatea obţinută în acest fel nu este deloc unitate. 
Este compromis. Este păcat. Şi poate avea un efect fatal pentru mântuirea 
personală.

Trebuie să dăm dovadă de atenţie în căutarea noastră după unitate, 
să nu încercăm să armonizăm binele şi răul. Apostolul Pavel scria: „Căci 
ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum pot sta împreună 
lumina cu întunericul?” (2Corinteni 6:14). Ellen White accentua acest aspect: 
„Lumina şi întunericul nu se pot armoniza. Între adevăr şi eroare există un 
conflict de neîmpăcat. A susţine şi apăra pe unul înseamnă a ataca şi răsturna 
pe celălalt." (Tragedia Veacurilor, p. 126)

Unitatea nu este acelaşi lucru cu absenţa conflictului. Pentru a 
contraface învăţătura biblică despre unitate, Satana caută să o substituie 
cu o coexistenţă paşnică a adevărului şi erorii. Cei ce au îmbrăţişat această 
opinie eronată sunt de părere că unitatea înseamnă a da la o parte diferenţele 
teologice şi a pretinde că ele nu mai există sau nu mai contează. Rezultatul 
este pluralismul în credinţă şi practică, când alege „fiecare ce îi place” 
(Judecători 21:25).

Astfel, în unele din bisericile noastre, există grupe de Şcoala de 
Sabat distincte, pentru a permite teologii distincte. Membrii nu sunt „nici 
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pentru, nici împotriva" vreunui lucru. Iar unii lideri cred că dau dovadă de 
maturitate spirituală dacă se declară ca fiind „nici liberal, nici conservator”. 
Apatia teologică şi indiferenţa pentru adevăr sunt ridicate la rangul de 
virtute creştină. Pluralismul sau diferenţa în punctele de credinţă şi dorinţa 
de a te înţelege cu toată lumea sunt luate drept indicative ale adevăratei 
unităţi. Oricine pune la îndoială conceptele teologice contradictorii sau 
eronate din biserică este văzut ca un „intolerant", ca unul care promovează 
divizarea. Se impun două comentarii:

1. Coexistenţa nu este identică cu unitatea. În biserica de astăzi, grâul 
şi neghina cresc împreună, oile şi caprele trăiesc împreună, iar fermele 
drepţilor şi ale celor nedrepţi decorează una lângă cealaltă peisajul. Dar va 
veni ceasul când Însuşi Hristos va despărţi oile de capre şi va separa neghina 
de grâu. Coexistenţa nu este identică cu  unitatea.

Problema nu este una a coexistenţei, ci a unităţii şi părtăşiei. Faptul 
că grâul creşte împreună cu neghina nu înseamnă că între ele trebuie să se 
producă polenizarea încrucişată. Faptul că oile pasc împreună cu caprele nu 
înseamnă că trebuie să se producă o specie hibrid prin încrucişarea lor. Cei 
drepţi şi cei nedrepţi se bucură de aceeaşi ploaie şi de aceleaşi raze de soare, 
dar înseamnă oare că ei ar trebui să neglijeze profundele deosebiri morale 
şi să se căsătorească unii cu ceilalţi? Profetul Amos spunea: „Merg oare doi 
oameni împreună fără a fi învoiţi?” (Amos 3:3).

2. Absenţa conflictului nu este identică cu unitatea. Unitatea contrafăcută 
este populară deoarece susţine că absenţa conflictelor este o dovadă a 
adevăratei unităţi. Dar aşa ceva nu este neapărat adevărat. Uneori, strădania 
de a înălţa adevărata unitate, unitatea întemeiată pe cuvântul lui Hristos, 
duce inevitabil la conflicte şi persecuţie (2Timotei 3:12). Nu trebuie să 
cumpărăm unitatea cu preţul sacrificării fidelităţii faţă de Biblie. Loialitatea 
faţă de Dumnezeu şi credincioşia faţă de Cuvântul Său sunt nestemate mai 
de preţ decât aurul şi diamantele. Pentru aceste nestemate, mulţi oameni au 
suferit pierderea proprietăţii, închisoarea, ba chiar moartea.

În ultimele zile ale istoriei lumii, se va încerca impunerea acestei 
unităţi contrafăcute. Diferite religii şi biserici se vor uni în neadevăr şi 
vor cere tuturor să urmeze calea neascultării. Dar adevăraţii urmaşi ai lui 
Dumnezeu nu vor îmbrăţişa acest tip de unitate. Ei vor alege să se despartă 
de calea neascultării (Apocalipsa 13 şi 14). După cum observa cineva, atunci 
când oile confuze se aruncă în prăpastie, singura oaie care se salvează este 
cea care se separă de turmă. În astfel de vremuri, unitatea desăvârşită nu 
înseamnă altceva decât distrugere totală.
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BIBlIA şI AdevĂrATA UnITATe

Biblia respinge pluralismul în credinţă şi practică. Respinge ideea că 
este legitim a permite opiniilor teologice contradictorii şi aflate în conflict 
să coabiteze în biserică. În contrast cu unitatea contrafăcută de astăzi, Biblia 
învăţă că membrii bisericii lui Dumnezeu ar trebui să înalţe unitatea de 
credinţă şi practică.

Unitatea credinţei. Unitatea doctrinală este învăţătura conform căreia 
(1) întreg poporul lui Dumnezeu ar trebui să susţină o credinţă comună şi că 
(2) orice noi învăţături sau interpretări care se pretind a veni de la Dumnezeu 
trebuie să fie în armonie cu adevărurile comunicate anterior prin adevăraţii 
profeţi ai lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, profetul Isaia a surprins cel 
mai bine unitatea doctrinală când a adresat lui Israel următoare provocare: 
„La lege şi la mărturie, căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile 
peste poporul acesta” (Isaia 8:20).

În Noul Testament, apostolii au înălţat această învăţătură prin 
faptul că au încercat, în mod continuu, să-şi bazeze înţelegerea lucrării de 
răscumpărare a lui Hristos, apelând la Vechiul Testament. Primii credincioşi 
recunoşteau, de asemenea, faptul că unitatea pentru care s-a rugat Domnul 
nostru (în Ioan 17) este una întemeiată pe o credinţă comună (Tit 1:4; 2Petru 
1:1), „credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” (Iuda 3). În 
biserica Noului Testament, acest spirit al unităţii se manifesta în mai multe 
feluri.

În biserica primară, credincioşii au înţeles că ei nu existau ca nişte 
congregaţii independente, alegând fiecare propriul drum pe care să meargă, 
crezând doctrine diferite şi interesându-se doar de problemele locale. Ei 
se vedeau pe sine mai degrabă ca o republică specială a lui Dumnezeu, 
compusă din toţi creştinii din toate regiunile lumii romane.

Uneori, spiritul unităţii era menţinut prin salutări transmise de la o 
biserică la alta (Romani 16:16; 1Corinteni 16:19; Filipeni 4:22), prin care li 
se aducea aminte că aparţin unei reţele globale. Spiritul unităţii transpare, 
de asemenea, şi din scrisorile de recomandare trimise de la o biserică la 
alta sau de la lideri unanim recunoscuţi care recomandau anumitor biserici 
conducători aleşi de Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 18:24; 2Corinteni 3:1; 
Romani 16:1-2; Coloseni 4:10)

Când, într-o anumită ocazie, corintenii au nutrit un spirit de 
independenţă, apostolul Pavel le-a scris că l-a trimis pe Timotei ca să le aducă 
aminte de „felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ eu pe oameni 
pretutindeni, în toate Bisericile” (1Corinteni 4:17). El i-a mustrat, de asemenea, 
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pentru atitudinea lor de independenţă: „Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui 
Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns?” (1Corinteni 14:36). 

Pentru a păstra „unitatea credinţei” (Efeseni 4:13), apostolii îi 
îndemnau cu tărie pe credincioşi să înalţe învăţătura sănătoasă (1Timotei 
6:20; 2Timotei 1:13) şi să se opună învăţăturilor false şi învăţătorilor falşi 
(1Timotei 1:3; 4:1, 6; Tit 1:9-11). Ei au expus, ocazional, învăţăturile false ale 
anumitor indivizi (1Timotei 1:20; 2Timotei 2:17; 4:19; cf. Filipeni 4:2,3). Chiar 
şi Ioan, apostolul dragostei, şi Iuda, fratele Domnului nostru Isus Hristos, 
au găsit că era necesar să-i identifice pe aceia care se depărtau de învăţătura 
apostolilor (3Ioan 9, 10; Iuda). Pavel i-a lăudat pe creştinii din Berea pentru 
că supuneau învăţăturile lui testului Scripturii (Faptele Apostolilor 17:11).

Astfel, este evident că în timpul Noului Testament, credincioşii au 
îmbrăţişat unitatea doctrinară. Dacă ar fi trăit astăzi, ei ar fi respins orice 
activitate în sprijinul pluralismului. Apostolul Pavel sublinia acest lucru, 
când spunea: „Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă 
propovăduiască o Evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o 
noi, să fie anatema" (Galateni 1:8). 

Această înţelegere a unităţii prezentată mai sus reprezintă temelia 
teologică pentru solicitarea bisericii prin care toţi adventiştii de ziua a şaptea 
– inclusiv pastorii noştri, liderii bisericii, profesorii din instituţiile noastre, 
directorii de editură şi editorii publicaţiilor bisericii – trebuie să adere la 
toate Punctele Fundamentale de Doctrină. Oriunde sunt puse la îndoială sau 
atacate învăţăturile biblice rezumate în Punctele Fundamentale de Doctrină, 
rezultatul va fi întotdeauna manifestat în doctrină prin pluralism iar în 
politica bisericii, prin congregaţionalism sau organizarea independentă.

Unitatea în practicile religioase. Noul Testament învaţă, de asemenea, 
că unitatea doctrinală nu ar trebui să rămână la nivelul intelectual. Ea se 
extinde în practică, în acţiuni întreprinse sub forma cooperării.

De exemplu, în repetate rânduri, apostolul Pavel a prezentat bisericilor 
ce se întâmpla în celelalte părţi ale Imperiului Roman. El le amintea 
credincioşilor de acea unică Evanghelie care i-a unit (Coloseni 1:6, 23; 
1Timotei 3:16). În acelaşi fel, credincioşii din Corint trebuiau să promoveze 
între ei unitatea cu „toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos”, 
care este atât „Domnul lor, [cât] şi al nostru." (1Corinteni 1:2)

Apostolii au scris că ei trebuiau să fie preocupaţi, într-adevăr, de 
ceea ce se întâmpla în alte congregaţii sau părţi ale lumii. (vezi 2Corinteni 
9:2-5; Coloseni 4:16) Ei îi îndemnau pe credincioşi să participe la tot ceea 
ce avea loc în altă parte şi să accepte îndrumările care erau date pentru 
toate bisericile. (1Corinteni 16:1-4; 11:16) „Aceasta este rânduiala pe care 
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am aşezat-o în toate bisericile”, le scria Pavel corintenilor (1Corinteni 7:17), 
adăugând că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii.” 
(1Corinteni 14:33)

Pornind de la această perspectivă teologică, adventiştii de ziua a 
şaptea au căutat să înalţe unitatea lor la un nivel mondial prin mijloace 
cum ar fi citirea aceloraşi veşti şi rapoarte misionare, oferirea de daruri 
pentru misiune cu scopul finanţării unor proiecte specifice şi respectarea 
Manualului Bisericii şi altor reguli de funcţionare a bisericii care au fost 
aprobate pentru reglementarea funcţionării ei la diferite nivele. Bisericile 
care ignoră aceste practici au tendinţa de a fi lipsite de o viziune globală 
şi de a se orienta mai mult spre ele însele, fiind suspicioase sau lipsite de 
respect faţă de sistemul nostru unic de conducere a bisericii. Rezultatul este 
întotdeauna acelaşi: rebeliunea şi tendinţa de a se despărţi de biserică, fie în 
direcţia dreptei independente, fie în direcţia stângii liberale.

Când UnITATeA AdevĂrUlUI 
eSTe CoMproMISĂ

În timp ce întotdeauna trebuie să ne identificăm şi să sprijinim deciziile 
care sunt luate în armonie cu învăţăturile noastre biblice deja stabilite, ar 
putea exista momente când un membru anume să fie descurajat din cauza 
învăţăturilor şi practicilor nebiblice introduse sau impuse asupra bisericii.

Exemplele prezentate nu sunt exagerate: decizia îndoielnică a 
Consiliului Anual de a permite botezarea soţiilor poligamilor (1941) şi 
decizia politică de a hirotoni femeile ca prezbiteri (1975 şi 1984) îmi vin cu 
uşurinţă în minte. Aceste acţiuni ale Consiliului anual au cauzat o polarizare 
evidentă şi confuzie în bisericile noastre. Se poate, de asemenea, aduce în 
discuţie decizia controversată a sesiunii Conferinţei Generale de la Toronto 
care lărgea sfera motivelor pentru divorţ, incluzând: „abandonarea de către 
partenerul de căsătorie necredincios” (lăsând nedefinit înţelesul acestei 
expresii confuze).

Astfel de exemple îi determină pe membrii conştiincioşi să se întrebe: 
„Ce urmează de acum?” Homosexualitate? Consumul de alcool? Acceptarea 
cărnii necurate? Muzica rock şi dansul în biserică? Evoluţia? Ei ştiu că 
duşmanul nu-şi va lua nici o pauză de la plantarea neghinei când majoritatea 
dintre noi încă dorm (Matei 13).

Cum trebuie păstrată unitatea bisericii în aceste situaţii? Ce trebuie să 
facă membrii în situaţia în care un comitet al bisericii sau al conferinţei (sau 
chiar al uniunii, diviziunii, un Comitet Anual sau Conferinţa Generală în 
sesiune) ia o decizie care este nebiblică? Dacă cumva decizia colectivă este, 
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de fapt, alegerea unui mic grup de membri de comitet, aleşi cu mare atenţie, 
care sunt motivaţi de vreo agendă politică sau ideologică? Dacă reprezentaţii 
pe care îi alegem au cedat sub presiunea unor consideraţii pragmatice, cum 
ar fi finanţele (zecimea, impozitele, etc.), lobby-ul politic sau dorinţa de a fi 
acceptaţi de lumea aceasta? Ar trebui aceste consideraţii să îi determine pe 
membri să nu mai dea zecime sau chiar să plece cu totul din biserică? Ofer, 
în continuare, câteva sugestii:

1. rămâneţi în biserică. Pentru că noi credem că Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea este mişcarea rămăşiţei din timpul din urmă, conform 
profeţiei biblice, trebuie să ne luăm un angajament mai înainte de orice că 
nimic, nici măcar căderile fraţilor noştri de credinţă, ale erudiţilor, liderilor 
sau ale comitetelor nu ne vor face să părăsim biserica.

„Deşi există rele în biserică şi vor continua să existe până la sfârşitul 
lumii, biserica din aceste ultime zile trebuie să fie o lumină pentru lumea 
aceasta poluată şi demoralizată de păcate. Biserica [Adventistă de Ziua a 
Şaptea], deşi slăbită şi nedesăvârşită, având nevoie de mustrare, avertizare şi 
sfat, este singurul lucru de pe pământ asupra căruia Hristos Îşi revarsă grija 
Sa supremă.” (Mărturii pentru pastori, p. 49; cf. Selected Messages, v. 2, p. 396)

2. luptaţi-vă pentru unitate, nu pentru separare. „Unii au avansat 
ideea că, pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, fiecare copil 
al lui Dumnezeu va acţiona independent de vreo organizaţie religioasă. 
Dar Domnul mi-a arătat că, în această lucrare, nici un om nu poate să fie 
independent.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 258)

3.  Folosiţi căile corecte. Aduceţi-vă aminte că Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea posedă o procedură oficială pentru abordarea unei astfel de 
situaţii. Chiar şi în cazul deciziilor îndoielnice luate de sesiunile Conferinţei 
Generale, bisericile îşi pot întotdeauna exprima nemulţumirile forurilor 
potrivite din biserică – de la nivelul conferinţei, prin nivelul uniunii şi 
al diviziunii, până la nivelul Conferinţei Generale – cerând reabordarea 
chestiunii în cauză. Când lucrul acesta se întâmplă şi când chestiunea este 
explorată suficient, am încredinţarea că aceste decizii îndoielnice vor fi 
răsturnate la o sesiune ulterioară.

