
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMAȚII ŞI INSPIRAȚIE PENTRU AŞTEPTĂTORII REVENIRII DOMNULUI HRISTOS

cu
rie

ru
la

dv
en

tis
t.r

o

DECEMBRIE 2019: CUMPĂNA DINTRE ANI + LICEUL INTERNAȚIONAL INTEGRITAS  
+ CASA THEODORA ÎMPLINEŞTE 25 DE ANI + ÎNDREPTĂȚIREA PRIN CREDINȚĂ  

+ O HAINĂ ALBĂ + NECROPOLA DIN VATICAN + ELLEN WHITE + MÂNGÂIAȚI…  
+ PROCEDEUL LITERAR AL REVELAȚIEI ÎN CARTEA PROFETULUI DANIEL

CA_decembrie_2019.indd   1CA_decembrie_2019.indd   1 11/21/2019   9:11:04 AM11/21/2019   9:11:04 AM



Anul XCVI, DECEMBRIE 2019. Publicaţia oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România. 
Apare lunar, sub coordonarea Comitetului Uniunii. 

Director Balla Lorand; Redactor-şef Teodor Huțanu; Coordonator ediție limba maghiară Ernest Szasz; Consultanţi: Aurel Neațu, Georgel Pîrlitu,  
Emil Jigău, Mihai Maur, Tiberiu Nica, Robert Mandache, Viorel Răducan, Iosif Pașca, Gabriel Ban; Colaboratori speciali: Romică Sîrbu, Dragoș 
Mușat, Gelu Poenariu, Florian Ristea, Marius Andrei; Redactor web Marian Mihai; Lectura manuscrisului Adrian Neagu; Redactor-corector Livia 
Mihai; Tehnoredactor Irina Toncu; Adresa de corespondenţă: Curierul Adventist, str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38A, Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190;  
E-mail curierul@adventist.ro; Website www.curieruladventist.ro; Imprimare Tipografia Viață și Sănătate, Şos. Cernica nr. 101, Pantelimon, jud. Ilfov, 
Tel. 021/323 00 20; Fax 021/323 00 40

ISSN 1220-6725

„Iată, Eu vin curând...”

Misiunea noastră este să-L înăl ţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre-
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de ar ti co le și știri, 
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mân tuito rul și să 
aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.

BIBLIA
pentru femei

DISPONIBILĂ  
DIN IANUARIE 2020

Disponibilă în două dimensiuni și două coperte diferite.

Gânduri inspiratoare ale unor 
femei cucernice din diferite epoci

2. CITATE MOTIVAȚIONALE

Portretele biografice a peste 100 
de femei din Biblie

4. FEMEI DIN BIBLIE

Peste 300 de articole care aplică 
realitățile biblice la viața cotidiană

1. ARTICOLE TEMATICE

Tabele care rezumă concepte și 
informații importante din Biblie
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LA CUMPĂNA DINTRE ANI

Ne apropiem de cumpăna dintre ani. Încă un an dispare în marea 
veșniciei, în timp ce repetă dulcea avertizare: „Domnul vine în curând!” 
Momentul acesta – cumpăna dintre ani – ne oferă ocazia ca simultan să 

analizăm trecutul și să cercetăm viitorul.
Privind drumul parcurs, constatăm că singurul punct sigur a fost 

DUMNEZEU. Suntem copleșiți de purtarea Lui de grijă. Experiența și 
recunoștința noastră se regăsesc în cuvintele lui David: „Îmi pusesem 
nădejdea în Domnul și El S-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. 
Doamne, Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine; 
nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, 
dar numărul lor este prea mare ca să le vestesc” (Psalmii 40:1,5).

Pe ecranul trecutului se derulează filmul vieții noastre. Ce vedem? Că 
de multe ori am fost frați gemeni cu Petru. Când L-am privit pe Domnul, 
am umblat pe deasupra valurilor, dar când privirea noastră a fost furată de 
„vijelie”, ne-am scufundat. Ce bine că El a auzit strigătul nostru disperat: 
„Doamne, salvează-mă!”

