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Un	  impas	  jenant	  şi	  inutil	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

15	  septembrie	  2005	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  

Comitetul	  comunităţții	  noastre	  a	  propus	  o	  colectă	  pentru	  sinistraţții	  din	  estul	  ţțării,	  
rămaşi	  fără	  nici	  un	  mijloc	  de	  subzistenţță	  în	  urma	  inundaţțiilor	  catastrofale	  care	  au	  lovit	  ţțara	  
noastră.	  Este	  un	  gest	  onorabil	  de	  solidaritate	  umană,	  şi	  ne	  bucurăm	  să	  participăm,	  alături	  de	  
toţți	  oamenii,	  la	  uşurarea	  poverilor	  altora.	  Dificultatea	  este	  că	  acest	  gest	  se	  află	  în	  
contradicţție	  flagrantă	  atât	  cu	  teologia	  bisericii,	  cât	  şi	  cu	  credinţța	  populară	  a	  membrilor	  ei.	  

Nu	  este	  aberant	  să	  susţții	  că	  asemenea	  fenomene	  sunt	  acte	  ale	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  
avertizarea,	  pedepsirea	  sau	  disciplinarea	  păcătoşilor,	  iar	  apoi	  să	  strici	  efectul	  acestor	  măsuri	  
prin	  contracararea	  lor	  şi	  intrând	  în	  conflict	  cu	  scopurile	  lui	  Dumnezeu?	  De	  ce	  să	  stricăm	  
efectul	  disciplinării,	  oferind	  hrană	  unor	  oameni	  cărora	  Dumnezeu	  le-‐a	  luat	  hrana?	  De	  ce	  să	  
anulăm	  rezultatele	  avertizării,	  încercând	  să	  ştergem	  cât	  mai	  repede	  urmările	  faptei	  lui	  
Dumnezeu,	  făcută	  spre	  binele	  oamenilor?	  Cum	  putem	  spune	  acelor	  necăjiţți	  că	  îi	  ajutăm	  din	  
dragoste	  creştină,	  când	  ei	  văd	  –	  iar	  teologia	  noastră	  le	  confirmă	  credinţța	  –	  că	  Dumnezeul	  
creştinilor	  le-‐a	  spulberat	  slaba	  agoniseală	  prin	  care	  supravieţțuiau?	  Ce	  efect	  au	  o	  pâine	  şi	  o	  
sticlă	  cu	  apă	  în	  descoperirea	  slavei	  lui	  Dumnezeu,	  în	  faţța	  barbariei	  prin	  care	  viaţța	  lor	  a	  fost	  
pusă	  în	  primejdie	  pe	  termen	  lung?	  

Cu	  ocazia	  seismului	  şi	  valurilor	  mareice	  din	  Asia,	  un	  teolog	  adventist	  proeminent	  a	  
spus	  deschis	  bisericii	  şi	  lumii	  că	  singura	  explicaţție	  a	  acelui	  fenomen	  rămâne	  mânia	  lui	  
Dumnezeu.	  Poziţția	  lui	  este	  susţținută	  tacit	  de	  BRI,	  nu	  a	  fost	  contrazisă	  de	  academia	  
adventistă	  şi	  este	  larg	  răspândită	  în	  popor.	  Mass-‐media	  noastră	  nu	  a	  avut	  nimic	  de	  zis	  la	  
această	  monstruozitate	  care	  ofensează	  cerul.	  

Nu	  mă	  aştept	  de	  la	  acei	  sărmani	  sinistraţți	  să	  priceapă	  ce	  se	  întâmplă.	  Pot	  înţțelege	  şi	  
ierta	  nebunia	  lor	  de	  a-‐L	  acuza	  pe	  Dumnezeu	  pentru	  necazurile	  prin	  care	  trec.	  Dar	  este	  
inadmisibil	  ca	  elita	  bisericii	  rămăşiţței	  să	  se	  prostitueze	  în	  asemenea	  hal	  cu	  Baal,	  iar	  membrii	  
bisericii	  să	  nu	  sesizeze	  conflictul	  dintre	  credinţța	  şi	  faptele	  noastre.	  