4. respectaţi şi rugaţi-vă pentru conducere. David ne-a dat un 
exemplu când a afirmat: „Să mă ferească Domnul, să pun mâna pe unsul 
Domnului! ... Căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului şi să rămână 
nepedepsit?” (1Samuel 26:11,9)
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Noi nu vom da dovadă de un spirit creştinesc responsabil dacă, în 
timp ce pretindem că biserica este rămăşiţa lui Dumnezeu şi că noi suntem 
membrii ei credincioşi, ne angajăm în a sfida, trata cu lipsă de respect, 
şantaja, ridica împotrivă sau submina autoritatea bisericii. Făcând astfel, ne 
înşelăm singuri. Ba chiar dăm dovadă de ipocrizie.

Trebuie să ne rugăm zilnic pentru liderii bisericii. Ei sunt supuşi 
diferitelor presiuni din diferite părţi. Nu este uşor să fii curajos. Trimiteţi-
le vorbe de încurajare din timp în timp şi spuneţi-le că veţi conta pe ei că 
vor ţine stindardul sus. Îndemnaţi-i cu toată tăria să stopeze imediat sau să 
amâne implementarea politicilor îndoielnice şi generatoare de divizare, care 
s-au strecurat în biserică.

5. Acţionaţi, în spiritul rugăciunii, pentru schimbare. Să îi cerem 
Domnului să ne dea înţelepciune ca să ştim cum să producem schimbări 
care au o temelie biblică, prin mărturia noastră (cuvânt, scris sau exemplu). 
Rugându-ne pentru curajul de a sta în picioare pentru adevăr, să Îi cerem 
Domnului să ne ajute să rămânem umili şi respectuoşi. Să ne rugăm cu 
sârguinţă pentru ca Domnul să ajute biserica să vadă lumina pe care am 
văzut-o noi.

Dar, în timp ce ne rugăm pentru o schimbare, trebuie să alegem să 
fim instrumente ale schimbării. Aceia dintre noi care sunt în stare să scrie, 
trebuie să scrie. Cei care sunt în stare să ţină cuvântări, trebuie să vorbească. 
Cei care sunt în stare să voteze, trebuie să voteze. Cu nici un chip nu trebuie 
să tăcem.

Luaţi hotărârea ca, atunci când alţii aleg să urmeze calea rebeliunii 
împotriva adevărului lui Dumnezeu, să rămâneţi credincioşi prin harul lui 
Dumnezeu, indiferent de costuri. Şi folosiţi-vă influenţa pentru a-i învăţa şi 
pe alţii despre pericolul încălcării învăţăturilor Bibliei.

6. nu vă lăsaţi intimidaţi. Aşa cum am observat mai devreme, cei care 
impun această unitate contrafăcută sunt aceia care, de fapt, produc divizare 
în biserică şi care ameninţă unitatea noastră globală. Cu toate acestea, ei 
acuză de spirit generator de divizare pe oricine se opune învăţăturilor şi 
practicilor lor nebiblice. Teama de a fi etichetat astfel i-a determinat pe mulţi 
membri ai bisericii să cedeze în faţa erorii. În mod ironic, mulţi consideră 
această coabitare a adevărului şi erorii ca reprezentând adevărata unitate.

Dar ne putem noi permite să tăcem în continuare, când eroarea 
este învăţată şi practicată şi când adevărul este subminat? Contrar acestei 
doctrine a pseudo-unităţii, divizarea este mai de dorit pentru a înălţa curăţia 
şi integritatea mesajului bisericii, decât unitatea în eroare şi în spiritul 
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lumesc. Nu trebuie să ne fie teamă să promovăm cu tărie adevărul sau să 
fim nehotărâţi în convingerile noastre biblice, doar pentru că solii acestor 
învăţături şi practici false ne etichetează cu răutate ca având un spirit 
generator de divizare. Semnul adevăratei loialităţi este a arăta curajoşi 
eroarea, chiar dacă suntem defăimaţi ca cei „ce tulbură pe Israel” (1Regi 18:
17, 18).

Să nu uităm că, atunci când ideologiile seculare puternice subminează 
adevărul biblic, Dumnezeu percepe indiferenţa şi lipsa implicării pentru 
cauza Sa ca fiind un act criminal. Acesta a fost păcatul din Meroza, oraşul 
izraelit din Neftali: „Blestemaţi pe Meroza, a zis îngerul Domnului, 
blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui. Căci n-au venit în ajutorul Domnului, în 
ajutorul Domnului printre oamenii viteji” (Judecători 5:23).

Ellen White a clarificat şi mai mult lucrul acesta când a comentat 
pasajul de mai sus: „Dacă Dumnezeu detestă un păcat, de care poporul 
Său se face vinovat mai mult decât oricare altul, acesta este lipsa implicării 
în cazuri de urgenţă. Indiferenţa şi neutralitatea într-o criză religioasă este 
percepută de Dumnezeu ca o crimă odioasă, egală cu cel mai rău model de 
ostilitate împotriva lui Dumnezeu.” (Mărturii faţă de Comunitate, v. 3, p. 281)

7. Aduceţi-vă aminte că dumnezeu conduce totul. De-a lungul anilor, 
am găsit încurajatoare aceste declaraţii ale lui Ellen White: „Nu trebuie să ne 
îndoim sau să ne temem că lucrarea nu va avea succes. Dumnezeu este la 
cârma lucrării şi El va pune totul în ordine. Dacă sunt lucruri la conducerea 
lucrării care trebuie îndreptate, Dumnezeu se va ocupa de asta şi va lucra 
pentru îndreptarea fiecărei greşeli. Să avem credinţă că Dumnezeu va aduce 
corabia nobilă care poartă pe poporul Lui, în siguranţă în port.” (Selected 
Messages, v. 2, p. 30, sublinierea autorului)

„Dacă nu aş crede că ochiul lui Dumnezeu este asupra poporului Său, 
nu aş avea curajul să scriu aceleaşi lucruri iarăşi şi iarăşi... Dumnezeu are un 
popor pe care îl conduce şi îl învaţă.” (Selected Messages, v. 2, p. 397)
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Dezbinarea şi lipsa unităţii au marcat istoria bisericii creştine încă 
de la sfârşitul primului secol. Dezacordul cu privire la învăţăturile Bibliei 
se află, cu siguranţă, printre primele pe lista motivelor generatoare de 
controverse interne şi multe biserici au suferit schisme din cauza aceasta. 
Deşi nu a fost imună la pericolul disidenţelor, Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea a fost, în general, ferită de neînţelegeri majore, având o remarcabilă 
unitate asupra adevărului Bibliei. Dar pericolul acesta nu a dispărut încă, 
pentru că duşmanul bisericii caută orice cale pentru a introduce diferenţe şi 
dezacord.

Unitatea biseRicii 
ameninţată

Dovezile din ultimii ani arată că unitatea care a caracterizat istoria 
mişcării advente se poate confrunta cu cel mai mare pericol de până acum. 
Apar tot mai multe diferenţe de opinie, chiar şi asupra doctrinelor cruciale 
şi acest lucru ar trebui să fie un semnal pentru ca liderii să acorde mai multă 
atenţie unităţii. Încă de la sfârşitul anilor 1840, când adventiştii sabatarieni 
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studiau marile adevăruri ale Scripturii, ajungând la o înţelegere comună 
a învăţăturilor Bibliei, a existat o remarcabilă unitate a înţelegerii acestor 
adevăruri, în ciuda unor eforturi ocazionale de a introduce noi păreri. 
Însă pericolul dezbinării poate fi cel mai mare pericol cu care se confruntă 
biserica din generaţia noastră. Sunt atacate cel puţin trei mari puncte de 
doctrină: metoda corectă de înţelegere a Bibliei, lucrarea lui Hristos din 
sanctuarul ceresc şi însemnătatea Evangheliei şi a mântuirii. Chiar dacă 
unitatea bisericii este încă puternică, noi – liderii – trebuie să recunoaştem 
pericolul care există.

Putem învăţa multe lucruri de la pionierii noştri. Părinţii noştri 
spirituali erau cercetători sârguincioşi ai Scripturii. Ei percepeau Biblia 
ca un întreg caracterizat de unitate, ca o solie din partea lui Dumnezeu, 
comunicată prin intermediul oamenilor, care au scris sub inspiraţia Duhului 
Sfânt. Ei credeau că Biblia, deşi scrisă în limba şi cultura scriitorului, era un 
mesaj de la Dumnezeu – un adevăr divin nemânjit de cultura omului. Deşi 
scriitorul şi limbajul său pot fi imperfecte, adevărul exprimat este cuvântul 
lui Dumnezeu rostit către oameni. 

Pentru a putea trage concluzii, pionierii noştri comparau verset cu 
verset, explicând ce a scris un autor, prin scrierile altui autor biblic. Ei 
percepeau Vechiul şi Noul Testament ca fiind complementare şi Biblia ca 
un întreg caracterizat de unitate. Astfel, avem astăzi un sistem al adevărului 
care ne-a păstrat uniţi de-a lungul mai multor generaţii.

Frumuseţea acestei perceperi uniforme a Scripturii a fost ceea ce i-a 
atras pe mulţi. Ne-a oferit o imagine de ansamblu care ne ajută să explicăm 
pătrunderea păcatului în lume şi teribilul blestem al luptelor şi durerii care 
cauzează atât de multă suferinţă. Noi credem că toate adevărurile Scripturii 
sunt centrate în Isus şi se încadrează în conceptul „marii lupte”, care se va 
termina în curând, odată cu apariţia plină de slavă a Mântuitorului nostru. 
Înţelese din această perspectivă, toate învăţăturile Bibliei, de la Geneza la 
Apocalipsa, devin impresionante şi frumoase. Această solie a speranţei şi 
a adevărului i-a trimis pe adventiştii de ziua a şaptea în toată lumea, ca un 
corp unit de credincioşi. Şi aceasta le-a atras mânia balaurului. 

Ca lideri, trebuie să discernem pericolul şi să căutăm ajutorul lui 
Dumnezeu pentru a-l întâmpina.
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ÎndRumăRi pentRu lideRi

Următoarele îndrumări, fără pretenţia de exhaustivitate, pot fi de 
folos.

1. Căutaţi unitatea în Hristos şi în darul duhului Sfânt. 
Rugăciunea lui Isus din Ioan 17 reflectă preocuparea Sa pentru 

existenţa armoniei între ucenicii Săi, dar nu numai atât, ci are în vedere şi pe 
toţi urmaşii Săi din generaţiile următoare. Urmăriţi versetele de mai jos:

„Sfinte Tată, păzeşte în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, 
pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi” (v.11).

„Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine 
prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una” (v. 20, 21).

„Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, 
cum şi noi suntem una” (v. 22).

Acest mic grup de unsprezece ucenici trebuia să devină temelia 
bisericii (Efeseni 2:20). Dacă ar fi existat diferenţe între ei cu privire la ceea 
ce credeau, şi dacă ar fi fost divizaţi de invidie şi gelozie, uriaşul edificiu al 
bisericii nu ar fi avut o temelie sigură. Aceasta era principala grijă a lui Isus.

Cuvintele lui Isus îşi păstrează relevanţa şi pentru trupul credincioşilor 
de astăzi. Numai o biserică pe deplin convertită şi călăuzită de Duhul Sfânt 
poate fi o biserică unită. Numai o biserică în care se permite Scripturii să 
vorbească membrilor ei ca adevărata voce a lui Dumnezeu poate fi o biserică 
armonioasă. Aceasta este solemna şi minunata povară pe care o au liderii în 
prezent: de a-i conduce pe membrii bisericii la studiul Bibliei şi la acceptarea 
prezenţei Duhului Sfânt în inimile şi vieţile lor.

2. ţineţi piept pluralismului ce apare în doctrinele şi practicile 
biblice esenţiale. 

Urmaşii lui Isus trebuie să creadă, să trăiască şi să înveţe adevărul. 
Isus a afirmat că El este adevărul (Ioan 14:6) şi, de asemenea, rugându-se 
Tatălui Său, a spus: „Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Isus nu este 
dezbinat împotriva Sa; dacă biserica este condusă de Spiritul Său cel Sfânt, 
atunci va exista unitate în ceea ce priveşte adevărurile esenţiale. Deşi vor 
exista întotdeauna aspecte periferice în care este normal să existe pluralism, 
în acele adevăruri care sunt cruciale pentru solia bisericii, trupul lui Hristos 
trebuie să fie în consens. În acelaşi fel, trebuie să existe armonie şi în practicile 
biblice ale bisericii.
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Istoria lui Israel şi a bisericii ne dezvăluie pericolul reprezentat 
de eforturile lui Satana de a dezbina. În timpul judecătorilor, Israel nu 
a avut întotdeauna parte de o conducere dreaptă, iar rezultatele au fost 
dezastruoase. Ultimul verset din cartea Judecători (21:25) rezumă problema 
în felul următor: „Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea   
ce-i plăcea.” Dar nici în timpul regilor, Israel nu a fost mai breaz. Adeseori 
dezbinarea era foarte profundă. Astfel, putem deduce că rolul crucial în 
menţinerea unităţii bisericii este jucat de conducere. Dacă vrem ca membrii 
bisericii să propovăduiască adevărul în mod drept, aşa cum este în Hristos, 
atunci rolul conducerii este esenţial în scopul acesta.

Putem fi foarte mulţumitori pentru conducerea din ultimii 150 de ani. 
Cu toate acestea, este posibil ca pericolul cel mai mare să fie încă înaintea 
noastră, pe măsură ce un număr tot mai mare de perceperi diferite ale 
doctrinelor şi practicilor biblice esenţiale îşi forţează intrarea în biserică. 
Acum este timpul când liderii şi membrii deopotrivă trebuie să studieze cu 
sârguinţă Sfintele Scripturi şi să caute umplerea cu Duhul Sfânt.

3. Căutaţi pacea prin unitate biblică. 
Putem găsi multă încurajare în sfatul dat de apostolul Iacov:  „Căci 

acolo unde sunt pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte 
rele. Înţelepciunea care vine de sus este întâi, curată, apoi paşnică, blândă, 
uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, 
nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac 
pace” (Iacov 3:16-18).

În următoarea afirmaţie, Ellen White aplică, într-o manieră foarte 
interesantă şi deopotrivă provocatoare, aceste versete citate din Epistola lui 
Iacov: 

Principiul expus este cel al dezvoltării naturale a religiei 
creştine. În special, aceia care sunt implicaţi în proclamarea 
ultimei solii solemne către o lume pe sfârşite trebuie să 
împlinească versetele acestea. Deşi au temperamente şi 
dispoziţii diferite, ei vor percepe lucrurile în acelaşi fel în tot 
ceea ce priveşte credinţa. Ei vor vorbi aceleaşi lucruri, vor avea 
acelaşi discernământ, vor fi una în Hristos. 

(Historical Sketches, p. 122-125)

Nu am atins încă acest ideal. Şi totuşi acesta este atât sfatul Bibliei, 
cât şi al solului Domnului, Ellen White, iar liderii pot face multe conducând 
poporul către acest spirit al unităţii.
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4. Recunoaşteţi rolul Spiritului profetic ca puternic şi important 
factor unificator. 

Darul preţios oferit în persoana lui Ellen White a reprezentat un factor 
crucial în susţinerea pionierilor noştri în ceea ce priveşte unitatea felului de a 
înţelege acele adevăruri biblice speciale, care ne disting ca popor adventist în 
contemporaneitate. Scrierile ei vor continua să ne menţină uniţi. Ideea că ar 
avea erori teologice este falsă. Teologia ei a fost bazată pe Scriptură şi pe tot 
parcursul vieţii, ea a sfătuit biserica şi liderii ei să facă din Scriptură călăuza 
lor în toate aspectele legate de credinţă şi practică. Lucrarea ei era aceea de 
a feri biserica de o înţelegere greşită a învăţăturilor Bibliei şi de a-i îndrepta 
atenţia asupra Bibliei ca o călăuză infailibilă spre adevăr.

În 1906, ea a scris pentru Semnele Timpului o colecţie de 20 de articole 
foarte importante, înălţând studiul Scripturii. Printre multe alte afirmaţii 
importante, se află şi acestea două:

Biblia este vocea lui Dumnezeu care ne vorbeşte ca şi cum 
am auzi-o cu urechile noastre. Dacă am fi conştienţi de acest 
lucru, cu câtă reverenţă am deschide Cuvântul lui Dumnezeu şi 
cu câtă sârguinţă i-am cerceta preceptele! (4 aprilie 1906)

Nu avem nevoie de lumina pală a tradiţiei pentru a face 
Biblia de înţeles. E ca şi cum am presupune că lumina soarelui 
la amiază ar avea nevoie de plăpânda licărire a pământului 
pentru a-i mări strălucirea. Cuvintele preoţilor sau pastorilor  
nu sunt necesare pentru a-l feri pe om de greşeală. Aceia 
care studiază rostirile divine vor avea lumină. În Biblie, orice 
îndatorire este descrisă foarte clar. (10 octombrie 1906)

Probabil mai mult decât orice alt argument, acest devotament faţă de 
Biblie, ca regulă a credinţei şi practicilor noastre, o validează pe Ellen White 
ca sol al lui Dumnezeu. Conducătorii care urmează sfaturile ei vor vedea că 
înalţă Scriptura şi caută să conducă poporul într-un studiu împrospătat al 
minunatelor adevăruri care se găsesc în ea.

