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Zidurile	  tencuite	  cu	  ipsos	  şi	  ploaia	  de	  primăvară	  

	  

	  

Miercuri,	  6	  iunie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  	  
Cazul	  dramatic	  al	  tânărului	  din	  Bucureşti	  încurcat	  cu	  profesoara	  lui	  face	  valuri	  în	  

biserică,	  din	  cauza	  asocierii	  lui	  cu	  adventismul.	  Unii	  privesc	  această	  tragedie	  doar	  ca	  pe	  o	  
calamitate	  care	  s-‐a	  abătut	  asupra	  bisericii,	  lovind	  în	  prestigiul,	  reputaţția	  şi	  imaginea	  publică	  a	  
acesteia.	  Dacă	  profesoara	  respectivă	  nu	  ar	  fi	  fost	  odată	  adventistă,	  cazul	  acesta	  nu	  ar	  fi	  
produs	  niciun	  ecou	  printre	  noi,	  rămânând	  doar	  o	  simplă	  ştire	  de	  la	  ora	  cinci.	  

Dincolo	  de	  tragedia	  umană,	  care	  ne	  produce	  suferinţță	  tuturor,	  cazul	  acesta	  ar	  trebui	  
să	  dea	  serios	  de	  gândit	  poporului	  nostru,	  dar	  mai	  ales	  strategilor	  care	  se	  desfată	  în	  tot	  felul	  
de	  operaţțiuni	  de	  imagine	  şi	  relaţții	  publice.	  

Corina	  Vasile	  şi	  soţțul	  ei,	  buni	  membri	  ai	  bisericii,	  au	  plecat	  la	  Bucureşti	  pentru	  studii,	  
şi	  de	  şapte	  ani	  comunitatea	  lor,	  pastorul	  lor,	  comitetul	  comunităţții,	  nu	  au	  mai	  ştiut	  nimic	  
despre	  ei,	  aşa	  cum	  spune	  poziţția	  oficială	  prezentată	  într-‐o	  emisiune	  tv.	  Au	  considerat	  că	  
aceştia	  au	  rămas	  adventişti,	  şi	  astfel	  numele	  lor	  au	  fost	  păstrate	  în	  registrele	  de	  membri.	  

Este	  greu	  de	  crezut	  că	  nimeni	  nu	  a	  mai	  ştiut	  de	  ei;	  mai	  corect	  ar	  fi	  că	  nimănui	  nu	  i-‐a	  
păsat	  de	  felul	  cum	  trăiesc	  aceşti	  tineri.	  Atâta	  timp	  cât	  ei	  vor	  să	  rămână	  în	  biserică,	  nu	  este	  
important	  dacă	  ei	  apreciază	  şi	  practică	  înaltele	  standarde	  adventiste.	  

Este	  uimitoare	  detaşarea	  conducătorilor	  noştri,	  şi	  eforturile	  stângace	  de	  a	  se	  spăla	  pe	  
mâini	  cu	  pretextul	  infantil	  că	  doamna	  profesoară	  a	  părăsit	  demult	  biserica,	  şi	  prin	  urmare	  nu	  
mai	  este	  treaba	  noastră	  cum	  trăieşte.	  

Sigur,	  biserica	  nu	  are	  o	  secţțiune	  care	  să	  facă	  poliţție	  de	  moravuri,	  dar	  nu	  este	  chiar	  
treaba	  noastră	  să	  ştim	  de	  ce	  se	  întâmplă	  astfel	  de	  lucruri	  cuiva	  care	  cunoaşte	  adevărul	  
sfinţțitor	  al	  evangheliei?	  Dacă	  îl	  cunoaşte,	  evident.	  Nu	  am	  fost	  noi	  chemaţți	  să	  înţțelegem,	  să	  
practicăm	  şi	  să	  spunem	  lumii	  despre	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  de	  a	  mântui	  din	  păcat,	  ascunsă	  în	  
neprihănirea	  pe	  care	  o	  dă	  Dumnezeu	  tuturor	  celor	  care	  cred?	  