Am auzit zilnic chemarea: „Vino, urmează-Mă!”, dar – asemenea tână-
rului bogat – am preferat lucrurile trecătoare în locul celor veșnice. Ce bine 
că se mai aude: „Veniți la mine toți…”!

 Isus a bătut zilnic la ușa inimii noastre, dar noi aveam alte priorități. Ce 
bine că El încă stă la ușă și bate!

Pe drumul Damascului, asemenea lui Saul, am crezut că alergăm pen-
tru Dumnezeu. Surpriză! Isus ne-a întâmpinat cu întrebarea: „De ce Mă 
prigonești?” Ne-a spus așteptările Sale. Facem noi oare ceea ce ne-a cerut?

De multe ori ne-am luptat singuri cu valurile vieții. Ne-am bazat pe 
experiența și puterea noastră. L-am băgat în seamă abia atunci când am 
ajuns la disperare. Ce bine că El ne-a căutat în necazurile noastre: „Eu sunt, 
nu vă temeți!”

Noi suntem smochinul lui Dumnezeu. Isus a investit în noi sânge 
prețios, har din belșug. Am adus noi roade? Scăparea noastră este că Dom-
nul încă mai mijlocește: „Mai lasă-l și anul acesta…”

Constatăm că nu am ajuns la malul celălalt. Puteam? Cu siguranță nu a 
depins de El. Ce păcat că am ales să ne învârtim în pustie, în timp ce Țara 
Făgăduinței este doar la un pas. Doamne, iartă-ne!

Ce aduce viitorul ?
Încercări vor fi și în viitor. Domnul nu ne promite o viață fără griji, 

dar ne asigură: „Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor” (Matei 28:20). 
Această făgăduință este o garanție completă pentru viitor. Este important 
ca inima noastră să fredoneze continuu decizia: „Numai cu Isus voiesc a 
merge…”.

Acum, la cumpăna dintre ani, să ne însușim secretul ajungerii pe malul 
celălalt: „După ce au urcat în barcă – ISUS și Petru –, vijelia s-a potolit. 
Atunci cei din barcă s-au plecat înaintea Lui, zicând: «Tu ești într-adevăr Fi-
ul lui Dumnezeu!» Și, traversând, au ajuns pe uscat, la Ghenezaret” (Matei 
14:32-34 – trad. Karoli). În curând vom fi acasă cu Isus! n

Szász Ernest, coordonator al redacției de limba maghiară, Editura Viață și Sănătate
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LA RĂSCRUCE DE TIMP

Încă de la începutul lucrării Sale, prin alegerea celor 
doisprezece care aveau să-i devină ucenici, Domnul 
Isus a pus bazele modului în care biserica Sa ar fi tre-

buit să facă misiune. Din păcate, deși părem convinși 
cu toții de imperativul acestui mandat, el rămâne încă 
un deziderat pentru Biserica Adventistă contemporană. 

Sunt însă semne că începem să 
conștientizăm nevoia întoarce-
rii la metoda de slujire a lui Isus, 
sau cel puțin lucrul acesta l-am 
observat la ultimele întâlniri ale 
Bisericii Adventiste mondiale la 
care am participat. La comitetul 
de toamnă al Conferinței Ge-
nerale, dar și la cel al Diviziunii 
Intereuropene, s-a discutat foar-
te mult despre ucenicie. Un nou 
capitol va fi introdus în Manualul 
bisericii și va fi în totalitate despre 
ucenicie. Mă bucură faptul aces-
ta, însă știu din experiența trecu-
tă că între a zice și a face este, de 
prea multe ori, un drum lung.

Cât despre noi, românii, sunt 
convins că, inspirați de Duhul 

Sfânt, am acceptat încă de la începutul acestui mandat că 
ucenicia este singura metodă care poate asigura o revigo-
rare a misiunii noastre, prin atingerea deopotrivă a celor 
două ținte, revigorarea spiritualității și creșterea număru-
lui de membri. Este motivul pentru care, fără să ne fi pro-
pus, avem o strategie care corespunde cu viziunea Bisericii 
Adventiste la nivel mondial. Rugăciunea mea din fiecare 
dimineață, convins că singuri nu putem reuși, se înalţă către 
Dumnezeu, căruia Îi cer să nu privească la lipsurile noastre, 
ci, prin Hristos, să ne acorde credit și puterea Duhului Său 
pentru a duce până la capăt ceea ce ne-am propus.