Sub călăuzirea Duhului Sfânt, aceste eforturi vor aduce unitate 
bisericii. Într-o lume care bâjbâie prin întuneric, noi avem o solie a speranţei, 
a avertizării şi a adevărului care va împrăştia întunericul şi va pregăti un 
popor pentru venirea Domnului nostru. Conducătorii contemporani au 
cea mai bună ocazie din istoria lumii să facă lucrarea lui Dumnezeu. Să ne 
rugăm pentru ei şi să îi încurajăm pe orice cale posibilă să caute să unească 
biserica în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, în ceea ce priveşte deopotrivă 
credinţa şi practica.
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Astăzi, cu intensitate crescândă, se fac auzite cu claritate voci care cer 
dizolvarea unor nivele de organizare a bisericii noastre. 

Unele biserici nu acordă nici o atenţie studiilor Şcolii de Sabat, în 
altele, membrii nu sunt interesaţi şi instruiţi să susţină doctrinele noastre 
specifice. Altele sugerează că mare parte din zecime, dacă nu toată, trebuie 
să fie păstrată de comunitatea locală; fiind ocazii în care nu se încurajează 
darurile pentru misiune. În alte cazuri se sugerează că pastorii bisericilor 
mari ar trebui să fie plătiţi mai bine decât cei care păstoresc biserici mai 
mici. Sunt biserici care păstrează ca membri, indivizi ce propovăduiesc în 
mod deschis solii contrare credinţei noastre, sau care adoptă un stil de viaţă 
incompatibil cu învăţăturile bisericii noastre. Unii sfidează deschis deciziile 
luate de credincioşii din toată lumea, alegând ca, din punct de vedere 
teologic, să dea socoteală doar grupului lor local. 

În timp ce exemplele menţionate pot părea inofensive, ele sunt 
simptome ale unei noi idei în mijlocul nostru, şi anume congregaţionalismul. 
Congregaţionalismul este forma de organizare a bisericii prin care 
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comunitatea locală ia toate deciziile. Membrii bisericii locale decid unde şi 
cum vor cheltui zecimea. Ei angajează, concediază şi plătesc pastorul. Pot 
avea slabe legături cu o denominaţiune sau nici una. Ei decid ce cred sau 
care le este misiunea. 

CongregAţIonAlISMul şI 
CreşTereA BISerICII

Pe măsură ce principalele denominaţiuni protestante din America 
de nord au pierdut din învăţăturile biblice şi din membri, bisericile 
congregaţionaliste au umplut golul. Unele dintre acestea au devenit ceea ce 
astăzi sunt numite megabiserici. Acestea pot avea între 5.000 şi 20.000  de 
membri sau mai mult. Multe dintre acestea sunt mai preocupate de metode 
eficiente de a aduna mulţimi, decât de credincioşia faţă de Scriptură. 

Tot felul de metode au fost folosite sub scuza interesului pentru 
„creşterea bisericii.” Numeroase scenete şi formaţii rock, care cântau muzică 
„gospel”, erau instrumentele prin care se prezenta mesajul bisericii. Clădiri 
cu anexe spaţioase şi frumoase au fost construite. Multe biserici au fost 
amenajate în interior ca un teatru cu câteva teme creştine răspândite în 
jur. Unele au avut mare succes cu astfel de metode. Aceasta a atras atenţia 
asupra seminariilor americane. Bisericile gigant au devenit visul multor 
pastori. Creşterea bisericii era lozinca zilei. Din nefericire, puţini şi-au dat 
seama că această „creştere a bisericii” nu coincidea cu „creşterea Împărăţiei”. 
Era un transfer al membrilor din bisericile mici şi mijlocii în aceste centre 
active şi pline de senzaţii. [n.tr., creşterea bisericii se făcea mai degrabă prin 
transferuri, decât prin nume care să fie noi şi în cărţile din Ceruri]

Denominaţiunea noastră şi-a trimis sute de pastori în aceste megacentre 
pentru a învăţa cum să sporească numărul membrilor în biserică. Nu le-a 
luat mult să realizeze, că pentru visul unei biserici gigant, sistemul nostru de 
distribuire a zecimii nu va fi suficient. În plus, sistemul nostru de conducere 
a bisericii mondiale era privit ca o piedică pentru inovaţie şi creativitate. 
Pentru ei, micile biserici adventiste din afara centrelor educaţionale, păreau 
neinspirate şi lipsite de importanţă. Nu era nimic atrăgător în a păstori un 
district format din trei comunităţi, aflate undeva la ţară. 

Astfel, unii pastori, membri şi lideri din biserică au început să 
îşi schimbe modul de gândire despre misiunea şi organizarea Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea. Vocile şi neliniştea s-au înteţit în unele locuri. 
O mare atenţie a fost acordată serviciilor divine. Nu este ieşit din comun să 
găseşti astăzi influenţe ale megabisericilor în desfăşurarea serviciilor divine 
adventiste.
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Într-o mare măsură, în spatele acestui fapt, stă încredinţarea că 
biserica locală este prima celulă organizaţională a bisericii creştine. 

Poate fi o surpriză să aflăm că Isus nu a organizat biserica în jurul 
unui model congregaţional. În primul rând, i-a organizat pe cei 12 apostoli 
în fruntea unei biserici care nu era împărţită în mai multe biserici locale. El 
i-a trimis să evanghelizeze şi să facă ucenici. Organizarea bisericilor locale 
a fost un rezultat natural al evanghelizării. Aceste biserici existau pentru a 
asista conducerea bisericii în răspândirea Evangheliei în lumea întreagă. 

În timp ce fiecare întărea prin puterea lui misiunea, răspândirea 
Evangheliei a crescut enorm. Atât timp cât ei doreau să fie ţinuţi laolaltă 
de Duhul lui Dumnezeu şi de o formă de organizare a bisericii ca cea din 
Faptele Apostolilor capitolul 15, mandatul răspândirii Evangheliei avea 
să fie repede îndeplinit. Congregaţionalismul este ispita de a transforma 
conducerea bisericii de către Isus, într-un obiectiv egoist.1

Cu tot impactul pe care congregaţionalismul sau bisericile 
independente îl au asupra bisericilor adventiste din occident, probabil 
că este timpul să ne întrebăm cum pot afecta aceste schimbări esenţa şi 
identitatea noastră. 

TeologIA, MISIuneA şI orgAnIzAreA 
BISerICII AdvenTISTe

Aşa cum a fost în mod corect subliniat şi de către alţii, trei factori 
majori au contribuit la unitatea noastră mondială.2

1. doctrina noastră specifică şi stilul de viaţă. 
În ciuda diferenţelor culturale evidente, adventiştii de pretutindeni 

au ţinut aceleaşi doctrine şi au îmbrăţişat acelaşi stil de viaţă. Ca grupare, au 
manifestat o personalitate distinctă. Unanimitatea în crez şi practicile stilului 
de viaţă au fost posibile datorită aderării noastre la învăţăturile Cuvântului 
lui Dumnezeu. 

2. responsabilitatea misiunii noastre. Acceptând mandatul lui 
Hristos (Matei 28: 18-20), am înţeles scopul existenţei noastre, acela de a 
proclama clar şi convingător Cuvântul lui Dumnezeu în contextul timpului 
din urmă (Apoc. 14: 6-12). Trimiterea a sute de misionari în toată lumea, în 
fiecare an, şi mutarea lucrătorilor noştri  din toate locurile în toate locurile, 
au adus constant aminte tuturor că misiunea noastră cuprinde tot pământul 
şi că aceasta poate fi îndeplinită doar de o grupare de oameni din toate 
naţiunile lumii. 
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3. Politica unică a bisericii noastre 
(structura organizaţională a bisericii). 

În ciuda limitelor sale, structura unică a bisericii – unind bisericile 
locale, conferinţele şi uniunile în diviziunile Conferinţei Generale – nu numai 
că a menţinut stabilitatea bisericii, dar a asigurat şi unitatea şi puritatea 
doctrinară, şi a facilitat distribuirea echitabilă a resurselor bisericii pentru 
îndeplinirea misiunii Sale.3

Împreună cu binecuvântarea lui Dumnezeu, aceşti factori – teologia, 
misiunea şi organizarea bisericii – pot explica de ce Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea se bucură astăzi, în toată lumea, de o creştere fără precedent. 
Dar, aşa cum am remarcat la începutul acestui articol, sunt astăzi unii care 
cer (şi în unele cazuri chiar încearcă) demontarea formei de organizare a 
bisericii noastre. 

Ce Se înTâMPlĂ dACĂ ne SChIMBĂM  
orgAnIzAreA?

Contrar cu ceea ce susţin unii, sistemul (politica) de conducere 
a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, nu este doar rezultatul grijilor 
pragmatice ale pionierilor. Are o bază teologică foarte puternică. Pionierii 
bisericii noastre au simţit importanţa stringentă a timpului şi mesajului 
lor; ei au considerat că unitatea organizaţională era necesară atât pentru 
unitatea doctrinară, cât şi pentru îndeplinirea misiunii bisericii. Din această 
convingere a rezultat forma actuală de organizare a bisericii noastre.4

Prin urmare, un atac asupra formei de organizare a bisericii noastre 
este, de fapt, un atac împotriva teologiei şi misiunii care stau la baza acestei 
forme de organizare. O înlocuire a formei de organizare a bisericii noastre 
mondiale, cu un model congregaţional independent (ca cel prezent în unele 
megabiserici sau în unele biserici independente), va duce, în cele din urmă, 
la o schimbare în concepţia noastră despre misionarism şi sistemul de 
credinţe. 

Voi spune acest lucru şi altfel. Învăţăturile şi teologia unei biserici 
determină misiunea sa. Misiunea sa îi determină forma de organizare. 

Dacă nu aţi mai crede în învăţăturile ei, dar v-aţi teme să spuneţi 
aceasta deschis, ce metodă aţi folosi să schimbaţi irevocabil biserica? Iată 
răspunsul. I-aţi ataca forma de organizare. Dacă aţi reuşi să schimbaţi 
organizarea bisericii, misiunea se va prăbuşi natural şi, odată cu ea, 
învăţăturile predicate. 

Dacă vom adopta una din numeroasele forme de guvernare congre-
gaţională a bisericii, în timp, vom adopta şi misiunea lor. Şi dacă vom adopta 
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misiunea lor, cu timpul le vom adopta teologia. Totuşi unii doresc să rişte 
asta, de dragul schimbării. Schimbarea poate fi bună sau rea. Aşa că ar trebui 
să înţelegem unde duce schimbarea înainte să ne schimbăm. 

Dacă sunteţi din cei ce cred că misiunea globală a Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea nu este în centrul învăţăturii acesteia, veţi considera ca o 
binecuvântare o astfel de schimbare. Dar, dacă sunteţi convins că mesajul 
întreitei solii îngereşti trebuie să ajungă la fiecare trib, naţiune şi popor, veţi 
considera asemenea schimbări în organizarea bisericii, un blestem. 

Cei mai mulţi adventişti recunosc că teologia, identitatea şi misiunea 
noastră se regăsesc în Apocalipsa 14. Toate cele trei aspecte sunt unite. 
Nu poţi schimba unul din ele fără să îl schimbi pe celălalt. Evanghelia cea 
veşnică, în soliile celor trei îngeri, descrie teologia noastră. Noi ne identificăm 
cu rămăşiţa care păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi are mărturia şi credinţa 
lui Isus. Misiunea noastră este să ducem Evanghelia cea veşnică la fiecare 
trib, naţiune, limbă, popor. 

De aceea, aceste biserici congregaţionale nu pot fi un model pentru 
adventişti. Ele nu au teologia, identitatea sau misiunea noastră. Nu am spus 
că nu putem învăţa de la alte biserici sau organizaţii. Am spus că acestea 
nu pot fi modele. Orice învăţăm, de oriunde ar veni, ar trebui să fie testat 
cu Scriptura, Spiritul Profetic, teologia şi misiunea noastră. Dacă nu trece 
aceste teste ar trebui să fie în mod prompt îndepărtată. Din nefericire, prea 
mulţi sunt dispuşi să dea la o parte Inspiraţia, dacă aceasta stă în calea unor 
scopuri şi rezultate urmărite de ei. 

Ce ProBleMĂ Au Modelele 
CongregAţIonAle? 

Fără organizarea corectă a răspândirii Evangheliei, misiunea noastră 
nu poate fi dusă în toată lumea. Aşa că părinţii noştri spirituali, care au 
aparţinut adventismului timpuriu, s-ar putea să fi avut dreptate până la 
urmă în legătură cu organizarea bisericii. Răspândind resursele noastre 
umane şi financiare în toată lumea, putem creşte în numeroase şi diferite 
culturi, într-o uimitoare unitate. Organizarea noastră este elastică, nu rigidă. 
Este adaptabilă, nu pluralistă.5

Structura noastră organizaţională se adaptează bine în lumea întreagă, 
în timp ce conferă unitate şi identitate. Permite diversitatea culturală, fără a 
sacrifica învăţăturile Bibliei. 

Pe de altă parte, bisericile congregaţionale sunt rigide, deoarece sunt 
limitate de cultura şi interesul lor local. Ele pot crede în mandatul răspândirii 
Evangheliei, dar instrumentul lor organizaţional este pur şi simplu prea mic 
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şi fragil pentru a îndeplini o misiune mondială. Prin însăşi natura lor, ele nu 
pot menţine nici un grad de unitate şi cooperare care să treacă de un nivel 
minim. 

În plus, bisericile congregaţionale îşi consumă cele mai multe resurse 
pentru ele însele sau pentru misiunea locală. În afara oazei lor, lucrarea 
Evangheliei se poate transforma în deşert. Ele nu reuşesc să împlinească 
nevoia de sacrificiu şi unitate neegoistă pentru a ajunge la toate limbile şi 
popoarele.

Există un principiu aici. Conceptele despre misiune dau naştere 
organizării bisericii. Comunităţile adventiste care ne-au părăsit pentru 
a-şi urma visul de a deveni megabiserici sunt un exemplu pentru cum 
funcţionează acest principiu. Ele şi-au schimbat misiunea şi apoi forma de 
organizare. Au trecut de la o pasionată perspectivă mondială, la o pasionată 
perspectivă locală. Apoi au trecut de la forma de organizare reprezentativă, 
la cea congregaţională. În cele din urmă, şi-au schimbat învăţăturile. Toate 
cele despre care ştiu eu, se închină acum duminica. 

Aceasta înseamnă că adventiştii nu sunt pasionaţi de lucrarea lor 
locală? Nu. Înseamnă doar că suntem pasionaţi de amândouă.

Noi credem că investirea în misiuni se întoarce pentru a întări lucrarea 
locală. Nu ar trebui să ne surprindă că dragostea neegoistă eliberează mai 
multe resurse umane şi materiale, decât orice altă putere din lume. Prin 
urmare, în loc să avem mai puţine resurse avem, de fapt, mult mai multe. 

Pe scurt, dacă biserica locală reţine zecimea, dăruirea noastră, curând 
va reflecta suportul financiar sărăcăcios pe care îl au celelalte biserici 
protestante. Da, pot exista excepţii acolo unde se află un pastor cu charismă, 
care strânge foarte mulţi bani. Dar zecimea pe care o va aduna el se va 
transforma în jefuirea altora de posibilitatea de a auzi solia celor trei îngeri. 

Dăruirea financiară a adventiştilor este izbitoare, în comparaţie cu alte 
biserici. Pasiunea noastră pentru întreaga biserică ne conduce la cooperare, 
nu la competiţie egoistă. Conform teologiei noastre, lucrarea Evangheliei nu 
se termină niciunde până nu se termină oriunde. 

PreA MulTe nIvele IerArhICe?

La sesiunea Conferinţei Generale, Toronto 2000, un vorbitor a criticat 
biserica pentru că ar avea mai multe nivele de organizare decât Biserica 
Catolică. Mulţi au fost de acord cu afirmaţia aceasta, deşi mă îndoiesc că ei 
au înţeles pe deplin implicaţiile. Voi încerca să ilustrez. 