Cazul	  Corinei	  Vasile	  ne	  cheamă	  să	  reexaminăm	  cu	  seriozitate	  câteva	  elemente	  majore	  
ale	  soliei	  îngerului	  al	  treilea,	  pe	  care	  le-‐am	  tratat	  cu	  indiferenţță	  maximă	  în	  toţți	  aceşti	  ani.	  
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Chiar	  oamenii	  din	  lume	  se	  simt	  ofensaţți	  de	  o	  asemenea	  comportare.	  O	  educatoare	  
trebuie	  să	  fie	  un	  exemplu	  de	  corectitudine,	  moralitate	  şi	  demnitate	  pentru	  elevii	  ei,	  dacă	  
speră	  să	  aibă	  succes.	  Şi	  aici	  intrăm	  exact	  în	  subiectul	  cheie	  al	  stării	  noastre	  laodiceene,	  pe	  
care	  Pavel	  l-‐a	  abordat	  cu	  maximă	  expertiză:	  

“Nu	  ştiţți,	  fraţților	  –	  căci	  vorbesc	  unor	  oameni	  care	  cunosc	  Legea	  –	  că	  Legea	  are	  
stăpânire	  asupra	  omului	  câtă	  vreme	  trăieşte	  el?	  Căci	  femeia	  măritată	  este	  legată	  prin	  Lege	  
de	  bărbatul	  ei	  câtă	  vreme	  trăieşte	  el;	  dar	  dacă-‐i	  moare	  bărbatul,	  este	  dezlegată	  de	  legea	  
bărbatului	  ei.	  Dacă	  deci,	  când	  îi	  trăieşte	  bărbatul,	  ea	  se	  mărită	  după	  altul,	  se	  va	  chema	  
preacurvă;	  dar	  dacă-‐i	  moare	  bărbatul,	  este	  dezlegată	  de	  Lege,	  aşa	  că	  nu	  mai	  este	  preacurvă,	  
dacă	  se	  mărită	  după	  altul”	  (Rom	  7:1-‐3).	  

Poporul	  nostru	  se	  află	  exact	  în	  această	  stare.	  Oficial	  cu	  Hristos,	  în	  pat	  cu	  Baal.	  Public,	  
religioşi,	  morali,	  credincioşi,	  evlavioşi;	  în	  intimitate,	  adulter	  spiritual,	  o	  viaţță	  dublă,	  trăind	  la	  
literă	  după	  poftele	  firii	  pământeşti.	  

Aceasta	  este	  realitatea,	  iar	  Martorul	  Credincios	  ne	  spune	  că	  starea	  noastră	  Îi	  produce	  
asemenea	  dureri	  de	  stomac	  încât	  simte	  o	  permanentă	  stare	  de	  vomă.	  Bărbatul,	  omul	  cel	  
vechi,	  nu	  a	  murit,	  dar	  noi	  ne	  aventurăm	  într-‐o	  relaţție	  cu	  Hristos.	  De	  aceea	  nu	  suntem	  nici	  cu	  
unul,	  nici	  cu	  celălalt.	  Aceasta	  este	  încropeala	  laodiceană,	  întreţținută	  de	  lipsa	  alifiei	  pentru	  
ochi	  din	  sertarele	  îngerului	  bisericii.	  

	  Cazul	  acesta	  aduce	  în	  discuţție	  o	  altă	  slăbiciune	  majoră	  a	  politicii	  de	  relaţții	  publice	  a	  
bisericii.	  Un	  post	  de	  televiziune	  a	  invitat	  pe	  cineva	  din	  partea	  bisericii	  să	  dea	  o	  explicaţție	  
despre	  statutul	  Corinei	  şi	  legătura	  ei	  cu	  Biserica	  Adventistă	  de	  Ziua	  a	  Şaptea.	  A	  răspuns	  
acestei	  invitaţții	  fratele	  Emilian	  Niculescu,	  secretarul	  Uniunii	  Române.	  

