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criu aceste rânduri în vara anului 2021. Principalul subiect al
știrilor este, desigur, pandemia de coronavirus. Dar, pe lângă
ea, continuă să apară cu o frecvență uimitoare și în toate formele știri despre problemele legate de degradarea mediului și
nedreptatea socială.
Pentru a da doar câteva exemple, doar în ultima lună am auzit și
am citit următoarele la televizor și în presă:
o echipă de cercetători avertizează cu privire la amploarea
impactului pe care deșeurile de plastic îl au asupra mediului și
că, deși gradul de conștientizare a problemei este în creștere,
cantitatea de deșeuri continuă să crească;
temperaturi record în mai multe țări: 33.6ºC în nordul Finlandei, până la 50ºC în Canada și în vestul Statelor Unite și până
la 45ºC în Grecia și în alte țări mediteraneene;
incendii de pădure extinse din cauza valurilor de căldură de
lungă durată din Canada, vestul Statelor Unite, Spania, Italia, Grecia, Turcia, Albania și Kosovo și numeroase incendii
de pădure de mari proporții care adesea nici măcar nu sunt
combătute în Rusia;
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inundații provocate de ploi abundente care au curmat vieți
omenești în vestul și sudul Germaniei, în China și în estul Coreei
de Nord;
cele două nave de salvare „Ocean Viking” și „Sea-Watch 3” au
salvat din nou aproximativ 1000 de refugiați aflați în primejdie
pe mare;
un curent oceanic din Atlantic a pierdut atât de mult din
stabilitate încât cercetătorii din cadrul Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung [Institutul pentru cercetarea impactului climatic din Potsdam] se tem că s-ar putea prăbuși – cu
consecințe asupra stării vremii la nivel modial; și
potrivit actualului raport global privind clima, acum se poate
dovedi în mod clar faptul că schimbările climatice sunt cauzate
de om, ele se produc mai repede decât se estima și nu vom
ține încălzirea globală în limita a 1,5ºC, deoarece vom atinge
limita globalăm de CO2 încă din anul 2030, nu în 2040, așa
cum se preconiza inițial.
Al Gore, care face de mult apel la protejarea climei, pare să aibă
dreptate: „Pământul are febră, iar aceasta este în creștere.”

AL DO M N U LU I E ST E PĂM Â N T U L

IN T R O D U CERE

Nu este de mirare că, cel puțin pentru tinerii din Germania, schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă cea mai mare
provocare socială a timpului nostru, după cum reiese din marile
studii actuale privind tineretul.1

CE VEI REGĂSI ÎN ACEST
GHID DE STUDIU
Deși schimbările climatice, degradarea mediului și nedreptatea
ne afectează pe toți, acestea nu sunt, de obicei, probleme pe
care le abordăm în bisericile și în grupurile noastre de tineri. Este
păcat, deoarece credința noastră are atât de mult de spus în
această privință. În esență, ea ne îndeamnă să ne facem propriile
vieți mai durabile și să promovăm un stil de viață durabil printre
semenii noștri.
În capitolele următoare, am dori să vă invităm să reflectați asupra
unor idei și concepte fundamentale ale credinței noastre pentru
a vedea cum ne influențează viziunea și implicarea noastră în
ceea ce privește sustenabilitatea; dacă ar trebui să le considerăm
put și simplu Zeitgeist [spiritul epocii] sau, mai degrabă, voia lui
Dumnezeu.

În capitolul 1 vom medita la ce înseamnă nu doar să credem
în creație, ci și să întâlnim lumea creată.
Capitolul 2 este despre dreptate. Credința este preocupată
doar de întrebarea „Cum ajung în rai?” sau vrea Dumnezeu
să experimentăm și raiul pe Pământ?
În capitolul 3 vom analiza porunca de a ne iubi aproapele.
Aceasta este, fără îndoială, o poruncă esențială. Dar cum se
manifestă iubirea aproapelui într-o lume globalizată?
Capitolul 4 este despre așteptările noastre cu privire la viitor.
Are sens ca cineva care crede în revenirea lui Isus să lucreze
pentru un viitor mai bun pe Pământ?
Capitolul 5 intră în miezul problemei: De ce și în ce scop
există, de fapt, biserica? Trebuie să răspundem la această întrebare dacă vrem să aflăm dacă sustenabilitatea este sau nu
importantă în comunitatea noastră.
Capitolul 6 s-ar putea să vă șocheze deoarece expunem scuza
des auzită „Nu pot face nimic în această privință” ca fiind o
dovadă de necredință.
În capitolul 7 vrem să te inspirăm să îți mărești sfera de
influență pentru a face o schimbare mai mare.
Iar în capitolul 8 vom rezuma de ce urmărirea dreptății sociale
și angajamentul de a avea grijă de creație nu este o distragere
a atenției, ci o modalitate foarte actuală de a fi lumină în
această lume.
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D E SPRE AU TOR

Bert Seefeldt (44 de ani) lucrează de 16 ani ca lider de tineret în Germania – mai întâi la conferință, iar apoi la uniune. Este interesat de sustenabilitate de când s-a născut. În școala primară a decis să vândă caiete realizate
din hârtie reciclată la cost de producător. De asemenea, îi ruga politicos
pe șoferii de mașini și de autobuze să oprească motorul când staționau
pentru mai mult timp. În calitate de copil din Berlinul de Vest, crescând
într-un oraș divizat, era foarte conștient de amenințarea nucleară, așa că,
în jurul vârstei de nouă ani și în cadrul programului „Copiii le scriu scrisori
lui Gorbaciov și lui Reagan”, le-a scris ambilor președinți, cerându-le să
pună capăt Războiului Rece. Aflase cât de devastatoare poate fi utilizarea
energiei nucleare chiar și pentru civili în urma accidentului nuclear de la
Cernobîl din anul 1986.
În prezent, Bert este căsătorit cu Nadine. În calitate de tată a doi copii –
Emma (7 ani) și Luis (5 ani) – o lume echitabilă și durabilă este o chestiune
care acum îl preocupă mai mult decât oricând.
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CUM SĂ FOLOSEȘTI ACEST GHID ÎN MOD EFICIENT

S FAT U L 1

RUGĂCIUNE

Cel mai important lucru pe care îl poți face la începutul acestei călătorii de îngrijire a creației este
să Îl inviți pe Dumnezeu să te însoțească. Invită Duhul Sfânt să îți deschidă ochii cu privire la ceea
ce trebuie să înveți și, poate, să schimbi în legătură cu acest subiect important. Te vei simți, poate,
provocat, poate chiar copleșit, pe măsură ce parcurgi acest ghid de studiu, așa că roagă-L pe
Dumnezeu să fie partenerul tău. Cere-I să te facă responsabil înaintea Lui cu privire la modul în
care trăiești și îngrijești creația.
Începe un jurnal de rugăciune în care să scrii obiectivele specifice pe care ai vrea să le atingi în
îngrijirea creației și, în timp ce faci pașii necesari, roagă-te regulat pentru îndeplinirea lor. Pășește
în rugăciune și în credință, așa cum vei vedea în capitolul 7.
În fiecare capitol vei găsi și Rugăciunea zilei, care are ca scop să te ajute ca în timpul de rugăciune să
te concentrezi asupra subiectului zilei. Această scurtă rugăciune de la finalul textului principal ar trebui
să te ajute să începi și să te îndemne să inviți Duhul Sfânt să acționeze în mod concret în viața ta.

SFATUL 2
SPARGE GHEAȚA
ȘI PROVOCAREA
Dacă vrei să profiți cât mai mult de acest ghid, acordă atenție atât activității de spargere a gheții,
cât și provocării adresate în fiecare capitol. Sperăm ca activitatea de spargere a gheții să facă
subiectul tangibil. Experiența de grup este mai valoroasă aici deoarece îți permite să iei în considerare mai multe puncte de vedere și să înveți de la ceilalți. Se dorește ca Provocarea de la finalul
textului să te încurajeze să acționezi. Accept-o! Lumea noastră are de câștigat doar dacă trecem
de la vorbă la faptă.
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?
S FAT U L 3

ÎNTREBĂRI

Întrebările de la finalul fiecărui studiu pot fi folosite pentru meditație personală sau pentru discuții în
grup. Sperăm că te vor încuraja să îți pui și mai multe întrebări. Dacă studiezi în grup, fii întotdeauna
amabil și iubitor. Ascultă activ și împărtășește-ți propriile opinii într-un mod respectuos.

S FAT U L 4

TEMĂ DE GÂNDIRE

Încheiem fiecare capitol cu un citat care constituie o Temă de gândire și o întrebare finală.
Scopul este să te provoace să duci subiectul mai departe și să petreci timp aprofundându-l și
dând sens la tot ce s-a spus și s-a făcut. Ne dorim să stimulăm dorința și practica de a-ți reînnoi
în permanență mintea cu ajutorul lui Dumnezeu (Romani 12:2; 1 Tesaloniceni 5:21) pentru că, în
cele din urmă, gândurile sunt cele care îți vor determina acțiunile.
Acesta este, de asemenea, un loc excelent pentru a-ți scrie gândurile și concluziile cu privire la
capitol și pentru a stabili care sunt, practic, pașii următori și pentru cereri concrete de rugăciune.

„Cu cât se aprofundează mai mult problema climei,
cu atât devine mai clar faptul că această criză fără
precedent a civilizaţiei nu poate fi depășită decât prin
combinarea credinţei și a raţiunii.”
Hans Joachim Schellnhuber1

A L D O M N U LU I E ST E PĂ M Â N T U L
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L U MEA
Te x t ch e ie

Geneza 1 și 2

CA P ITO LU L

1

SPA R G E R E A G H E Ț II

A FI SAU A NU FI DE ACORD, ACEASTA ESTE ÎNTREBAREA.1 Ce crezi despre lume? Probabil că
mintea ta procesează deja diferite imagini și emoții.
Următoarele afirmații sunt menite să te provoace să adopți o poziție cu privire la diferite aspecte ale acestei
întrebări. Sper că te vor ajuta să oferi un răspuns mai precis la întrebare.
Ești de acord sau nu cu afirmațiile de mai jos? Notează-ți poziția pe scală.
În viața de zi cu zi, de cele mai multe ori am sentimente pozitive cu privire la lume.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

Consider că oamenii din jurul meu sunt prietenoși și pozitivi.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

Sunt optimist în ceea ce privește mersul lumii.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

O lume fără sărăcie este posibilă.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

O lume fără sărăcie este biblică.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

Cred că pot schimba lumea.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

Cred că Dumnezeu m-a chemat să schimb lumea.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

În calitate de comunități/ biserici, avem o responsabilitate specială în dezvoltarea societății.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

Biserica noastră este foarte conștientă de impactul global pe care îl putem avea împreună.
DEZACORD PUTERNIC

ACORD PUTERNIC

Uită-te la răspunsurile tale.
A fost corectă prima impresie? Acum, cum ai descrie atitudinea ta față de lume?
Ai fi avut o altă atitudine în urmă cu câțiva ani? Dacă da, cum și de ce?

Notă: Dacă doreşti să realizezi acest exerci iu de spargere a ghe ii în
grup, accesează instruc iunile pentru grup aici:
bit.ly/WOP22downloads
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LUM E A

IMAGINI ALE LUMII
Când privești lumea, ce vezi? Vezi lucruri care te entuziasmează
și te fascinează? Vezi detaliile colorate și uimitoare? Diversitatea
și varietatea? Capodoperele virtuoase? Modul în care totul pare
a fi conectat? Sau observi, mai degrabă, problemele? Defectele?
Violența? Distrugerea? Amenințarea cu dispariția? Pentru tine,
acest Pământ – cu tot ce este pe el – e o creatură asemenea
ție? Sau e pur și simplu un fundal, ceva ce folosești ca decor sau
pentru a-ți face viața cât mai plăcută?
Modul în care privim un lucru influențează modul în care îl tratăm,
determină dacă suntem dispuși să îl protejăm și să îl conservăm,
sau dacă pur și simplu îl ignorăm, sau poate chiar îl distrugem.
Un moment foarte important în istoria viziunii nostre globale
asupra lumii a fost, probabil, misiunea Apollo 8 din anul 1968.
Apollo 8 a fost trimisă în spațiu pentru a fotografia luna în vederea pregătirii primei aterizări care avea să aibă loc acolo. Însă
a devenit celebră o fotografie făcută din greșeală. O fotografie
a planetei Pământ făcută de echipaj de pe orbita lunii. Această
fotografie a devenit cunoscută ca „Răsăritul Pământului”. În ea,
planeta noastră albastră este înconjurată de negrul pur și nesfârșit
al spațiului. De fapt, nu era nimic nou, însă i-a făcut pe mulți oameni să conștientizeze brusc faptul că nu avem decât o singură
planetă. Până în ziua de azi, este, probabil, cea mai influentă
fotografie de mediu realizată vreodată.2

CONCEPȚIA BIBLICĂ DESPRE LUME ȘI
VIAȚĂ ȘI ÎNSĂRCINAREA BIBLICĂ
Potrivit Bibliei, Pământul este creația lui Dumnezeu. Când citesc
relatarea creației (Geneza 1 și 2), întâlnesc un Creator care proiectează o planetă minunată acordând mare atenție detaliilor și care
este El Însuși foarte entuziasmat de rezultatul final. Geneza 1:31
(NTLR) spune că „toate erau foarte bune”. Însă acest Creator nu
proiectează doar o planetă. Folosind țărâna pământului (adama,
în ebraică), El creează o specie care Îi seamănă: „pământeanul”
(omenirea, adam, în ebraică) (Geneza 1:27; 2:7). Acest „pământean” ajunge să aibă un cuvânt de spus în modelul final al planetei, deoarece i se încredințează sarcina de a numi celelalte creaturi
asemenea lui (Geneza 2:19-20). Iar apoi i se dă o descriere destul
de directă a slujbei, ceea ce mi se pare cu atât mai impresionant:
ființele umane trebuie să crească și să se înmulțească și trebuie să
își asume responsabilitatea pentru planetă (Geneza 1:28; 2:15).

„Lumea nu mai
este un paradis,
însă rămâne
creaţia iubită.“
am Anders
nautul Willi
68, de astro
cembrie 19
de
24
pe
alizată
mântului, re
Răsăritul Pă
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„Acest pământ
– împreună cu toate
creaturile sale –
a fost creat de
Dumnezeu.“

Din păcate, această imagine idilică devine distorsionată când,
în cele din urmă, cei doi „pământeni” gustă un fruct interzis și
bulversează întregul ecosistem al Pământului. Creația binevoitoare
este acum leagănul disensiunilor și al discordiei. Se instalează
vinovăția, durerea, discriminarea, greutățile și, în cele din urmă,
moartea (vezi Geneza 3:7-24).
Lumea nu mai este un paradis, însă rămâne creația iubită, deoarece
nu citesc nicăieri în Biblie că ea a încetat să mai fie creație, sau că
oamenii au fost eliberați de responsabilitatea lor față de creație.
Nicio afirmație din Biblie nu indică faptul că Dumnezeu S-a îndepărtat în vreun fel de creația Sa. Însă, în Biblie citesc faptul că:
Dumnezeu încă mai susține că această lume – și tot ce se află
în ea, inclusiv animalele – Îi aparține (Deuterenomul 10:14;
Psalmii 50:10-11; Psalmii 24:1);
încă Îl mai putem întâlni pe Dumnezeu într-un mod special în
creație (Psalmii 19:1-4; Romani 1:20);
lui Isus I-a plăcut să folosească în parabolele Sale imagini din
natură (de ex.: semințe, animale, plante, pâine și vin – vezi
Matei 13:1-9; Luca 15:3-7; Marcu 13:28-31; Ioan 6:35; Marcu
2:18-22);

1

Dumnezeu încă Se îngrijește de creația Sa, care include nu
numai ființele umane, ci și animalele și pământul (Leviticul
25:2-7; Psalmii 36:7; Psalmii 65:10; Psalmii 147:8-9), și chiar
o reînnoiește iar și iar (Psalmii 104:30); și
în mod clar, Dumnezeu nu este preocupat numai de răscumpărarea ființelor umane, ci și de răscumpărarea întregii creații
(Romani 8:20-21; Coloseni 1:15-20). Este interesant faptul că
această perspectivă este în concordanță cu relatarea cu privire
la Potop, în care Dumnezeu încheie legământul Său nu numai
cu omenirea, ci în mod explicit și repetat cu toate creaturile
vii de pe Pământ (Geneza 9:1-7).
După cum vom vedea, există numeroase motive pentru care ar
trebui să lucrăm pentru conservarea și protejarea acestui Pământ
și a tuturor celorlalte creaturi. Unul dintre aceste motive este
faptul că este o însărcinare biblică clară – un fapt pe care pur și
simplu nu îl putem ignora.
Acest pământ – împreună cu toate creaturile sale – a fost creat
de Dumnezeu. Îi aparține Lui, nu nouă. Și, deși El încă are grijă de
el și îl reînnoiește, ne-a chemat pe noi, oamenii, să ne asumăm
responsabilitatea pentru el. O misiune care ne-a fost încredințată
încă din Grădina Edenului și pe care, probabil, o vom avea și pe
Noul Pământ.

A L D O M N U LU I E ST E PĂ M Â N T U L
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calitate de oameni, suntem pe punctul de a depăși și mai mult
limitele planetei noastre.

CUM NE DESCURCĂM?
În prezent, noi, oamenii, suntem pe punctul de a distruge iremediabil această planetă. Acesta este motivul pentru care unii oameni
de știință vorbesc despre așa-numitul Antropocen. Ei folosesc
termenul pentru a se referi la era în care trăim, în care omenirea
a devenit o forță planetară atât de mare încât are un impact
semnificativ asupra climei și ecosistemelor întregii planete.3 Modul
nostru de trai, de exemplu, a dus la niveluri extrem de ridicate de
metan și dioxid de carbon în atmosferă și în oceane, precum și
de azot și de fosfor în sol. Gheața de la poli se topește mult mai
repede decât se bănuia inițial. În mai puțin de 100 de ani, am
acumulat suficiente deșeuri de plastic pentru a acoperi întreaga
planetă. Am crescut de o sută de ori rata de dispariție a plantelor
și animalelor.4 Pur și simplu nu o mai putem nega: noi, oamenii,
schimbăm ecosistemele Pământului. Din nefericire, nu în bine.
Când citim știrile, vedem adesea subiectul schimbărilor climatice
și al consecințelor lor dramatice. Aflăm despre condiții meteorologice extreme precum valuri de căldură, ploi abundente,
uragane și incendii devastatoare de pădure. Auzim despre rata
alarmantă cu care se topesc calotele glaciare polare. Însă, în
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Pentru a avea o imagine de ansamblu, putem arunca o privire
asupra modelului limitelor planetare5, publicat pentru prima dată
în 2009, într-un articol tehnic intitulat „Planetary Boundaries:
Exploring the Safe Operating Space for Humanity” [Limitele planetare: explorând spațiul sigur de funcționare pentru omenire].6
Acest document a fost redactat de aproximativ 30 de oameni de
știință din toată lumea (conduși de Johan Rockström) și a fost
actualizat în anul 2015. Modelul stabilește nouă limite planetare
pe care noi, oamenii, nu ar trebui să le depășim dacă vrem ca
Pământul să continue să fie un spațiu în care să trăim în siguranță.
Descoperirile arată clar faptul că am depășit deja spațiul sigur de
funcționare în trei domenii și suntem aproape de limită în altele.
În această dramă, nu suntem doar victime, ci și răufăcători. Pentru
că și stilul nostru de viață ne duce planeta în pragul distrugerii. An
de an ni se reamintește acest lucru cu ocazia așa-numitei Zile a
Suprasolicitării Pământului.7 Aceasta este ziua în care am epuizat
toate resursele pe care Pământul le poate produce într-un an. În
2021, am atins această limită pe 29 iulie. Cu alte cuvinte, noi,
comunitatea globală, consumăm în prezent resursele a 1,74 de
Pământuri, iar tendința este în creștere. Dar noi avem o singură
planetă.