În anul 2000, Statele Unite au experimentat o criză constituţională. 
Săptămâni întregi nu am ştiut cine avea să fie preşedintele ales. Cu toate 
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acestea, naţiunea şi-a continuat mersul, în ciuda faptului că nu am ştiut dacă 
preşedintele urma să fie Al Gore sau George W. Bush. Iată unul din motive. 

Se ştie că formele reprezentative de guvernământ nu vor reuşi decât 
dacă au structuri care pornesc de jos. Astfel, puterea pleacă atât de sus în jos 
cât şi de jos în sus. Aceste instituţii stratificate cârmuiesc şi conferă stabilitate 
întregului. Da, este incomod, dar necesar. 

Pe scena lumii, unele guverne totalitariste se confruntă cu dificultăţi 
în trecerea la un guvern reprezentativ, pentru că, de obicei, nu au instituţii 
ale democraţiei la fiecare  nivel. 

Statele Unite au acelaşi număr de nivele ca Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea. Acestea sunt: biserica locală, conferinţa statală, uniunea 
de conferinţe, şi conferinţa generală. (Diviziunile fac parte din structura 
Conferinţei Generale.) Preşedinţii diviziunilor sunt, de asemenea, 
vicepreşedinţi ai Conferinţei Generale. Iată ce vreau să spun: 

Sigur că putem elimina câteva nivele în organizarea reprezentativă a 
bisericii noastre. Dar aceasta va fi înlocuită fie cu congregaţionalism, fie cu 
vreo formă de catolicism. 

Poate fi argumentat că papalitatea este o formă de conducere, de succes, 
pentru o biserică ce are o misiune mondială. Dar este străină principiilor 
biblice care nouă ne sunt atât de scumpe. Fie congregaţionalismul, fie o 
monarhie religioasă sau o conducere autocrată, vor aduce confuzie şi vor 
distruge „ceea ce suntem.” Avem deja câteva lecţii amare, consolidând 
puterea în câteva mâini. Vă amintiţi incendiile din Battle Creek? 

Oricum, călăuziţi de Biblie şi Spiritul Profetic, este întotdeauna 
normal să ne gândim la îmbunătăţirea organizării bisericii. Ca biserică, 
avem un model biblic pentru organizarea bisericii, nu unul politic sau 
corporativ. Autoritatea este împărţită şi echilibrată. Aşa a fost în cartea 
Faptele Apostolilor. 

De pildă, conferinţa, spre deosebire de America, nu alege de la sediul 
principal unde vor fi toate şcolile bisericii. Aici primează decizia bisericii 
locale. Trebuie să nu uităm niciodată că, prin delegaţii bisericii locale la o 
adunare constituentă, este formată o conferinţă. Aceste voturi combinate 
ale delegaţilor, dau conferinţei autoritatea de a supraveghea şi veghea 
funcţionarea şi extinderea bisericilor, şcolilor şi altor departamente de slujire. 
O conferinţă există pentru a alege conducerea pastorală şi educaţională şi 
pentru a păstori unitatea, iniţiativa locală şi motivarea, în întregul ei. 

La rândul lor, conferinţele locale formează uniunea de conferinţe. 
Spre deosebire de unele organizaţii, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu 
este ţinută laolaltă de personalităţi charismatice. Forma de organizare face 
biserica să funcţioneze unitar. Uniunile de conferinţe formează Conferinţa 
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Generală. Acestea sunt vitale procesului politicii bisericii la fel cum osul 
medular este indispensabil procesului fabricării sângelui. Conferinţa 
Generală dezvoltă resurse materiale, are viziunea de ansamblu şi autoritatea 
finală asupra politicii de conducere a bisericii. 

Fiecare din aceste segmente deţine puterea, dar în sfere diferite. Noi 
toţi depindem de ceilalţi pentru a funcţiona bine. Ca roţile din interiorul 
roţilor, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a turma continuu uleiul Său 
asupra mecanismului. 

orgAnIzAre SPIrITuAlĂ, 
nu PolITICĂ

Uneori, eşuăm în conştientizarea faptului că suntem foarte diferiţi de 
politica seculară. Procesul nostru este proiectat pentru scopuri spirituale, nu 
politice. Sunt îngrijorat când văd oameni care încearcă să opereze procesul 
nostru spiritual ca politicienii. Cele două nu pot fi amestecate. Facem parte 
din conducerea bisericii locale sau suntem membri în comitetul conferinţei, 
noi nu suntem politicieni, ci slujitori care caută voia lui Dumnezeu. Există 
întotdeauna pentru membri şi lucrători ispita de a încerca să manipuleze 
întâlnirile de lucru ale bisericii locale sau adunările elective ale conferinţei, 
uniunii sau Conferinţei Generale. Trebuie să nu uităm că diferiţii lideri 
reprezintă corpul lui Hristos. Îndatoririle lor sunt sacre, nu seculare sau 
politice.

Organizaţia noastră a fost înfiinţată cu conceptul că oameni credincioşi, 
umili şi pioşi se vor aduna într-un mod organizat şi vor lua decizii. Nu a 
avut niciodată în vedere ca vreo persoană să se lupte cu altcineva pentru o 
funcţie. Nici nu a intenţionat să susţină campanii manipulative, bine puse la 
punct, pentru a forţa sau păcăli trupul lui Hristos să ia anumite decizii. 

În Noul Testament, metodele manipulative ale lui Simon au fost 
descurajate de către Petru (Faptele Apostolilor 8). În Galateni, Pavel a 
înfruntat public metoda necinstită folosită de Petru (Galateni 2). În Faptele 
Apostolilor, biserica primară chema conducători şi delegaţi din diferite 
locuri pentru a veni şi discuta probleme controversate.  

Manevrele politice promovează mai degrabă divizarea, mândria şi 
competiţia decât unitatea, umilinţa şi cooperarea. Încercarea de a impune 
procesul secular în biserică, înseamnă ruinarea imaginii sale ca reflectare 
a umilului Mântuitor. De aceea, ar trebui să trimitem cei mai spirituali şi 
dedicaţi oameni la adunările elective. Persoanele cele mai consacrate şi 
credincioase ar trebui să facă parte din comitetele de conducere. Aceste 
calităţi ar trebui să primeze în faţa oricăror altor considerente. 
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O conducere pioasă, orientată spre slujire, va instrui biserica astfel 
încât să îşi poată îndeplini bine funcţiile sale. Întâi de toate, când trebuie 
luate decizii, în Biblie şi Spiritul Profetic trebuie căutate toate sfaturile care 
apar, iar apoi acestea să fie în mod cinstit împărtăşite. Ar trebui consultat 
şi Manualul Bisericii, pentru că reprezintă gândirea bisericii mondiale în 
sesiunea respectivă. 

Desigur, există unele probleme pentru care nu avem un sfat direct. 
În asemenea cazuri, bunul simţ împreună cu principiile biblice şi 

discernământul spiritual, trebuie să ne călăuzească în luarea deciziilor. 
În al doilea rând, problemele ar trebui înfăţişate, aşa încât delegaţii să fie 
informaţi pe deplin care sunt opţiunile. A prezenta delegaţilor complet 
subiectele dezbătute, reprezintă Regula de Aur. Când se folosesc aceste 
maniere de abordare, sub călăuzirea Duhului, putem trece la a lua decizii 
care să reflecte eforturile noastre cele mai mari spre a corespunde voinţei lui 
Dumnezeu. 

În concluzie, este important să recunoaştem că bisericile protestante 
neadventiste, în cea mai mare parte, nu împărtăşesc misiunea noastră. 
Pot face promisiuni nesincere privind lucrarea de a merge în toată lumea. 
Dar banii şi modul lor de organizare nu sunt acolo unde sunt cuvintele 
lor. Programele, organizaţiile şi tipurile de închinare reflectă teologia şi 
misiunea lor locală. 

Încercarea de a adopta metodele lor integral, fără a le adopta şi 
teologia, este o sursă de tensiune în multe din bisericile noastre. Încercând să 
combinăm metodele lor cu misiunea noastră nu vom obţine un superhibrid. 
În schimb, frustrarea şi confuzia noastră vor creşte. Această presiune, la un 
moment dat, ne-ar putea determina să ne schimbăm misiunea şi forma de 
organizare a bisericii. 

Nu trebuie să fii câştigătorul Premiului Nobel pentru a înţelege că, în 
joc, este chiar supravieţuirea Bisericii Adventiste. 

douĂ CAPCAne CAre TreBuIe evITATe

Există două capcane care trebuie evitate. 

Una este să uităm pur şi simplu de ce avem sistemul pe care îl avem, 
şi, astfel, să permitem acapararea lui în conceptele politicii seculare. În 
această situaţie, vom sfârşi dezgustaţi de noi înşine. 

A doua capcană este să credem că putem adopta aceste metode 
neadventiste şi să fim totuşi ceea ce suntem acum, îndeplinindu-ne misiunea 
universală. În această capcană ne înşelăm că le putem avea pe amândouă.
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Îi aud pe unii spunând: „Liniştiţi-vă, Biserica Adventistă este prea 
mare şi diversă, ca acest lucru să se întâmple.”

Poate da, poate nu. Dacă presiunea creşte suficient de mult, chiar şi 
într-o organizaţie mare, la un moment dat, nu este decât o chestiune de timp 
ca întregul să fie adus în stare de colaps sau într-o direcţie total diferită. 
Istoria este plină de exemple. De pildă, dacă Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea din America de nord ar adopta una din formele de congregaţionalism, 
gândiţi-vă la impactul pe care l-ar avea nu numai asupra Americii de nord, 
dar şi asupra câmpului mondial. Sunt încredinţat că această biserică îşi va 
îndeplini într-un mod minunat misiunea, dar cred, de asemenea, că s-ar 
putea să ne stea în faţă zile grele, în timp ce analizăm şi facem faţă atacului 
exterior – nu interior – asupra învăţăturilor şi misiunii noastre. 

Astăzi, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este cu adevărat o biserică 
mondială. Şi nu este un accident. Poate suntem mici, dar suntem răspândiţi în 
lumea întreagă. Primii adventişti au crezut că aceasta este biserica rămăşiţei 
profetizată de Biblie. Ei credeau că Isus va veni atunci când soliile celor trei 
îngeri aveau să fie răspândite peste tot. Prin credinţă, cu ajutorul darului 
profetic, ei au construit organizaţia în jurul acestei credinţe şi misiuni.  

Ca adventişti, avem nevoie de o mare redeşteptare a teologiei şi 
misiunii noastre. Această mare redeşteptare va produce două reforme. 
Prima va consta în a fi mai conştienţi ca niciodată că trebuie să ne concentrăm 
finanţele în jurul misiunii. Cea de-a doua se va baza pe întrebarea: ce putem 
face, ce putem oferi pentru a duce la bun sfârşit misiunea noastră şi a-L 
vedea pe Mântuitorul venind?

CeA MAI MAre nevoIe 
A PoPoruluI AdvenT

A muri faţă de noi şi a ne preda conducerii lui Isus reprezintă 
nevoia noastră cea mai mare. Trebuie să ne dăm seama că nici o conducere 
omenească nu este suficientă. Avem nevoie, în adunările noastre, de 
conştienţa prezenţei Conducătorului nostru nevăzut. Avem nevoie de 
o întoarcere fără precedent la Dumnezeu. Avem nevoie de o reînnoire 
spirituală, care va creşte în putere şi acoperire până la venirea lui Isus. 
Avem nevoie de putere spirituală din Sanctuarul Ceresc. Avem nevoie de 
slava care străluceşte între heruvimi, pentru a lumina o lume întunecată. 
Avem nevoie de sângele stropit pe tronul milei, pentru a ne purta până la 
încheierea timpului de probă. Avem nevoie de gloria lui Isus Hristos Însuşi, 
conducându-Şi biserica prin labirintul ispitei, persecuţiei şi atacului care vor 
veni cu siguranţă. 
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Ca o analiză finală, noi nu vom reuşi doar pentru că avem forma 
corectă de organizare a bisericii, oricât de importantă ar fi ea. Nu vom reuşi 
doar datorită ingeniozităţii şi iscusinţei minţii omeneşti, oricât de necesare 
sunt acestea. Vom reuşi atunci când, prin credinţă, individual şi colectiv ne 
vom preda toată voinţa lui Isus. În momentul acela, El va folosi muritori 
săraci, fără putere şi nevrednici ca noi, pentru a „lumina lumea cu slava 
Sa.”

NOTE:

1. Îi sunt recunoscător lui Dr. Raoul Dederen pentru gândul central al acestui paragraf. 
Vezi articolul său „The Church Authority and Unity”, Supliment la Ministry, Mai 1995. Această 
lucrare extraordinară, prezentată prima oară Comisiei pentru Organizarea Bisericii Mondiale, 
la Cohutta Springs, Georgia, în 1994, prezintă o bază biblică pentru autoritatea bisericii – sursa, 
natura, şi expresia acesteia. Această lucrare merită o răspândire mai largă decât până acum. 
Documentul în întregime, împreună cu un altul al Dr. Dederen („Unity and Tensions Within the 
Adventist Church”) sunt disponibile pe site-ul Comitetului de Cercetare Biblică, al Conferinţei 
Generale: http://www.biblicalresearch.gc.adventist.org/documents/churchauthority.htm

2. Vezi, de exemplu, articolul lui Samuel Koranteng – Pipim „True and Counterfeit 
Unity – Who Is Really Dividing the Church?” Se găseşte la capitolul 20 al cărţii. 

3. Între adventiştii de ziua a şaptea există patru nivele constituente; de la credinciosul, 
membru al bisericii, la organizarea mondială a lucrării bisericii: (1) biserica locală, un corp 
organizat şi unit, format din credincioşi; (2) conferinţa locală sau câmpul local/misiunea locală, 
care este un corp organizat, de biserici, într-un stat, o provincie sau un teritoriu; (3) uniunea de 
conferinţe sau uniunea de misiune, un corp unit, de conferinţe, misiuni sau câmpuri dintr-un 
teritoriu mai larg; (4) conferinţa generală, cea mai mare unitate organizaţională, cuprinzând 
uniunile din toată lumea; diviziunile sunt secţiuni ale conferinţei generale, cu responsabilitate 
administrativă atribuită lor în anumite zone geografice. Vezi Manualul Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea, 2000, p 26 (în original).

4. Vezi capitolele 4 şi 5 din Manualul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea (intitulate 
„Organizaţia, întemeiată pe principii divine” şi „Forma de organizare în Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea”). Pentru o discuţie detaliată referitoare la fundamentul biblic care i-a călăuzit 
pe pionierii noştri, vezi lucrarea lui Andrew Mustard, „James White and The Development 
of Seventh-day Adventist Organization 1844-1881” (Teza de doctorat, Andrews University, 
1987).

5. Pluralismul religios sugerează că poţi aparţine unei biserici având destul de multe 
convingeri diferite de cele oficiale ale bisericii respective. Pluralismul face dintr-o biserică un 
terci religios.





Capitolul 23

Să părăsim Biserica sau nu?
Autor: Doug BAtchelor

(Preşedinte şi conferenţiar al organizaţiei 
Amazing Facts)

trADucere: MihAi BijAcu 
(pastor, traducător,

colaborator Pro Logos)

„Pavel a zis sutaşului şi ostaşilor: Dacă oamenii aceştia nu vor 
rămâne în corabie, nu puteţi fi scăpaţi.” 

(Faptele Apostolilor 27:31)

Într-o duminică după-masă, doi fraţi de vârsta adolescenţei, Bill şi Joe, 
s-au hotărât să profite de vremea caldă şi au mers cu maşina până la malul 
oceanului, ca să înoate.

– Abia aştept să mă arunc în apă, a zis Bill. 
– Şi eu, i-a răspuns Joe, în timp ce parcau maşina.

Şi-au pus costumele de baie şi s-au îndreptat spre chei care, întins 
peste ţărmul stâncos, pătrundea în ocean până unde talazurile se spărgeau 
de pilonii de dedesubt.

– Cine ajunge ultimul e un papagal, a strigat Bill, alergând de-a lungul 
cheiului şi aruncându-se în ocean.

– Hei, aşteaptă-mă şi pe mine, i-a strigat Joe, alergând să-l prindă. 