Poate	  este	  de	  înţțeles	  expresia	  “Nu	  ne	  putem	  pune	  cu	  Dumnezeu,”	  venind	  de	  la	  un	  
ţțăran	  sinistrat	  meditând	  pe	  acoperişul	  casei,	  sau	  chiar	  de	  la	  un	  prim-‐ministru	  îngrijorat	  de	  
extinderea	  uluitoare	  a	  dezastrului.	  Uimitor	  este	  că	  oameni	  aleşi	  de	  Dumnezeu	  să	  continue	  
lucrarea	  lui	  Hristos	  de	  a	  lumina	  lumea	  cu	  slava	  caracterului	  lui	  Dumnezeu	  sunt	  în	  primele	  
rânduri	  ale	  răspândacilor	  lui	  Satana.	  În	  timp	  ce	  Dumnezeu	  este	  pus	  într-‐o	  lumină	  complet	  
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nefavorabilă,	  fiind	  considerat	  cauza	  primară	  a	  acestor	  dezastre,	  noi	  facem	  eforturi	  să	  plasăm	  
biserica	  foarte	  vizibil	  prin	  gesturi	  de	  caritate,	  în	  speranţța	  că	  vom	  impresiona	  pe	  cineva	  cu	  
dragostea	  noastră	  de	  oameni.	  Nu	  există	  metodă	  mai	  eficientă	  de	  a	  susţține	  teologia	  
diavolului.	  

Biserica	  anului	  2005	  este	  din	  nou	  în	  conflictul	  vremii	  lui	  Iov,	  din	  experienţța	  căruia	  nu	  
am	  învăţțat	  nimic.	  Elifaz	  &	  comp	  are	  şi	  astăzi	  o	  putere	  de	  vrajă	  asupra	  gândirii	  teologice	  
adventiste.	  Iov	  are	  foarte	  puţțini	  adepţți,	  iar	  imaginea	  lui	  despre	  Dumnezeu,	  deşi	  parţțială	  şi	  
umbrită	  de	  suferinţța	  fizică,	  nu	  a	  reuşit	  să	  se	  impună	  în	  societatea	  modernă.	  El	  nu	  avea,	  ca	  
noi,	  privilegiul	  imens	  de	  a	  privi	  în	  Hristos	  slava	  lui	  Dumnezeu,	  dar	  a	  făcut	  un	  lucru	  înţțelept,	  
evitând	  să-‐L	  acuze	  „nebuneşte”	  pe	  Dumnezeu	  (Iov	  1:22	  KJV).	  

Câtă	  nevoie	  ar	  avea	  lumea	  noastră	  să	  afle	  că	  Părintele	  veşniciilor	  nu	  foloseşte	  
violenţța	  –	  fizică	  sau	  psihică	  –	  în	  relaţția	  Sa	  cu	  fiinţțele	  create.	  Neprihănirea	  Sa	  nu	  se	  poate	  
impune,	  iar	  atingerea	  sfinţțeniei	  nu	  se	  poate	  face	  prin	  tărie	  sau	  putere.	  Forţța	  constrângătoare	  
nu	  se	  află	  decât	  în	  împărăţția	  lui	  Satana;	  aşa	  ne	  spune	  Dumnezeu	  prin	  Spiritul	  Profeţției.	  

Înseamnă	  că	  biserica	  rămăşiţței	  a	  confundat	  împărăţțiile,	  dacă	  a	  ajuns	  să	  atribuie	  
folosirea	  forţței	  constrângătoare	  lui	  Dumnezeu.	  O	  confuzie	  fatală,	  cu	  echivalent	  doar	  în	  
experienţța	  dureroasă	  a	  savanţților	  din	  Sinedriu,	  atunci	  când	  L-‐au	  confundat	  pe	  Prinţțul	  vieţții	  
cu	  Beelzebub.	  Vai	  de	  cine	  va	  îndrăzni	  să	  le	  spună	  că	  şi-‐au	  schimbat	  stăpânul	  şi	  nu	  ştiu.	  

„Şi	  nu	  ştii...”	  rămâne	  cea	  mai	  mare	  provocare	  cu	  care	  se	  confruntă	  îngerul	  bisericii	  
Laodicea.	  Cât	  vom	  mai	  prelungi	  acest	  impas	  indecent?	  