Nu avem un început de mandat ușor, sunt multe pro-
vocări și, de ce nu, e potrivit să spunem și lucrul aces-
ta, fără să ne plângem, că sunt și piedici care ne ocupă 
prea mult, din nefericire, din timpul pe care ar trebui să-l 
alocăm slujirii. Știu că așteptările sunt mari, că membrii 
bisericii așteaptă decizii clare, ferme și că doar prin pu-
terea Duhului Sfânt vom reuși să avem coerență în lu-
crarea de slujire. Cred că e timpul să ne rugăm mai mult, 
să cerem ajutorul Domnului și să ne apucăm de treabă. 
E important ca fiecare dintre noi, liderii bisericii, să fim 
credincioși în lucrul încredințat (1 Corinteni 4:2). Să ne 
reafirmăm credința și convingerile, să luptăm pentru 

păstrarea standardelor prin promovarea adevăratelor 
valori biblice, alegând să rămânem în Hristos și parte-
neri loiali ai lui Dumnezeu. Să ne oprim pentru o clipă, 
ca lideri și membri, și să transmitem un sunet clar de 
trâmbiță despre drumul pe care am ales să continuăm 
alături de Dumnezeul nostru. Să ne angajăm fiecare că 
vom face tot ceea ce ține de noi pentru a promova, prin 
cuvânt și exemplu, valori precum: dragostea, bunătatea, 
răbdarea, cinstea și mila, pentru că doar în felul acesta 
vom putea vorbi cu autoritate semenilor noștri despre 
caracterul și frumusețea lui Dumnezeu. 

În cele câteva luni care au trecut de la Adunarea Elec-
tivă, am avut ocazia să cunosc viața Bisericii Adventiste 
din diferite țări, de pe mai multe continente. Vă mărturi-
sesc că nu am fost câștigat de ceea ce am văzut. Vorba lui 
Creangă: „Nu știu alții cum sunt…”, dar eu rămân îndră-
gostit de biserica mea, pe care o prețuiesc mult mai mult 
atunci când sunt printre străini. E cazul să fim realiști, să 
apreciem mai mult ceea ce avem și să nu ne mai uităm cu 
jind la vecinii noștri. E adevărat, nu vom avea niciodată 
resursele lor financiare, dar sunt convins că mulți ne in-
vidiază pentru resursa umană pe care încă o avem. Cred 
că aici este cheia! Sau cel puțin una dintre cele pe care ar 
trebui să le identificăm. La ultimul comitet al Diviziunii 
Intereuropene, unul dintre vorbitori (nu era român) a 
spus că mai mult de jumătate dintre membrii Diviziunii 
noastre sunt români. Peste 90 000 de membri! Da, Biseri-
ca Adventistă din România a crescut, cel puțin numeric, 
și este o forță în Europa zilelor noastre. 

Avem foarte mulți tineri care iubesc biserica și sunt dor-
nici să se implice în slujire. Avem copii care participă Sabat 
de Sabat, împreună cu părinții, la închinare. Cred că facem 
prea puțin pentru ei, că nu le acordăm atenția și suportul 
de care au nevoie pentru a-i ajuta să iubească biserica și pe 
Dumnezeu. Apropo, mulți dintre vecinii noștri au pierdut 
bătălia aceasta. Acum, din dorința de a mai repara câte ce-
va, încearcă tot felul de soluții pentru a-i păstra sau readuce 
în biserică, uneori cu un cost foarte mare, materializat, din 
păcate, de cele mai multe ori, în coborârea standardelor. Cât 
de adevărate și actuale sunt cuvintele înțeleptului: „Învață pe 
copil calea pe care trebuie s-o urmeze…” (Proverbele 22:6). 
Deopotrivă, părinți și lideri, ar trebui să ne unim eforturile 
pentru a le arăta copiilor noștri cât de mult îi iubim și cât de 
importanți sunt pentru noi. Alături de ucenicie, educație, 
familie și sănătate, lucrarea pentru copii și tineri va fi o pri-
oritate a acestui mandat. 