Mai precaut decât fratele său, Joe s-a oprit să se uite peste marginea 
cheiului înainte să se arunce. Îngrozit, văzu trupul fratelui său plutind în 
valuri, cu gâtul rupt în pietrele aflate la câţiva centimetri de suprafaţa apei. 
Un adolescent îşi pierduse viaţa pentru că a sărit după reflux. Nu a ştiut 
când să sară.
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Poate că vă gândiţi că Bill nu a dat dovadă de prea multă înţelepciune 
că nu s-a uitat înainte să sară, dar mulţi fac astăzi acelaşi lucru: sar din 
biserică afară ca nişte lemingi care se aruncă orbeşte de pe stânci în mare. 
Nu se opresc pentru a se uita înainte să sară şi nu întreabă dacă sunt stânci 
dedesubt. Observă o problemă în biserică şi îi urmează pe aceia care strigă: 
„Ultimul e un papagal!”

Descurajarea

Este foarte uşor să te descurajezi, dacă ai în vedere toate problemele 
potenţiale pe care le poţi întâlni într-o biserică. Mii de voci ne amintesc 
continuu de ipocrizia şi greşelile din biserică. Facţiuni independente oferă 
un adevărat potop de informaţii de scandal, regurgitând zvonuri actuale şi 
scandaluri din trecut, bani cheltuiţi aiurea, lipsa Duhului Sfânt, foametea 
după predici cu adevărat biblice, caracter lumesc - toate ca motive pentru 
părăsirea bisericii.

S-ar putea să vă gândiţi: „Este vreo virtute în a pretinde că suntem 
căpitanul Titanicului şi că ne scufundăm împreună cu nava? Nu pot să 
fac parte din poporul lui Dumnezeu fără a face parte dintr-o organizaţie 
sau confesiune specifică? Trebuie să suport la nesfârşit, săptămână după 
săptămână, predici jalnice şi o părtăşie rece? Nu va veni niciodată vremea să 
părăsim biserica? Sau poate că da – răspundeţi, vă rog.”

Înainte de a răspunde la această întrebare, este imperativ necesar să 
răspundem la o alta. De se alătură oamenii unei biserici? Odată înţeleasă 
această chestiune, va fi mai uşor să estimăm timpul plecării.

Am făcut un sondaj despre motivele pentru care oamenii se 
alătură bisericilor şi iată câteva dintre răspunsurile pe care le-am întâlnit. 
(Studiul acesta nu a fost foarte ştiinţific, dar, având în vedere consecvenţa 
răspunsurilor, cred că este foarte corect.)

1. Este biserica părinţilor mei
2. Este aproape de casa noastră
3. Oamenii sunt prietenoşi şi iubitori
4. Muzica este frumoasă şi înviorătoare
5. Predicatorul este chipeş sau dinamic
6. Au programe bune pentru copii
7. Clădirea este impresionantă
8. Oamenii importanţi sau influenţi merg la această biserică
9. Serviciile divine sunt fascinante

10. Biserica are nevoie de mine
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Deşi toate aceste elemente pot fi bune în ele însele, nici unul – nici 
măcar unul singur – nu este motivul corect pentru a te alătura unei biserici.

Nu există decât un singur motiv pentru a te alătura unei biserici 
şi poate fi împărţit în două: (1) Învăţăturile de bază ale bisericii, cu alte 
cuvinte, stâlpii doctrinali sunt adevăratele învăţături ale Bibliei şi (2) ţi-ai 
luat angajamentul să urmezi doar adevărul.

S-ar putea să fiţi uimiţi, dar DA, există un timp potrivit pentru a părăsi 
biserica! Am primit întrebarea aceasta de multe ori, aşa că m-am gândit 
foarte bine la răspunsul pe care îl voi da.

Când doctrinele fundamentale ale bisericii nu mai constituie 
învăţătura lui Hristos, când nu ţi se mai permite să vorbeşti despre şi să pui 
în practică propriile convingeri despre adevăr în cadrul acelei biserici, atunci 
nu ai altă alegere decât să mergi în altă parte.

Dar întrebarea mea este: Când acest lucru se întâmplă, există ceva mai 
bun la care să merg?

Găsim în Biblie relatarea despre o furtună teribilă în care Pavel şi 
tovarăşii săi de călătorie aproape s-au înecat. Puteţi citi detalii expresive în 
capitolul 27 din cartea Faptele Apostolilor. 

Pavel călătorea spre Roma pe o corabie plină de pasageri, dintre care 
mai mulţi erau, ca şi el, prizonieri aşteptând să fie judecaţi de Nero. La puţin 
timp după ce au părăsit Asia Mică, au fost surprinşi de o furtună teribilă. 
„Soarele şi stelele nu s-au văzut” timp de paisprezece zile şi nopţi (v. 20). 
Mica ambarcaţiune, încărcată cu 276 de suflete, era biciuită de vântul şi marea 
nemiloase. Pentru că era săltată şi învârtită în toate direcţiile, pasagerii au 
aruncat peste bord practic totul, inclusiv proviziile – fără îndoială, iar mulţi 
sufereau teribil din cauza răului de mare. Situaţia s-a înrăutăţit atât de mult 
încât cei mai mulţi şi-au pierdut orice speranţă de supravieţuire. Ultimul loc 
din lume în care şi-ar fi dorit să se afle era barca aceea... dar, mare atenţie, 
nimeni nu a sărit peste bord.

În acelaşi fel, pot fi momente când să vi se pară că această corabie a lui 
Dumnezeu, biserica, cu toate problemele şi greşelile ei, este ultimul loc din 
lume în care să vă doriţi să fiţi. Dar, credeţi-mă pe cuvânt, o să vă fie mult 
mai bine aruncat de colo, colo, în biserică, împreună cu toţi păcătoşii, decât 
aproape înecaţi în apele pline de rechini.

Citind în continuare, Biblia ne spune că, în momentul în care Pavel şi 
tovarăşii săi de călătorie s-au apropiat de pământ, unii din marinari au încercat 
să părăsească corabia, sub pretextul că vor să dea o mână de ajutor. „Corăbierii 
căutau să fugă din corabie şi slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea 
să arunce ancorele înspre partea dinainte a corabiei.” (v. 30)
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Cu alte cuvinte, ei ziceau cam aşa: „Ne vom urca în barca de salvare şi 
o să vâslim noi mai departe; ceilalţi pot să se scufunde cu tot cu corabie.”

Unii oameni din biserică fac şi azi acelaşi lucru. Ei singuri se despart 
de trunchi. Cu autoritate divină, Pavel le-a spus soldaţilor de cart: „Dacă 
oamenii aceştia nu vor rămâne în corabie, nu puteţi fi scăpaţi” (v. 30).

Au spus soldaţii: „Fiecare pentru el” şi s-au prins, cumva, de resturile 
corabiei încercând să-şi salveze viaţa? Nu. Scriptura afirmă: „Atunci ostaşii 
au tăiat funiile luntrei şi au lăsat-o să cadă jos” (v. 31). Barca de salvare a fost 
lăsată să cadă goală în mare pentru a salva întreg echipajul.

De ce există această relatare în Biblie? Pentru încurajarea şi învăţătura 
noastră. Pavel ne spune că, dacă nu rămânem împreună, nu vom ajunge în 
Împărăţia lui Dumnezeu.

În 1519, Hernando Cortez a debarcat lângă Vera Cruz, Mexico. 
Descoperind că trupelor lui le lipsea hotărârea, a dat foc corăbiilor din mica 
sa flotă pentru a eradica orice gând de întoarcere. Eu cred că, pe măsură 
ce noi, poporul lui Dumnezeu, ne apropiem tot mai mult de ţărm (sfârşitul 
timpului), Dumnezeu ne aduce aminte că trebuie să rămânem împreună 
până va trece furtuna. Cred că El vrea ca noi să tăiem funiile bărcii de 
salvare, luându-ne angajamentul că vom rămâne în corabie.

Isus spunea: „Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu este 
destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 9:62). La fel, toţi aceia din 
biserică ce se uită mereu peste umăr la bărcile de salvare, nu ţin drumul 
drept. Cum vom putea să fim eficienţi în aducerea de suflete în biserică, dacă 
mereu ne facem planuri pentru părăsirea ei?

Când cineva vă îndeamnă să daţi bir cu fugiţii, răspundeţi-i: „De ce aş 
pleca? Dumnezeu a promis că mă va aduce în siguranţă la ţărm, dacă rămân 
în corabia Sa.”

DAr CuM rĂMâne Cu pĂCĂToşII 
DIn BISerICĂ?

Atunci, poate vor răspunde că sunt atât de mulţi păcătoşi în biserică 
încât aceasta nu poate fi corabia lui Dumnezeu. Dar, în relatarea noastră 
biblică, Pavel ne spune că ambarcaţiunea condusă de marinari păgân 
transporta, printre alţi pasageri închinători la idoli, mulţi criminali aflaţi în 
aşteptarea condamnării. Erau multe tipuri de persoane, dintre care foarte 
puţine bune, şi totuşi mesajul era că toţi trebuiau să rămână laolaltă.

În cele din urmă, tot a trebuit să părăsească corabia, când aceasta s-a 
sfărâmat în bucăţi de stânci. În momentul acela, fiecare a trebuit să se agaţe 
de ce mai rămăsese din corabie – bucăţi doar – şi să ajungă la ţărm. Dar, 
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observaţi, atunci când nu a mai fost nici o corabie, au ajuns la ţărm pentru că 
s-au ţinut strâns de bucăţi din ea.

Priviţi încă o dată la acea corabie zbuciumată din vechime, pentru că 
şi corabia noastră va fi zdruncinată. Ambarcaţiunea aceea ciuruită în care se 
afla Pavel a reuşit să rămână întreagă până când a dat de pământ.

La fel cred că se va întâmpla şi cu biserica lui Dumnezeu în zilele din 
urmă. Cred că aici, în America de nord, unde am fost liberi atât de multă 
vreme, funcţionarea bisericii ca organizaţie recunoscută de guvern, va fi 
ilegală. Este foarte posibil ca organizaţia bisericii noastre, corabia, să se 
fărâme când ne vom lovi de stânci, la sfârşitul timpului. Dacă şi când se va 
întâmpla aceasta, fiecare va trebui să ne descurcăm pe cont propriu ca să 
ajungem la ţărm prin aceste ape tumultoase, agăţându-ne de orice bucată 
plutitoare din fosta corabie, adunându-ne în mici grupuri pentru a ne întări 
şi încuraja unii pe alţii.

Marea strâmtorare finală va fi precedată de un necaz mai mic. În 
momentul acela, din cauza restricţiilor şi reglementărilor guvernamentale, 
le va fi imposibil celor ce păzesc poruncile să se închine pe faţă. Biserica va fi 
forţată să se retragă în subterană. 

„Când decretul emis de diferiţii conducători ai creştinătăţii împotriva 
păzitorilor poruncilor va retrage protecţia guvernului, lăsându-i la bunul 
plac al celor ce doresc distrugerea lor, oamenii lui Dumnezeu vor fugi din 
oraşe şi sate şi se vor aduna în grupuri, pentru a locui în locurile cele mai 
pustii şi singuratice. Mulţi îşi vor găsi refugiul în fortăreaţa munţilor” (Marea 
Luptă, p. 626).

CruţAţI penTru A DA MĂrTurIe

Faptele Apostolilor 27:24 ne oferă unul dintre motivele pentru care 
Dumnezeu ne va păstra în biserica Sa. Citim: „Nu te teme, Pavele; tu trebuie 
să stai înaintea Cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg 
cu corabia împreună cu tine.”

În caz că nu aţi remarcat, Dumnezeu îi promite aici lui Pavel că îi va 
cruţa viaţa pentru ca să poată da mărturie în faţa Cezarului. În acelaşi fel, 
aproape de sfârşitul timpului, fiecare din noi poate fi chemat să fie un martor 
în faţa puterilor lumeşti, dacă va rămâne credincios. Ca Pavel, s-ar putea să 
fim şi noi întemniţaţi şi aduşi în faţa regilor şi conducătorilor. Dumnezeu 
vrea ca noi să purtăm ultima solie de speranţă către această lume pe moarte. 
Dacă sărim din corabie, vom pierde oportunitatea. Vom fi sortiţi înecului în 
abisul întunecat, dacă vom încerca să traversăm oceanul furtunos cu nimic 
altceva decât o răţuşcă de jucărie şi costum de baie.
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Există probleme în biserică? Desigur şi încă mari! Este aceasta o situaţie 
nouă? Nu. Istoria tristă a poporului lui Dumnezeu este una a compromisului 
şi a apostaziei. Dar, mereu şi mereu, Dumnezeu a spus conducătorilor să 
rămână cu poporul şi să lupte pentru înviorare. Nu poţi curăţa o casă din 
exterior; trebuie să fii în interior. Nu poţi salva o corabie dacă te afli în apă; 
trebuie să fii în barcă.

Când Ilie se ascundea în peştera sa, Dumnezeu l-a întrebat: „Ce faci 
tu aici, Ilie?” şi, după aceea, l-a trimis înapoi la poporul Său rătăcitor (1Regi 
19:9, 15). Când Domnul a hotărât că fiii lui Israel vor umbla patruzeci de 
ani prin pustie din cauza necredincioşiei lor, Moise a umblat şi el cu ei. Dar, 
ceea ce este şi mai important, e că Domnul a mers cu ei. Gândiţi-vă puţin de 
câte ori, în istoria lor, israeliţii au alunecat de la credinţă, rămânând totuşi 
poporul lui Dumnezeu. De ce? „Mai întâi de toate”, ne explică Pavel, „prin 
faptul că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu” (Romani 3:2).

Aceasta este ceea ce îi face unici pe adventiştii de ziua a şaptea în 
raport cu credinţele şi denominaţiunile din întreaga lume. Dumnezeu ne-a 
încredinţat cuvintele adevărului. Noi suntem Israelul modern şi spiritual. 
„Oricât de slăbită şi nedesăvârşită ar părea, biserica este singurul lucru 
asupra căruia Dumnezeu îşi revarsă în mod special grija Sa supremă” (Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 12).

Şi, dacă biserica este obiectul grijii supreme a lui Dumnezeu, este logic 
de ce reprezintă şi obiectul celei mai intense furii a Diavolului. „Balaurul     
[s-a] mâniat pe femeie” (Apocalipsa 12:17).

Aşa cum lupul împrăştie turma, îndepărtând-o de păstor pentru a 
răpune o oaie, şi Diavolul lucrează aprig pentru a despărţi oile lui Dumnezeu 
de Păstor şi una de alta, ca să ne poată pretinde ca pradă a sa. Divizaţi fiind, 
vom cădea!

Când ultimele valuri furioase vor fărâma corabia, apucaţi orice lucru 
care pluteşte şi înotaţi spre mal! Nu ştiu ce formă va lua valul acela, decrete 
guvernamentale sau persecuţie religioasă şi nu ştiu nici când va veni. Dar 
ştiu că lucrurile vor sta mult mai rău decât acum. Trebuie să stăm tari în 
credinţa noastră. Altfel, vom pluti „încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de 
învăţătură” (Efeseni 4:14).

Modul în care putem fi pregătiţi este studiul şi rugăciunea zilnică, 
îmbrăcându-ne în haina neprihănirii lui Hristos. Când ultima furtună se va 
năpusti asupra noastră şi ultimele valuri vor lovi, haina aceasta va fi vesta 
noastră de salvare.

Astfel stau lucrurile cu biserica noastră. Unii oameni simt că biserica 
este aceea care îi va duce în siguranţă pe ţărmul vieţii veşnice. Oamenii 
aceştia sunt simpli turişti şi îşi vor pierde credinţa în timpuri furtunoase. 
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Alţii şi-au pus credinţa în viaţa, moartea şi lucrarea lui Hristos şi trăiesc 
în ascultare de El. Ei îşi pun zilnic credinţa în El prin rugăciune, studiu şi 
comportament. De asemenea, se află în biserica Sa, însă ştiu că, atunci când 
valurile vor lovi, El şi nu biserica, va fi Acela care îi va sprijini. Dar, atât 
timp cât corabia încă mai pluteşte, ei se vor afla la bord. Şi nu ca turişti, ci ca 
membri ai echipajului. Ei nu vor încerca să ajungă la ţărm prin alte mijloace, 
decât atunci când corabia se va scufunda.

Prieteni, o astfel de persoană aş dori să fiu eu, una care poartă vesta de 
salvare a neprihănirii lui Hristos. Este singurul mod de a supravieţui.