Dincolo	  de	  curtoazia	  obişnuită	  şi	  întrebările	  de	  rutină,	  moderatorii	  au	  dorit	  să	  ştie	  un	  
singur	  lucru:	  Este	  Corina	  Vasile	  membră	  a	  Bisericii	  Adventiste?	  Au	  încercat	  în	  toate	  chipurile	  
posibile	  să	  scoată	  un	  răspuns	  clar	  de	  la	  invitatul	  lor,	  dar	  fără	  succes.	  Tot	  ce	  a	  putut	  formula	  
fratele	  Niculescu	  a	  fost	  că	  doamna	  profesoară	  s-‐a	  depărtat	  de	  biserică	  şi	  nu	  se	  mai	  ştie	  nimic	  
de	  ea.	  Pentru	  spectatori	  nu	  a	  fost	  greu	  să	  înţțeleagă	  că	  fratele	  Niculescu	  are	  ceva	  de	  ascuns,	  
ceea	  ce	  a	  produs	  o	  justificată	  –	  şi	  vastă	  –	  nemulţțumire	  în	  rândul	  membrilor	  bisericii	  care	  au	  
urmărit	  emisiunea.	  

De	  drept,	  Corina	  este	  membră	  a	  bisericii,	  deoarece	  numele	  ei	  se	  află	  în	  registrul	  
comunităţții	  unde	  a	  fost	  botezată.	  De	  fapt,	  este	  clar	  pentru	  toată	  lumea	  că	  ea	  nu	  mai	  este	  
membră	  a	  bisericii,	  şi	  că	  nu	  mai	  are	  nicio	  legătură	  cu	  adventismul	  sau	  cu	  acest	  popor.	  Aceste	  
lucruri	  trebuiau	  exprimate	  clar	  de	  invitat.	  Dar	  el	  s-‐a	  prins	  într-‐un	  joc	  de	  ezitări	  naive,	  de	  
bâlbâieli	  stupide,	  complicând	  lucrurile	  tot	  mai	  mult	  şi	  punându-‐i	  pe	  moderatori	  în	  situaţția	  
jenantă	  de	  a	  da	  sfaturi	  pastorale	  unui	  profesionist	  adventist.	  Un	  frate	  teolog	  chiar	  se	  întreba	  
dacă	  nu	  s-‐a	  găsit	  altcineva	  care	  să	  ne	  reprezinte	  în	  faţța	  opiniei	  publice.	  

Eu	  cred	  că	  cine	  şi	  cum	  ne-‐a	  reprezentat	  a	  fost	  în	  deplin	  acord	  cu	  ceea	  ce	  suntem	  de	  
fapt,	  în	  realitate,	  aşa	  că	  nemulţțumirile	  faţță	  de	  prestaţția	  fratelui	  Niculescu	  sunt	  complet	  
nejustificate.	  El	  a	  reprezentat	  biserica	  aşa	  cum	  este	  ea,	  şi	  nu	  aşa	  cum	  ne-‐o	  imaginăm	  în	  
fanteziile	  noastre	  infantile,	  sau	  cum	  ne-‐am	  dori-‐o.	  Să	  avem	  deci	  curajul	  să	  ne	  privim	  în	  ochi	  şi	  
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să	  recunoaştem	  că	  Martorul	  Credincios	  are	  multă	  dreptate	  când	  evaluează	  starea	  conducerii	  
bisericii	  noastre.	  

Biserica	  face	  de	  ani	  de	  zile	  campanii	  de	  imagine	  costisitoare	  şi	  periculoase,	  încercând	  
să	  promoveze	  adventismul	  prin	  mijloace	  de	  marketing,	  prin	  relaţții	  amicale	  cu	  bisericile	  
“surori,”	  şi	  prin	  activităţți	  comune	  tot	  mai	  vizibile	  cu	  biserica	  “mamă.”	  Nu	  există	  zi	  de	  la	  
Dumnezeu	  în	  care	  buletinele	  informative	  ale	  bisericii	  să	  nu	  laude	  alte	  şi	  alte	  programe	  de	  
gen	  “Ziua	  uşilor	  deschise”	  prin	  comunităţțile	  noastre	  din	  toată	  ţțara.	  Se	  consideră	  că	  
standardele	  adventiste	  au	  nevoie	  de	  publicitate	  agresivă,	  şi	  că	  lucrarea	  lui	  Dumnezeu	  nu	  se	  
poate	  încheia	  deoarece	  lumea	  nu	  a	  aflat	  ce	  doctrine	  frumoase	  avem	  noi,	  şi	  ce	  mod	  de	  viaţță	  
sănătos	  practicăm	  noi.	  Nu	  cred	  că	  au	  existat,	  în	  istoria	  recentă	  a	  bisericii,	  eforturi	  mai	  mari	  şi	  
agitaţție	  mai	  vizibilă	  decât	  ceea	  ce	  se	  face	  acum	  prin	  aceste	  campanii	  de	  imagine.	  