Despre anul misionar care s-a încheiat ar fi cu sigu-
ran ță multe de spus, dar las statisticile pentru momentul 

„DACĂ URCI PE CALEA 
VIEȚII SPIRITUALE, 
TREBUIE SĂ URCI FĂRĂ 
ÎNCETARE, PENTRU CĂ 
ESTE O CALE CARE UR-
CĂ. TREBUIE SĂ MERGI 
CU CEI PUȚINI, DEOARE-
CE MULȚIMEA VA ALEGE 
CALEA CARE DUCE ÎN 
JOS.” (CMF 138.2)

RAPORTUL 
PREŞEDINTELUI
AUREL  
NEAȚU
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La 30 septembrie 2019, tabloul celor 63 276 de membri ce compun Biserica Adventistă  
din România arăta astfel: 

bilanțului, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru susținere 
și fiecărui slujitor pentru contribuția adusă. Pentru viitor 
îmi doresc să punem în practică strategia gândită împreu-
nă. Avem resurse financiare și umane, o echipă unită, un 
climat politic și social deschis pentru Evanghelie, așa că 
nu ne rămâne decât să fim serioși, consacrați și pe deplin 
dedicați slujirii bisericii și lui Dumnezeu. 

Este foarte important ca anul 2020 să fie de referință 
pentru modul în care liderii bisericii din România au 
înțeles să promoveze Scriptura, nu prin vorbe, ci printr-o 
viață curată și o implicare pe măsură. Am convingerea 
că Dumnezeu ne poate schimba viața de credință și Se 
poate folosi de noi pentru a duce vestea mântuirii celor 

care încă nu L-au cunoscut. O implicare totală a pasto-
rilor și a membrilor în promovarea anului misionar, ce 
are mo ttoul „Urmează-Mă în tot adevărul”, va aduce cu 
siguranță o revigorare a vieții de slujire a bisericii noastre. 
Deviza noastră să fie: „Să oferim Scriptura și să studiem 
împreună cu cei interesați!”

Să nu încetăm să ne rugăm și „poate că Domnul va 
lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să 
dea izbăvire printr-un număr mic ca și printr-un mare 
număr”. (1 Samuel 14:6) n

Aurel Neaţu este președintele Bisericii Adventiste din România.                     

„DOMNUL MERGEA 
ÎNAINTEA LOR, ZIUA 

ÎNTR-UN STÂLP DE NOR, 
CA SĂ-I CĂLĂUZEASCĂ 

PE DRUM, IAR NOAPTEA 
ÎNTR-UN STÂLP DE FOC, 

CA SĂ-I LUMINEZE.” 
(EXODUL 13:21)

RAPORTUL  
SECRETARULUI

GEORGEL
PÎRLITU

UN POPOR BINECUVÂNTAT DE DOMNUL
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Intrări

Ieșiri

În primele nouă luni ale anului 2019, au intrat în Biserica Adventistă 1 712 persoane, 
dar au ieșit 2 423. Astfel, dacă la începutul anului biserica număra 63 787 de membri, la 
finele celor nouă luni număra 63 276 de membri. Rezultă un minus de 511 membri. 
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Ieşiri membri prin deces, excludere şi ştergere în anul 2019

Intrări membri prin botez în anul 2019

Procentul de creştere/scădere a numărului de membri în anul 2019

Istoria poporului Israel, 
așa cum este prezentată pe 
paginile Sfintei Scripturi, este 
istoria unui popor binecuvân-
tat de Dumnezeu. Binecuvân-
tarea aceasta nu s-a manifestat 
sporadic, ci a fost una, cel 
puțin până la un punct, per-
manentă. Sute, chiar mii de 
ani, această binecuvântare a 
însoțit poporul Israel. Atât 
poporul Israel, cât și popoare-
le din jurul lor erau convinse 
că Dumnezeu îi binecuvânta. 