Capitolul 24

Va supravieţui Biserica?
Autor: MArk Finley

(Preşedinte şi conferenţiar al organizaţiei 
It Is Written, 

vicepreşedinte al Conferinţei Generale)

Traducere: chrisTian sălcianu 
(redactor şef Pro Logos)

Asistăm în ziua de astăzi la o luptă uneori subtilă, alteori pe faţă, dusă 
pentru a cuceri Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Sunt ridicate întrebări 
foarte pertinente. Unii membri chiar se întreabă care este motivul existenţei 
noastre ca biserică. Oare să fie Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea pur şi 
simplu încă o biserică între atâtea altele? Sau avem o misiune şi o solie unicat? 
Am fost aduşi la existenţă însărcinaţi fiind cu o lucrare deosebită? LeRoy 
Edwin Froom însumează aceste întrebări în cartea sa Mişcarea Destinului: „La 
urma urmei, de ce suntem astăzi aici ca grup organizat? Avem sau nu avem 
o însărcinare autorizată şi autentificată de Dumnezeu – o misiune şi o solie 
care ne-au fost încredinţate şi care ne solicită atenţia şi aşteaptă un sacrificiu 
deplin din partea noastră pentru lucrurile faţă de care suntem răspunzători 
înaintea lui Dumnezeu?”1

Sunt alţi membri care pun întrebările complet invers. Ei cred că 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost adusă la existenţă într-un mod 
providenţial pentru a împlini o misiune deosebită. Dar, cred ei, biserica 
şi-a compromis integritatea şi a apostaziat de la puritatea doctrinală. Ei 
sunt convinşi că Dumnezeu le cere să părăsească „biserica organizată”. 
Ba încă, se văd pe sine ca „rămăşiţa rămăşiţei” – reprezentanţii moderni 
ai acelui grup cu totul deosebit de „suflete credincioase” care au constituit 
biserica în fiecare veac. Ca atare, ei definesc biserica în special prin sintagma 
„credincioşi adevăraţi”, şi nu prin expresii care să o descrie drept o instituţie 
organizată.
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Vă invit să cercetăm cu toată candoarea aceste chestiuni şi relaţiile 
dintre ele.

NATurA şI MISIuNeA BISerICII

Scriptura foloseşte o gamă variată de simboluri pentru a descrie 
biserica lui Dumnezeu. Ea este „lumina lumii”, „trupul lui Hristos”, 
„mireasa lui Hristos” şi „turma lui Dumnezeu”.2 Hristos este Capul, Soţul 
şi Păstorul ei. 

Embrionul bisericii se găseşte în cartea Genezei. Pe măsură ce păcatul 
adâncea prăpastia între urmaşii lui Hristos şi cei ai Satanei, „omenirea 
a început să se polarizeze în două categorii, fiii lui Dumnezeu şi fiii 
oamenilor.”3 Dumnezeu a pus deoparte un grup de oameni care să păstreze 
mai departe Numele, adevărul şi închinarea Sa. „Deşi acest grup special 
este denumit prin diferite apelative în Biblie – poporul ales, poporul lui 
Dumnezeu, biserica creştină – scopul său de bază rămâne acelaşi.”4 Poporul 
lui Dumnezeu este mijlocul prin care Dumnezeu îşi comunică dragostea, 
caracterul neprihănit şi mesajele adevărului către restul lumii în care trăim. 
Ei sunt martorii Lui prin vieţile pe care le trăiesc şi prin cuvintele pe care le 
spun. Vieţile lor de absolută încredere, de ascultare motivată de dragoste, 
de consacrare plină de pasiune pentru adevăr descoperă, în faţa unei lumi 
care îi monitorizează, felul în care este Dumnezeu. Biserica este martora lui 
Hristos faţă de lume.

Biserica noastră a fost în mod providenţial adusă la existenţă pentru 
a împlini planul lui Dumnezeu. Nu este de fabricaţie omenească, nu este o 
entitate umană. Este o instituţie divină, înfiinţată de Dumnezeu. Isus Hristos 
afirma „Voi zidi Biserica Mea” – Eu, nu altul. Iar apoi a spus că nimeni nu 
o va putea distruge. „Şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile 
Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei 16:18) Toate puterile răului 
adunate la un loc nu ar fi în stare să distrugă biserica zidită de Hristos.

Isus Însuşi a dat mai departe misiunea aceasta către primii Săi ucenici. 
Cuvintele lui răsună ca ecouri peste secole: “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-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi 
în toate zilele, pânã la sfârşitul veacului. Amin.“ (Matei 28:19-20)

Trimiterea aceasta este astăzi la fel de relevantă ca şi atunci când a fost 
rostită pentru prima oară. „Biserica este mijlocul desemnat de Dumnezeu 
prin care să se vestească mântuirea oamenilor. A fost organizată pentru 
slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce Evanghelia către lume... Biserica 
este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos; iar prin intermediul bisericii, 
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în cele din urmă, va fi descoperită, chiar şi în faţa ’puterilor şi stăpânirilor 
din locurile cereşti’, ultima şi deplina manifestare a dragostei lui Dumnezeu. 
Efeseni 3:10” (Istoria Faptelor Apostolilor, p. 9)

Fiţi siguri că aţi subliniat ultima frază! Biserica Adventistă a fost 
adusă la existenţă de către Dumnezeu pentru a „descoperi... ultima şi 
deplina manifestare a dragostei lui Dumnezeu.” Adventiştii de Ziua a 
Şaptea nu sunt doar o altă biserică, între atâtea altele. Înţelegerea pe care o 
avem asupra doctrinelor descoperă profunzimea dragostei lui Dumnezeu şi 
caracteristicile unice ale caracterului Său, care sunt, adesea, înţelese greşit de 
către ceilalţi creştini ce aderă la doctrine false. Dar, dacă tot vorbim despre 
ele, ce sunt doctrinele? Ele sunt afirmaţii pline de obiectivitate cu privire la 
caracterul lui Dumnezeu. 

MAI MulT deCâT doAr  
o AlTĂ BISerICĂ

Am avut ocazia să discut recent conceptul de Biserică Adventistă de 
Ziua a Şaptea ca popor chemat de Dumnezeu pentru a împlini o misiune 
specială, cu cineva care mă credea un pic cam „încuiat” în felul meu de a 
gândi lucrurile. El credea că adventiştii de ziua a şaptea nu au parte de o 
chemare mai specială din partea lui Dumnezeu decât au ceilalţi creştini. 
Omul, deşi era adventist, vedea în Biserica Adventistă nimic mai mult decât 
o parte a unui întreg, o parte din poporul lui Dumnezeu, biserica creştină. 

Concepţia sa cu privire la misiunea noastră era aceea că sarcina pe 
care o avem este de a-i converti la Hristos pe cei secularizaţi sau nemembri, 
şi nimic mai mult. Am sesizat reacţii de nervozitate la menţionarea pe care 
am făcut-o cu privire la concepte ca: rămăşiţă, biserică adevărată, întreita 
solie îngerească, semnul fiarei, căderea Babilonului. 

În timpul discuţiei am întrebat: „Este posibil ca o biserică să 
descopere pe deplin caracterul iubitor al lui Dumnezeu dacă, în acelaşi timp, 
promovează doctrina chinului veşnic într-un iad arzând la nesfârşit?” Oare 
nu putem deduce nimic din felul în care cineva concepe iadul? Oare nu 
putem deduce de aici şi concepţia sa despre Dumnezeu?

Am întrebat mai departe: „Ce putem spune despre doctrina sufletului 
nemuritor, ca opus conceptului de întreg la nivel fizic, mental şi spiritual?” 
Filosofii greci separau trupul de suflet; ca atare, concepţia lor despre viaţă şi 
moarte a cunoscut un puternic impact. Doream astfel să cunosc perspectiva 
interlocutorului meu asupra acestor lucruri. 

Pe măsură ce avansam în discuţia noastră, am indicat către sabat, 
evidenţiindu-l ca un element care ne îndreaptă atenţia către rădăcinile 
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pe care le avem. El ne vorbeşte despre Dumnezeul care ne-a creat, 
prezentându-L ca pe un Creator plin de dragoste. El este un indicator 
săptămânal prin care deducem că nu suntem doar oase îmbrăcate în piele, 
ci creaţia unui Dumnezeu care ne iubeşte şi căruia Îi pasă de noi la modul 
cel mai intim.

Sabatul face o legătură unică între om şi cruce, căci este simbolul 
odihnei, nu al chinului (al faptelor).

Am sugerat mai departe că, dacă este bine înţeles, sabatul este un 
simbol al neprihănirii prin credinţă. În fiecare sabat, noi ne odihnim de 
faptele noastre şi ne punem încrederea în lucrarea înfăptuită de Hristos. 
Ne oprim din truda zilnică pentru a ne centra mântuirea prin încrederea în 
lucrarea înfăptuită de Hristos la Calvar. 

A accepta duminica – un substitut de fabricaţie omenească – înseamnă 
a accepta o zi pe care omul, nu Dumnezeu, a decretat-o ca zi de închinare. 
Într-un anume sens, această acceptare conduce, cu subtilitate, la încrederea 
în fapte de sorginte omenească – schimbarea zilei Domnului – în locul 
credinţei care acceptă o poruncă divină.

În marea luptă care se dă în univers între bine şi rău, Sabatul devine 
o ancoră către Creatorul plin de dragoste care ne ţine viaţa. El ne conduce, 
prin credinţă, la o odihnă în harul Său, şi ne îndreaptă atenţia către o zi în 
care Dumnezeu va face ceruri nou şi un pământ nou. 

Fiecare doctrină a Scripturii, dacă este bine înţeleasă, descoperă o 
faţetă a caracterului plin de dragoste al lui Dumnezeu. El a ridicat această 
Biserică Adventistă de Ziua a Şaptea pentru a manifesta deplina măreţie a 
caracterului Său. 

Este imposibil să pricepem pe deplin profunzimea caracterului 
divin şi, în acelaşi timp, să îmbrăţişăm doctrinele eronate al creştinătăţii 
contemporane. Nu vreau să spun că doctrina ar mântui pe cineva. Sunt sigur 
că există milioane de creştini care au îmbrăţişat doctrine eronate, dar care au 
primit cu toată sinceritatea moartea lui Hristos pe cruce, şi sunt mântuiţi. 
Darul mântuirii este al lor.

Însă, din nefericire, ei nu au o imagine completă a lui Dumnezeu. 
Perspectiva distorsionată lasă adesea loc unor obturări la nivelul înţelegerii. 
Mulţi dintre aceşti creştini sinceri caută cu toată stăruinţa răspunsuri la 
dilemele lor, tânjind după o înţelegere a semnificaţiilor marii lupte dintre 
bine şi rău. 

Ca adventişti de ziua a şaptea, Dumnezeu ne-a adus la existenţă 
tocmai pentru o vreme ca aceasta. Noi avem o solie atât pentru membri, 
cât şi pentru cei din afara bisericii. Am fost chemaţi de Dumnezeu, aduşi la 
existenţă la acest moment al istoriei, pentru a predica Evanghelia „oricărui 
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neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apocalipsa 14:6). 
Ceea ce ni s-a dat în sarcină este o solie specială, într-un timp special şi cu 
un apel special. În sarcina noastră cade lucrarea de a proclama plinătatea 
adevărului despre Dumnezeu în momentele finale ale istoriei Pământului, 
prin pregătirea unui popor pentru a doua venire a lui Hristos. 

„Prioritatea noastră nu ar trebui să fie construcţia de biserici, de 
şcoli, de instituţii medicale, de dispensare, de case de editură, de sedii de 
conferinţe – cu excepţia faptului că ele ar fi mijloacele prin care se va face 
mântuirea sufletelor. Toate lucrurile materiale – asociaţii, mondenităţi, 
lucruri lumeşti – toate vor fi distruse prin foc la a doua venire, indiferent 
de scopul pentru care au fost făcute sau de lucrarea pe care au împlinit-o. 
Doar sufletele răscumpărate vor trece peste abisul care desparte timpul de 
veşnicie – marcat de cea de-a doua venire – şi numai ele vor trăi pentru 
veşnicie.”5 

uN Corp orgANIzAT

Unii oameni pun întrebarea: „Ce înţelegeţi tu prin biserică?” Ei 
consideră că biserica lui Dumnezeu nu are vreo organizare. Mai mult, se 
implică ideea că biserica este constituită din „credincioşii adevăraţi”, care, 
dacă trebuie să se adune totuşi în grupuri, în case, o fac pentru că trupul 
lărgit al bisericii este căzut în apostazie. 

W.D. Frazee a abordat această idee eronată într-o predică intitulată 
„Biserica, mama noastră”.6 Frazee este de acord că biserica este constituită 
din sufletele credincioase, prezentând ca argument şi ideea aprobatoare 
exprimată de Ellen White în cartea Istoria Faptelor Apostolilor, p.11. Însă, 
observă el, nu regăsim nimic în afirmaţia Ellenei White care să sprijine 
ideea că poporul adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie organizat sau 
neorganizat pentru a constitui adevărata biserică. Aşa cum spune acel imn 
mişcător, „Mergem înainte, spre acelaşi ţel, noi suntem oştirea, Rege este 
El.”7 Biserica lui Dumnezeu nu este o gloată dezorganizată, ci un grup bine 
organizat. 

Şi, în ceea ce priveşte rămăşiţa care va fi destinatara ploii târzii şi va 
înainta în proclamarea strigătului de la miezul nopţii, Ellen White a scris: 
„Ei se mişcau în ordine bine stabilită, asemeni unei trupe de soldaţi” (Scrieri 
Timpurii, p. 271).

Frazee mai citează două afirmaţii pline de putere ale Ellenei White: 
„Oh, cât s-ar bucura Satana dacă ar reuşi în eforturile lui de a se amesteca 
în mijlocul acestui popor, de a-i dezorganiza lucrarea într-o vreme când 
organizarea la orice nivel îi va fi esenţială fiind, totodată, cea mai mare putere 
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în păzirea de revoltele explozive şi în demontarea pretenţiilor nesusţinute de 
Cuvântul lui Dumnezeu.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pp. 257, 258).

Câteva paragrafe mai departe, în aceeaşi secţiune, profetul declară: 

„Unii au avansat ideea că, pe măsură ce ne apropiem 
de vremea sfârşitului, fiecare copil al lui Dumnezeu va acţiona 
independent de orice organizaţie religioasă. Însă am fost 
instruită de Domnul că, în această lucrare, nu există ceva de 
genul fiecare om este independent.” (ibid., p. 258). 

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea „nu trebuie să fie 
dezorganizată  sau divizată la nivel de atomi independenţi. 
Nu există nici cea mai mică... dovadă că aşa ar trebui să stea 
lucrurile.” (Mărturii alese, cartea 2, p. 68-69) 

„Nimic din lumea aceasta nu este mai preţios pentru 
Dumnezeu decât Biserica Sa.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 
7, p. 242) 

„Majestatea Cerului are în propria Sa atenţie grijile 
Bisericii Sale.” (ibid., vol. 5, p. 753)

„Dumnezeu nu a trecut cu vederea peste poporul Său, 
pentru a alege un individ singuratic într-un loc, şi un altul, în 
alt loc, ca fiind singurii demni de a li se încredinţa adevărul 
Său.” (ibid., vol. 5, p. 291)

NeVoIA de redeşTepTAre 
şI reforMĂ

Mulţi lideri şi laici din Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea mărturisesc 
deschis, cu deplină responsabilitate că biserica nu şi-a împlinit încă destinul 
său. În ciuda unor victorii uimitoare, a creşterii rapide, a influenţei la nivel 
mondial, a dezvoltării reţelei educaţionale şi medicale, încă nu reflectă pe 
deplin caracterul Domnului nostru. 

Încă din 1935 C.H. Watson, la acea vreme preşedinte al Conferinţei 
Generale, scria: 

„Peste poporul nostru se aşază un val de influenţă 
lumească, în faţa căruia ne predăm.”8 



Va supravieţui biserica? - M. Finley 435

Un alt om al bisericii, J.J. McElhaney, următorul preşedinte al 
Conferinţei Generale, dădea exprimarea grijii sale profunde cu privire la 
tendinţele lumeşti ale bisericii, în cuvintele următoare: 

Cel mai mare pericol din ziua de astăzi este atitudinea 
luată de atât de mulţi dintre ai noştri de a accepta cu o satisfacţie 
necosmetizată starea lor spirituală contemporană de un nivel 
scăzut, şi asta fără a le păsa foarte mult despre ea.

A sosit vremea unei reforme depline. Există în biserică o 
stare deplorabilă de lipsă de orice grijă.9

Afirmaţiile Ellenei White concordă cu observaţiile acestor doi 
conducători ai bisericii. 

Dumnezeu ne solicită o reînviorare spirituală şi o reformă 
spirituală. Atâta vreme cât acest lucru nu va avea loc, toţi cei ce 
sunt căldicei vor continua să devină din ce în ce mai nepăsători 
faţă de Domnul, până la nivelul în care El va refuza să îi mai 
recunoască drept copii ai Săi. Trebuie să aibă loc o reînviorare 
şi o reformă sub conducerea Duhului Sfânt. 