AL DO M N U LU I E ST E PĂM Â N T U L
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„Este timpul să avem grijă
de creaţia lui Dumnezeu
din reverenţă și respect
faţă de celelalte creaturi…“

PE SCURT
Deși percepem și simțim rupturile din creație, acest Pământ – cu
toate creaturile sale – rămâne creația lui Dumnezeu, de care Îi
pasă și Se îngrijește, care continuă să Îi aparțină doar Lui și unde
noi, oamenii, încă putem să Îl întâlnim. Dumnezeu ne-a chemat
încă de la început să fim grădinari și administratori responsabili
ai creației Sale. O sarcină pe care o avem și astăzi.
Știința și știrile arată foarte clar nu numai că împingem această
creație dincolo de limitele sale, ci că suntem chiar pe punctul de
a o deteriora în mod ireversibil.
Așadar, este timpul să avem grijă de creația lui Dumnezeu din
reverență și respect față de celelalte creaturi, din grijă pentru generațiile viitoare, din loialitate și devotament față de Dumnezeu,
Creatorul nostru.

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, această lume Îți aparține. Este creația Ta minunată,
de care continui să ai grijă. Ajută-mă să fiu un bun grădinar
și un bun administrator pentru Tine.

Z I L E L E S U P R A S O L I C I TĂ R I I
PÂMÂNTULUI
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Pe lângă Ziua Suprasolicitării Pământului, sunt calculate anual și Zilele
Suprasolicitării Țărilor. În toate țările
europene, Ziua Suprasolicitării are loc
relativ devreme în cursul anului. În anul
2021, de exemplu, România a ajuns la
Ziua Suprasolicitării pe 11 iunie. Poți
găsi datele pentru alte țări pe
www.overshootday.org/newsroom/
country-overshoot-days/.
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„Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a
aşezat în grădina Edenului ca s-o lucreze şi
s-o păzească.”
(Geneza 2:15)

1. Îți amintești vreun moment în care L-ai simțit pe Dumnezeu în natură? Împărtășește experiența ta.
2. Ce oameni sau experiențe au modelat cel mai mult relația ta cu lumea?
3. Încă de la creație, noi, oamenii, am fost chemați să cultivăm și să avem grijă de această lume. Cum se
reflectă această misiune divină în modul în care îți trăiești viața?

4. Ce te motivează să lucrezi în mod activ pentru protejarea acestui Pământ? Ce te împiedică să faci acest
lucru?
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Provocare

TEMĂ DE GÂNDIRE

Provocarea 1: AMPRENTA TA
ECOLOGICĂ

Isus – Sursa, Scopul, Susținătorul
și Răscumpărătorul întregii
creații

Știi care este impactul tău asupra mediului? Pentru a-ți face o
idee, tot ce trebuie să faci este să calculezi amprenta ta ecologică. Aceasta îți va spune de câte planete Pământ am avea
nevoie dacă fiecare persoană de pe această planetă ar trăi, ar
călători, ar mânca și ar consuma ca tine.
Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org) îți oferă
posibilitatea de a-ți calcula propria amprentă ecologică aici:
www.footprintcalculator.org

Data la care am finalizat această provocare:
Provocarea 2: STRÂNGE
ȘURUBURILE CARE TREBUIE

„El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creaţie, pentru că prin El au fost create toate lucrurile,
în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri,
fie domnii, fie conducători, fie autorităţi. Toate au fost create
prin El şi pentru El. El este înainte de toate lucrurile şi în El se
ţin toate împreună. El este capul trupului, al Bisericii. El este
începutul, întâiul născut dintre cei morţi, pentru ca El să aibă
primul loc în toate lucrurile. Căci Dumnezeu a vrut ca toată
plinătatea Sa să locuiască în El. Prin El, Dumnezeu a împăcat
toate lucrurile cu Sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer,
făcând pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:15-20, NTLR,
sublinierea autorului).
Acest pasaj îți schimbă sau îți influențează atitudinea față de
planetă și față de celelalte creaturi? Dacă da, cum?

Principiile unui stil de viață mai sustenabil sunt eficiența, consecvența și suficiența.
Eficiența se referă la a produce sau a consuma mai bine. Cu
alte cuvinte, a consuma aceleași lucruri, dar folosind mai puține
resurse sau producând mai puțin dioxid de carbon.
Consecvența înseamnă a produce sau a consuma diferit. De
exemplu, bazându-te pe energiile regenerabile sau pe materiale
reutilizabile.
Suficiența se referă la a produce sau a consuma mai puțin.
Acest lucru se poate realiza împărțind, schimbând, donând sau
renunțând la anumite lucruri.
Identifică în viața de zi cu zi un lucru pe care îl poți face mai
bine sau îl poți cumpăra altfel în ceea ce privește sustenabilitatea pentru a te alinia cu cele trei principii enumerate mai sus
(eficiența, consecvența și suficiența).

Data la care am finalizat această provocare:

A L D O M N U LU I E ST E PĂ M Â N T U L
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SPA R G E R E A G H E Ț II

UN SIMȚ AL DREPTĂȚII. Dreptatea este un termen mare și cuprinzător. Fiecare dintre noi îl abordează
diferit, în funcție de experiențele pe care le-am avut de-a lungul vieții.
Ai putea descrie în cuvinte – sau chiar în imagini – ce înțelegi tu prin dreptate?

NOTĂ:
O modalitate bună de a a aborda această întrebare este să te gândești la situații în care ai fost
nedreptățit, situații în care ai simțit că dreptatea pur și simplu lipsea.
Adesea, ceea ce este cu adevărat valoros pentru noi devine foarte clar atunci când ne este luat. În
cuvintele comediantului german Sebastian Pufpaff, „Așa e cu nedreptatea. Adesea nu o simți până
nu ți se întâmplă ție.”1
Acest exercițiu este și mai util atunci când le împărtășești și altora gândurile tale. Împreună, puteți
analiza mai bine situațiile și vă puteți da seama cât de diferit gândim noi, oamenii, despre dreptate.

Notă: Dacă i-ar plăcea să ai o experien ă intensă pe acest subiect în
grup, o altă activitate de spargere a ghe ii poate fi descărcată de aici:
bit.ly/WOP22downloads
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„Deoarece, datorită
sola gratia, știu
că Dumnezeu mă
acceptă așa cum
sunt. “

SOLA GRATIA
Se hotărâse. Avea să studieze dreptul. Însă o experiență de viață și
de moarte l-a determinat să intre într-o mănăstire și așa și-a început
studiile în teologie. Ani mai târziu, își termină chiar și doctoratul.
Cu toate acestea, de nenumărate ori, credința i-a fost pusă la
încercare de aceleași întrebări: Cum aș putea să stau înaintea
lui Dumnezeu? Cum primesc iertarea? Cum poate fi Dumnezeu
milostiv față de mine?
După mult studiu biblic, în cele din urmă a văzut lumina când a
citit următorul text în Epistola către Romani:
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea
lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede – întâi a
iudeului, apoi a grecului –, deoarece în ea este descoperită o
dreptate oferită de Dumnezeu, care vine din credinţă şi care duce
la credinţă, aşa cum este scris: «Cel drept va trăi prin credinţă»”
(Romani 1:16-17 NTLR).
Pentru Martin Luther, aceste versete au deschis o lume cu totul
nouă.2 În toți acei ani fusese învățat că omul poate să stea înaintea lui Dumnezeu doar prin fapte bune, prin mijlocirea sfinților
și prin anumite ritualuri ecleziastice. Dar acum, în sfârșit, solzii
îi căzuseră de pe ochi și putea vedea clar: noi, oamenii, nu
ne putem câștiga mântuirea; ea ne poate fi dată doar
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de Dumnezeu. Și asta doar prin har – sola gratia. Pentru a o
acccepta și a o internaliza, este necesară o încredere autentică
în Dumnezeu, cu alte cuvinte, de credință. Acesta este motivul
pentru care cel drept va trăi prin credință.
Această conștientizare descrie baza Reformei și a reprezentat un
moment marcant în istoria bisericii. Și ar fi o mare binecuvântare
și astăzi dacă am trăi-o cu adevărat.3
Deoarece, datorită sola gratia, știu că Dumnezeu mă acceptă așa
cum sunt. Pot să-mi înfrunt cu onestitate și fără teamă eșecurile
pentru că nu am nimic de ascuns. Sola gratia mă împiedică să
pun prea multă presiune asupra mea și mă protejează de amăgirea
de a încerca să câștig puncte în fața lui Dumnezeu făcând fapte
bune. Sola gratia îmi amintește că tot ce trebuie să fac este să
mă încred în Dumnezeu.

AL DO M N U LU I E ST E PĂM Â N T U L
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DREPTATE
Este, de asemenea, important să înțelegem că Biblia nu oferă
răspuns doar la întrebarea „Cum voi ajunge în rai?” (Apropo,
această întrebare dă pe față un individualism care trebuie să le fi
fost complet străin scriitorilor Bibliei.) Biblia acordă, de asemenea,
mult spațiu răspunzând la o altă întrebare interesantă: „Cum
putem crea un colț de rai pe Pământ?”
Când parcurgi The Poverty and Justice Bible [Biblia sărăciei și a
dreptății]4 devine repede clar faptul că această a doua întrebare
ocupă, de asemenea, un rol central în Biblie. În ea găsești evidențiate peste 2.000 de versete care tratează sărăcia și dreptatea.

2

„Ce alta cere Domnul
de la tine decât
să faci dreptate
[mishpat],
să iubeşti mila şi
să umbli smerit cu
Dumnezeul tău?.“

Principalii termeni care descriu conceptul de dreptate în Vechiul
Testament sunt cuvintele ebraice mishpat (dreptate) și cuvântul
înrudit tsedaqah (neprihănire).

MISHPAT
Cuvântul mishpat apare – în diferitele sale forme – de peste
două sute de ori în Vechiul Testament. El descrie dreptatea rectificativă, adică angajamentul de a acționa în favoarea victimelor
nedreptății și violenței.
Dumnezeu Însuși se îngrijește de mishpat: „Care face dreptate
[mishpat] orfanului şi văduvei şi iubeşte pe străin, oferindu-i pâine şi îmbrăcăminte.” (Deuteronom 10:18 NTLR; vezi și Psalmii
146:7-9).
Iar El le cere urmașilor Săi să lucreze pentru mishpat: „Înfăptuiţi
judecată dreaptă [mishpat] şi fiecare să arate bunătate şi milă
faţă de semenul său! Nu asupriţi pe văduvă sau pe orfan, nici pe
străin sau pe sărac şi nici unul să nu gândească rău în inima lui
împotriva semenului său!” (Zaharia 7:9-10 NTLR; vezi și Ieremia
22:3). Profetul Mica rezumă în mod minunat așteptările lui Dumnezeu după cum urmează: „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi
ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate [mishpat],
să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8)
Așadar, Dumnezeu Însuși mijlocește pentru cei săraci și neputincioși5 și este atât de dedicat încât este numit chiar „Tatăl orfanilor”
și „Apărătorul văduvelor” (Psalmii 68:4-5). Însă mishpat nu este
doar treaba lui Dumnezeu, ci El o cere și de la urmașii Săi, mai ales
de dragul celor care au cea mai mică putere economică și socială.

TSEDAQAH
Celălalt cuvânt ebraic, tsedaqah, este tradus de obicei prin „neprihănire” sau „a fi neprihănit”. Se referă la ceea ce unii numesc
dreptate primară, adică acel „comportament care, dacă ar fi
prevalent în lume, ar face ca dreptatea rectificativă [mishpat] să
nu fie necesară, deoarece toată lumea ar avea relații bune cu toți
ceilalți”.6 Ca și mishpat, tsedaqah se referă adesea la solidaritatea
cu săracii și cu cei oprimați.7 În acest sens, în Biblie este adesea
tradus ca milă sau compasiune.8

A L D O M N U LU I E ST E PĂ M Â N T U L
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Tsedaqah este, astfel, idealul divin care ar trebui să ghideze atât
indivizii, cât și națiuni întregi.9 Proverbe 14:34 [RMNN, NTLR]
ne amintește că „Neprihănirea [tsedaqah] înalţă un popor, dar
păcatul este o ruşine pentru orice popor.”
Mesajul profetului Ieremia pentru regele Ioiachim sună atât de
adevărat în zilele noastre încât este impresionant:
Vai de cel care-şi zideşte palatul cu nedreptate
şi odăile de sus cu nelegiuire,
care-şi pune semenul să lucreze degeaba,
fără să-i dea plata.
14
El îşi zice: «Îmi voi zidi un palat mare,
care să aibă odăile de sus spaţioase!»
Şi astfel el îi face ferestre largi,
îl plachează cu cedru
şi îl vopseşte în purpuriu.
15
Te face să fii rege
faptul că aduni fără încetare cedru?
Oare tatăl tău nu mânca şi nu bea şi el?
Şi totuşi el făcea judecată [tsedaqah] şi dreptate [mishpat],
astfel încât toate îi mergeau bine.
16
El judeca pricina săracului şi a celui nevoiaş
şi toate îi mergeau bine.
Oare nu tocmai lucrul acesta înseamnă a Mă cunoaşte?
zice Domnul.
(Ieremia 22:13-16 NTLR)
13
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PRACTICĂ DREPTATEA
Dacă vrem să ne ghidăm după înțelegerea biblică a dreptății, este
foarte important să luăm în considerare tot ceea ce am discutat
până acum – sola gratia și conceptele de mishpat și tsedaqah.
Mishpat și tsedaqah îmi amintesc că dreptatea este o problemă
importantă pentru Dumnezeu. El vede mizeria și aude strigătul
celor oprimați și exploatați. El ia poziție pentru drepturile celor
săraci și neputincioși. În calitate de urmași ai Săi, suntem chemați
să facem același lucru. Pentru că sola gratia ne spune și că suntem
toți egali. Suntem toți beneficiari în aceeași măsură ai harului lui
Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că toți avem aceeași valoare
pentru Dumnezeu și, în consecință, toți ar trebui să fim tratați
drept. Așadar, implicarea noastră în realizarea justiției sociale nu
este un element opțional pe lista noastră de sarcini, ci este o
expresie fundamentală a relației noastre cu Dumnezeu ca ucenici
ai Săi și ca beneficiari ai harului Său.

„Așadar, implicarea noastră
în realizarea justiţiei sociale
nu este un element opţional
pe lista noastră de sarcini, ci
este o expresie fundamentală a
relaţiei noastre cu Dumnezeu
ca ucenici ai Săi și ca
beneficiari ai harului Său.“
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„Chiar dacă nu ne
numărăm printre superbogaţi, trebuie să
recunoaștem că suntem
printre cei mai bogaţi
oameni de pe planetă.“

O LUME STRIGĂTOR DE NEDREAPTĂ
Când privim lumea noastră, vedem multe aspecte pozitive:10
Speranța medie de viață a crescut din 1950 de la 48 la 71 de
ani.
Din 1990, numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă,
adică trăiesc cu mai puțin de 1,90 de dolari americani pe zi, a
scăzut cu mai mult de jumătate.
Mortalitatea infantilă a scăzut cu mai mult de jumătate.
Peste două miliarde de persoane au obținut pentru prima dată
acces la apă potabilă și la toalete.
Însă prosperitatea noastră are și multe dezavantaje:
La nivel mondial, una din nouă persoane nu are suficientă
hrană.
Aproximativ două miliarde de oameni trăiesc cu mai puțin de
trei dolari pe zi.
În 2015, cei mai bogați 1% dintre oameni dețineau mai multe
bogății decât restul de 99% din populația lumii la un loc.
Aproximativ 40% dintre terenurile arabile ale lumii sunt amenințate de eroziune.
Până în 2025, două din trei persoane din întreaga lume vor
trăi, probabil, în regiuni cu deficit de apă.
În țările industrializate, una din două persoane (50%) are acces la studii superioare. Pe de altă parte, în țările cu puține
oportunități de dezvoltare, o persoană din șase nici măcar nu
ajunge la vârsta de 20 de ani și doar una din 33 reușește să
finalizeze studiile universitare.11

Concluzia Raportului de Dezvoltare din anul 2019 al Organizației Națiunilor Unite este: „În fiecare țară, mulți oameni au
puține perspective pentru un viitor mai bun. Lipsiți de speranță,
de scop sau de demnitate, aceștia privesc de pe marginea
societății, în timp ce îi văd pe alții cum trag înainte spre o
prosperitate tot mai mare. La nivel mondial, mulți au scăpat
de sărăcia extremă, însă și mai mulți nu au nici oportunitățile,
nici resursele necesare pentru a-și controla viața.“12
Chiar dacă nu ne numărăm printre super-bogați, trebuie să recunoaștem că suntem printre cei mai bogați oameni de pe planetă. Cum altfel ne-am permite, noi, cei din lumea industrializată,
să consumăm resursele a trei planete Pământ? Odată, Dumnezeu
l-a trimis pe profetul Ieremia la regele Ioiachim cu un mesaj clar:
„Faceți dreptate [mishpat] și judecată [tsedaqah]” (Ieremia 22:3).
Nu crezi că mingea este astăzi în jumătatea noastră de teren?

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, Tu mă accepți așa cum sunt din dragoste și milă.
Și eu vreau să tratez celelalte creaturi cu aceeași dragoste
și milă pe care le primesc de la Tine. Te rog să nu mă lași să
ignor strigătul celor oprimați și exploatați. Arată-mi unde și
cum pot face dreptate în această lume.

A L D O M N U LU I E ST E PĂ M Â N T U L
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„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce alta cere Domnul de la
tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu
Dumnezeul tău?” (Mica 6:8)
1. De ce ne este adesea greu să acceptăm pur și simplu că suntem mântuiți doar prin har (sola gratia)? Ce
înseamnă sola gratia pentru tine?
2. În textul de azi, Ieremia 22:13-16 este citat ca fiind un mesaj care este încă relevant pentru noi în zilele
noastre. Îl consideri și tu astfel? De ce îți amintește textul?

3. Mishpat și tsedaqah sunt amândouă importante pentru Dumnezeu, însă sunt menite să fie practicate și
de urmașii Săi. Cum practici mishpat și tsedaqah în viața ta? Ce te-ar ajuta să le integrezi mai mult în
viața ta?

4. De ce ar trebui să faci mishpat și tsedaqah când ești mântuit prin har?
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EMPATIE PENTRU CEI MAI SĂRACI

Isus și săracii

O persoană trăiește în sărăcie extremă atunci când nu își poate
satisface nevoile de bază. Banca Mondială definește un individ
ca trăind în limita sărăciei extreme dacă trăiește cu mai puțin
de 1,90 de dolari pe zi, echivalentul a aproximativ 8,3 lei (în
ianuarie 2022). Această sumă este considerată a fi suma minimă de care o persoană are nevoie doar pentru a supraviețui.13

„În Proverbe [19:17; 14:31] Îl vedem pe Dumnezeu identificându-Se în mod simbolic cu săracii. Însă în întruparea și moartea lui
Isus Îl vedem pe Dumnezeu identificându-Se la propriu cu săracii
și cu marginalizații. Isus S-a născut într-o iesle. Când părinții
L-au circumcis, jertfa adusă – doi porumbei [Luca 2:24; Leviticul
12:8] – era cea prevăzută pentru cea mai săracă clasă de oameni
din societate. El a trăit printre cei săraci și marginalizați, care au
fost atrași de El, chiar dacă cei respectabili simțeau repulsie față
de El. Vedem ce fel de viață a dus atunci când spune: «Vulpile
au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are
unde-Şi odihni capul» (Luca 9:58). La sfârșitul vieții, a intrat în
Ierusalim călare pe un măgar împrumutat, Și-a petrecut ultima
seară într-o cameră împrumutată, iar după ce a murit a fost
așezat într-un mormânt împrumutat. Au tras la sorți singura
Lui avere, cămașa, pentru că pe cruce era dezbrăcat de tot. A
murit gol și fără niciun ban. Avea puține lucruri pe care lumea
le prețuia, iar puținul pe care îl avea i-a fost luat. A fost aruncat.
Însă doar datorită Lui avem noi vreo speranță.”17

Organizația Națiunilor Unite estimează că în anul 2020, între 720 și 811 milioane de oameni (este o medie de 768 de
milioane) din totalul de 7,7 miliarde de oameni au suferit de
foame în întreaga lume. Cu alte cuvinte, aproximativ una din
zece persoane.14
Adesea, aceste persoane nu își pot permite să cumpere medicamente. De asemenea, educația și locuința le sunt, de obicei,
inaccesibile.15
În realitate, nu putem trăi cu 1,90 de dolari (8,3 lei) pe zi. Cu
toate acestea, pentru a-ți face o idee despre cum e să trăiești în
sărăcie, te provoc să cheltui pe mâncare doar 8,3 lei pe zi timp
de o zi, trei zile, sau chiar timp de o săptămână.16

Isus se identifică cu cei săraci. Cum influențează acest lucru ucenicia ta (adică modul în care îți trăiești viața de ucenic al lui Isus)?