Şi	  într-‐adevăr,	  efecte	  se	  văd.	  Primarul	  vine	  la	  amvoanele	  noastre	  şi	  spune	  ce	  bucuros	  
este	  el	  că	  are	  cetăţțeni	  de	  nădejde	  în	  localitatea	  lui.	  Vine	  preotul	  ortodox	  şi	  spune	  că	  
apreciază	  frăţțietatea	  adventistă.	  Vine	  poliţțistul	  şi	  se	  bucură	  că	  suntem	  de	  acord	  să	  iniţțiem	  
proiecte	  comune	  pentru	  păstrarea	  ordinii	  publice.	  Vine	  secretarul	  de	  la	  Departamentul	  
Cultelor	  şi	  ne	  mângâie	  pe	  creştet	  pentru	  aportul	  pe	  care	  îl	  aduce	  biserica	  la	  eforturile	  de	  
pace	  şi	  bună	  înţțelegere	  dintre	  culte.	  

Şi	  când	  suntem	  gata	  să	  ne	  agăţțăm	  şi	  noi	  decoraţțiile	  la	  reverul	  denominaţțional,	  vine	  
Corina	  Vasile	  şi	  demolează	  toată	  munca	  depusă,	  cu	  sudoare	  şi	  zel	  sfânt,	  de	  departamentele	  
noastre	  de	  relaţții	  publice.	  Cam	  acesta	  este	  marele	  Sisif	  advent	  care	  ne	  stoarce	  toate	  
resursele	  materiale,	  umane	  şi	  financiare	  în	  ultimele	  decenii.	  

Această	  situaţție	  este	  expusă	  perfect	  pe	  paginile	  Scripturii,	  şi	  parcă	  Domnul	  chiar	  cu	  
noi	  doreşte	  să	  vorbească	  în	  asemenea	  pasaje	  precum	  cel	  din	  Ezechiel	  13.	  Adresându-‐se	  
teologilor	  lui	  Israel,	  Domnul	  spune:	  

“Lucrurile	  acestea	  se	  vor	  întâmpla	  pentru	  că	  ei	  rătăcesc	  pe	  poporul	  Meu,	  zicând:	  
'Pace!'	  când	  nu	  este	  pace.	  Poporul	  Meu	  zideşte	  un	  zid,	  şi	  ei	  îl	  tencuiesc	  cu	  ipsos.	  

De	  aceea,	  spune	  celor	  ce-‐l	  acopăr	  cu	  ipsos	  că	  se	  va	  prăbuşi,	  va	  veni	  o	  ploaie	  cu	  vifor,	  
pietrele	  de	  grindină	  vor	  cădea,	  şi	  se	  va	  dezlănţțui	  furtuna.	  

Iată,	  vi	  se	  prăbuşeşte	  zidul!	  Şi	  atunci	  vi	  se	  va	  zice:	  'Unde	  este	  ipsosul	  cu	  care	  l-‐aţți	  
tencuit?'	  

De	  aceea,	  aşa	  vorbeşte	  Domnul,	  Dumnezeu:	  'În	  urgia	  Mea,	  voi	  porni	  furtuna;	  în	  
mânia	  Mea,	  va	  veni	  o	  ploaie	  cu	  vifor;	  şi	  vor	  cădea	  pietre	  de	  grindină	  ca	  să	  nimicească.	  

Voi	  surpa	  zidul	  pe	  care	  l-‐aţți	  tencuit	  cu	  ipsos,	  îl	  voi	  doborî	  la	  pământ,	  şi	  i	  se	  vor	  desgoli	  
temeliile;	  se	  va	  prăbuşi,	  şi	  veţți	  pieri	  în	  mijlocul	  dărâmăturilor	  lui.	  Şi	  veţți	  şti	  că	  Eu	  sunt	  
Domnul.	  