O altă abordare
Cât de necesar este ca și noi 

să privim Biserica Adventistă 
din România ca fiind la fel de 
binecuvântată precum a fost 
poporul Israel! Adesea privim 
la aspectele negative din bise-
rică, în timp ce rămân neob-
servate o mulțime de aspecte 
pozitive care sunt rodul bine-
cuvântărilor lui Dumnezeu. 
Și nu de puține ori, așa-zisele 
aspecte negative nu sunt decât 
niște interpretări personale. 

Vă propun să analizăm 
un aspect „negativ” al biseri-
cii din România: mă refer la 
scăderea numărului de mem-
bri din primele nouă luni ale 
anului 2019, despre care se 
vorbește foarte mult în ulti-
mii ani. 

Pastorii cred că, dacă bise-
rica ar fi mai activă, nu am 
avea această problemă. Mem-
brii laici cred că, dacă pastorii 
ar fi mai activi, lucrurile ar sta 
altfel. În acest fel se creează o 
presiune nejustificată, iar me-
sajele negative despre mersul 
bisericii nu ne fac bine. Cum 
să se simtă bine tinerii într-o 
biserică despre care se spune 
că scade de la an la an? Cât de 
ușor îi este unei persoane din 
afara bisericii să intre într-o 
biserică ce este în permanentă 
scădere? 

„SLABĂ ȘI CU DEFECTE, AVÂND MEREU NEVOIE SĂ FIE AVERTIZATĂ ȘI SFĂTUITĂ,  
BISERICA ESTE TOTUȘI OBIECTUL SUPREMEI PREOCUPĂRI A DOMNULUI HRISTOS.” 

(Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 22)

Comitetul de buget al Uniunii de Conferințe   » » » » »  
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Imaginea de ansamblu pe primele nouă luni ale anului 2019

Am putea să nu abordăm atât de negativ acest subiect al scăderii numărului de 
membri? Nu propun ignorarea realității, ci doar să o privim dintr-o altă perspectivă. 

Dacă cei peste 60 000 de membri care compun Biserica Adventistă din România ar 
reuși, împreună cu pastorii, o mobilizare masivă din punct de vedere misionar, care ar 
fi rezultatele? Cu cât ar crește numărul de botezuri?

Interesul scăzut față de religie
În anii 1987, 1988 și 1989, Biserica Adventistă din România boteza în jur de 2 000 de 

persoane pe an. A venit Revoluția, iar în anul 1992 s-au botezat peste 7 000 de persoane. 
Deși pastorii și membrii erau aceiași, ce diferență! 

Conferinţă
Nr.  

membri  
1.01.2019

Intrări Ieşiri
Nr.  

membri  
3.09.2019

Procent
creştere/
scădere

 

Botez + 
mărt.+
rebotez

Scris. 
rec.

Scris. 
rec. Deces Excludere/

ştergere

Banat 6 652 116 46 81 123 36 6 544 –1,65

Moldova 11 875 228 138 190 202 162 11 772 –0,87

Muntenia 17 937 248 248 230 276 318 17 668 –1,52

Oltenia 10 601 149 134 117 169 67 10 532 –0,66

Transilvania Nord 7 474 115 47 48 98 38 7 499 +0,33

Transilvania Sud 9 248 150 93 60 124 84 9 261 +0,14

Total 63 787 1 006 706 726 992 705 63 276 –0,81

Botezuri în perioada 1987–1995

Sunt lucruri care nu depind de noi, ci de un context pe care îl conduce Dumnezeu și 
nu ar fi corect să învinuim pe cineva. Este adevărat că anii care au urmat Revoluției au 
arătat că, atunci când biserica s-a mobilizat, s-au văzut și rezultate, dar trăim o perioadă 
când mobilizarea bisericii nu mai are aceleași rezultate. Dacă am putea reproduce acum 
mobilizarea de la NET ’96, am constata că rezultatele nu ar mai fi aceleași. 