Cum te-ai simțit după ce ai acceptat această provocare? Împărtășește experiența ta cu prieten.
Sfaturi:
Ar fi mai interesant dacă ai accepta această provocare împreună cu alte persoane.
Asigură-te că sănătatea ta nu are de suferit!

Data la care am finalizat această provocare:
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SPA R G E R E A G H E Ț II

O LUME (NE)DREAPTĂ.1 Cum sunt distribuite resursele planetei? Pe ce continent trăiesc cei mai mulți
oameni? Unde sunt oamenii mai degrabă săraci? Unde sunt mai degrabă bogați? Unde este amprenta
ecologică deosebit de mare? Impresia ta se potrivește cu realitatea? Hai să aflăm!
1. Scrie estimările tale în tabelul de mai jos.
2. Compară estimările tale cu raportul din anul 2018, pe care îl găsești în secțiunea de descărcări folosind
link-ul de mai jos.
3. Meditează asupra observațiilor tale:
a. Unde sunt discrepanțe mari între estimările tale și distribuția reală? Ai idee de ce ai fost atât de
departe de adevăr?
b. Observi vreun dezechilibru între populație, distribuția veniturilor și consumul care are un impact
negativ asupra mediului? Observi vreo legătură sau vreun model?
c. Dacă împarți venitul și consumul cu impact negativ asupra mediului la populație, obții o valoare pe
cap de locuitor. Cum îți schimbă sau cum îți influențează acest lucru perspectiva?
Populația lumii

in milioane

Venit
(produs intern brut)

în %

În miliarde de dolari
am.

Consum cu impact negativ
asupra mediului (amprenta
ecologică)
în %

În miliarde de gha

în %

Europa și
Rusia
America de
Nord
America
Centrală și de
Sud
Asia
Africa
Oceania
Total

100

100

100

Observație: Dacă realizezi această activitate în grup, poți face exercițiul mai interactiv oferind fiecărui grup 30 de
cartonașe de aceeași culoare (care împreună reprezintă 100%) pentru fiecare dintre cele trei categorii. Apoi, fiecare
grup ar trebui să se pună de acord cu privire la modul de distribuire a plăcuțelor între continente.

Notă: Alte două activită i de spargere a ghe ii te aşteaptă în
sec iunea de descărcări pentru o experien ă mai intensă în grup:
bit.ly/WOP22downloads
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CE LUME MINUNATĂ!
Trăim într-o lume globalizată. Mâncăm mâncare indiană, chinezească, italiană și chiar mexicană. Călătorim în țări îndepărtate.
Vorbim cu prieteni din toată lumea; uneori acest lucru este atât
de intens încât aceste conexiuni online ne par mai aproape decât
oamenii de pe strada noastră! Vedem în mod repetat la știri imagini din locuri îndepărtate, iar uneori, conflictele și catastrofele
care au loc acolo afectează și viața noastră de zi cu zi. Granițele
naționale au doar un rol limitat. Datorită internetului, am crescut
împreună ca o comunitate globală. Am devenit cetățeni globali,
însă, mai presus de toate, cumpărători globali. Supermarketul

nostru este lumea întreagă. Cumpărăm tehnnologie din Asia,
cacao din Coasta de Fildeș, cafea din America de Sud, struguri
din Africa de Sud, mere și kiwi din Noua Zeelandă, jucării din
China, avocado din Peru, îmbrăcăminte din Bangladesh, carne de
vită din Brazilia și trandafiri din Africa. Ne-am obișnuit cu această
gamă extrem de diversă de produse fără a fi, probabil, conștienți
de numărul mare de kilometri parcurși de produsele pe care le
cumpărăm. Ne-am obișnuit cu livrarea imediată. Suntem obișnuiți
cu prețuri surprinzător de mici. Dar, te-ai întrebat vreodată cum
de putem cumpăra din supermarket cacao din Coasta de Fildeș
cu mai puțin de un euro? Sau un tricou din bumbac indian produs
în Bangladesh cu doar trei euro?

„Supermarketul nostru
este lumea întreagă.“
28

AL DO M N U LU I E ST E PĂM Â N T U L

CA P ITO LU L

3

PARTEA ÎNTUNECATĂ
Din nefericire, ceea ce ni se pare a fi Paradisul are și o parte întunecată, pentru că este o lege practic imuabilă a aceste lumi că
dacă noi cumpărăm ieftin, altcineva suportă costul real.
Să analizăm, de exemplu, producția de ciocolată. Pe plantațiile
de cacao din Africa de Vest sunt exploatați aproximativ două milioane de copii. Este vorba despre muncă fizică grea, iar protecția
împotriva pesticidelor toxice este limitată sau chiar inexistentă. Iar
producătorii de ciocolată precum Ferrero, Nestlé, Mars și Mondelez – în ciuda promisiunii făcute în urmă cu aproape 20 de ani
de a reduce munca copiilor pe plantațiile lor – trec cu vederea
exploatarea cu nerușinare a copiilor pentru cacaua lor.2
Dar cum stau lucrurile cu cultivarea ceaiului negru? În supermarketurile (din Germania), un pachet de ceai negru de marcă cu
50 de pliculețe costă aproximativ trei euro. Potrivit unui studiu
Oxfam, muncitorii câștigă, de obicei, doar patru cenți din cei
trei euro, o sumă care nu le asigură nici măcar hrana. Restul
sumei este împărțită între producătorul german și supermarket
(2,60 euro), intermediar (20 de cenți) și proprietarul plantației
(16 cenți).3

SALARII INECHITABILE PENTRU O PERECHE DE BLUGI
Salariul pentru o pereche de blugi în valoare de 100 de euro este de
1 euro. Transportul și publicitatea le cresc prețul.
1% Salariul muncitorului

„Pe plantaţiile de
cacao din Africa de
Vest sunt exploataţi
aproximativ două
milioane de copii.“

11% Transport, taxe, import
13% Materialul și profitul fabricii din
țara subdezvoltată

25% Branding, publicitate și cheltuieli
administrative (compania care îi
comercializează).
50% Magazine, TVA și cheltuieli administrative
Sursa: Greenpeace Magazin (Hrsg.), Textil-Fibel 4, 2011, pag. 14

Situația este similară în industria textilă: cultivatorii de bumbac
sunt, de obicei, forțați să își vândă bumbacul producătorilor de
textile la prețuri extrem de mici. Textilele sunt apoi prelucrate în
țări precum Bangladesh sau Pakistan, unde oamenii sunt, de obicei, nevoiți să lucreze ore îndelungate în condiții de muncă sau de
siguranță mizere și pe salarii mult prea mici. Un muncitor câștigă
mai puțin de un euro pentru o pereche de blugi de 100 de euro.4
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IUBIREA APROAPELUI ÎNTR-O LUME
GLOBALIZATĂ
În timp ce producătorii și agenții de publicitate încearcă să ne
convingă că avem nevoie de produsele lor pentru a fi fericiți, Isus
ne invită să adoptăm o strategie complet diferită. Atunci când
un învățător al legii I-a cerut îndrumare, Isus a confirmat că cheia
unei vieți de succes se găsește, de fapt, în următoarele versete
din Vechiul Testament: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău,
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot
cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Deuteronom 6:5;
Deuteronom 19:18)” (Luca 10:27). Răspunsul nu l-a mulțumit pe
învățătorul legii, așa că a decis să adreseze o a doua întrebare:
„Și cine este aproapele meu?” (v. 29). Părea că încerca, de fapt,
să spună: „Cu siguranță nu vrei să spui că trebuie să iubesc și să
împlinesc nevoile tuturor, nu?”5 Adevărul este că această întrebare – „Cine este aproapele meu?” – era relevantă atunci și este
relevantă și pentru noi acum, în lumea globalizată în care trăim.
Isus răspunde spunând o poveste, o parabolă. O cunoaștem ca
fiind Pilda samariteanului milos (Luca 10:30-35). În drumul său
de la Ierusalim la Ierihon, un om este atacat, jefuit, bătut și lăsat
pe jumătate mort. Prima persoană care îl găsește este un preot,
dar acesta trece pur și simplu pe lângă el. Apoi vine un levit, unul
dintre cei care lucrau în templu care îi asistau pe preoți, și face
același lucru: închide ochii la omul rănit grav. Ne-am fi așteptat
de la amândoi să se oprească și să îl ajute. În cele din urmă,
eroul povestirii este samariteanul, pentru că el este cel mișcat de
compasiune. Se oprește să îl ajute pe om, iar apoi îl duce într-un
loc sigur. El plătește chiar pentru ca victima să fie îngrijită până
la vindecare. Isus încheie parabola cu o întrebare surprinzătoare:
„Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” (v. 36, sublinierea autorului)
Este uimitor pentru că Isus nu întreabă cine l-a văzut în victimă pe
aproapele său, ci cine a dovedit a fi aproapele victimei.

„Cu siguranţă nu vrei să
spui că trebuie să iubesc
și să împlinesc nevoile
tuturor, nu?”
30

Această povestire scurtă și surprinzătoare mi-a îmbogățit înțelegerea cu privire la ce înseamnă să-i iubești cu adevărat pe ceilalți.
Iată ce am învățat:
1. Religiozitatea fără iubirea celorlalți este o farsă. La o primă
lectură, s-ar putea să nu observăm implicațiile culturale și religioase pe care Isus le-a inclus în mod intenționat în povestire.
Pe de o parte, samaritenii erau disprețuiți și evitați de evreii
pioși, care îi vedeau ca pe niște eretici religioși. Pe de altă parte,
dintre toți oamenii, preotul și levitul, probabil după ce au slujit
la templu,6 sunt cei care nu arată milă. Cu această povestire,
Isus pune în mod clar sub semnul întrebării un sistem religios
care știe totul despre ritualuri și slujbe bisericești, dar nu face
nimic pentru a încuraja adevăratele acte de milă și bunătate
(vezi Isaia 1:11-17).
2. Manifestarea iubirii față de aproape poate avea un cost.
Isus arată clar că samariteanul trebuie să plătească pentru
aproapele său. El dă salariul pe două zile și e dispus chiar să
acopere orice cheltuieli suplimentare (Matei 20:1-16). Acest
aspect este esențial pentru mine, deoarece noi, consumatorii,
ne scuzăm adesea cumpărăturile ieftine spunând că nu ne
permitem să facem altfel.
3. Iubirea aproapelui nu poate fi limitată. Înțeleg prea bine întrebarea învățătorului legii. Cu toate nevoile acestei planete,
ar fi mult mai convenabil dacă aș putea să îmi limitez cumva
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„Isus este clar, fără
compromisuri și cu
atât mai problematic:
le datorăm iubirea faţă
de aproapele tuturor
oamenilor care au nevoie
de ea.“

bunătatea și generozitatea; dacă aș putea pur și simplu să le
datorez iubire doar membrilor familiei, fraților și surorilor din
biserică sau compatrioților mei. Dar, în acest punct, Isus este
clar, fără compromisuri și cu atât mai problematic: le datorăm
iubirea față de aproapele tuturor oamenilor care au nevoie
de ea. Într-o lume globalizată, aceasta îi include pe copiii
care lucrează pe plantațiile de cacao din Africa de Vest, pe
lucrătorul de pe plantația de ceai din Assam, pe culegătorul
de bumbac din India și pe croitorul din Bangladesh.
În lumina Pildei samariteanului milos, cumpărarea de lucruri ieftine
capătă o nouă perspectivă. Atunci când Isus ne cheamă să fim
aproapele tuturor, El ne cheamă și să ne asumăm responsabilitatea
în calitate de cumpărători și de consumatori.

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, recunosc că mă număr printre cei mai privilegiați
oameni din această lumea globalizată în care trăim. Te rog,
ajută-mă să fiu conștient de cât de norocos sunt. Ajută-mă
să îmi folosesc educația, resursele financiare, libertatea și
influența pentru a le face dreptate celor exploatați.

3

MĂSURI PRACTICE
Organisme independente de certificare
Primul și cel mai simplu pas pentru a fi un consumator
mai responsabil este să cauți produsele certificate de organisme independente. Este important să le distingem de etichetele
de proprietate. Iată câteva exemple de certificate independente
utilizate pe scară largă și de încredere: GOTS (global-standard.
org), Fair Wear Foundation (fairwear.org) și Fairtrade (fairtrade.
net). Poți găsi mai multe informații despre fiecare dintre acestea
în secțiunea de descărcări.
Producători sustenabili Oricât de bune ar fi certificatele independente, acestea au limite. Verificările privind standardele convenite nu pot fi efectuate atât de
frecvent pe cât ar fi de dorit. Prin urmare, este recomandabil să nu vă bazați doar pe certificarea independentă, ci să
cumpărați direct de la producătorii a căror întreagă filosofie
organizațională are la bază comerțul echitabil și producția
durabilă. De exemplu, pentru îmbrăcăminte, puteți arunca o
privire la Stanley/Stella (www.stanleystella.com) sau Neutral
(www.neutral.com).7 Pentru ciocolată, cafea și ceai, poți încerca GEPA (https://www.gepa.de/en/welcome.html).
Legile privind lanțul de aprovizionare
Pentru a li se face dreptate tuturor celor care suferă
ca urmare a exploatării și a opresiunii, trebuie să facem mai
mult decât să cumpărăm produse comercializate echitabil. Este
nevoie de un cadru juridic pentru a proteja drepturile omului și
mediul. Avem nevoie de legi privind lanțul de aprovizionare care
să oblige companiile să monitorizeze cu atenție întregul lor lanț
de aprovizionare – de la cultivarea plantei de bumbac până la
expedierea tricoului – pentru a se asigura că respectă drepturile
omului și standardele de mediu și pentru a permite inspecții guvernametale. Astfel de legi trebuie să le permită celor afectați de
încălcări ale drepturilor omului în străinătate să dea în judecată
companiile iresponsabile pentru a obține daune în instanță ca,
de exemplu, în Germania. În iunie 2021, Parlamentul german
a adoptat o lege privind lanțul de aprovizionare care, deși este
imperfectă, ne oferă speranța că schimbarea este posibilă. Să
sperăm că viitoarea lege a UE privind lanțul de aprovizionare
va fi un instrument mai eficient împotriva încărcării drepturilor
omului și a standardelor de mediu.
Pledoaria pentru astfel de legi eficiente și puternice – prin susținerea și promovarea inițiativelor naționale și chiar europene
– ar putea fi una dintre cele eficiente și de anvergură forme de
iubire față de aproape pe care le putem oferi celor care sunt
exploatați și oprimați în zilele noastre.

De aici po i accesa sec iunea de descărcări:
bit.ly/WOP22downloads

A L D O M N U LU I E ST E PĂ M Â N T U L

31

DR AGO STE A

Într
ebă
ri

„«Care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost semenul celui căzut
în mâinile tâlharilor?» El I-a răspuns: «Cel ce şi-a făcut milă
de el.» Isus i-a zis: «Du-te şi fă şi tu la fel!»“ (Luca 10:36-37)
1. Dacă ai merge la cumpărături cu Dumnezeu, le-ai face altfel? În ce fel?
2. Cu cine te identifici cel mai mult în Pilda samariteanului milos? De ce? Cine sunt pentru tine, astăzi, oamenii care au „căzut între tâlhari”?
3. Uită-te în jur sau gândește-te la camera ta. Care dintre lucrurile tale te fac cu adevărat fericit?
4. Se spune că Martin Luther ar fi zis: „Sunt necesare trei convertiri: convertirea inimii, convertirea minții și
convertirea portofelului.” Ești de acord? Justifică-ți poziția.

32
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Provocare

TEMĂ DE GÂNDIRE

SUBIECT DE CONVERSAȚIE9

Iubirea aproapelui și relația ta
cu Dumnezeu

Pentru această provocare vei avea nevoie de o etichetă specială
(disponibilă în secțiunea de descărcări). Tipărește-o și prinde-o
de haine – de exemplu, de tricou sau de blugi – cu un ac de
siguranță sau cu ață. Prietenii, colegii, frații și surorile de la biserică, și poate chiar străinii te vor întreba, probabil, despre ea.
Aceasta este ocazia ta de a le vorbi despre condițiile inumane
din industria textilelor. Pentru a te pregăti, poți găsi informații
utile în secțiunea de descărcări.
În această provocare, cel mai important lucru nu este să îl faci
pe interlocutor să se simtă vinovat, ci să îi arăți cum poate face
ceva în această privință. Iată câteva exemple de lucruri pe care
le pot face:
1. Să caute etichete pentru comerțul echitabil și ecologic atunci
când cumpără îmbrăcăminte.
2. Să organizeze sesiuni informative pe această temă la biserică, la școală sau chiar în sfera privată. (Există numeroase
documentare care pot fi folosite.)
3. Să trimită un e-mail prin care să le solicite o schimbare în
acest domeniu membrilor relevanți ai Parlamentului.

„Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă
legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de
jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu
întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca
zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va
merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: «Iată-Mă!»”
(Isaia 58:6-9).
Cum îți îmbogățește practica iubirii aproapelui relația cu Dumnezeu?

Iată ce vei găsi în secțiunea de descărcări:
1. Eticheta ca șablon care poate fi tipărit
2. Informații despre fenomen
3. O listă de etichete pentru un comerț echitabil și ecologic și
surse de aprovizionare
4. O listă de documentare de calitate pe această temă
5. Un pliant despre cum să comunici cu membrii parlamentului

Data la care am finalizat această provocare:

De aici po i accesa sec iunea de descărcări:
bit.ly/WOP22downloads
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SPA R G E R E A G H E Ț II

VISĂTORI ȘI REALIȘTI. „Am un vis.” Acestea au fost cuvintele cu care activistul pentru drepturile civile
Martin Luther King Jr. și-a început celebrul discurs din 1963. În 1980, fostul cancelar Helmut Schmidt declara: „Oamenii care au viziuni ar trebui să meargă la doctor”.1 Cu cine sunteți de acord?
Noi, oamenii, vedem lumea în moduri foarte diferite. Perspectiva noastră este influențată în mod deosebit
de modul în care gândim, adică de tiparele noastre de gândire. Prin urmare, pe lângă o reflecție teologică
– la care vom ajunge imediat – este, de asemenea, crucial să devenim conștienți de propriile moduri de
gândire astfel încât să ne putem implica în mod onest în lume și în viitorul acesteia. Următoarele întrebări ar
trebui să te ajute să îți faci o idee cu privire la propriul mod de gândire:2
Privești lucrurile dintr-o perspectivă rațională sau emoțională?
RAȚIONALĂ

EMOȚIONALĂ

Preferi stabilitatea sau schimbarea?
STABILITATEA

SCHIMBAREA

Cât de în largul tău te simți dacă trebuie să îți asumi riscuri?
RISCURI

SIGURANȚĂ

Pentru tine, paharul este pe jumătate gol sau pe jumătate plin?
PE JUMĂTATE GOL

PE JUMĂTATE PLIN

Ce observi sau asupra a ce te concentrezi mai mult: asemănări sau diferențe?
ASEMĂNĂRI

DIFERENȚE

Vezi problemele sau soluțiile?
PROBLEMELE

SOLUȚIILE

Îți place să delegi responsabilități sau să ți le asumi?			
DELEGAREA
RESPONSABILITĂȚII 					

ASUMAREA
RESPONSABILITĂȚII

Acționezi gândind pe termen scurt sau pe termen lung?
PE TERMEN SCURT

Observa ie: Această activitate este şi mai interesantă dacă î i
compari răspunsurile cu ale altora. Perspectiva ta se potriveşte cu
a altora? Ce asemănări şi diferen e ai descoperit?