Îmi	  voi	  potoli	  astfel	  mânia	  împotriva	  zidului	  şi	  împotriva	  celor	  ce	  l-‐au	  tencuit	  cu	  ipsos;	  
şi	  vă	  voi	  spune:	  Nu	  mai	  este	  niciun	  zid!	  Şi	  s-‐a	  isprăvit	  cu	  cei	  ce	  l-‐au	  tencuit	  cu	  ipsos!	  
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S-‐a	  isprăvit	  cu	  proorocii	  lui	  Israel,	  care	  proorocesc	  asupra	  Ierusalimului,	  şi	  au	  vedenii	  
de	  pace	  asupra	  lui,	  când	  nu	  este	  pace,	  zice	  Domnul	  Dumnezeu”	  (Eze	  13:10-‐16).	  

Proorocii	  Laodiceei	  fac	  exact	  acelaşi	  lucru.	  Poporul	  nostru	  este	  convins	  că-‐şi	  face	  
conştiincios	  datoria,	  că	  se	  închină	  şi	  slujeşte	  Dumnezeului	  autentic,	  iar	  teologii	  acoperă	  cu	  
ipsos	  această	  construcţție	  iluzorie,	  spunând	  că	  Domnul	  binecuvântează	  eforturile	  lor	  
misionare.	  

Ce	  se	  întâmplă	  în	  aceste	  zile	  cu	  acest	  incident	  minor	  este	  doar	  o	  mică	  avertizare	  
despre	  ce	  furtună	  îngrozitoare	  ne	  aşteaptă	  în	  viitor,	  dacă	  nu	  ne	  trezim	  la	  realitate.	  Biserica	  
nu	  are	  nevoie	  de	  campanii	  de	  imagine,	  ci	  de	  o	  schimbare	  de	  caracter	  a	  membrilor	  ei,	  prin	  
lucrarea	  creatoare	  a	  Duhului	  Sfânt	  asupra	  inimii.	  Acum	  lumea	  ne	  iubeşte	  deoarece	  ne	  aflăm	  
în	  plin	  vechi	  legământ,	  trăind	  şi	  acţționând	  la	  fel	  ca	  lumea.	  Când	  biserica	  va	  îndrăzni	  să	  facă	  
pasul	  în	  noul	  legământ,	  adio	  aprecierea	  şi	  aplauzele	  lumii.	  

Dumnezeu	  întăreşte	  avertizarea	  din	  Ezechiel	  prin	  Spiritul	  Profeţției,	  ca	  să	  nu	  evităm	  
realitatea	  cu	  scuzele	  copilăreşti	  că	  în	  Ezechiel	  este	  vorba	  despre	  alţții	  şi	  nu	  despre	  noi.	  
Ascultaţți:	  

“Sunt	  plină	  de	  suferinţță	  când	  mă	  gândesc	  la	  starea	  noastră	  ca	  popor.	  Domnul	  nu	  a	  
închis	  cerul	  pentru	  noi,	  ci	  drumul	  nostru	  de	  permanentă	  apostazie	  ne-‐a	  despărţțit	  de	  
Dumnezeu.	  Mândrie,	  poftă	  şi	  dragoste	  de	  lume	  au	  domnit	  în	  inimă	  fără	  teamă	  de	  alungare	  
sau	  condamnare.	  Printre	  noi	  au	  avut	  loc	  păcate	  hidoase	  şi	  neruşinate.	  Şi	  totuşi,	  predomină	  
opinia	  generală	  că	  biserica	  înfloreşte,	  şi	  că	  pacea	  şi	  prosperitatea	  se	  găsesc	  în	  graniţțele	  ei.	  

“Biserica	  a	  întors	  spatele	  călăuzirii	  lui	  Hristos,	  Liderul	  ei,	  şi	  se	  îndreaptă	  cu	  hotărâre	  
spre	  Egipt.	  Şi	  totuşi,	  puţțini	  sunt	  alarmaţți	  sau	  uimiţți	  de	  lipsa	  puterii	  spirituale	  din	  viaţța	  lor.	  
Îndoială,	  şi	  chiar	  necredinţță,	  faţță	  de	  mărturiile	  Spiritului	  lui	  Dumnezeu	  dospesc	  în	  
comunităţțile	  noastre	  de	  peste	  tot.	  Este	  aşa	  cum	  a	  dorit	  Satana.	  Este	  aşa	  cum	  au	  dorit	  
predicatorii	  care	  predică	  eul	  în	  locul	  lui	  Hristos.	  Mărturiile	  sunt	  necitite	  şi	  neapreciate.	  
Dumnezeu	  v-‐a	  vorbit.	  Lumina	  a	  strălucit	  din	  Cuvântul	  Său	  şi	  din	  Mărturii,	  şi	  ambele	  au	  fost	  
dispreţțuite	  şi	  neglijate.	  Rezultatul	  se	  poate	  vedea	  în	  lipsa	  de	  puritate,	  devoţțiune	  şi	  credinţță	  
fierbinte	  printre	  noi.	  