(Review and Herald, 25 februarie 1902)

Oare va trăi Biserica Adventistă contemporană această înviorare? 
Oare, în vremea ei, va avea loc o reformă deplină? Sau, pe de altă parte, va 
fi generaţia pe care Dumnezeu va refuza să o mai considere ca fiind copiii 
Săi? Oare tocmai biserica ce cheamă oamenii afară din Babilon să fi devenit 
o parte din Babilon?

Făgăduinţele Scripturii arată clar că biserica lui Dumnezeu va fi 
revitalizată şi nu dispreţuită. Apocalipsa 18:1 descrie un timp în care întreg 
pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. Slava Sa este caracterul Său. 
(vezi Exodul 33:18-19).

Conform cărţii biblice Cântarea Cântărilor 6:10, Dumnezeul nostru va 
apărea la fel de glorios ca şi soarele dimineaţa, radiind măreţia caracterului 
Său: „Cine este aceea care se iveşte ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca 
soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor?”

Apostolul Pavel afirmă acelaşi adevăr în cartea Efeseni 5:25-27 
“Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe 
Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin 
Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui, aceastã Biserică, slăvită, fără pată, fără 
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană.”
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BISerICA TrIuMfĂToAre

Dumnezeu nu-şi va dezamăgi poporul. Făgăduinţele Sale se vor 
împlini faţă de biserica Sa. Căci, oricât de „slabă şi nedesăvârşită ar putea să 
pară, biserica este singurul lucru asupra căruia Dumnezeu acordă, într-un 
sens special, suprema Sa grijă.” (Istoria Faptelor Apostolilor, p. 12).

„Biserica poate părea, la un moment dat, gata de 
prăbuşire, însă nu va cădea. Ea va rămâne, în timp ce păcătoşii 
din Sion vor fi cernuţi.” (Mărturii alese, cartea 2, p. 380)

Dumnezeu are pe pământ o biserică ce va promova legea călcată în 
picioare şi va prezenta înaintea oamenilor Mielul lui Dumnezeu care ridică 
păcatul lumii. Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos şi, 
prin intermediul bisericii, va fi descoperită ultima şi deplina manifestare a 
dragostei lui Dumnezeu. Lumea întreagă va fi luminată de slavă. Rugăciunea 
lui Hristos, ca biserica Sa să fie una cu El, după cum El este una cu Tatăl, îşi 
va primi, în cele din urmă, răspunsul. Luaţi-vă timp şi citiţi Mărturii pentru 
predicatori, p. 32-62. Trebuie să ţinem minte o dată pentru totdeauna faptul că 
profetul lui Dumnezeu contrazice, fără echivoc, ideea că Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea a fost vreodată, este acum sau va fi vreodată Babilonul. 
Afirmaţiile ei sunt prea clare pentru a fi greşit înţelese. 

„Timp de ani de zile am prezentat mărturia conform 
căreia, atunci când se ridică cineva pretinzând că are o lumină 
nouă, şi totuşi promovează ideea de a dărâma ceea ce Domnul, 
prin slujitorii Săi, a construit, se află într-o stare de înşelăciune 
teribilă şi nu lucrează pe direcţia pe care Hristos lucrează. Cei 
ce afirmă că Bisericile Adventiste de Ziua a Şaptea constituie 
Babilonul, sau o parte a lui, mai bine ar sta în banca lor.” 
(Mărturii pentru predicatori, p. 36-37)

Biserica lui Dumnezeu îşi va împlini destinul ei. Îşi va duce la bun 
sfârşit misiunea care i-a fost încredinţată. Îşi va îndeplini scopul pentru care a 
fost adusă la existenţă. O biserică reînviorată, cu membri plini de Duh Sfânt, 
va duce Evanghelia până la capătul pământului. Făgăduita ploaie târzie va 
cădea din ceruri peste o biserică în rugăciune. Vântul Duhului Sfânt va bate 
peste ea. Păcatele vor fi mărturisite. Lanţurile vechilor obiceiuri vor fi rupte. 
Vraja lumii se va spulbera. Hipnotica complacere în plăcerile pământeşti va fi 
înlocuită de bucuria curată a împărtăşirii lui Hristos înaintea celor pierduţi.
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„Slujitorii lui Dumnezeu, având feţele luminate şi 
strălucind a sfântă consacrare, se vor grăbi din loc în loc 
pentru a proclama solia cerului. Prin mii de voci, pe toată 
faţa pământului, avertizarea va fi cunoscută. Se vor înfăptui 
miracole, bolnavii vor fi însănătoşiţi, iar semne şi minuni îi vor 
urma pe cei credincioşi... Solia va fi dusă nu atât de mult prin 
argumentaţii, cât printr-o deplină convingere a Duhului lui 
Dumnezeu.” (Marea Luptă, p. 612)

Lucrarea lui Dumnezeu pe pământ se va termina. Planul lui Dumnezeu 
va triumfa. Biserica Lui va fi biruitoare! Împreună cu tine, şi eu tânjesc după 
ziua aceea. Vrei să te predai chiar astăzi Domnului, pentru a fi parte din 
biserica Sa triumfătoare, glorioasă în zilele de pe urmă ale pământului?

NOTE:

1. LeRoy Edwin Froom, Movement of Destiny (Washington, D.C: Review and Herald 
Publishing Association, 1971), p. 629.

2. Matei 5:14; 1Corinteni 12:12,13; Efeseni 5:27; Ezechiel 34:29-31
3. Fernando Chaij, The Impending Drama (Nashville: Southern Publishing Association, 

1979), p.15.
4. Ibid.
5. Froom, Movement of Destiny, p. 654.
6. W. D. Frazee, „The Church Our Mother”, articloul publicat în revista Adventists 

Affirm, 7/1 (primăvara 1993), p. 18-25.
7. Cântare din imnurile creştine.
8. C. H. Watson, „Separation from the World”, Review and Herald, 21 nov. 1935, p. 6.
9. J. L. Mc Elhany, „Dangers Threatening the Church”, Review and Herald, 3 dec. 1936, 

p. 4.
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Noul faţă în faţă cu Adevărul. 
Tu unde rămâi?
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şi 
Primeşte Cuvântul)

Traducere: chrisTian sălcianu 
(redactor şef Pro Logos)

Cu secole în urmă Martin Luther făcea un comentariu cu privire la 
fascinaţia compatrioţilor săi faţă de orice lucru nou:

Noi germanii suntem tipul de oameni care punem mâna 
pe orice este nou şi ţinem de el ca proştii iar, dacă se găseşte 
cineva să ne împiedice, singurul lucru pe care îl reuşeşte este să 
ne facă şi mai îndârjiţi în a-l avea; dar, dacă nu se opune nimeni, 
ne trezim în scurtă vreme saturaţi şi chiar plictisiţi de acel 
lucru şi, curând, pornim în căutarea unui altceva nou. Astfel, 
diavolul are avantajul că, indiferent cât ar fi de inconsecventă 
o învăţătură sau o fantezie, va găsi ucenici care să o urmeze şi, 
cu cât gradul de inconsecvenţă va fi mai mare, cu atât îi va găsi 
mai repede.1

Tendinţa aceasta nu este exclusiv germană, şi nici măcar nu se reduce 
la vremea secolului XVI. Este universal valabilă şi cu atât mai mult în 
generaţia noastră. 
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Astfel, cuvântul „nou” a devenit formula operaţională pe orice 
etichetă; fără această notă, nici un produs sau idee nu se poate vinde. Poate 
fi o reflectare a perspectivei teoriei evoluţioniste asupra progresului şi a 
atitudinii sale de condescendenţă sau chiar dispreţ faţă de căile încercate ale 
trecutului „primitiv”. 

Standardul de azi, clişeul arhicunoscut este: „nou şi îmbunătăţit”. Nu 
contează faptul că noua pastă de dinţi este mai mică şi la un preţ mai mare 
decât cea dinaintea ei! Se pare că nu ne dăm seama cât ne costă, în realitate, 
noul. Aşa se face că mergem înainte fascinaţi de magia noului (expresia 
tehnică este neofilie).

Cine n-a auzit de religia New Age (noua eră), care vine cu o suită 
de noutăţi: o nouă teologie, o nouă spiritualitate, o nouă moralitate. Toate 
acestea pregătind calea pentru o nouă ordine mondială. 

Nu e de mirare că vedem în jurul nostru creştini ai Noului Testament 
care au experimentat naşterea din nou, au devenit făpturi noi, vorbesc 
în limbi noi... Şi care, bineînţeles, dispreţuiesc Vechiul Testament, vechea 
Evanghelie, vechile învăţături creştine, vechile redeşteptări, vechile imnuri ale 
credinţei creştine. 

CeeA Ce eSTe Nou şI 
CeeA Ce eSTe AdevĂrAT 

Vechiul nu este întotdeauna pozitiv. După cum nici noul nu este 
întotdeauna negativ. Atunci când noul este adevărat, este întotdeauna de 
preferat vechiului. Iar când vechiul este adevărat, nu este niciodată sigur să îl 
schimbi pe ceva ce este nou. Fie că e vechi sau nou, orice lucru trebuie verificat 
cu testul adevărului. 

Istoria biblică şi cea seculară, deopotrivă, ne confirmă faptul că vechile 
idei nu sunt automat şi nici întotdeauna adevărate. De aceea, datorăm enorm 
gânditorilor responsabili care au îndrăznit să pună la probă vechile tradiţii 
ce nu erau adevărate. Este datoria noastră de creştini să explorăm noile 
aspecte ale adevărului, care au fost ascunse până la vremea noastră. Fără o 
astfel de deschidere faţă de „noua lumină”, nu vom putea niciodată avea o 
deplină înţelegere a adevărului lui Dumnezeu. Este o dovadă de aroganţă 
deplină să credem că avem tot adevărul care poate fi cunoscut. 

Pe de altă parte, atunci când Dumnezeu ne oferă ceva nou în schimbul 
vechiului, trebuie să acceptăm noul oferit de El. A face altfel se numeşte 
răzvrătire. De aceea, conceptul de nou este o învăţătură biblică fundamentală. 
Multe învăţături biblice încorporează ideea de nou: o cântare nouă, o nouă 
creaţiune, o naştere din nou, o inimă nouă, un om nou, o poruncă nouă, un 
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legământ nou, un duh nou, o nouă viaţă, un cer nou, un nou pământ, un nou 
Ierusalim, un nume nou şi altele. 

A respinge o idee nouă sau o învăţătură nouă din simplul motiv că 
este ceva nou nu reprezintă decât o greşeală şi se poate dovedi a fi un gest 
fatal. În zilele lui Hristos au fost mulţi care L-au respins pe Mântuitorul din 
pricina a ceea ce ei considerau a fi „o învăţătură nouă” (Marcu 1:27). 

În ultimă instanţă, este responsabilitatea, dacă nu chiar şi datoria 
noastră, de a găsi noi metode pentru a duce la îndeplinire misiunea. A fi „de 
modă veche” nu este sinonim nici cu a fi corect şi nici cu a avea eficacitate. 
Spre exemplu, dacă există o modalitate mai nouă şi mai eficientă de a vesti 
Evanghelia, este o prostie să nu adoptăm acest nou. Progresul şi inovaţia nu 
se opun prin definiţie adevărului sau dreptăţii. Astfel, adventiştii de ziua a 
şaptea pot să rămână fideli soliei biblice distincte şi metodelor de creştere 
a bisericii aprobate de Spiritul Profetic şi, în acelaşi timp, să fie inovatori. 
Acest fapt s-a văzut foarte bine şi s-a demonstrat cu succes prin lucrarea 
unora ca H.M.S. Richards, Mark Finley, C.D. Brooks, Doug Batchelor, etc., în 
campaniile lor evanghelistice, atunci când au utilizat echipamente de ultimă 
generaţie din tehnologia vremii lor. 

Ideea pe care vreau să o subliniez este aceasta: fie că e vechi sau 
nou, un lucru trebuie verificat prin testul adevărului. Din păcate, generaţia 
noastră este mai degrabă obsedată de tot ceea ce este nou, în loc de a fi 
ataşată adevărului. În cartea pe care o veţi termina cât de curând am evaluat 
această neofilie (dragoste de nou). 

NeofIlIA – fASCINAţIA NoASTrĂ 
fAţĂ de ToT Ce eSTe 

Nou 

Odinioară, creştinii spuneau aşa: „Dacă ceva e nou, probabil că nu e 
adevărat; iar dacă e adevărat, atunci mai mult ca sigur că nu e ceva nou.” 
În zilele acelea, ei credeau că tot ceea ce era adevăr vechi din Scriptură 
reprezenta testul înţelepciunii şi al maturităţii spirituale creştine. Ca atare, 
comparau tot ceea ce era nou cu ce era vechi, iar afirmarea adevărului se făcea 
cu încrederea cu care se intona cântarea: „Daţi-mi vechea religie... A fost 
bună pentru Pavel şi Sila... Va fi suficientă şi pentru mine.”

Dar vremurile s-au schimbat. Astăzi, privim ceea ce este vechi ca 
având aspect de anticariat şi târg de vechituri. Duhul şi acţiunile Lui se 
măsoară acum cu o altă unitate de măsură, noul. Ceea ce este nou înlocuieşte 
ceea ce este adevărat, uzurpând calitatea de factor probator al autenticităţii 
creştinismului. 
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Orizontul s-a modificat radical:

• Ne trezim că inventăm noi metode şi tertipuri evanghelistice pentru 
înmulţirea numărului bisericilor şi a membrilor, în special pentru a 
ajunge la tineri, la noua generaţie, la nemembri.

• Într-o încercare disperată de a-i ţine pe cei neconvertiţi în biserică, 
adoptăm noi stiluri de închinare, în care muzica dansantă, seculară, 
drame cu iz hollywoodian, o religie de „semne şi minuni” cu impact 
asupra simţurilor, înlocuind închinarea caracterizată de reverenţă şi 
smerenie în prezenţa unui Dumnezeu sfânt. 

• Adoptăm, de asemenea, noi doctrine şi practici de stil de viaţă, 
în care marea parte este doar o evanghelie străvezie cu o etică 
nebuloasă, numită ambiguu „dragoste” - ce ne privează de puterea 
transformatoare a Duhului Sfânt în vieţile noastre.

• Am abandonat un model de conducere biblic, în care prezbiterii 
aleşi de comunitatea locală erau responsabili pentru călăuzirea 
adunării, şi am instituţionalizat un model pragmatic de conducere a 
bisericii, în care pastori sau slujbaşi numiţi preiau controlul asupra 
comunităţii – faptul acesta facilitând pastorilor impunerea propriei 
lor agende şi idealuri pentru biserică, cel mai adesea fără a lua în 
calcul vocea prezbiterilor locali. 

• Spunând că sunt mânaţi de aceeaşi morală, dar printr-o perspectivă 
a „maturităţii echilibrate de sensibilitatea faţă de ceilalţi”, unii 
încurajează noi modele de căsătorie şi familie. După ce au repurtat 
un succes (la sesiunea Conferinţei Generale) prin votul acordat 
divorţului nebiblic în biserică, oficializat pe baza unor îndoielnice 
motivaţii precum „abandonul”, unii îşi reînnoiesc eforturile de a face 
până şi homosexualitatea un stil de viaţă acceptabil în creştinism. 

• Grăbitele Eve moderne, alături de nepăsătorii Adami fac presiuni 
pentru obţinerea unor noi poziţii în conducerea bisericii şi în familie, 
aplicându-se metode de interpretare biblică lipsite de consecvenţă, 
speculative, eronate, mergând inclusiv pe reinterpretarea istoriei 
timpurii a adventismului.

• Şi, în numele unităţii, diferite voci cu influenţă susţin cu efervescenţă 
adoptarea unor noi forme de organizare a bisericii în care să nu se 
mai solicite raportarea la Biblie sau la misiunea globală aşa cum este 
cerută acum de către biserica mondială. 

Care sunt rezultatele obsesiei noastre faţă de nou – închinarea pe care 
o aducem noii zeiţe, Neofilia? 
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Eruditul evanghelic James I. Packer ne oferă un răspuns: 

“Observatorul extern ne vede mergând din artificii în 
artificii, piruete peste piruete, asemeni unor beţivani în ceaţă, 
fără a şti unde ne aflăm şi cu atât mai puţin unde mergem. 
Predicarea este confuză; minţile sunt îmbrobodite; inimile 
sunt sufocate; îndoielile ne seacă puterea; incertitudinea ne 
paralizează acţiunea."2

Probabil că la o astfel de condiţie făcea referire Luther în afirmaţia 
citată la începutul acestui capitol. 