PE TERMEN LUNG

Notă: Po i găsi mai multe idei
de activită i de spargere a ghe ii
în sec iunea de descărcări.
bit.ly/WOP22downloads

35

V IITO R UL

SUNTEM FATALIȘTI?
Poate că ceea ce ne împiedică mai mult decât orice altceva să
lucrăm pentru o lume mai durabilă este percepția noastră cu
privire la viitorul Pământului. În mod tradițional, adventiștii nu se
așteaptă la un viitor bun, ci ne așteptăm ca acesta să ducă la o
deteriorare tot mai mare a realității. Permite-mi să fiu mai specific:
ne așteptăm la mai multe catastrofe, la mai multe războaie, la mai
multă lipsă de bunătate, la mai multe abuzuri de putere, la mai
multe persecuții împotriva credincioșilor. Credem, de asemenea,
că putem motiva această perspectivă cu privire la viitor cu ajutorul
Bibliei – de exemplu, făcând referire la discursul lui Isus despre
sfârșitul timpului (Matei 24:1-44), acolo unde vorbește despre
așa-numitele semne ale timpului.
Personal, cred că acest fel de a citi textul este unilateral și chiar
dăunătoare deoarece s-ar putea să ne împiedice pe unii dintre
noi să fim binecuvântarea care suntem chemați să fim pentru
această lume.

„În mod tradiţional,
adventiștii nu se așteaptă
la un viitor bun, ci ne
așteptăm ca acesta să ducă
la o deteriorare tot mai
mare a realităţii.“

SEMNELE TIMPULUI
Nu se poate nega faptul că, în discursul Său despre sfârșitul
timpului din Evanghelia după Matei, Isus descrie cursul viitor
al istoriei omenirii ca având numeroase caracteristici negative:
înșelăciune (v. 5), războaie (v. 6-7), foamete (v. 7), cutremure
(v. 7), persecuția credincioșilor (v. 9), profeți mincinoși (v. 11),
hristoși mincinoși (v. 5), nelegiuire și lipsă de bunătate (v. 12).
Dacă analizăm ultimii 2.000 de ani ai istoriei omenirii, acest
rezumat pare destul de precis.
Însă nu trebuie să ignorăm atitudinea lui Isus față de aceste realități:
„să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se
întâmple. Dar sfârșitul nu va fi atunci” (v. 6).
„toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor” (v. 8).
„cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (v. 13).
Pentru mine, nu sună a fatalism sau a dezolare apocaliptică.
Pentru mine, sună mai degrabă a „Nu vă pierdeți credința și nu
vă lăsați intimidați de istoria lumii!” Pentru că, în cele din urmă,
împărăția lui Dumnezeu va învinge: la nivel cosmic (v. 29-31) și
pe neașteptate, ca în zilele lui Noe (v. 37-42), asemenea unui
hoț (v. 43-44).
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VEGHEAȚI ȘI FIȚI GATA
Chiar mai importantă decât așa-numitele semne ale timpului este,
desigur, întrebarea: „Cum ar trebui să trăim între timp, adică până
la a doua venire?” Cum putem, după cum se exprimă Matei, să
veghem (grēgoreō în greacă) și să fim gata (hetoimos în greacă)?
Se pare că și pe Matei l-a preocupat această întrebare, deoarece
pasajul despre semnele timpului este urmat de patru parabole în
care este schițat în mod repetat același scenariu de bază: oameni
care așteaptă pe cineva – fie că este vorba de stăpânul casei
(Matei 24:45-51), de mire (Matei 25:1-13), de proprietarul bogat
(Matei 25:14-30) sau de Însuși Fiul omului (Matei 25:31-46). Este
evident faptul că Matei dorește ca aceste patru parabole să răspundă la întrebarea referitoare la cum să veghem și să fim gata.
În prima parabolă, un slujitor credincios este comparat cu un
slujitor rău. Cel credincios asigură cu credincioșie hrana celorlalți
slujitori ai casei. Pe de altă parte, cel rău își bate tovarășii de
slujbă și este, practic, sufletul petrecerilor. Când stăpânul casei
se întoarce, îl pune pe slujitorul credincios să se ocupe de toate
bunurile sale, în timp ce îl trimite pe slujitorul rău acolo unde sunt
„plânsul și scrâșnirea dinților”.
În cea de-a doua parabolă, zece fecioare ies în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele sunt înțelepte, așa că își iau ulei în plus pentru
lămpile lor, iar celelalte cinci sunt nebune și își iau pur și simplu
lămpile. Toate adorm pentru că mirele întârzie. Când, în cele din

„Chiar mai importantă
decât așa-numitele
semne ale timpului este,
desigur, întrebarea:
«Cum ar trebui să trăim
între timp, adică până la a
doua venire?»“

urmă, este anunțată venirea lui, toate lămpile sunt stinse. Însă,
în timp ce fecioarele înțelepte pot, pur și simplu, să le umple din
nou, cele nebune trebuie să iasă să cumpere ulei pentru lămpi,
motiv pentru care, din păcate, nu sunt acolo la sosirea mirelui.
În a treia parabolă, un om bogat le încredințează averea celor
trei slujitori înainte de a părăsi țara. Unul dintre ei primește cinci
talanți, altul doi, iar celălalt unul, fiecare „după puterea lui”, spune
Biblia. În timp ce primii doi slujitori investesc talanții încredințați
și își dublează averea, cel de-al treilea își îngroapă talantul în pământ. Când stăpânul se întoarce, își reglează conturile cu slujitorii
săi. El este mulțumit de cei doi slujitori care i-au investit averea și
i-au mărit-o, dar slujitorul care a refuzat să facă ceva este aruncat
afară în întuneric.
În final, în cea de-a patra parabolă, Fiul omului se întoarce. El
se așează pe tronul slavei și adună toate națiunile în fața Sa,
împărțindu-le în două grupuri. Binecuvântează un grup și îl face
moștenitor al Împărăției pentru că acesta – aparent fără să știe
(altfel nu ar fi atât de surprins) – s-a îngrijit de nevoile de bază
ale celor „mai mici dintre aceștia”, cei cu care Fiul omului se
identifică cel mai mult. Pe de altă parte, respinge ferm celălalt
grup. Și cei care fac parte din al doilea grup Îl numesc „Domn”
pe Fiul omului, dar nu s-au îngrijit de nevoile de bază ale „celor
mai mici dintre aceștia”.
Așadar, dacă vrem să aflăm cum se deosebește o persoană care
veghează și e gata de una care nu veghează și nu e gata, trebuie
să analizăm diferențele dintre cei înțelepți și cei nebuni, dintre
cei binecuvântați și cei blestemați, în aceste patru parabole. Am
rezumat concluziile mele în tabelul de mai jos.
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FATALIȘTI SAU FĂCĂTORI DE BINE?

„Așadar, ei nu își
concentrează atenţia
asupra sfârșitului lumii
sau a lumii de după, ci
asupra modului în care
pot modela și schimba
prezentul și viitorul de
pe Pământ în cel mai bun
mod cu putinţă.“
38

Pe scurt, Matei îi descrie pe urmașii lui Isus care așteaptă revenirea
Sa ca fiind oameni care nu sunt distrași de evenimentele istoriei
lumii, ci, mai degrabă, sunt gata să se implice în această lume
și în ajutarea semenilor lor – în mod deosebit a celor săraci – cu
ceea ce sunt, cu ceea ce au și cu ceea ce pot face. Așadar, ei
nu își concentrează atenția asupra sfârșitului lumii sau a lumii de
după, ci asupra modului în care pot modela și schimba prezentul
și viitorul de pe Pământ în cel mai bun mod cu putință.
De fapt, acest lucru coincide și cu faptul că mesajul central al lui
Isus nu este Noul Pământ, ci Împărăția lui Dumnezeu. O Împărăție care va fi instaurată pe deplin la revenirea lui Isus, dar care
este deja în mijlocul nostru (Luca 17:20-21), ale cărei valori le
putem trăi deja (Matei 5:1-12) și pentru care chiar ne rugăm de
fiecare dată când rostim Rugăciunea Domnească: „vie Împărăţia
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ” (Matei 6:10,
sublinierea autorului).

OBIECTIVE PENTRU 2030
Dacă noi – în calitate de urmași ai lui Isus – suntem chemați să
lucrăm pentru un prezent și un viitor pământesc mai bun, atunci
este extraordinar că nu suntem singuri în acest efort. În septembrie 2015, Organizația Națiunilor Unite a decis în unanimitate să
facă din lume un loc mai bun și a convenit asupra a 17 Obiective
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„Aspirăm la o lume fără
sărăcie, foamete, boli și
lipsuri, unde toţi oamenii
pot să prospere.”

O B I E C T I V E D E D E Z V O LTA R E
D U R A B I LĂ
de Dezvoltare Durabilă (ODD) cu 169 de sub-obiective care
trebuie atinse până în anul 2030.

Fără sărăcie

Inegalităţi reduse

„Aspirăm la o lume fără sărăcie, foamete, boli și lipsuri,
unde toți oamenii pot să prospere”, se arată în viziunea
acestui ambițios document istoric semnat de toți cei 193
de șefi de stat și de guvern și înalți reprezentanți la sediul
Organizației Națiunilor Unite din New York.4 Niciodată până
acum, omenirea nu și-a stabilit obiective atât de mărețe
pentru viitorul său.

Foamete „zero”

Oraşe şi comunităţi
durabile

Sănătate şi bunăstare

Consum şi producţie
responsabile

Educaţie de calitate

Acţiune climatică

Egalitate de gen

Viaţa acvatică

Apă curată şi sanitaţie

Viaţa terestră

Energie curată şi la preţuri
accesibile

Pace, justiţie şi instituţii
eficiente

Muncă decentă şi creştere
economică

Parteneriate pentru
realizarea obiectivelor

Cu toate acestea, așa cum s-a întâmplat cu Declarația universală a drepturilor omului (1948) sau cu Acordul de la
Paris (2015), ne putem aștepta ca punerea în aplicare să
fie dificilă. Și totuși, noi, creștinii, ar trebui să o apreciem
ca fiind o evoluție pozitivă. Ar trebui să o apreciem și să o
sprijinim cât mai mult posibil. La urma urmei, aceste obiective de sustenabilitate sunt, în esență, o încurajare pentru
aceia dintre noi care doresc să vegheze și să fie gata pentru
revenirea lui Isus!

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, Îți mulțumesc pentru că într-o zi vei reveni
pentru a vindeca ceea ce este distrus și pentru a
restabili dreptatea. Până atunci, ajută-mă să îi iubesc
pe semenii mei cu ceea ce sunt, cu ceea ce am și
cu ceea ce pot face. Ajută-mă să modelez această
lume într-un mod pozitiv.

Industrie, inovaţie şi
infrastructură
Sursa: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/
web/obiective/

Intră aici pentru mai pulte informa ii despre fiecare obiectiv.
bit.ly/WOP22downloads
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„Împăratul le va zice: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi
făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei,
Mie mi le-aţi făcut.»” (Matei 25:40)
1. Cele patru parabole care urmează discursului lui Isus despre sfârșitul lumii reprezintă o provocare pentru noi (vezi tabelul de la pagina 38). Cu privire la ce anume ai devenit mai conștient astăzi?

2. Matei 24 începe cu ucenicii care cer un semn al revenirii lui Isus și al sfârșitului lumii (Matei 24:3), însă
Isus compară, de fapt, revenirea Sa cu venirea unui hoț (Matei 24:43-44). Ai idee de ce Isus nu vrea ca noi
să știm momentul exact al revenirii Sale? Ți-ar plăcea să îl știi? De ce?
3. Ideile tale cu privire la ce înseamnă a veghea și a fi gata coincid cu calitățile celor înțelepți și a celor
binecuvântați din cele patru parabole? În ce fel? Ce ți-a întărit convingerea? Ce te-a surprins?
4. Crezi că, în calitate de urmași ai lui Isus, ar trebui să susținem viziuni precum cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite? Motivează-ți răspunsul.
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Provocare

TEMĂ DE GÂNDIRE

ANALIZA REALITĂȚII

Isus și preocuparea pentru viitor

De obicei, obiectivele devin obiectivele mele atunci când mi
se par relevante și importante mie. Pentru această provocare,
vom aplica acest concept celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU.

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui,
şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi
dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea
însăşi. Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:33-34).

1. Uită-te la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și alege-l
pe cel care te impresionează cel mai mult.
2. În zilele următoare, urmărește cu atenție – nu doar în viața
de zi cu zi, ci și în media – unde regăsești acest obiectiv, fie
ca un aspect problematic, fie ca o soluție. Pentru a te ajuta
să te concentrezi asupra obiectivului ales, în secțiunea de
descărcări este disponibil un șablon pentru fiecare obiectiv.
Pentru această provocare, va fi foarte util să ții un jurnal cu
observațiile tale.
3. Dacă este posibil, la finalul perioadei de „observare”, vorbește despre observațiile tale cu grupul tău de tineri sau de
prieteni.
Ce obiectiv ai ales? De ce?
În ultimele zile, unde ai regăsit obiectivul/ obiectivele pe care
le-ai ales? A/ au apărut ca fiind un aspect problematic sau
ca o soluție?
După ce ai analizat realitatea, cât de important/ e a/ u devenit pentru tine obiectivul/ obiectivele ales/e?
Ce alte obiective de dezvoltare durabilă sunt importante
pentru tine?
Care este concluzia ta cu privire la cele 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă ale ONU? Descriu ele o viziune pe care
ți-ar plăcea să o susții?

Faci din Împărăția lui Dumnezeu prioritatea ta? Cum reușești
să o faci?

Data la care am finalizat această provocare:

De aici po i accesa sec iunea de
descărcări:
bit.ly/WOP22downloads
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CE ÎNSEAMNĂ BISERICA PENTRU TINE? Este biserica sinonimă cu închinarea? Sau este mai mult de atât?
Are biserica nevoie de o clădire, sau biserica ar putea exista și fără o clădire? Care este scopul bisericii? Experimentăm, cu adevărat, biserica așa cum ne-o imaginăm?
Această activitate de spargere a gheții nu își propune să caute adevăruri teologice sau formule frumoase. Scopul
este să îți dai seama ce este important pentru tine în legătură cu biserica.

Dacă faci acest exercițiu de spargere a gheții singur, tipărește foaia cu 140 de valori* și folosește-o după cum
urmează:
1. Alege și marchează cele zece valori care sunt cele mai importante pentru tine atunci când te gândești la biserică.
2. Restrânge lista la trei. Care sunt cele trei valori absolut indispensabile pentru tine în legătură cu biserica?
3. Dacă este posibil, ordonează descrescător cele trei valori esențiale, începând cu cea mai importantă.

Dacă faci acest exercițiu de spargere a gheții într-un grup, se poate urma o metodă mai intuitivă:1
1. Toată lumea – cu excepția moderatorului – ar trebui să stea într-un cerc, cu fața spre exterior. Fiecare persoană
să primească câte un pix și câte 10 bilețele autocolante. (Să fie pregătite mai multe bilețele autocolante în caz că
este nevoie de ele.)
2. Moderatorul va citi fiecare valoare astfel încât să audă toată lumea, acordând un scurt timp de reflecție înainte de
a trece la următoarea valoare.
3. Fiecare participant trebuie să decidă dacă valoarea citită este importantă pentru el în raport cu biserica. Dacă
este, ar trebui să o scrie pe un bilețel. Fiecare participant poate avea în mână trei valori. Dacă au deja trei, trebuie
să îndepărteze o valoarea înainte de a adăuga una nouă.

Întrebări pentru reflecție:
1. De ce sunt valorile pe care le-ai ales atât de importante pentru tine în relație cu biserica?
2. Sunt acestea doar valori pe care ți le dorești, sau chiar le experimentezi și le trăiești la biserică? Cum știi dacă
aceste valori sunt aplicate sau nu în biserică?
3. Cum aplici aceste valori în viața ta?
4. Împărtășește cineva valorile tale în ceea ce privește biserica?

Lista cu cele 140 de valori este disponibilă în
sec iunea de descărcări.
bit.ly/WOP22downloads
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CERCUL DE AUR

„Oamenii nu cumpără
ceea ce faci; oamenii
cumpără motivul pentru
care o faci.“
44

Unul dintre cele mai impresionante discursuri TED pe care le-am
văzut în ultimii ani este cel al consultantului de afaceri britanic-american Simon Sinek despre așa-numitul Cerc de aur. Pentru
el, cercul de aur răspunde la întrebarea: „De ce unii oameni sau
unele organizații inspiră și își creează o bază de clienți loiali, în
timp ce alții nu reușesc să o facă, deși oferă idei similare și poate
chiar produse mai ieftine?” Teza sa este că oamenii și organizațiile
care ne inspiră încep întotdeauna cu „de ce”.
Cercul de aur reprezintă cele trei niveluri la care putem comunica
atunci când vorbim și ne gândim la ceea ce facem, fie în particular,
fie în cadrul organizației noastre:
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„Cred că Simon Sinek ne
indică un adevăr esenţial.
Trebuie să ne definim
motivul pentru care
existăm, fie că suntem o
biserică sau un grup de
tineri.“

1. Cercul exterior: Ce oferim? (un produs sau un eveniment)
2. Cercul din mijloc: Cum, prin ce, e diferită oferta noastră de ale
altora?
3. Cercul interior: De ce facem ceea ce facem?
Sinek a observat că organizațiile și oamenii care inspiră și fidelizează oamenii pot, înainte de toate, să formuleze clar de ce fac ceea
ce fac. Ele gândesc, acționează și comunică în conformitate cu
Cercul de aur, din interior spre exterior. Potrivit lui Sinek, suntem
entuziasmați de o cauză atunci când ne identificăm cu „de ce-ul”,
sau cu motivația acesteia. După cum spune el, „Oamenii nu cumpără ceea ce faci; oamenii cumpără motivul pentru care o faci”.2
Desigur, Simon Sinek nu a dezvoltat acest model în primul rând
pentru biserici. Dar nu credeți că și noi – biserica, comunitatea
locală sau grupul de tineri – am beneficia dacă ne-am întreba din
când în când de ce existăm și de ce facem ceea ce facem? Chiar
acum, ai fi în măsură să explici de ce și în ce scop există biserica
sau grupul tău de tineret? Și dacă da, și alții ar formula motivația
exact așa cum o faci tu?
Cred că Simon Sinek ne indică un adevăr esențial. Trebuie să ne
definim motivul pentru care existăm, fie că suntem o biserică sau
un grup de tineri.3 Doar atunci vom putea spune dacă ceea ce
ne motivează – de ce-ul nostru – este aliniat cu cum trăim. Doar

atunci vom fi creștini (sau o biserică) autentici și entuziaști. Doar
atunci vom putea răspunde la întrebarea dacă și în ce măsură
sustenabilitatea ar trebui să joace un rol central în viața bisericii
noastre.