“Fiecare	  să-‐şi	  întrebe	  propria	  inimă:	  ‘Cum	  am	  căzut	  noi	  în	  această	  stare	  de	  slăbiciune	  
spirituală	  şi	  confuzie?	  Nu	  am	  adus	  chiar	  noi	  asupra	  noastră	  nemulţțumirea	  lui	  Dumnezeu,	  
deoarece	  acţțiunile	  noastre	  nu	  corespund	  credinţței	  noastre?	  Nu	  am	  căutat	  noi	  prietenia	  şi	  
aplauzele	  lumii	  în	  locul	  prezenţței	  lui	  Hristos	  şi	  a	  unei	  profunde	  cunoaşteri	  a	  voii	  Sale?	  
Examinaţți-‐vă	  inimile,	  judecaţți	  singuri	  calea	  pe	  care	  aţți	  mers.	  Analizaţți	  ce	  fel	  de	  asociaţți	  vă	  
alegeţți.	  Căutaţți	  voi	  compania	  celor	  înţțelepţți,	  sau	  sunteţți	  dispuşi	  să	  alegeţți	  asociaţțiile	  lumeşti,	  
compania	  celor	  care	  nu	  se	  tem	  de	  Dumnezeu	  şi	  nu	  ascultă	  de	  evanghelie?”	  (5	  T	  217).	  

Teologii	  noştri	  nu	  spun	  bisericii	  că	  am	  întors	  spatele	  Liderului	  nostru	  şi	  înaintăm	  cu	  
hotărâre	  spre	  Egipt.	  Ei	  încurajează	  “opinia	  generală	  că	  biserica	  înfloreşte,”	  şi	  că	  “pacea	  şi	  
prosperitatea	  se	  găsesc	  în	  graniţțele	  ei.”	  Ei	  nu	  ezită	  să	  se	  laude	  cu	  “prietenia	  şi	  aplauzele	  lumii	  
în	  locul	  prezenţței	  lui	  Hristos,”	  şi	  astfel	  nu	  fac	  altceva	  decât	  să	  tencuiască	  cu	  ipsos	  un	  zid	  
crăpat,	  putred	  şi	  gata	  să	  cadă.	  
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Dacă	  sora	  White	  era	  plină	  de	  suferinţță	  pentru	  starea	  poporului	  nostru	  de	  acum	  100	  
de	  ani,	  vă	  imaginaţți	  ce	  disperare	  ar	  apuca-‐o	  dacă	  ar	  veni	  astăzi	  în	  mijlocul	  nostru	  şi	  ar	  vedea	  
munca	  de	  Sisif	  în	  ridicarea	  punţților	  peste	  abisurile	  denominaţționale	  în	  care	  este	  prinsă	  
biserica	  tot	  mai	  evident.	  

În	  aceste	  zile	  biserica	  mondială	  se	  pregăteşte	  şi	  se	  roagă	  pentru	  Ploaia	  Târzie,	  fără	  să	  
înţțeleagă	  cât	  de	  devastatoare	  poate	  fi	  ploaia	  de	  primăvară	  pentru	  zidurile	  tencuite	  cu	  ipsos.	  
Da,	  în	  curând	  „va	  veni	  o	  ploaie	  cu	  vifor,	  pietrele	  de	  grindină	  vor	  cădea,	  şi	  se	  va	  dezlănţțui	  
furtuna.”	  Şi	  atunci	  va	  fi	  prea	  târziu	  să	  mai	  apreciem	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  mântuire,	  
ascunsă	  în	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos.	  