Imediat după Revoluție a crescut deschiderea oamenilor față de religie, ca apoi să 
scadă treptat. Campania din 1992 a adus peste 7 000 de botezuri; cea din 1996, 6 000 de 
botezuri; cea din 1999, doar 4 800 de botezuri. 
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Ieşiri şi intrări membri în anul 2018
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Pierderi prin deces şi excluderi 
Pe lângă scăderea interesului față de religie, Biserica Adventistă din România se confruntă cu scăderea numărului de 

membri cauzată de doi factori marcanți: pierderea de membri prin deces și pierderea de membri prin excluderi. De pildă, 
anul trecut au decedat 1 412 persoane, și-au pierdut calitatea de membru 520 de persoane, iar prin cerere de retragere au 
ieșit 226 de persoane. În total 2 158 de persoane.

În același an au intrat prin botez 1 258 de persoane, prin rebotezare 52 de persoane și prin mărturisire de credință 70. 
În total 1 380 de persoane.

Astfel, în anul 2018, au intrat 1 380 de persoane, însă au ieșit 2 158 de persoane. O diferență de 778 de persoane între 
ieșiri și intrări.

Ce poate face biserica?
Numărul celor care ies din biserică prin pierderea calității de membru și la cerere este foarte mare. Putem reduce acest 

număr? 
Lucrarea lui Dumnezeu asupra inimilor oamenilor este o taină și El poate face ceea ce noi nu putem face. „El face 

experimentări ale harului asupra inimii oamenilor și săvârșește astfel de transformări încât îngerii rămân uimiți și își ex-
primă bucuria prin cântări de laudă. Ei se bucură la gândul că oameni supuși greșelii și păcătoși pot fi astfel transformați.” 
(Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 22) 

Dar nu doar El trebuie să lucreze, ci și noi, copiind modelul Domnului Isus: „Lucrarea Domnului Hristos a fost 
alcătuită în mare parte din întrevederi personale. El a manifestat o atenţie plină de credincioșie față de auditoriul format 
dintr-o singură persoană, iar acel singur suflet a transmis învăţătura primită la mii de alte suflete.” (Review and Herald,  
9 mai 1899) n

Georgel Pîrlitu este secretarul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste din România.                    

„E UN MISTER CĂ NU SUNT SUTE 
LA LUCRU, ACOLO UNDE AZI  

NU ESTE DECÂT UNUL. UNIVER-
SUL ÎNTREG E UIMIT DE APATIA, 

DE RĂCEALA ȘI DE LIPSA DE 
ACTIVITATE A ACELORA CARE 

SE NUMESC FII ȘI FIICE ALE LUI 
DUMNEZEU. ÎN ADEVĂRUL SOLI-
EI ESTE O PUTERE VIE. MERGEȚI 

ÎN CREDINȚĂ ȘI PROCLAMAȚI 
ADEVĂRUL CU CONVINGERE. 

FACEȚI CA ACEIA PENTRU CARE 
LUCRAȚI SĂ VADĂ CĂ EL ESTE 

PENTRU VOI O REALITATE VIE”. 
(Mărturii, vol. 9, p. 42, în orig.)

Comitetul de buget al Uniunii de Conferințe   » » » » »  
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Din punct de vedere tehnic, bugetul reprezintă previzi-
unea cifrică a resurselor disponibile și a responsa bi-
lităților aferente pentru realizarea obiectivelor pro puse 

pentru exercițiul financiar viitor. Din punct de vedere teo-
logic, bugetul reprezintă, paradoxal, o privire în trecut căci 
„nu avem a ne teme de nimic altceva pentru viitor, decât 
de a uita cumva drumul pe care ne-a condus Dumnezeu”. 

Dintre principiile ce trebuie respectate în elaborarea 
unui sistem bugetar, voi sublinia câteva:

Forma bugetului – caracteristici
- Se prezintă într-o formă simplă, accesibilă și cu o arbo-

rescență ordonată și bine conturată;
- Anticipează o privire „în oglindă” a bilanțului contabil; 
- Există o corespondență cu planul de conturi prevăzut 

de legislația contabilă;
- Liniile bugetului păstrează un echilibru între a nu fi 

prea atomizate și, în același timp, a fi suficient de deta-
liate pentru ca acesta să fie clar și ușor de urmărit atunci 
când este analizat și implementat.