IMAGINI ALE BISERICII
Ceea ce ne indică repede și direct de ce-ul sunt imaginile. Imaginile nu ne atrag doar la nivel rațional, ci și la nivel emoțional și
intuitiv – o gamă de care avem absolută nevoie dacă vrem să ne
descoperim adevăratul de ce.4
Potrivit teologului adventist Richard Rice, există trei imagini care
au marcat până acum identitatea bisericii noastre: biserica armată, biserica afacere și biserica familie.
Oricât de surprinzător ar fi, imaginea bisericii ca o armată este
profund înrădăcinată în istoria lui Israel și a bisericii. Cucerirea Canaanului este una dintre cele mai impresionante relatări din Vechiul
Testament. Cea mai marcantă personalitate din istoria lui Israel
este, probabil, David, regele războinic. Cărțile apocaliptice Daniel
și Apocalipsa abundă de scene războinice. În Apocalipsa 19:11-21,
de exemplu, Isus Însuși conduce oștile cerești, în timp ce călărește
un cal alb. Și mai există și binecunoscutul pasaj referitor la armura
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spirituală (Efeseni 6:11,13-17). Nu e de mirare că bisericile din
Evul Mediu au inspirat cu ușurință numeroși creștini să se alăture
cruciadelor de nedescris. Dar și noi, în calitate de adventiști, avem
această imagine adânc întipărită în ADN-ul nostru. Nu vorbim și
noi despre marea luptă dintre lumină și întuneric?5
Biserica afacere te va surprinde, probabil, și mai mult. Găsim
această imagine și în Biblie. De exemplu, Isaia 5:1-7 descrie poporul lui Israel ca fiind via lui Dumnezeu. Această vie este plantată
de viticultor cu dragoste, dar nu dă roade și, prin urmare, este
distrusă. Aproape jumătate dintre pildele lui Isus vorbesc despre
agricultori, negustori sau administratori care sunt responsabili în
fața lui Dumnezeu (de exemplu, Pilda talanților din Matei 25:1430). Prin urmare, nu sunt surprins că performanța și productivitatea
joacă, de asemenea, un rol important în Biserica Adventistă. Cifrele
sunt adesea foarte importante pentru noi (de exemplu, numărul
de botezuri, venitul din zecimi, prezența la biserică, numărul de
studii biblice), deoarece credem că acesta este modul de a evalua

progresul și succesul. Inițiativa actuală a Bisericii nostre mondiale,
numită Implicarea totală a membrilor (www.tmi.adventist.org), se
bazează, practic, pe această înțelegere pe care o avem cu privire
la noi înșine, ca fiind responsabili în fața lui Dumnezeu.6
În cele din urmă, avem imaginea bisericii familie, cu care ne
identificăm, probabil, cel mai mult. Pe de o parte, Biblia vorbește
despre Dumnezeu ca Tată și Mamă (Psalmii 103:13; Isaia 66:13),
iar pe de altă parte, despre biserică ca o familie (Luca 8:19-21;
Marcu 10:28-30; Efeseni 2:18-19). Isus Însuși ne-a învățat Rugăciunea Domnească, care începe prin a-L numi pe Dumnezeu
Tatăl nostru (Matei 6:9). Pavel scrie despre modul în care am fost
adoptați în familia lui Dumnezeu și despre modul în care Duhul
Sfânt ne asigură că suntem copiii lui Dumnezeu (Galateni 4:6-7;
Romani 8:15,23; 9:4; Efeseni 1:5). Astfel, consecința logică a
faptului că suntem copiii lui Dumnezeu este că suntem frați și
surori. Acesta este un concept prezent chiar și în limbajul nostru,
atunci când ne adresăm unii altora ca frați și surori în Hristos.7

„Ceea ce ne indică repede și direct de
ce-ul sunt imaginile. Imaginile nu
ne atrag doar la nivel raţional, ci și la
nivel emoţional și intuitiv.“
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„Acest de ce mă entuziasmează. Visez
la o biserică care nu doar predică, ci
care – asemenea lui Isus – este atât de
entuziasmată de Împărăţia lui Dumnezeu
încât vrea să înveţe să trăiască în
conformitate cu valorile ei“
Fiecare dintre aceste imagini se regăsește în Biblie. Fiecare dintre
aceste imagini subliniază un aspect important al înțelegerii noastre
adventiste cu privire la biserică. Nu ar trebui să o ignorăm pe
niciuna. Însă, pentru a formula un de ce clar, trebuie să alegem
o metaforă centrală care să ne călăuzească și să ne definească pe
noi ca biserică și pentru ce existăm, ce trebuie să facem aici. Să
luptăm pentru Dumnezeu? Să aducem roade pentru Dumnezeu?
Sau să fim o familie?
Deși eu (asemenea lui Richard Rice) sunt în mod clar în favoarea imaginii familiei, mi-ar plăcea să o modific puțin, deoarece
biserica nu trebuie să fie doar un scop în sine, ci trebuie să fie,
mai degrabă, o familie cu un scop; în cazul nostru, o familie cu
o responsabilitate socială. De aceea, mi-ar plăcea să adaug un
concept reprezentat de trei imagini care au aceeași semnificație
de bază: biserica sare, lumină și o scrisoare pentru lume.
După cum am menționat deja, mesajul central al lui Isus a fost
Împărăția lui Dumnezeu (Matei 4:17; Marcu 1:15; Luca 4:16-21;
Faptele apostolilor 1:3,6; 28:23,31). Este menționată de 162 de
ori numai în Noul Testament.8 Isus Însuși întruchipează Împărăția lui Dumnezeu (de ex., în Matei 11:1-6), dar El folosește, de
asemenea, orice ocazie pentru a-i face pe oameni conștienți de
natura Împărăției lui Dumnezeu (cum ar fi în predica de pe munte
și în parabolele Sale). El chiar ne învață să ne rugăm pentru ea
– „Vie împărăția Ta” (Matei 6:10). Așadar, dacă Isus a făcut din
Împărăție de ce-ul Său, nu ar fi logic ca urmașii Lui să facă același
lucru și ca și noi să proclamăm că Împărăția lui Dumnezeu este
aproape? Nu ar trebui să ne lăsăm conduși de valorile ei și, ori
de câte ori și oriunde e posibil, să facem Împărăția lui Dumnezeu
tangibilă, chiar și numai parțial, iar toate acestea pentru a fi sarea

(Matei 5:13), lumina (Matei 5:14-16) și o scrisoare (2 Corinteni
3:2-3) pentru această lume?
Acest de ce mă entuziasmează. Visez la o biserică care nu doar
predică, ci care – asemenea lui Isus – este atât de entuziasmată
de Împărăția lui Dumnezeu încât vrea să învețe să trăiască în
conformitate cu valorile ei, chiar dacă acest lucru înseamnă să
meargă împotriva curentului social dominant.
Nu crezi că pentru o biserică cu acest de ce, grija pentru creație,
dreptatea socială, iubirea aproapelui și responsabilitatea față de
generațiile viitoare ar fi de cea mai mare importanță?

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, biserica a fost ideea ta pentru binele acestei
lumi. Te rog să ne ajuți ca de ce-ul nostru să fie în concordanță cu de ce-ul Tău, astfel încât, în mijlocul nostru,
oamenii să poată experimenta Împărăția Ta, în ciuda imperfecțiunilor noastre.

A L D O M N U LU I E ST E PĂ M Â N T U L

47

B I SE R ICA

Într
ebă
ri

„Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul,
prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este
bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de
oameni.” (Matei 5:13)
1. Știi care este de ce-ul bisericii tale locale? Care este?
2. Capitolul de astăzi abordează diferite imagini ale bisericii. Ai observat în biserica ta comportamente sau
ritualuri care se potrivesc cu una dintre aceste imagini? Explică răspunsul.

3. Care este de ce-ul tău pentru biserică? Cum trăiești acest de ce în biserica ta?
4. Grija pentru creație, dreptatea socială, iubirea aproapelui și responsabilitatea față de generațiile viitoare sunt în concordanță cu de ce-ul tău pentru biserică? Argumentează răspunsul.
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Provocare

TEMĂ DE GÂNDIRE

PROVOCAREA COMUNITĂȚII

Când închinătorii acceptă
responsabilitatea

O modalitate foarte simplă și concretă de a arăta că grija pentru
creație, dreptatea socială, iubirea aproapelui și responsabilitatea
față de generațiile viitoare sunt importante pentru voi ca biserică
este să conveniți asupra unor practici durabile concrete. Însă,
desigur, pentru acest lucru este nevoie ca cineva să facă primul
pas/ primii pași. Astăzi, te provoc să fii un lider și un inițiator al
unei astfel de schimbări în biserica ta.
Alege o practică sustenabilă pe care ți-ar plăcea să o
integrezi în viața de zi cu zi a bisericii tale. În zona de
descărcări este disponibilă o listă de sugestii.
Iată câteva sfaturi cu caracter general care să te ajute în demersul tău de a implementa o practică sustenabilă în biserică:
1. Practică ceea ce vrei să îi convingi pe ceilalți să facă. Aceasta
este singura modalitate de a fi credibil și de a putea acționa
competent – pentru că ai deja propria experiență.
2. Dacă este posibil, găsește persoane cu aceeași mentalitate în grupul de tineri sau în biserică. Astfel, vă puteți
prezenta împreună preocuparea pastorului sau comitetului
bisericii.
3. Dă-le fraților și surorilor din biserică timp să testeze și să
încerce noua practică sustenabilă. Noi, oamenii, suntem mai
receptivi la idei noi atunci când ni se prezintă un experiment
cu durată limitată. Astfel, putem experimenta în timp ce
reducem temerile. Apoi, disponibilitatea de a lua o decizie
pe termen lung este mult mai mare.
4. Nu te mâhni dacă oamenii nu te ascultă imediat. Perseverează și caută modalități de a-ți exprima în mod repetat
preocupările într-o manieră prietenoasă și iubitoare, dar și
fermă. Schimbarea necesită adesea timp.
5. Când biserica ta va face acest pas, nu uita să sărbătoriți
realizarea. Aacest lucru vă va da putere și încredere pentru
următorii pași.

5

Ekklesia este un cuvânt grecesc care apare în Noul Testament de
109 ori pentru a descrie adunarea bisericii. Ekklesia este, de asemenea, cuvântul folosit de traducătorii Septuagintei (versiunea
greacă a Vechiului Testament) pentru a descrie adunările poporului legământului din Vechiul Testament (în ebraică: qahal).
Făcând acest lucru, traducătorii au ales în mod deliberat să nu
folosească un termen cultic, ci unul politic plin de însemnătate,
deoarece ekklesia descria adunarea generală a cetățenilor cu
drept de vot dintr-un oraș grec, polis, încă din secolul al V-lea
Î.Hr., cu alte cuvinte, o adunare care a fost convocată pentru
a lua decizii pentru binele orașului. Această înțelegere trebuie
să fi rezonat cu cititorul Noului Testament atunci când a citit
despre ekklesia lui Isus. „«Chemat afară» nu trebuie înțeles în
sensul unei despărțiri de lume, ci, mai degrabă, în sensul unei
«adunări generale» care are în vedere interesele lumii.”9
Gândește-te la serviciile de închinare sau la viața bisericii tale.
În calitate de biserică, sunteți conștienți de nevoile lumii și vă
gândiți la modalități în care puteți ajuta? Cum ne-am putea
implica mai bine, în calitate de biserică?

Data la care am finalizat această provocare:
De aici po i accesa sec iunea de
descărcări:
bit.ly/WOP22downloads
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SPAR G E R E A G H E Ț II

VIEȚILE NOASTRE AU IMPACT1
1. Cum ai influențat (sau influențezi) în diferite domenii ale vieții tale? Pentru a răspunde, folosește harta
mintală de mai jos. (În secțiunea de descărcări poți găsi un exemplu.)

Serviciul/ facultatea/
școala

Folosește acest spațiu pentru
a adăuga propria categorie.

Familia

Impactul vieţii mele
Comunitatea mea/
cartierul meu

Biserica

Dezvoltare
personală

Prietenii

2. Cum te face să te simți faptul că ai un impact?
3. Cum ai știut că ai avut un impact?
4. Ai fost surprins de vreuna dintre descoperirile făcute în urma acestei reflecții?
Dacă este posibil, vorbește-le și altora despre experiența ta.

Notă: Mai multe activită i de
spargere a ghe ii sunt disponibile
în sec iunea de descărcări.
bit.ly/WOP22downloads
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„Rapoartele din ultimii
ani ale organizaţiilor
care o monitorizează
în mod regulat au fost
destul de șocante.“

Oceanele răcoresc atmosfera prin absobția a aproximativ 90%
din căldura acumulată a Pământului. Acest lucru face ca nivelul
mărilor să crească, fenomen exacerbat de topirea gheții în regiunile polare. Oceanele absorb, de asemenea, aproximativ 23% din
emisiile anuale de dioxid de carbon, iar acest lucru determină o
scădere a valorii pH-ului lor, ceea ce duce la acidificarea oceanelor.2

ȘTIRI ȘOCANTE
Nu este totul bine cu planeta noastră. Rapoartele din ultimii ani
ale organizațiilor care o monitorizează în mod regulat au fost
destul de șocante.
Starea vremii este înregistrată începând din 1850. În anul 2019,
temperatura medie globală a fost deja cu 1,1ºC mai mare decât
în perioada preindustrială. Anul 2019 nu este un caz izolat. Anii
2015-2019 au fost cei mai calzi înregistrați, iar începând cu anii
1980, fiecare deceniu a fost mai cald decât cel precedent. Tot astfel, concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă au atins
nivelul maxim în 2018, cu dioxidul de carbon la 147%, metanul
la 259%, iar oxidul de azot la 123% din nivelurile înregistrate în
perioada preindustrială.
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Consecințele sunt grave:
Încălzirea și acidificarea oceanelor pun în pericol viața marină,
în special pe a recifelor de corali, care adăpostesc peste un
sfert din organismele marine.3
• Creșterea nivelului mării amenință regiunile de coastă.4 Locuințele și orașele sunt tot mai frecvent inundate. Terenurile
arabile sunt, de obicei, deteriorate după ce au fost inundate
cu apă marină. În cel mai rău caz, sunt contaminate chiar și
apele subterane.
• La nivel mondial, peste 800 de milioane de persoane nu au
acces la apă potabilă.5 Cu cât se încălzește mai mult clima, cu
atât va crește numărul persoanelor care vor suferi din cauza
lipsei de apă.
• Fenomenele meteorologice extreme precum căldura extremă, secetele, furtunile și inundațiile vor fi mai frecvente și vor
duce la distrugerea recoltelor, incendii de pădure și foamete.
Acestea vor alimenta, la rândul lor, conflictele și vor forța mulți
oameni să își părăsească locuințele.

AL DO M N U LU I E ST E PĂM Â N T U L

CA P ITO LU L

6

ÎNFRUNTAREA LUI GOLIAT
• Schimbările climative accelerează dispariția masivă a speciilor,6
deoarece numeroase plante și animale pot supraviețui doar
într-un anumit interval de temperatură.
• În cele din urmă, este foarte probabil ca schimbările climatice
să se agraveze atunci când vor fi depășite așa-numitele puncte
de basculare.7 Printre acestea se numără albirea în masă a
coralilor, topirea gheții polare, dezghețarea permafrostului
și dispariția pădurii amazoniene8 dacă nu reușim să limităm
încălzirea globală la 1,5ºC. Dacă nu se schimbă nimic, specialiștii se așteaptă ca temperaturile să crească până la finalul
secolului cu 3 până la 5ºC.9
Nu este totul bine cu planeta noastră, dar încă mai există speranță. Petteri Taalas, secretarul general al Organizației meteorologice Mondiale, descrie astfel poziția noastră foarte specială
în această realitate: „Suntem prima generație care înțelege pe
deplin schimbările climatice și ultima generație care poate face
ceva cu privire la ele.”10

Când vorbesc cu adventiști despre starea planetei noastre pentru
a încerca să îi motivez să facă mai mult pentru a o proteja, pe
lângă întrebarea dacă aceasta este responsabilitatea noastră,
mă lovesc adesea de comentariul: „Nu pot face nimic pentru a
schimba ceva”.
Date fiind provocările uriașe cu care ne confruntăm, din perspectivă
umană pot, desigur, să înțeleg acest gând, însă nu cred că este
compatibil cu atitudinea unui credincios. Poate fi o afirmație îndrăzneață, însă aș vrea să o justific folosind următoarele trei argumente:
1. Cred că este voia lui Dumnezeu ca noi să lucrăm pentru protejarea acestei planete (vezi capitolul 1). Este creația Sa, pe
care o iubește. El ne-a încredințat-o nouă (Geneza 2:15), dar,
în același timp, nu a încetat niciodată să se îngrijească El Însuși
de ea, reînnoind-o în mod repetat (Psalmii 104:20). Este voia
lui Dumnezeu ca toată creația să fie răscumpărată (Romani
8:20-21; Coloseni 1:15-20). Dacă aceasta este voia Sa, nu ar
trebui să fie și datoria mea, în calitate de ucenic al lui Isus?
2. Sunt responsabil pentru acțiiunile și faptele mele, dar nu și pentru rezultate. Sunt câteva moduri de a evalua un comportament
sau o acțiune. În contextul nostru, există, în principal, două
perspective diferite. Prima este axată pe rezultate, pe succesul
unei acțiuni. Numim această perspectivă etică utilitarianism.

„Suntem prima generaţie
care înţelege pe deplin
schimbările climatice și
ultima generaţie care
poate face ceva cu privire
la ele. “
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Cea de-a doua perspectivă etică este cea a lui Immanuel Kant.
Pentru el, o faptă bună nu depinde de rezultate, ci de voința
și motivația celui care o face. Astfel, o faptă bună ar fi ghidată
de formula: „Acționează numai conform acelei maxime prin
care poți și care vrei să devină o lege universală”. Aceasta este
cunoscută ca imperativul categoric.
Desigur, pot înțelege că ne întrebăm ce se va schimba la nivel
global dacă eu renunț la ceva la nivel personal. În mod deosebit dacă observăm că nici cei din jurul nostru nu fac nimic.
Dar cred că, în viață, deciziile importante nu ar trebui să fie
influențate de ceea ce fac alții, ci ar trebui să avem curajul
de a face ceea ce este bine pur și simplu pentru că așa este
bine – în mod deosebit atunci când suntem convinși că este
în conformitate cu voia lui Dumnezeu.
De altfel, facem acest lucru destul de des. Dăm zecime, chiar
dacă uneori nu știm cum ne vom descurca până la sfârșitul
lunii. Respectăm Sabatul, chiar dacă înfruntăm vânturi puternice din această cauză. Credem în creație, deși modelul
științific predominant este evoluția. Facem lucruri pentru că
suntem convinși că sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu

și, prin urmare, că sunt cele mai bune lucruri pe care le putem
face, chiar dacă acest lucru înseamnă să mergem împotriva
curentului și când este foarte probabil să nu se observe nimic
la nivel național, cu atât mai puțin la nivel global. Așadar, de
ce ne este atât de greu să facem viața noastră și viața bisericii
noastre mai sustenabile, știind că stilul nostru de viață actual
exploatează oamenii și planeta?
3. Cred că minunile se întâmplă întotdeauna atunci când
oamenii merg prin credință și au încredere că Dumnezeu va
transforma lucrurile mici în lucruri mărețe. Pastorul adventist
Jon Paulien a fost cel care, cu ani în urmă, mi-a atras atenția
asupra unui principiu biblic important: în Evanghelia după Ioan,
minunile sunt întotdeauna o colaborare între ființele umane
și Dumnezeu.11 La nunta din Cana, nu ar fi existat vin dacă
slujitorii nu ar fi umplut mai întâi vasele grele cu apă (Ioan
2:7). Slăbănogul de la scăldătoarea Betesda care fusese bolnav
timp de 38 de ani și nu se putea nici măcar ridica (Ioan 5:5),
s-a ridicat efectiv în picioare și și-a strâns așternuturile când
Isus i-a spus: „Scoală-te, ridică-ți patul și umblă!” Hrănirea
celor 5.000 a avut loc datorită celor cinci pâini și doi pești ai
unui băiat (Ioan 6:9). Iar Isus l-a vindecat pe orbul din naștere
acoperindu-i ochii cu un amestec de pământ și salivă, iar apoi
spunându-i să se spele în scăldătoarea Siloam. Abia atunci a
avut loc vindecarea (Ioan 9:7).
Așadar, minunile sunt o colaborare între ființele umane și
Dumnezeu. Pentru mine, acest lucru înseamnă că, în calitate
de credincioși, ar trebui să avem întotdeauna încredere că

„Pentru mine, acest
lucru înseamnă că, în
calitate de credincioși, ar
trebui să avem întotdeauna
încredere că Dumnezeu
va face lucruri mari din
contribuţiile noastre mici.“
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„S-ar putea ca ziua judecăţii să
vină mâine; numai atunci și nu mai
devreme ne vom abandona bucuroși
munca pentru un viitor mai bun. “

Dumnezeu va face lucruri mari din contribuțiile noastre mici.
Așa a fost învins uriașul Goliat cu o praștie și cinci pietricele.
Sau așa reușește o fată de vârstă școlară să facă din schimbările climatice o problemă luată în considerare în politica
mondială, protestând cu perseverență în fața parlamentului.
Din aceste motive, îmi e greu să înțeleg cum de unii urmași ai lui
Isus pur și simplu renunță în loc să înfrunte provocările uriașe ale
timpului nostru – Goliații din încăpere – sau de ce nici măcar nu
se alătură inițiativelor existente.

care trebuie dezaprobat. Dar nimeni nu trebuie să disprețuiască
optimismul ca voință pentru viitor, ori de câte ori s-ar înșela. Este
sănătatea vieții, pe care cel bolnav nu îndrăznește să o infecteze.
Există oameni care consideră frivol și creștini care cred că este
necuviincios să speri la un viitor mai bun pe Pământ și să te pregătești pentru el. Aceștia cred în haos, tulburare și catastrofe,
văzându-le în ceea ce se întâmplă acum. Ei se retrag resemnați sau
fug pioși de lume, de responsabilitatea acestei vieți de a construi
din nou, pentru generațiile viitoare. S-ar putea ca ziua judecății
să vină mâine; numai atunci și nu mai devreme ne vom abandona
bucuroși munca pentru un viitor mai bun” (Dietrich Bonhoeffer).12

Găsim speranță în cuvintele unui alt frate, un luptător al rezistenței, care, în mijlocul celui de-al Doilea Război Mondial, a scris
următoarele rânduri dintr-o închisoare nazistă:
„În esența sa, optimismul nu este o modalitate de a privi situația
prezentă, ci o putere de viață, o putere de a spera atunci când
ceilalți se resemnează, o putere de a ține capul sus atunci când
totul pare să fi ajuns în zadar, o putere de a tolera eșecurile, o
putere care nu abandonează niciodată viitorul în fața adversarului, ci îl revendică. Cu siguranță, există un optimism stupid și laș

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, în calitate de oameni, ne aflăm la o răscruce.
Avem ocazia de a salva creația Ta și generațiile viitoare de
daune mari și ireversibile. Te rugăm să ne dai hotărârea și
curajul de a înfrunta acest uriaș.
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„Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar ce
sunt acestea la atâţia?” (Ioan 6:9)
1. Ai avut vreodată parte de minuni? Sub ce formă?
2. „Minunile sunt o colaborare între ființele umane și Dumnezeu.” Cum te face să te simți acest lucru? Ai
idee de ce Dumnezeu alege să acționeze astfel?