Noi germanii suntem tipul de oameni care punem mâna 
pe orice este nou şi ţinem de el ca proştii iar, dacă se găseşte 
cineva să ne împiedice, singurul lucru pe care îl reuşeşte este 
să ne facă şi mai îndârjiţi de a-l avea; dar, dacă nu se opune 
nimeni, ne trezim în scurtă vreme saturaţi şi chiar plictisiţi de 
acel lucru şi, curând pornim în căutarea unui altceva nou. Astfel, 
diavolul are avantajul că, indiferent cât ar fi de inconsecventă 
o învăţătură sau o fantezie, va găsi ucenici care să o urmeze şi, 
cu cât gradul de inconsecvenţă va fi mai mare, cu atât îi va găsi 
mai repede.3

La urma urmelor, nu s-a schimbat nimic cu adevărat în decurs de mai 
bine de 500 de ani. Pur şi simplu repetăm papagaliceşte atitudinea generală 
a pocăiţilor de-a lungul istoriei. Biblia are, deci, dreptate: “Nu e nimic nou 
sub soare” (Eclesiastul 1:9).

Evaluarea unora din noile tendinţe din biserică, realizată în paginile 
acestui volum, confirmă faptul că ceea ce este nou nu este neapărat şi 
adevărat. În unele cazuri am fost induşi în eroare, în altele am fost prostiţi 
de-a dreptul sau intoxicaţi de modele cu cai troieni promovaţi prin învăţături 
şi practici pe care Biblia le demonstrează ca fiind eronate.  
 Provocarea ce ne stă în faţă este aceasta: Ce să răspundem vechilor 
erezii care sunt acum reciclate ca adevăruri noi (sau, aşa cum le numesc cu 
dibăcie unii învăţaţi ai noştri, “adevăruri prezente”)?  

Voi propune 3 sugestii: 

(1) Reevaluarea căii pe care ne aflăm; 
(2) Înţelegerea adevăratei noastre stări; şi 
(3) Pocăinţa.
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1. Trebuie să reevaluăm calea 
pe care am mers până acum

Dacă privim retrospectiv calea pe care am mers până la acest moment 
al istoriei, vom înţelege faptul că ceea ce a fost nou nu a fost automat şi 
adevărat. Uneori, noul este doar ceva „ce a [mai] fost" (Eclesiastul 1:9,10); 
în alte cazuri, vechiul este preferabil noului tocmai pentru că are garanţia 
certitudinii (Isaia 58:12; Ieremia 6:16). 

Peter Taylor Forsyth a scris: 

"Sunt sigur că nici o nouă teologie nu poate fi cu adevărat 
teologie, oricare ar fi noutatea ei, atâta vreme cât nu exprimă 
sau dezvoltă vechea credinţă, aceea care a făcut ca aceste 
teologii, ce sunt acum vechi, să fi fost cel mai puternic fenomen 
al vremii pe când erau noi."4 

Cu alte cuvinte, noile adevăruri nu ar trebui să contrazică niciodată 
vechile adevăruri. (Isaia 8:19,20). 

Pe de altă parte, ar trebui să avem curajul moral de a merge 
împotriva valului popular determinat de concepţii nebiblice. Bineînţeles că 
nu este nici uşor şi nici plăcut, din moment ce toţi cei care fac acest lucru 
sunt adesea etichetaţi şi dispreţuiţi de către colegii lor, fiind consideraţi 
inculţi, obscurantişti, primitivi, intoleranţi sau inflexibili (după canoanele 
pluralismului), ba chiar fundamentalişti.5

Privind cu atenţie biserica credincioasă de-a lungul istoriei, vom 
observa că întotdeauna a înaintat pe sensul opus culturilor populare. 
Creştinismul modern a pierdut la scară largă una din marile teme ale 
Vechiului şi Noului Testament, anume: orice faptă şi învăţătură trebuie să 
fie cântărite prin "Este voia Domnului?" 

Regretabil, creştinii care îşi doresc aplauzele lumii mai degrabă decât 
recomandarea Domnului găsesc că este mult mai uşor să te conformezi 
normelor nebiblice ale societăţii decât să suporţi intimidările din ce în ce 
mai sofisticate ale colegilor din viaţa cotidiană. După ce are loc conformarea, 
cel mai sigur mod de a păstra o formă de creştinism este adoptarea unei 
hermeneutici care să explice poziţiile biblice nepopulare într-o lumină uşor 
de acceptat pentru marele public.6

Deşi la mijloc este o puternică ispită, aceea de a face doctrinele 
distinctive ale Bibliei compatibile cu normele culturale contemporane, 
Scriptura ne avertizează împotriva conformării ideilor lumii. 

"Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia." (Romani 12:1)
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"Să nu iubiţi lumea, nici lucrurile care sunt în lume." (1Ioan 2:15-17) 

Martin Luther King, Jr., făcea următoarea observaţie: "Suntem chemaţi 
să fim oameni ai convingerii, nu ai conformării; oameni de nobleţe morală, 
nu de respectabilitate socială. Ni se cere să trăim diferit, loiali unei autorităţi 
mai înalte."7

Daniel E. Pilarczyk, arhiepiscop de Cincinnati, a ridicat pertinenta 
întrebare: "Dacă biserica intonează la unison cu toţi ceilalţi, cine va mai avea 
nevoie de biserică?"8 

Dacă proorocul Ieremia ar fi trăit în zilele noastre, ar fi pus aceeaşi 
întrebare pe care le-a pus-o contemporanilor săi atunci când au părăsit calea 
Domnului, în schimbul unor scheme inovatoare ale vecinilor lor păgâni.

Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au 
părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri 
crăpate, care nu ţin apă. Şi acum, ce cauţi să te duci în Egipt, să 
bei apa Nilului? Ce cauţi să te duci în Asiria, să bei apa râului? 

(Ieremia 2:13,18)

Atunci când procedăm la o reevaluare a căii pe care am mers, vom 
descoperi că este o adevărată catastrofă iar urmărirea acestor noi căi ce ni se 
propun - un lucru de nimic.

2. TreBuIe SĂ Ne CuNoAşTeM AdevĂrATA STAre 
îN CAre Ne AflĂM

O reexaminare a căii noastre ne va conduce să ne vedem în starea în 
care ne vede Dumnezeu. Vom descoperi faptul că fascinaţia noastră pentru 
nou nu este sub nici o formă progres, ci mai degrabă lepădare – un regres 
sau o alunecare în vechile căi ale păcatului. Ideea de lepădare (părăsire prin 
necredinţă) este o apariţie frecventă în scrierile profetului Ieremia atunci 
când descrie starea poporului lui Dumnezeu.9 De asemenea, menţionează 
faptul că, asemeni Israelului din vechime, acţiunile noastre de acest tip sunt 
simptomele unei stări de profundă lipsă de respect faţă de Dumnezeu: 

"Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te 
loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar 
este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeu tău, şi să n-ai nici o 
frică de Mine, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.” 

(Ieremia 2:19)
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Apelul repetat al lui Dumnezeu pentru noi cei din ziua de astăzi 
seamănă până la identificare cu cel adresat Israelului din vechime. Să privim 
câteva din aceste ocazii:

Ieremia 3:11 - Domnul mi-a zis: „Necredincioasa Israel pare 
nevinovată faţă de vicleana Iuda.   

Ieremia 3:12 - Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte, 
şi zi: Întoarce-te, necredincioasa Israel, zice Domnul. Nu voi 
arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt 
milostiv, zice Domnul, şi nu ţin mânie pe vecie.

Ieremia 3:13 - Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea, recunoaşte că ai 
fost necredincioasă Domnului, Dumnezeului tău, că ai alergat 
încoace şi încolo la dumnezei străini, sub orice copac verde, şi 
că n-ai ascultat glasul Meu, zice Domnul.

Ieremia 3:14 - Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul; căci 
Eu sunt Stăpânul vostru, Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, 
pe doi dintr-o familie, şi vă voi aduce înapoi în Sion.

Ieremia 3:22 - Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta 
abaterile. – Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul, 
Dumnezeul nostru.

 
Acest apel la „reîntoarcere” de pe căile necredinţei este un apel la 

pocăinţă. În loc de a insista pe căile greşite şi în îndreptăţirea cursului 
acţiunilor noastre, ar trebui să venim la Domnul cu smerenie şi cu pocăinţă a 
inimii cerându-I iertare. Ieremia subliniază acest apel la pocăinţă când scrie: 

Ieremia 8:5 - Pentru ce, deci, poporul acesta al Ierusalimului se 
lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în înşelătorie, şi nu vor 
să se întoarcă la Dumnezeu? 

Ieremia 49:4 - Ce te lauzi cu văile? Valea ta se scurge, fiică 
răzvrătită, care te încredeai în vistieriile tale, şi ziceai: „Cine va 
veni împotriva mea?”

Dacă, într-adevăr, am fost înşelaţi de strategiile inovatoare ale vremii 
noastre, după cum au arătat capitolele acestei cărţi, atunci nu putem încheia 
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volumul fără un apel pentru o schimbare divină. Oricine dintre noi ar fi 
practicat sau promovat astfel de căi lumeşti în biserica cea scumpă a lui 
Dumnezeu, fie că este erudit, slujbaş, conducător, pastor, profesor sau 
membru, trebuie să se dezică de această situaţie şi să se întoarcă de la căile 
sale greşite. 

Noi suntem biserica. Şi cel mai adesea dacă am tăcut, dacă ne-am 
arătat indiferenţi, dacă nu am acţionat, dacă ne-am făcut că plouă, nu am 
reuşit decât să perpetuăm o astfel de stare în bisericile noastre. O pocăinţă 
la nivel individual va avea un puternic impact şi va transforma biserica în 
întregul ei. 

3. uN Apel lA poCĂINţĂ 

Un apel la „reîntoarcerea” de pe căile necredinţei este, probabil, cel 
mai important pas către vindecarea şi revigorarea bisericii. În locul unei „noi" 
game de idei, metode şi practici, trebuie să dăm curs unui apel la pocăinţă 
care se regăseşte în vechiul adevăr. Biserica lui Dumnezeu din vremea 
sfârşitului, biserica Laodicea, nu va putea trăi o adevărată reînviorare până 
când nu va cunoaşte, mai înainte de toate, „pocăinţa” (Apocalipsa 3:19). 

Da, trebuie să mergem înaintea Domnului şi, în smerenie, să îi spunem 
împreună cu proorocul: "Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva 
noastră, lucrează, pentru Numele Tău, Doamne! Căci abaterile noastre sunt 
multe, am păcătuit împotriva Ta." (Ieremia 14:7).

Iar dacă vom face asta, făgăduinţa Lui este: „Le voi vindeca vătămarea 
adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat! Căci mânia Mea s-a abătut 
de la ei!" (Osea 14:4).

Când vom fi iertaţi şi repuşi într-o stare după voia lui, Domnul ne va 
da putere şi binecuvântare în lucrarea pe care o facem spre slava Lui. Pentru 
că numai un popor zdrobit Îl iubeşte pe Domnul până la moarte, preferând 
întotdeauna adevărul în locul noului. 

Numai astfel de oameni pot rezona ecoului cuvintelor lui Martin 
Luther, adresate dietei din Worms:

Conştiinţa mea este supusă Cuvântului lui Dumnezeu… 
Până când nu mi se va demonstra prin mărturia Scripturii sau 
prin cele mai clare raţionamente sau argumente, nu pot şi nu 
voi retracta, căci este nesigur şi neînţelept să fac ceva împotriva 
conştiinţei. 

Aici stau! Nu pot face altfel. Dumnezeu să-mi ajute. 
Amin.”10 
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Fie ca Domnul să ne dea curajul de a lua o poziţie împotriva tradiţiilor 
nebiblice ale vremii noastre — împotriva ideologiilor şi modelor culturii 
contemporane care au pătruns în biserică printr-o mascaradă botezată 
nedrept ca „lumină nouă”. 

Atunci când religia lui Hristos este privită cu cel mai 
mare dispreţ, când Legea Sa este cel mai mult ignorată, atunci 
este momentul în care zelul nostru ar trebui să fie cel mai 
fierbinte, iar curajul şi stăruinţa cele mai invincibile. A sta în 
apărarea adevărului şi a neprihănirii atunci când majoritatea 
uită acest lucru, a duce lupta Domnului atunci când vitejii se 
numără pe degete - iată testul la care suntem chemaţi. 

(Mărturii, vol. 5, p. 136)

NoTe: 

1. Luther’s Works, 37.19.
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"progresiste" (un cod prin care teologii vor înţelege deviaţii de la Scriptură)

6. Vezi Samuel Koranteng-Pipim, Primeşte Cuvântul, [n.tr., publicată şi în limba română 
de Editura Viaţă şi Sănătate în 1997].

7. Martin Luther King, Jr., Strength to Love (Glasgow: Wm Collins Sons & Co., 1986), p. 
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9. De cel puţin 14 ori în cartea sa profetul Ieremia descrie starea poporului prin expresia 
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acestui volum. Pentru a cunoaşte contextul în care a avut loc exprimarea, vezi Marea Luptă, 
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Cuvântul traducătorilor

Oare mai era nevoie de încă un cuvânt, la final? 
Da, pentru că traducătorilor le este sortită una dintre cele mai grele 

misiuni (pe care cititorul o subînţelege, dar nu o trăieşte): aceea de a pricepe 
exact ceea ce intenţionează autorul să comunice şi apoi de a exprima pe 
limba cititorului acelaşi lucru, eventual în cuvinte cât mai apropiate de 
original, dar obligatoriu urmărind ca ideea să fie păstrată şi dovedită prin 
reacţia finală a beneficiarului. 

Traducătorului nu-i revine binecuvântare (sau blestem) decât prin 
prisma slujbei sale, aceea de reproducător al unui text bun sau rău, în timp 
ce calibrul, argumentele, logica, stilul, consecvenţa, apelul originalului îi 
revin strict autorului. Da, are şi tălmăcitorul partea lui de nuanţă, de accent, 
de frumuseţe, dar asta o ştie el şi duhul lui. Şi va avea şi el partea lui de 
moştenire. Până atunci, îi rămâne modelul Botezătorului: altcineva trebuie 
să crească. La sfârşit de lucrare spunem echipei un Mulţumesc din toată 
inima. [n.tr., echipă - traducător, corector, redactor].

Primul cuvânt? Cel mai greu a fost, probabil, de reprodus - titlul. 
Fără îndoială că „Here we stand” poate fi tradus foarte uşor de către oricine. 
Dar, cum ar fi el înţeles? Here we stand - Aici stăm... aici lâncezim, aici nu 
facem nimic, aici suntem (i)mobilizaţi. Aici, în România? Nici vorbă... E cale 
lungă de la aceste sensuri oarecum statice, unidirecţionale către românescul, 
vitejescul, împământenitul „pe aici nu se trece” cu care ne gândeam să 
însemnăm coperta volumului. Am ales tot... Aici stăm. Pentru că am vrut să 
trecem pe acolo pe unde alţii (ne-)ar fi spus „pe aici nu se trece”. Am vrut să 
mediatizăm pe limba noastră ceea ce poate şi în România au gândit sau au 
sperat destui - dar nu s-au găsit vremile, resursele, oamenii care să ducă la 
bun sfârşit un demers asemănător acestui proiect – şi anume o carte care să 
spună lucrurilor pe nume, cu sinceritate, cu obiectivitate, cu temere, şi mai 
ales cu soluţii.
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Cartea pe care o aveţi în mână este o demonstraţie elocventă a faptului 
că România este binecuvântată. Pentru că o astfel de lucrare conservatoare a 
fost tradusă de 10 inşi care, cu două excepţii notabile (traducătoare de Spirit 
Profetic cu ceva timp în urmă), sunt numai tineri şi, astfel, uşor etichetabili ca 
independenţi, liberali(?), sigur nestatornici. Vă reîntoarcem astfel atenţia la 
primul capitol al cărţii. Ce vor în realitate tinerii adventişti? Vor să li se dea 
ocazia „să stea la spărtura” digului, să-şi pună la schimbător/traducător, pe 
lângă atâtea alte daruri de care se bucură Biserica din România, şi pe acela 
de tălmăcitor. Reflector, nu traditor.

Un ultim cuvânt, care poate traduce tot ce a fost spus mai sus: ca 
traducători, noi dăm socoteală în faţa autorului; cititorul va răspunde însă 
numai în faţa Autorului. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

Fiţi pro! Logos.

Christian Sălcianu
redactor-şef Pro Logos

13 mai 2006