Baza de pornire a bugetului
Ciclul de activitate analizat care a stat la baza planifică-

rii bugetare corespunde perioadei anului 2018. Procentul 
aplicat veniturilor ce corespund perioadei menționate pen-
tru a constitui baza de pornire a bugetului pe 2020 este de 
95%, însemnând 9 021 336 lei (zecimi primite). 

Culegerea de informații, analiza lor şi transpunerea în buget a concluziilor
Fiecare aplicant – director de departament, instituție – 

a completat formularul unic de solicitare bugetară în ca-
re a trebuit să facă dovada necesității și utilității fiecărei 
activități care generează o anumită cheltuială. 

Fiecare din aceste solicitări bugetare a fost analizată în 
mai multe runde de către trezorier, administratori, respec-
tiv Comitetul local al Uniunii și, acolo unde s-a constatat 
că nu îndeplinește condițiile cerute (de eficiență, constrân-

geri bugetare etc.), s-a trecut la negociere pentru a se face 
corecțiile necesare. 

Etapa de asamblare a revenit, în mare parte, departa-
mentului trezorerie.

Adnotări şi explicații

Cheltuieli de personal. Instituția Uni-
unii cuprinde următoa re le ca-
tegorii de personal: personalul 
clerical (25 de pastori), personal 
TESA (18 persoane), în total 43 
de persoane. În procente, cheltuielile de personal la alcătuirea  
noului buget sunt de 49,86% din veniturile „zecimi” (brut).

Drepturile pentru întreg personalul Uniunii. Sunt minimale, în acord  
cu prevederile legilor în vigoare și țin de buna desfășurare a 
activităților din Uniune.

Presupuneri bugetare. La întocmirea bugetului am luat în calcul 
un curs previzionar de 5 lei/euro. Rata de inflație de 3,5, 
conform estimării BNR pentru 2020 (analiștii financiari 
sunt mai pesimiști, 4-6%), va afecta negativ execuția bugetară.

Prezentăm în tabelul următor situația veniturilor la  
capitolul zecime pe fiecare Conferință din Uniunea Româ-
nă, în perioada ianuarie–septembrie 2019, în comparație 
cu aceeași perioadă a anului 2018. 

Procentul de creștere a zecimii totale pe Uniune în 
anul 2019 (ianuarie–septembrie) față de aceeași perioadă 
a anului trecut (22% – cea mai mare creștere din ultimii 
10 ani) este de 7,5%. Ca sumă absolută, zecimea a crescut 
cu 4 372 097 lei. Dacă se ia în considerare efectul inflației 
de 3,5%, se înregistrează o creștere actualizată de 3,7% a 
zecimii în anul 2019 față de 2018. 

În această perioadă, moneda națională a avut un curs 
care a fluctuat puțin față de euro, media acestuia fiind de 
4,73 lei/euro. Zecimea în valută a crescut cu 656 610 euro 
față de anul precedent. 

MANAGEMENT FINANCIAR ŞI MISIUNE

RAPORTUL  
TREZORIERULUI

EMIL
JIGĂU

curs 2019* curs 2018*   rata inflației*

4,73 4,63 3,50

CONFERINȚA

2019 2018 2019 / 2018

ZECIME medie an ZECIME medie an CREŞTERE

LEI EUR LEI EUR LEI EUR    LEI EUR % % actualizată

BANAT 6 261 109 1 323 702 957 202 5 752 542 1 242 450 863 186 108,8% 105,0%

MOLDOVA 12 131 555 2 564 811 1 031 218 12 163 664 2 627 141 1 014 219 99,7% 96,2%

MUNTENIA 18 435 392 3 897 546 1 043 221 16 565 990 3 577 968 916 198 111,3% 107,4%

OLTENIA 9 394 149 1 986 078 892 189 8 350 513 1 803 567 783 169 112,5% 108,6%

TRANS. NORD 6 411 803 1 355 561 855 181 6 588 077 1 422 911 879 190 97,3% 93,9%

TRANS. SUD 10 368 964 2 192 170 1 120 237 9 210 089 1 989 220 993 215 112,6% 108,6%

TOTAL 63 002 972 13 319 867 996 211 58 630 875 12 663 257 914 197 107,5% 103,7%

*Potrivit www.bnr.ro și http://www.economica.net 
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Darul Școlii de Sabat se ridică la suma de 2 737 233 lei  
la 30 septembrie 2019, având o creștere de 307 335 lei față 
de aceeași perioadă a anului 2018 (2 429 897 lei). Situația 
Darului Școlii de Sabat pe Con fe rințe, în perioada ianua-
rie–septembrie 2019 este următoarea: 