3. Care dintre deciziile tale etice din trecut au fost ghidate de utilitarism? Care dintre ele au fost ghidate
de imperativul categoric? În prezent, ai lua o altă decizie? Explică cum ar fi altfel și de ce.

4. Unde dai dovadă de un optimism asemenea optimismului lui Dietrich Bonhoeffer?
5. Care sunt cele „cinci pâini” și cei „doi pești” ai tăi în lupta împotriva schimbărilor climatice?
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Provocare

TEMĂ DE GÂNDIRE

RUGĂCIUNEA ȘI CONTRIBUȚIA TA

Dumnezeu conduce istoria lumii
și cheamă oameni din afara
bisericii

În una dintre cărțile sale, Tony Campolo, un cunoscut pastor și
autor creștin, descrie o experiență care m-a pus pe gânduri. O
colegă de serviciu a lipsit de la o întâlnire, așa că a trebuit să
îi țină locul și să țină pe neașteptate un discurs cu ocazia Zilei
Mondiale de Rugăciune. Acolo, un lider a povestit despre un
medic care a îngrijit cu dragoste săracii din mahalalele din Caracas. Deoarece nevoia era foarte mare, acesta avea nevoie de
5.000 de dolari pentru a-și extinde clinica. Liderul și-a încheiat
relatarea cerându-i lui Campolo să se roage ca Dumnezeu să
ofere acei bani. În loc să se roage, însă, Tony Campolo, nedormit, a cerut să strângă mai întâi bani de la cei prezenți în sală,
urmând ca apoi să Îi ceară lui Dumnezeu partea care lipsea.
Oarecum împotriva voinței lor, cei prezenți s-au conformat și
mulți chiar și-au golit portofelele. După 25 de minute, fuseseră strânși peste 8.000 de dolari. Timpul lui Tony Campolo
se epuizase, dar a reușit să concluzioneze: „Ar fi o dovadă de
insolență crasă să îi cerem lui Dumnezeu 5.000 de dolari când
El ne-a dat deja peste 8.000 pentru a împlini această nevoie.
Nu ar trebui să Îi cerem lui Dumnezeu să ne asigure hrana când
El a făcut-o deja!”13

„Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care l-am
apucat de mâna dreaptă pentru a supune neamurile şi pentru a
dezbrăca pe împăraţi de armurile lor; pentru a deschide porţile
înaintea lui, porţi ce nu vor mai fi închise: Eu Însumi voi merge
înaintea ta şi voi netezi munţii; voi sparge uşile de bronz şi voi
tăia barele de fier; îţi voi da vistieriile întunericului, bogăţii ascunse în locuri tainice, ca să ştii că Eu sunt Domnul, Dumnezeul
lui Israel, Care te chem pe nume. De dragul robului Meu Iacov,
al alesului Meu Israel, te chem pe nume, îţi dau un nume de
onoare, deşi tu nu Mă cunoşti. Eu sunt Domnul, nu este altul;
în afară de Mine nu există un alt Dumnezeu! Te voi încinge,
deşi tu nu Mă cunoşti, pentru ca oamenii să cunoască, de la
răsăritul soarelui şi până la apus, că nu există un altul în afară
de Mine; Eu sunt Domnul, nu este altul!” (Isaia 45:1-6 NTLR)
Este evident că Dumnezeu lucrează și cu oameni din afara bisericii Sale. În ce fel te motivează acest lucru să cooperezi cu alții?

În acest context, mi-ar plăcea ca în următoarele zile să te provoc
să te oprești un moment după ce te rogi pentru a reflecta asupra
contribuției tale la cererea exprimată în rugăciune. Pentru a te
ajuta să o faci, îți recomand să iei un jurnal în care să îți scrii
rugăciunile și modul în care ai putea contribui. Acest lucru te
va ajuta să fii responsabil.14
Pentru ca acest lucru să facă parte din viața ta de rugăciune
în mod regulat, ai putea, de asemenea, să te obișnuiești să îți
închei rugăciunile cu: „Și mă bucur că pot contribui astfel la
împlinirea ei!”
Apropo, dacă te rogi în grup, dacă meditați la acest aspect
la finalul rugăciunii, experiența voastră împreună va fi mult
îmbogățită.

Data la care am finalizat această provocare:
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SPAR G E R E A G H E Ț II

Online

Hola! Mă numesc Sayei Méndez. Am 22 de ani și locuiesc în Spania. Tocmai mi-am
luat licența în științe marine și aștept cu nerăbdare să lucrez ca profesoară de științe
la liceu. Îmi place să mă implic în lucrarea de tineret și de exploratori în biserica mea.
Mă pasionează, de asemenea, mediul și activitățile cu caracter social, despre care sunt
încântată să vă vorbesc astăzi.
Cum te-ai implicat sau te implici în comunitatea ta?
Timp de un an am mers în fiecare după-amiază de Sabat în oraș împreună cu grupul cu care studiam
Biblia pentru a le duce hrană oamenilor străzii. Vorbeam cu ei și le ascultam poveștile. Le duceam îmbrăcăminte și pături sau îi ajutam să își facă acte de identitate. Acum sunt voluntar ADRA. Echipa ADRA
ia zilnic alimente de la supermarketuri și le duce la un centru social. De obicei merg marțea, deoarece
tinerii bisericii noastre sunt responsabili în acea zi. Îmi place pentru că vin să ajute și oameni care nu sunt
creștini. Îi ajutăm pe oameni și salvăm tone de alimente care altfel ar ajunge la gunoi. De asemenea, ajut
la curățarea plajelor, la adăposturi pentru animale și la evenimente pentru pace organizate de ONG-uri
precum A21, un ONG care luptă împotriva traficului de persoane.

De ce faci aceste lucruri?
Cred că fiecare ființă umană, fiecare animal și plantă, fiecare plajă, fiecare munte... este creația lui Dumnezeu. Cred că suntem chemați să avem grijă de ele. Știu că o persoană nu poate schimba lumea, dar am văzut
cum o persoană poate schimba multe vieți! Toți suntem chemați să îi ajutăm pe cei în nevoie și să adoptăm
un stil de viață sustenabil, astfel încât generațiile viitoare să se bucure de aceleași oportunități ca și noi.

Ce ai învățat din experiența ta?
Am devenit mai conștientă de problemele actuale ale lumii noastre, precum migrația din cauza războaielor,
schimbările climatice din cauza stilului nostru de viață, dispariția animalelor din cauza egoismului nostru, defrișările...Am aflat că în afara bisericii există numeroase ONG-uri, programe de voluntariat, mișcări de protest
și persoane care luptă împotriva acestor probleme. Putem învăța multe din dragostea și grija lor. Am învățat
că atunci când îți iei un angajament pe termen lung, viața se schimbă în jurul tău și că poți să ai impact
asupra planetei și asupra vieții altora atunci când urmărești să adopți un stil de viață mai sustenabil.
Întrebări pentru reflecție:
Cu ce părți din povestea lui Sayei te identifici? Ce ți se pare ciudat?
Ai fost implicat în activități similare? Care a fost experiența ta?
În ce măsură dragostea, grija, protecția mediului și a animalelor fac parte din experiența ta de ucenic
al lui Isus?
Ce te-ar ajuta să te implici mai mult în aceste domenii?
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O SOCIETATE SUSTENABILĂ ESTE
POSIBILĂ
Pentru ca schimbarea să fie posibilă, noi, ființele umane, avem
nevoie de o imagine mintală a modului în care ar putea fi lucrurile.
Trebuie să știm încotro ne îndreptăm pentru a ne entuziasma pe
noi înșine și pe ceilalți. Nu este suficient să te opui pur și simplu. Pentru a fi constructivi, trebuie, de asemenea, să proiectăm
un viitor alternativ. Din fericire, deja există câteva modele bune
pentru construirea unei societăți sustenabile.Un model economic
sustenabil foarte antrenant și popular (și nou) este, de exemplu,
Doughnut [Gogoașă], dezvoltat de economista Kate Raworth.
Spre deosebire de curentul economic dominant, acest model
funcționează în limitele frontierei de mediu a planetei (vezi cercul
exterior). Am vorbit deja despre acestea în capitolul 1 și știm că
nu ar trebui să le depășim. În același timp, modelul economiei
gogoașă se asigură că fiecare ființă umană de pe această planetă reușește să trăiască cu demnitate (vezi cercul interior). Așa
arată o economie care protejează creația și care se străduiește să
implementeze dreptatea. Pentru că putem crea un „spațiu sigur,
caracterizat de dreptate”, doar dacă acceptăm limitele planetei
noastre și ne asigurăm că sunt satisfăcute nevoile fundamentale
ale tuturor (ale noastre, ale copiilor noștri și ale semenilor noștri).
Acest lucru nu este ceva ce ne dorim doar noi, ci, după cum am
văzut, și-l dorește și Dumnezeu.
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ABORDAREA VIZIUNII
Abordarea unei viziuni atât de complexe nu este ușoară. Este
nevoie de pasiune, speranță și credință (vezi capitolul 6), precum și de curaj și de inteligență. Aceste trăsături de caracter îmi
amintesc de Neemia.
Neemia a fost paharnicul regelui persan Artaxerxe I. Asemenea
multor israeliți din generația sa, s-a născut în exil, în Babilon. Unii
dintre conaționalii săi se întorseseră deja acasă, dar Neemia nu
fusese niciodată în Israel. Cu toate acestea, el era cu adevărat
interesat de condițiile de viață ale compatrioților săi de acasă
și din capitala Ierusalim. Când a aflat că aceștia sufereau și că
zidurile orașului Ierusalim erau încă în ruină, Neemia s-a întristat,
a plâns, a postit și s-a rugat zile întregi (Neemia 1:3-4), dar apoi a
trecut la acțiune. Și-a făcut curaj să îi ceară regelui să îl trimită în
Ierusalim cu sarcina de a reconstrui orașul. În mod surprinzător,
regele persan a acceptat și l-a trimis pe Neemia (un paharnic!) să
își îndeplinească misiunea. Regele Artaxerxe i-a dat lui Neemia
chiar și scrisori de autorizare a călătoriei și un ordin pentru materialele de construcții de care avea nevoie (Neemia 2:1-8).
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Odată ajuns acolo, Neemia a găsit nu numai mulți susținători ai
misiunii sale, ci și opozanți. A trecut prin momente dificile, dar,
în cele din urmă, zidurile orașului au fost reconstruite. Viziunea
sa a devenit realitate pentru că:
el nu a ignorat nevoia existentă;
știa că nemulțumirile erau îndreptate împotriva voii lui Dumnezeu;
a avut curaj să le ceară altora ajutor, în mod special celor aflați
în poziții de răspundere; și
nu a fost descurajat când a întâmpinat opoziție.
Cred că aceaste principii pentru schimbare se aplică și astăzi, mai
ales în ceea ce privește devotamentul nostru față de creație și
crearea unei lumi mai drepte.

„Fără structurile adecvate,
a trăi în mod sustenabil
ar fi ca și cum am căra o
piatră grea la deal.“

FII CREATOR, NU CONSUMATOR
Ce am învățat nou – în ceea ce privește dorința mea de a deveni
mai sustenabil – și ceea ce am redescoperit cu Neeamia este
principiul de a le cere ajutorul altora, în special celor aflați în
poziții de responsabilitate.
Dacă vrem să îi inspirăm pe alții să adopte un stil de viață alternativ, trebuie mai întâi să învățăm să facem cumpărături, să
călătorim, să mâncăm și să trăim noi înșine într-un mod cât mai
sustenabil. Se spune: „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în
lume”. Cu toate acestea, schimbările comportamentale individuale au un efect foarte limitat. Singure, ele nu sunt suficiente pentru
a realiza schimbarea pe care trebuie să o realizăm ca societate
– de exemplu, în direcția economiei gogoașei sau chiar pentru a
limita încălzirea globală la maximum 1,5ºC.
Asemenea lui Neemia, trebuie să fim creatori, nu consumatori.
Trebuie să depunem eforturi pentru a crea structuri care să ne
permită să ne punem în aplicare ideea sau viziunea, structuri
care ne vor permite nouă și celor din jurul nostru să trăim mai
sustenabil. Și trebuie să îndrăznim să facem pasul următor și să
ne apropiem de cei care ocupă poziții de responsabilitate, de cei
care au capacitatea de a genera schimbări structurale. Pentru că,
fără structurile adecvate, a trăi în mod sustenabil ar fi ca și cum
am căra o piatră grea la deal.

Comportament
sustenabil

Structuri
nesustenabile
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CAZ CONCRET: SABATUL, O STRUCTURĂ
SUSTENABILĂ

terenurile, mijloacele de trai. Este un an în care toți sunt eliberați
și se pot întoarce la familia lor.

În Sabat, descoperim o structură sustenabilă dăruită de Dumnezeu, care vizează în mod clar crearea unui spațiu caracterizat de
siguranță și dreptate pentru toată lumea.

Cu Sabatul săptămânal, anul sabatic și anul jubiliar, Dumnezeu
le-a oferit israeliților o structură clară care să îi ajute să creeze
un spațiu de viață caracterizat de siguranță și dreptate pentru
oameni, animale și, de asemenea, pentru pământ. Iar aceasta nu
este doar nostalgia Vechiului Testament. Isus a arătat foarte clar
că acest lucru încă ni se aplică atunci când a declarat că misiunea
Sa pe Pământ este să proclame anul jubiliar (Luca 4: 16-21).

Mai întâi, avem Sabatul săptămânal. Dumnezeu l-a creat ca pe un
ritual recurent care ne amintește în fiecare săptămână de câteva
elemente esențiale ale credinței noastre, și anume că această
lume este creația Sa (Exodul 20:8-11), că toți am fost eliberați de
Dumnezeu (Deuteronomul 5:12-15) și că nu numai că trebuie să
păstrăm noi înșine odihna Sabatului, ci că trebuie, mai degrabă,
să o împărtășim cu toți semenii noștri.
Apoi, în fiecare al șaptelea an, pământul trebuie să se odinească
și el (Deuteronomul 25:1-7). Un an sabatic. În acest an, pământul
nu se lucrează. El trebuie să se odihnească. Ceea ce produce pământul în anul sabatic nu trebuie recoltat de proprietar, ci trebuie
să servească drept hrană pentru toți oamenii și toate animalele.
În cele din urmă, după de șapte ori câte șapte ani, după șapte
ani sabatici, al cincizecilea an va fi un an jubiliar (Leviticul 25:810). Acesta este anul în care bogățiile vor fi redistribuite în mod
egal între toți, astfel încât fiecare să își reprimească proprietatea,

„Putem începe să
facem schimbări prin
punerea în aplicare
a ceea ce ONG-ul
german Germanwatch
numește acţiuni cu
amprentă umană.“
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CREAREA UNOR STRUCTURI DURABILE
Putem începe să facem schimbări prin punerea în aplicare a ceea
ce ONG-ul german Germanwatch numește acțiuni cu amprentă
umană. Acestea sunt acțiuni menite să schimbe cadrele și structurile actuale pentru a facilita un stil de viață mai sustenabil nu
doar pentru noi, ci și pentru ceilalți. Iată câteva exemple:2
Este absolut minunat dacă mănânci alimente de sezon, regionale, organice, și ai o alimentație vegetariană sau vegană.
Făcând astfel, trăiești într-un mod mai prietenos cu mediul și
mai sănătos. Cu toate acestea, poți avea un impact mult mai
mare asupra climei, a solului, a animalelor și a biodiversității
dacă promovezi aceste criterii sustenabile ca standard pentru
cantina școlii/ universității, pentru biserica ta și chiar pentru
evenimentele de tineret.
Mulți oameni s-au înstrăinat de natură, mai ales în orașe. Pentru
a reintra în contact cu ciclurile naturii și cu cultivarea fructelor
și a legumelor, plantarea unei grădini care să fie în armonie cu
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„În medie, fiecare
european deţine
aproximativ 10.000 de
obiecte. Chiar avem
nevoie de toate acestea?“

natura (de exemplu, la școală sau la biserică) poate fi deosebit
de util. Aceasta nu numai că vă va întări legătura cu natura, ci
va fi benefică și pentru alți oameni – pentru cei care o îngrijesc
împreună cu tine sau cu cei care vin după tine.
În medie, fiecare european deține aproximativ 10.000 de obiecte. Chiar avem nevoie de toate acestea? Există obiecte pe care
le folosim rar, precum burghiul, forma pentru waffe și mașina
de tuns iarba. Ce-ar fi să militezi pe strada sau în biserica ta ca
anumite obiecte să fie folosite și gestionate la comun? Astfel,
nu ar mai fi nevoie ca toată lumea să le cumpere pe toate noi.
Există deja numeroase magazine care împrumută sau schimbă,
biblioteci publice, ateliere de cusut și șezători contemporane
care ne demonstrează cum putem împărți și repara lucrurile.
Pentru aceste inițiative este nevoie doar de spații cu costuri
reduse și o infrastructură adecvată. Nu ar fi util dacă biserica
ta i-ar oferi așa ceva comunității locale?3
În prezent, toată lumea știe cât de dăunător este zborul pentru
climă. Cu toate acestea, zborurile sunt rareori puse sub semnul
întrebării atunci când se planifică excursii școlare, călătorii de
afaceri sau evenimente de tineret, deși, în majoritatea cazurilor,
există alternative adecvate și destinații interesante la care se
poate ajunge folosind alte mijloace de transport. Ai putea
pleda la școală/ universitate/ clubul de tineret/muncă/ biserică
să se ia decizia de a evita, din principiu, călătoriile cu avionul
pentru a proteja clima, și de a le permite în mod excepțional
dacă emisiile de dioxid de carbon sunt compensate.4

SCHIMBĂ LUMEA TA
Dacă dorim să trăim într-o lume mai durabilă, deciziile noastre
individuale în materie de durabilitate trebuie să devină o chestiune
de principiu, iar activitățile noastre durabile punctuale trebuie să
devină cadre și structuri fixe5
Atâta timp cât pare a fi mai scump – impactul social și ecologic nu
este, de obicei, inclus în preț –, mai complicat, mai puțin acceptat
social și, în unele cazuri, abia posibil să trăiești în mod sustenabil,
un comportament durabil nu va deveni obiceiul populației, adică
standardul. Dar trebuie să devină, dacă dorim ca un număr cât
mai mare de oameni să acționeze și să trăiască în mod sustenabil.
Tu ești gata să te implici în această schimbare necesară?

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, structurile fixe existente sunt adesea cele care
ne împiedică – pe mine și pe alții – să facem binele. Dă-mi
înțelepciunea de a le demasca și de a le modela astfel încât
cât mai mulți oameni să fie inspirați să protejeze creația
Ta și să trăiască cinstit.
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„Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am
jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului
cerurilor. […] «Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la
rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, care vor să
se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău şi fă-l să
capete trecere înaintea omului acestuia!» Pe atunci eram paharnicul
împăratului.” (Neemia 1:4,11)
1. Când aude despre starea Ierusalimului, Neemia se întristrează, plânge, postește și se roagă zile
întregi (Neemia 1:3-4). Au existat situații în viața ta în care ai simțit același lucru? Ce fel de situații
au fost acestea?
2. Neemia decide să acționeze și caută sprijinul regelui Persiei. Ai cerut vreodată sprijinul persoanelor cu
autoritate? Pentru ce? Cum a fost experiența ta?
3. Te-ai gândit vreodată la Sabat ca fiind o structură sustenabilă? Ce rol joacă conceptele menționate – creația, eliberarea, Sabatul săptămânal, anul sabatic și anul jubiliar – în modul în care tu respecți Sabatul?

64

AL DO M N U LU I E ST E PĂM Â N T U L

CA P ITO LU L

7

Provocare

TEMĂ DE GÂNDIRE

AMPRENTA TA UMANĂ

Isus și misiunea Lui

Pentru a-i ajuta pe oameni să își descopere preferințele atunci
când vine vorba să acționeze pentru un viitor mai durabil,
Germanwatch a creat Amprenta umană care, în contrast cu
amprenta ecologică, nu trebuie redusă, ci crescută. Amprenta
umană este, în esență, o cale de a lua o decizie care are ca
scop să te ajute să îți dai seama de unde poți începe. Ești gata
să descoperi cum poți contribui la o societate mai durabilă?6

„A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său,
în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească şi
I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste
locul unde era scris: «Duhul Domnului este peste Mine, pentru
că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de
război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul
celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.» (Isaia
61:1-2) În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului
şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile
pironite spre El. Atunci, a început să le spună: «Astăzi s-au
împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit».”
(Luca 4:16-21)

1. Care este problema care te pasionează cel mai mult? În ce
domeniu ți-ar plăcea să te implici (mai mult)?
2. Cât de bine înțelegi modul în care funcționează sistemul și
procesele decizionale? La ce nivel îți imaginezi că vei realiza
schimbări?
3. Care este cea mai bună modalitate de implementare a proiectului tău?

Fă o listă cu momentele din viața lui Isus în care Și-a trăit declarația de misiune, așa cum a fost enunțată mai sus. Cum te
inspiră să realizezi schimbări pozitive?

4. De ce aliați ai nevoie?
5. Pentru câte persoane poți facilita un comportament durabil?
Estimarea mea: __________________________________
6. Primii tăi pași în abordarea schimbării:

7. Cine te-ar putea susține în demersul tău? Cui vrei să i te
adresezi direct?

NOTĂ: Dacă ești în pană de idei, poți găsi o listă de sugestii în
secțiunea de descărcări.

Data la care am finalizat această provocare:

De aici po i accesa sec iunea
de descărcări:
bit.ly/WOP22downloads
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SPAR G E R E A G H E Ț II

O PERSPECTIVĂ DIFERITĂ
Dave Bookless, teolog și co-fondator al organizației creștine de mediu A Rocha, susține în cartea sa Planetwise
că misiunea nu se referă doar la oameni, ci la reînnoirea tuturor lucrurilor în Hristos.1 El se referă apoi la „cele
cinci caracteristici ale misiunii”,2 pe care le poți vedea mai jos.
Tu cum înțelegi misiunea? Colorează căsuțele pentru a indica în ce măsură ești de acord cu fiecare afirmație cu
privire la misiune.
Misiunea Bisericii este misiunea lui Hristos:
1. Să proclame vestea cea bună a Împărăției.
2. Să învețe, să boteze și să susțină noi credincioși.
3. Să răspundă nevoilor umane printr-o slujire caracterizată de dragoste.
4. Să transforme structurile nedrepte ale societății, pentru a se opune oricărei forme de violență și pentru a urmări
pacea și reconcilierea.
5. Să depună eforturi pentru a proteja integritatea creației, să susțină și să reînnoiască viața pământului.

Întrebări pentru reflecție:
Ce părere ai despre această perspectivă cu privire la misiune?
Cum diferă această perspectivă de înțelegerea ta cu privire la misiune?
Cunoști perspectiva bisericii tale cu privire la misiune? Care este?
De obicei citim marea trimitere a lui Isus din Evanghelia după Matei (vezi Matei 28:18-20). S-ar schimba ceva
dacă ne-am concentra mai mult asupra versiunii lui Marcu – „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia
la toată creatura [kosmos]” (Marcu 15:15 Biblia Fidelă)?
Cum îți imaginezi o biserică care întruchipează cu adevărat aceste cinci caracteristici ale misiunii?
O astfel de biserică v-ar atrage pe tine sau pe prietenii tăi?
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BĂRCI DE SALVARE ȘI ORGANIZAȚII
UMANITARE
Sunt multe de spus despre misiune. Ce este misiunea? Unde
începe? Unde se termină? Când o îndeplinim cu succes? Suntem
obligați să o îndeplinim?
În 1980, teologul David J. Bosch a publicat o carte în care a
comparat principalele viziuni cu privire la misiune. A folosit în
mod intenționat stereotipuri și clișee, deoarece dorea ca fiecare
punct de vedere să fie clar înțeles.

Bosch a observat că, pentru unii oameni, biserica este „o mică
barcă de salvare pe o mare tumultoasă, ocupată să adune supraviețuitori. Supraviețuitorii sunt trași în barca de salvare incomodă,
unde se agață unii de alții de teamă că valurile i-ar putea arunca
afară”. Singura lor sarcină este să salveze alți supraviețuitori și să
aștepte vasul de croazieră care îi va duce într-o zi într-un port
sigur.3 În acest model, misiunea înseamnă evanghelizare, deoarece
singurul lucru care contează este câștigarea de oameni pentru
Isus.4 Responsabilitatea socială poate fi considerată cu greu a fi
o preocupare, deoarece Isus revine în curând, iar societatea este
oricum sortită pieirii.
Pentru alții, însă, misiunea înseamnă a fi colaboratorii lui Dumnezeu în lume. Înseamnă să fim „susținători ai lumii”. Înseamnă
„a aduce viitorul în prezent cu o forță fulminantă”.5 În această
perspectivă, mântuirea nu se limitează la refacerea relației cu
Dumnezeu, ci înseamnă și eliberarea oamenilor pe plan personal și
social, cu alte cuvinte, înseamnă a aduce shalom în viețile lor, astfel încât starea lor de bine să fie una holistică. Din păcate, Bosch
nu folosește o metaforă pentru această abordare, dar mie mi se
pare că imaginea organizațiilor umanitare este foarte potrivită
deoarece critica și reforma socială sunt componente importante
ale misiunii în acest model de gândire.6

„Sunt multe de spus despre
misiune. Ce este misiunea?
Unde începe? Unde se
termină? Când o îndeplinim
cu succes? Suntem obligaţi
să o îndeplinim?“
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„Pentru unii oameni, biserica
este «o mică barcă de salvare
pe o mare tumultoasă, ocupată
să adune supravieţuitori.»
[...] Responsabilitatea
socială poate fi considerată cu
greu a fi o preocupare.“

Experiența mea cu și în cadrul bisericii adventiste, nu numai la
nivel local, ci și la nivel național și internațional, mi-a arătat că
biserica noastră tinde spre modelul bărcii de salvare. În general,
suntem mulțumiți să lăsăm responsabilitățile de natură umanitară
pe seama ADRA. Cu toate acestea, cred că această abordare misionară unilaterală ne răpește o mare parte din eficiența misionară.
Pentru că există motive întemeiate – atât teologice cât și de comunicare – pentru ca o biserică să fie și o organizație umanitară.

FAPTELE BUNE
Isus Însuși îi descrie pe urmașii săi ca fiind sarea pământului și
lumina lumii. El îi cheamă să lase lumina lor să lumineze înaintea
oamenilor, pentru ca aceștia să vadă faptele lor bune și să Îl slăvească pe Tatăl lor din Ceruri (Matei 5:13-16).
În context bisericesc, probabil că ne-am săturat să vorbim despre fapte (fapte bune), în orice sens. Unii sunt foarte atenți să

nu cadă în capcana mântuirii prin fapte și din acest motiv au,
practic, o reacție alergică atunci când primesc vreun sfat cu privire la comportament. Altora le place să îl citeze pe Iacov (vezi
Iacov 2:26) și încearcă să afirme că credința noastră este un bilet
de intrare în Cer doar dacă e dovedită prin fapte.
Cu toate acestea, în Matei 5:16, faptele nu au legătură cu mântuirea, ci cu misiunea. Mântuirea continuă să fie un dar oferit
de Dumnezeu (îți amintești despre sola gratia? Vezi capitolul 2).
Ceea ce Isus afirmă aici în mod clar și lipsit de orice ambiguitate
este că faptele noastre bune – nu cuvintele noastre bune – sunt
cele care îi vor determina pe semenii noștri să Îl laude pe Dumnezeu. Oare acțiunile noastre vorbesc mai tare decât cuvintele
noastre? Oare credința este transmisă mai bine atunci când nu
vorbim despre ea, ci o trăim? Moise a încercat să transmită acest
principiu poporului Israel (vezi Deuteronomul 6). Și încă este un
principiu fundamental în lucrarea cu tinerii din ziua de azi: „Un
tânăr contemporan nu vrea să îți asculte teoria, ci să îți vadă
practica.”7
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„Mesajul central
al lui Isus a fost
apropierea Împărăţiei lui
Dumnezeu.“

Însă nu am clarificat încă ce înțelege Isus prin fapte bune. Probabil
că fiecare dintre noi are propria idee cu privire la ce înseamnă
acest lucru. Dar pentru a înțelege ce a vrut să spună Isus – sau
Matei, ca autor al evangheliei – aș dori să analizăm împreună
contextul textului.
Mesajul central al lui Isus a fost apropierea Împărăției lui Dumnezeu. Matei descrie modul în care Isus Și-a început slujirea astfel:
„De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică:
«Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape»” (Matei 4:17).8
Chiar în capitolul următor, Isus începe pregătirea ucenicilor cu
Predica de pe Munte. El începe cu Fericirile (Matei 5:3-12), care
prezintă trăsăturile de caracter ale celui care caută în mod activ
Împărăția lui Dumnezeu. Teologul Bernhard Ott descrie sugestiv
această persoană ca fiind cineva care „dansează pe muzica Împărăției Cerurilor”. El rezumă trăsăturile de caracter ale acesteia
după cum urmează:9
Umilința. Aceasta este recunoașterea curajoasă a statutului
de creatură care depinde și are nevoie de Dumnezeu.
• Suferința. Nu doar ca un sentiment spontan, ci ca o atitudine
interioară care arată o preocupare profundă pentru greutățile
cu care se confruntă lumea.
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• Nonviolența. Dată nu de indiferență, ci de o mare forță interioară.10
• Setea de dreptate. O dorință de schimbare și reînnoire; o
nemulțumire sfântă cu privire la status quo (care este, de fapt,
exprimată în următoarele trăsături de caracter).
• Mila. A acționa în numele dreptății. În tradiția ebraică, aceasta
este o expresie a adevăratei evlavii (vezi Osea 6:6).
• Curăția inimii. Aceasta este adesea înțeleasă ca însemnând a
avea „o inimă fără păcat”. Cu toate acestea, se pare că Isus
se referă, de fapt, la a avea o inimă cu intenții clare, țintite și
lipsite de ambiguitate care se reflectă în faptele noastre.
• Disponibilitatea de a depune eforturi pentru pace și reconciliere. Nu vorbim despre o pace pasivă (absența conflictului),
ci despre un angajament activ pentru pace.
• Disponibilitatea de a înfrunta opoziție de dragul dreptății. Cei
care își dezvoltă aceste trăsături de caracter, din când în când
vor întâmpina obstacole. Este necesară multă forță interioară,
astfel încât, în ciuda acestor impedimente, să continue „să
danseze pe muzica Cerului”.
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După ce le spune aceste lucruri, Isus îi numește pe urmașii Săi
sarea pământului și lumina lumii și le spune că trebuie să lase
lumina lor să lumineze înaintea oamenilor, pentru ca aceștia să
vadă faptele lor bune și să Îl slăvească pe Tatăl lor, care este în
Ceruri (Matei 5:13-16).
Pentru mine este clar faptul că faptele bune despre care vorbește
Isus aici au de-a face cu valorile pe care tocmai le prezentase în
Fericiri. Iar aceste valori sunt compatibile mai degrabă cu viziunea
bisericii ca organizație umanitară care denunță și luptă împotriva
nedreptății, lucrând, în același timp, pentru o schimbare pozitivă,
decât cu modelul bisericii ca o barcă de salvare care se limitează
la salvarea naufragiaților.
Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm în mod activ pentru dreptate
și pace. El ne-a chemat să fim administratori și grădinari ai acestei
planete. Pe scurt, El ne-a chemat să avem grijă de creație.
Nu numai în particular, ci și în societate. Astfel, vom lăsa lumina
noastră să lumineze în fața semenilor noștri. Iar oamenii vor vedea – prin modul în care trăim și prin ceea ce susținem – că noi
credem cu adevărat că acest Pământ nu ne aparține nouă, ci Îi
aparține Domnului.
„Speranța înseamnă să asculți muzica viitorului. Credința înseamnă să dansezi pe ea în prezent” (Peter Kuzmic).11

8

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, vreau să fiu lumină pentru această lume. Îmi
doresc ca oamenii din jurul meu să recunoască în mine
dragostea și mila Ta. De aceea, fă din mine o persoană
după inima Ta și ajută-mă să îi influențez pe ceilalți prin
viața, atitudinea și acțiunile mele.

„Astfel, vom lăsa lumina
noastră să lumineze în
faţa semenilor noștri. Iar
oamenii vor vedea – prin
modul în care trăim și
prin ceea ce susţinem –
că noi credem cu adevărat
că acest Pământ nu ne
aparţine nouă, ci Îi
aparţine Domnului.“
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„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să
vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este
în ceruri.” (Matei 5:16)
1. Barcă de salvare sau organizație umanitară: Ce metaforă a bisericii te motivează și te inspiră mai mult?
De ce?

2. Cum ai recunoaște o biserică ce se vede și ca organizație umanitară?
3. Lumina ta luminează înaintea altora? Ești întruchiparea „faptelor bune” despre care vorbește Isus aici?
Cum faci acest lucru?

4. Pentru tine, care sunt mai convingătoare, cuvintele sau faptele? Îți amintești exemple concrete? Împărtășește-le grupului.

5. Mai uită-te o dată la lista cu trăsăturile de caracter ale celor care „dansează pe muzica Cerului”.
Te-ai fi așteptat la alte trăsături de caracter? Dacă da, la care?
Aceste trăsături de caracter vorbesc în favoarea unui stil de viață sustenabil? Argumentează-ți răspunsul.
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TEMĂ DE GÂNDIRE
Când creștinii iau Pământul în serios
„Când creștinii iau Pământul în serios, oamenii iau Evanghelia în serios. [...] Pentru mulți oameni, credința creștină pare
să capete brusc sens când o văd trăită în relație cu alți oameni și cu întreaga planetă.” (Dave Bookless în Planetwise)12
Cum le arăți semenilor tăi că iei în serios Pământul?

O BISERICĂ CU O MISIUNE
Hai să aprofundăm una dintre întrebările din cadrul activității de spargere a gheții: Cum îți imaginezi o biserică care întruchipează cele cinci caracteristici ale misiunii (vezi activitatea de spargere a gheții de la pag. 67)?
De data aceasta, răspunde întrebării concentrându-te asupra acestor cinci aspecte:

Ce abilități sunt
apreciate într-o
astfel de biserică
?

Ce comportament este lăudat?
Ce comportament
este dezaprobat?

Ce teme
teologice
predomină?

Cum își măsoară o
astfel de biserică
succesul?

Ce fel de programe organizează o
astfel de biserică?

Ce poziții de
responsabilitate
sunt importante?

NOTĂ: Poți transforma activitatea în una vizuală lipind notițe autocolante. Creează pe un perete șase coloane, câte
una pentru fiecare întrebare. Sub fiecare întrebare, adaugă notițele cu toate opțiunile care îți vin în minte pentru acea
întrebare. În cele din urmă, notează-ți concluziile și împărășește-le unei persoane aflate într-o poziție de responsabilitate
(vezi capitolul 7).

RECOMANDĂRI DE LECTURĂ
Bookless, Dave. Planetwise: Dare to Care for God’s World.
Keller, Timothy. Generous Justice: How God’s Grace Makes Us Just.
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FESTIVALUL ECO
Am ajuns la finalul a ceea ce am putea numi o „experiență insulară”. Am petrecut opt capitole analizând aspecte ce țin
de justiția socială și de protecția mediului. Este posibil să fi dobândit noi perspective și chiar să fi luat decizii cu privire la
următorii pași pe care îi vei face. Acum este important să păstrezi ambele aspecte vii în viața de zi cu zi, pe „continent”,
ca să spunem așa. Cu toate acestea, după cum probabil știi deja din deciziile luate de Anul Nou, acest lucru nu este
întotdeauna ușor. Din acest motiv, este important să te retragi din când în când pe o insulă pentru a-ți reaminti ce ți-ai
propus să faci și de ce este important pentru tine. O astfel de insulă ar putea fi, de exemplu, o cină eco sau o petrecere
eco în grădină în cadrul căreia să sărbătorești și să redevii conștient de ceea ce a devenit important pentru tine pe parcursul
acestui studiu, de ceea ce ți-ai propus să faci și cum ai progresat. Dacă ai parcurs acest material singur, ai putea profita
de ocazie pentru a le vorbi prietenilor tăi despre ceea ce ai învățat.
Festivalul eco este o metodă extraordinară de a încerca practici durabile.13

Meniu
Alimentele nu au doar o amprentă ecologică (producție și transport), ci și o așa-numită amprentă de apă. Aceasta reprezintă cantitatea de apă folosită pentru a produce sau cultiva hrana.14 Multe produse alimentare cu consum intensiv
de apă necesită cantități mari de apă subterană, ceea ce duce la penurii de apă potabilă la nivel local. Iar apoi există și
aspecte de ordin social (salarii echitabile și condiții de muncă decente). Prin urmare, hrana care alcătuiește meniul unui
festival eco trebuie să țină cont de următoarele criterii:
1. Locale și regionale. Rutele de transport scurte limitează emisiile de dioxid de carbon. De aceea, produsele regionale
sunt întotdeauna mai durabile. Bineînțeles, este ideal dacă puteți să folosiți fructe, legume și ierburi aromatice chiar
din grădina sau din balconul vostru.
Sfat: Vizitează piața/ târgul local. De acolo puteți cumpăra adesea alimente direct de la fermierii din zonă.
2. De sezon. Ne-am obișnuit să cumpărăm aproape toate fructele și legumele din supermarket pe tot parcursul anului.
Însă, în afara sezonului, acest lucru este posibil doar dacă alimentele sunt răcite cu ajutorul sistemelor energofage și
chiar aduse cu avionul. Prin urmare, alimentele care contribuie la durabilitate sunt, în primul rând, alimente care sunt
recoltate în plin sezon.
Sfat: Folosește un calendar sezonier pentru a afla ce alimente sunt proaspăt recoltate.
3. Vegetariană/vegană. Producția alimentelor de origine animală este responsabilă pentru o mare parte dintre gazele cu
efect de seră și pentru daunele aduse mediului. Pe de o parte, emisiile sunt cauzate direct de procesul de digestie și
de excrementele animalelor. Pe de altă parte, daunele sunt cauzate indirect de procesul de producție și de defrișarea
pădurilor pentru a crea pășunat. În plus, animalele crescute în ferme sunt rareori crescute în mod corespunzători speciei
lor. Din acest motiv, un festival eco poate fi doar vegetarian sau – chiar mai bine – vegan (cu excepția cazului în care
știi exact de unde provine carnea).
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4. Organică. Alimentele organice protejează mediul prin respectarea anumitor standarde, cum ar fi faptul că nu folosesc
pesticide chimice de sinteză sau semințe modificate genetic. Pe lângă logo-ul Uniunii Europene pentru alimente organice, puteți căuta și alte etichete cu cerințe și mai stricte (precum Bioland sau Demeter, în Germania).
5. Comerț echitabil. Alimentele precum cacaua, bananele, portocalele, orezul, ceaiul, cafeaua sau condimentele provin
adesea din țări îndepărtate și sunt uneori produse cu prețul exploatării altor oameni. De aceea este important să cauți
etichetele care garantează comerțul echitabil atunci când faci cumpărături.
Sfat: De exemplu, poți găsi o prezentare generală a etichetelor ecologice și sociale pe
https://fairworldproject.org/choose-fair/certifier-analysis/international-guide/.
6. Neambalată. Deșeurile de plastic au devenit o problemă la nivel mondial. Trebuie să reducem cât mai mult posibil
deșeurile care provin din ambalaje. Prin urmare, în cadrul unui festival eco se folosesc cât mai puține ambalaje.
Sfat: În multe orașe există acum magazine de la care se pot cumpăra paste făinoase, cereale și alte produse alimentare
fără ambalaj.

Alegerea locului
Puteți reduce emisiile de dioxid de carbon și dacă alegeți un loc în care toată lumea poate ajunge ușor, fie cu bicicleta,
fie cu mijloacele de transport în comun.

Decorații
La decorarea mesei, se poate acorda o atenție deosebită următoarelor detalii:
În loc să cumpărați crenguțe sau flori importate, culegeți-le din grădină sau de pe câmp.
Nu folosiți veselă de unică folosință. În cazul în care nu există veselă, fiecare își poate aduce propriile farfurii și tacâmuri.
Astfel, masa festivă va fi și colorată!
Dacă folosiți lumânări, asigurați-vă că nu sunt cu suportul de aluminiu. Și lumânările din borcane care atunci când se
golesc pot fi reutilizate înveselesc masa.
Folosiți fețe de masă și șervețele de pânză, care pot fi spălate și reutilizate. Dacă nu știți sigur ce să cumpărați, întrebați
bunicii.

Îmbrăcămintea
În spiritul provocării de la capitolul 3, un festival eco este, desigur, ocazia perfectă pentru a vă etala hainele achiziționate
de la firme care practică comerțul echitabil sau din magazine second-hand.
În cele din urmă, o observație foarte importantă: sunt convins că aceste criterii ar trebui să se aplice în cazul tuturor
sărbătorilor și adunărilor organizate de grupul de tineri, de clubul de exploratori sau de biserică. Cu toate acestea, știu,
de asemenea, că îndeplinirea criteriilor nu va fi întotdeauna posibilă. În unele cazuri, trebuie chiar să alegem între două
criterii. Și sunt, de asemenea, conștient de faptul că mai întâi trebuie să învățăm să sărbătorim altfel. Pas cu pas. Așadar,
nu te descuraja din cauza numărului mare de criterii. Îndrăznește, pur și simplu, să faci următorul tău pas.

Data la care am finalizat această provocare:
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Pagina 3
1

Această declarație a fost aprobată și votată de Comitetul Administrativ
al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și a fost
dată publicității de Biroul Președintelui Robert S. Folkenberg în cadrul
consiliului anual care a avut loc în perioada 1-10 octombrie 1996 în San
Jose, Costa Rica.

Introducere
1

12
13

Shell Youth Study 2019, Sinus Study 2020.

14

Cum să folosești acest ghid în mod eficient
1

Hans Joachim Scheelnhuber, directorul și fondatorul Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung (PIK), Selbstverbrennung: Die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff [Autocombustia:
Triunghiul fatal dintre climă, oameni și carbon], pag. 5-6.

2

3
4
5
6

7

Activitatea de spargere a gheții are la bază „Mit den Füßen abstimmen”
[Votează cu picioarele] din Just People-Kurs by Micha Deutschland e. V.,
pag. 141.
Göpel, Maja. Unsere Welt neu denken: Eine Einladung [Regânding lumea noastră: O invitație]. Berlin: Ullstein Buchverlag GmbH, 2020, pag.
23-25.
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/anthropocene/
https://bit.ly/anthropozaen-wortschatz
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ și
https://www.nature.com/articles/461472a.pdf
https://www.overshootday.org

Capitolul 2 / Dreptatea
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Capitolul 3 / Dragostea

Capitolul 1 / Lumea
1

11

[Justiția generoasă: cum harul lui Dumnezeu ne face drepți]. New York:
Riverhead Books, 2010, pag. 6.)
Ibid, pag. 10-11.
Ibid, pag. 32.
Ibid, pag. 36.
Rentschler, Daniel. Ein Schrei nach Gerechtigkeit. Ein Buch über Glauben,
Menschenrechte und den Auftrag der Christen [Un strigăt pentru dreptate. O carte despre credință, drepturile omului și misiunea creștinilor].
Tobias Faix, Thomas Kröck, Dietmar Roller (eds.). Marburg: Verlag der
Francke-Buchhandlung GmbH, pag. 37.
Dacă nu se menționează altfel, următoarele informații sunt preluate
din cartea Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st
Century Economist, de Kate Raworth. La paginile 4 și 5, autoarea oferă
o imagine de ansamblu bine documentată nu doar a succeselor, ci și a
problemelor secolului al XXI-lea.
UNDP. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond
averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st
Century [Raport privind dezvoltarea umană pe anul 2019: Dincolo de
venituri, dincolo de medii, dincolo de prezent: Inegalități în dezvoltarea
umană în secolul al XXI-lea]. Disponibil pe: http://hdr.undp.org/en/
content/human-development-report-2019. Consultat pe 15 decembrie
2021. (disponibil în mai multe limbi)
Ibid, pag. 1.
https://bit.ly/adh-armut
Deutsche Welthungerhilfe e. V. Faktenblatt Hunger [Fișă informativă
despre foamete], 2021, https://bit.ly/whh-hunger.
https://bit.ly/adh-armut
Ideea pentru această provocare este preluată de pe Micha Deutschland
e. V.
Keller, Timothy. Generous Justice: How God’s Grace Makes Us Just
[Justiția generoasă: cum harul lui Dumnezeu ne face drepți]. New York:
Riverhead Books, 2010, pag. 185-186.

1

2

3

4
5

6

Pufpaff, Sebastian. Wir nach [Noi după]. Aceasta este o reprezentație
impresionantă a lui Sebastian Pufpaff pe tema dreptății. (în limba germană) https://youtu.be/TTS2KeBAghY. Consultat pe 15 decembrie 2021.
„Apoi m-am simțit ca și cum aș fi renăscut cu totul și, prin poarta
deschisă, am intrat chiar în Paradis. Atunci mi s-a arătat o cu totul altă
față a întregii Scripturi. [...] Pe cât de mare fusese ura cu care mai înainte
urâsem expresia „neprihănirea lui Dumenzeu”, pe atât de mare era
acum dragostea cu care înălțam cuvântul devenit atât de dulce.” (Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten (Hg.). Weichenstellungen.
Hamburg: Saatkorn-Verlag GmbH, 1989, S. 97)
Din nefericire, Valuegenesis 2007 – un sondaj realizat în rândul tinerilor
adventiști din Europa – a dezvăluit faptul că în bisericile noastre există
multă confuzie cu privire la mântuire.
The Poverty and Justice Bible: www.justicebible.org.
„Ne este greu să înțelegem cât de revolutionar a fost acest lucru în
lumea antică. Savantul din Sri Lanka Vinoth Ramachandra o numește o
«dreptate scandaloasă». El scrie că în aproape toate culturile antice ale
lumii, puterea zeilor se identifica și era canalizată prin intermediul elitelor
societății, al regilor, al preoților și al conducătorilor military, nu al proscrișilor. Prin urmare, a te opune liderilor societății însemna să te opui zeilor.
«Dar aici, în viziunea rivală a Israelului», Yahweh nu se poziționează de
partea bărbaților de rang înalt, ci a «orfanului, a văduvei și a străinului».”
(Keller, Timothy. Generous Justice: How God’s Grace Makes Us Just

7

8

9

Aceasta este o adaptare a Weltverteilungsspiels [Jocul distribuției mondiale] din Micha Deutschland e.V., Just People-Kurs, pag. 148-149.
„Companiile care produc ciocolată încă nu pot identifica plantațiile de
pe care provine cacaua lor, cu atât mai puțin dacă pentru producerea lor
au muncit copii.” În anul 2019, Mars a putut identifica sursa pentru 24%
din cacaua folosită, iar Nestlé pentru 49%. Pentru mai multe informații,
vizitează: https://wapo.st/3DBPfuD
Oxfam. Schwarzer Tee, Weisse Weste. https://bit.ly/3EEsxmY. Versiunea
articolului în limba engleză este disponibilă la: Oxfam. Addressing the
Human Cost of Assam Tea. https://bit.ly/31GSB2z. Consultat pe 15
decembrie 2021.
Greenpeace Magazin (ed.). Textil-Fibel 4, 2011, pag. 14.
Keller, Timothy. Generous Justice: How God’s Grace Makes Us Just
[Justiția generoasă: cum harul lui Dumnezeu ne face drepți]. New York:
Riverhead Books, 2010, p. 66.
Deoarece merg de la Ierusalim, unde lucrează, la Ierihon, acolo unde
locuiesc.
Poți găsi o listă (în limba germană) cu alți producători sustenabili de
îmbrăcăminte aici: https://utopia.de/bestenlisten/modelabels-faire-mode/
https://www.sedex.com/germanys-new-supply-chain-due-diligence-actwhat-you-need-to-know/
Această idee de provocare a fost preluată din săptămâna de acțiune
2014 a Micha Deutschland e. V.

Capitolul 4 / Viitorul
1

2

3

4

Comentariul lui Helmut Schmidt despre Willy Brandt și viziunea sa în
cadrul campaniei electorale pentru Bundestag (parlamentul federal al
Germaniei de Vest) din anul 1980.
Acestea sunt preluate din: Besser, Ralf. 50 Metaprogrammes. Besser wie
gut GmbH, 2019.
Împărăția lui Dumnezeu este menționată în Noul Testament de 162 de
ori. Marcu o folosește pentru a rezuma propovăduirea lui Isus (Marcu
1:15), iar cartea Faptele apostolilor începe și se încheie cu o referire la
Împărăția lui Dumnezeu (Faptele apostolilor 1:3, 6; 28:23, 31).
Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development
[Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru o dezvoltare durabilă]. https://sdgs.un.org/2030agenda. Consultat pe 15 decembrie 2021.
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Capitolul 5 / Biserica
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Besser, Ralf. “WerteBegrenzung”, Das Kartenheft WerteReflexion [Metode de descoperire a valorilor]. Besser wie gut GmbH, 2017.
www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action/
transcript
Apropo, acesta este motivul pentru care biserica a dezvoltat iCOR, un
instrument de creștere și dezvoltare a bisericii bazat pe valori, care le
oferă comunităților nu doar cunoștințe utile, ci și instrumente concrete
cu ajutorul cărora pot descoperi răspunsul la întrebarea de ce? Vizitează
www.icor.church.
Simon Sinek subliniază, de asemenea, că această lățime de bandă
este necesară deoarece Cercul de aur are un corespondent în biologia
creierului nostru. De exemplu, ce este procesat în așa-numitul neocortex,
partea din creier responsabilă de gândirea rațională și analitică, precum
și pentru limbaj. Pe de altă parte, cum și de ce sunt procesate în sistemul
limbic, care este responsabil de luarea deciziilor, de comportamentul și
sentimentele noastre, dar nu are o funcție de limbaj. Prin urmare, ar fi
complet lipsit de logică să abordăm de ce-urile noastre doar rațional.
Sinek, Simon; Mead, David; și Docker, Peter. Find your why. New York:
Portfolio Penguin, 2017, pag. 17, publicată în limba română sub titlul
Descoperă-ți propriul de ce. Ghid practic pentru ca tu și echipa ta să vă
găsiți menirea de editura Publica, 2018.
Vezi Rice, Richard. Believing, Behaving, Belonging. Finding New Love for
the Church. Roseville, California: The Association of Adventist Forums,
2002, pag. 98-100.
Ibid, pag. 100-105.
Ibid, pag. 105-109.
În mod deosebit în Matei, Marcu și Luca. Ioan descrie aceeași idee în
Evanghelia sa folosind cuvântul viață.
Reimer, Johannes. Gott in der Welt feiern. Auf dem Weg zum missionalen Gottesdienst. Schwarzenfeld: Neufeld Verlag, 2010, pag. 33.
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Capitolul 7 / Schimbarea
1

2

3

4

5

6

7

Pe baza: „Ich wirke wirklich – Erfahrung mit meiner Selbstwirksamkeit”
[Am un impact real – Experiența cu auto-eficiența mea]. Micha Deutschland e. V., Just People-Kurs, pag. 161.
Vezi Declarația privind situația climatică la nivel mondial în 2019 a
OMM [Organizația Meteorologică Mondială], disponibilă în limba
engleză la https://bit.ly/WMOstatement.
Sursă: https://bit.ly/3EdIdws.
Conform previziunilor Grupului interguvernamental privind schimbările
climatice (IPCC), consecințele schimbărilor climatice asupra regiunilor
de coastă vor afecta un număr foarte mare de persoane : „În prezent,
în zonele joase de coastă locuiesc aproximativ 680 de milioane de
persoane (aproape 10% din populația mondială din anul 2010), urmând
să ajungă la peste un miliard până în 2050. În SIDS [statele insulare mici
în curs de dezvoltare] locuiesc 65 de milioane de persoane.”
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/summary-for-policymakers/.
Vezi WHO [Organizația Mondială a Sănătății], Progress on drinking-water, sanitation and hygiene: 2017 update and SDG baselines,
https://bit.ly/WHO2017water.
Oamenii de știință estimează că aproximativ 25% dintre speciile din
majoritatea grupurilor de animale și plante sunt amenințate, adică
circa un milion de specii sunt în prezent pe cale de dispariție. Dacă nu
facem nimic, multe dintre ele vor fi afectate în următorul deceniu. 2019
IPBES Biodiversity and Ecosystem Services Report – summary brief for
business, pag. 2, https://bit.ly/2019IPBES.
Punctele de basculare pot fi ilustrate în mod impresionant prin utilizarea
unei ilustrații cu floricele de porumb. „Este nevoie de mult timp ca ceva
să se întâmple cu porumbul din interiorul unei oale încălzite. Dar când
oala atinge o anumită temperatură (163oC), boabele de porumb încep
să explodeze și să se transforme în floricele. Odată început, acest proces
este ireversibil.” Germanwatch. Als wir verpasst haben,
https://bit.ly/GWclimatecrisis.
Lenton, Timothy M. „Climate tipping points - too risky to bet against”
[Punctele de basculare în sistemul climatic – un pariu prea riscant împotriva lor], în Nature, nr. 575, 2019, pag. 592-595.
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0.
„Climate change: Last four years are ‘world’s hottest’” [Schimbările
climatice: Ultimii patru ani au fost „cei mai fierbinți ai lumi”].
www.bbc.com/news/science-environment-46374141.
Ibid.

Sursa: Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century
Economist, de Kate Raworth. În sfârșit, un model economic care nu
distruge planeta.
Aceste exemple de acțiuni cu amprentă umană au fost preluate de pe
www.handabdruck.eu. Vizitează-le site-ul pentru a găsi și altele (în limba
germană).
Leila Wien a alcătuit un kit pentru a crea și a organiza o Bibliotecă a lucrurilor (un loc din care să împrumuți lucruri în loc să le cumperi). Library
of Things Starter-Kit: http://www.leila.wien/wp-content/uploads/
2019/02/LoT-Starter-Kit.pdf. Vizitează, de asemenea, versiunea britanică
a Librăriei lucrurilor: https://www.libraryofthings.co.uk
https://klima-kollekte.de/en/, https://www.atmosfair.de/en/ sau
https://www.myclimate.org
Reif, Alexander and Heitfeld, Marie. Wandel mit Hand und Fuss, Germanwatch e. V.. (ed.), https://germanwatch.org/de/12040, pag. 10.
Această cale de luare a unei decizii se bazează pe cea dezvoltată de Germanwatch (www.germanwatch.org/de/17122). A fost ușor adaptată.
Vezi, de exemplu, https://www.fibl.org/fileadmin/documents/
shop/1141-organic-farming-principles.pdf.

Capitolul 8 / Lumina
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Capitolul 6 / Minunile
1

12

Vezi Paulien, Jon. Das Johannes-Evangelium [Evanghelia după Ioan].
Lüneburg: Advent-Verlag, 2000, pag. 21-22.
Bonhoeffer, Dietrich. Letters and Papers from Prison. Minneapolis:
Fortress Press, 2015, pag. 18.
Campolo, Tony. „Er hat schon”, Party auf Zimmer 210 „A făcut-o deja”,
Petrecerea din sala 210]. Aßlar: Gerth Medien, 2006, pag. 178-180.
Ideea îi aparține lui Ralf Besser, și a fost preluată din iCOR Moments Box.

2

3

4
5
6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

Bookless, Dave. Planetwise: Dare to Care for God’s World. E-book ed.,
Inter-Varsity Press, 2008.
Aceste cinci caracteristici ale misiunii corespung înțelegerii Comunității
Anglicane cu privire la misiune (www.anglicancommunion.org/mission/
marks-of-mission). Cea de-a cincea caracteristică a fost adăugată în anul
1990, în contextul crizei ecologice.
Bosch, David J. Witness to the World: The Christian Mission in
Theological Perspective. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers,
2006, pag. 32.
Ibid., pag. 34.
Ibid., pag. 37.
Ibid., pag. 37.
Ostergaard, Soren and Hall, Simon. „Focusing Youth Ministry through
Innovation”, în: Starting Right: Thinking Theologically about Youth
Ministry. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 2001, pag. 216.
Apropo, cuvântul pocăință este, din nefericire, o traducere eronată a cuvântului grec metanoia. La urma urmei, Predica de pe Munte care urmează
arată clar că mesajul nu se rezumă la refacerea relației dintre Dumnezeu și
om, ci, mai degrabă, că Isus îi cheamă pe credincioși să își „schimbe complet gândirea”, sau să experimenteze o „schimbare completă a inimii”. Ott,
Bernhard. Tänzer und Stolperer. Wenn die Bergpredigt unseren Charakter
formt [Dansatori și împiedicați: Când Predica de pe Munte ne modelează
caracterul]. Cuxhaven: Neufeld Verlag, 2019, pag. 104.
Ibid., pag. 114–117.
De altfel, același cuvânt este folosit pentru a-L descrie pe Isus în Matei
21:5 (citând Zaharia 9:9), atunci când intră în Ierusalim cărare pe un
măgăruș, după care alungă vânzătorii din templu.
Citat în: Ott, Bernhard. Tänzer und Stolperer. Wenn die Bergpredigt unseren Charakter formt [Dansatori și împiedicați: Când Predica de pe Munte
ne modelează caracterul]. Cuxhaven: Neufeld Verlag, 2019, pag. 39.
Bookless, Dave. Planetwise: Dare to Care for God’s World. E-book ed.,
Inter-Varsity Press, 2008.
Ideea și multe pasaje sunt preluate din Just People-Kurs de Micha Deutschland e. V., pag. 164-165.
Vizitează www.waterfootprint.org pentru informații despre amprenta
de apă. De exemplu, poți să afli amprenta de apă a anumitor alimente
(https://www.waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/) sau să calculezi amprenta ta de apă
(https://www.waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/).
Vizitează https://zerowastemap.org.
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„Obișnuiam să cred că principalele probleme
de mediu sunt pierderea BIODIVERSITĂȚII,
prăbușirea ecosistemelor și
schimbările climatice. Credeam că
științei i-ar fi suficienți 30 de ani
pentru a rezolva aceste probleme.
M-am înșelat.
Principalele probleme de MEDIU sunt
egoismul, lăcomia și apatia,
iar pentru a le rezolva este necesară o
transformare culturală și spirituală,
iar noi, oamenii de știință,
nu știm să o facem.“
GUS SPETH, PREȘEDINTE AL COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALIT Y
[CONSILIULUI PENTRU CALITATEA MEDIULUI]
ÎN TIMPUL MANDATULUI PREȘEDINTELUI JIMMY CARTER
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În calitate de comunitate globală, ne confruntăm cu dificultăți incredibile. Tensiunea
socială este tot mai intensă. Planeta noastră are febră, iar noi suntem, probabil,
„ultima generație care poate face ceva” (Petteri Taalas, secretar general al Organizației
Mondiale de Meteorologie). Nu doar pentru noi și pentru semenii noștri, ci și pentru
copiii și nepoții noștri.
Cum ar trebui să reacționez eu, în calitate de urmaș al lui Isus? Și cum ar trebui să
reacționăm noi, în calitate de biserică?
Scriptura ne reamintește că Pământul Îi aparține lui Dumnezeu, iar acest fapt are
implicații profunde asupra modului în care ne raportăm la ceilalți și la această planetă.
Acest ghid de studiu își propune să te inspire să adopți o poziție biblică cu privire la
cele mai presante și mai descurajatoare probleme ale timpului nostru. Sperăm că acest
demers te ajută să descoperi ce înseamnă cu adevărat că suntem chemați să avem
grijă de creație.
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