Banat – 286 599 lei Oltenia – 390 906 lei

Moldova – 581 013 lei Transilvania Nord – 337 628 lei

Muntenia – 783 890 lei Transilvania Sud – 357 197 lei

Putem observa o creștere a zecimilor și a darurilor 
Școlii de Sabat în anul 2019 față de aceeași perioadă a anu-
lui trecut, deși numărul de membri a scăzut cu 892 de per-
soane în aceeași perioadă, ajungând la 63 276 membri la 
data de 30 septembrie 2019 față de 64 168 membri la data 
de 30 septembrie 2018.

Pentru alcătuirea bugetului pentru anul 2020 am avut 
în vedere următoarele aspecte:

Obiectivele Uniunii pentru 2020

Lucrări de reparații la clădirile apartamentelor şi caselor parohiale. Deși 
solicitările sunt mari și, trebuie să recunoaștem, în acord 
cu nevoile, alocările sunt modeste având în vedere venitu-
rile mici de care dispunem.

Investiții majore: Centrul Stupini. Perioada lungă de când nu s-au 
făcut investiții, degradarea fizică la care este expusă, costu-
rile financiare și dificultățile generate de legislația mereu în 
schimbare, lipsa de predictibilitate a acesteia, cât și costurile 
financiare legate de conservarea investiției ne obligă la o alo-
care bugetară care să înregistreze un progres substanțial pen-
tru finalizarea acestei investiții. Avem în vedere lucrările de 
reparații și extindere necesare la Centrul de la Stupini și ne 
bazăm pe fondurile colectate în anii precedenți pentru aces-
te lucrări, fonduri însă insuficiente. Am obținut toate avizele 
necesare și a fost obținută și autorizația de construcție.

Proiecte de misiune în cofinanțare cu Conferințele, EUD, GC. Confe rin țele, 
instituțiile și departamentele vor aplica la Diviziune și GC,  
prin intermediul Uniunii, în vederea finanțării sau cofi nan-
țării, după caz. În acest sens, solicităm o mai bună media-
tizare a oportunităților de finanțare de la nivelurile superi-
oare, cât și a instrumentelor aferente (Cererea de propuneri 
– Call notice, Ghidul liniei de finanțare, Guidelines, Ghidul 
aplicanților, Guide for Applicants etc.). Toate proiectele vor 
fi inventariate în Tabelul de Înregistrare a Proiectelor (Pro-
ject Registration Table), conform HCL nr. 111/15 mai 2019. 

Departament Trezorerie – reguli de lucru (111)
S-au votat următoarele reguli de lucru pentru departa-

mentul trezorerie:
a. Folosirea unui „formular de aplicare unic” pentru 

con ceperea bugetului pentru anul 2020.

b. Stabilirea unor reguli de aplicare a cererii de finanțare 
la EUD.

c. Strângerile de fonduri pentru proiectele Uniunii, 
instituțiilor sau asociațiilor ei vor fi înregistrate în casierie.

d. Orice aplicare de fonduri către Diviziune sau GC 
se face doar prin Uniune, după consultarea cu trezorierul 
Uniunii și aprobarea comitetului local al Uniunii.

Bugetul pentru evenimente. A fost creat special pentru eveni-
mentele anului 2020: Congresul de Familie, Congresul Ti-
neretului și a 61-a sesiune a Conferinței Generale. 

Centrul Media Adventist. Începând cu anul 2017 s-a luat hotă-
rârea ca, pentru o perioadă de 5 ani, Conferințele să con-
tribuie cu un procent de 2% din zecime pentru susținerea 
cheltuielilor de funcționare a Centrului Media. Uniunea 
Română a contribuit în anul 2019 cu un procent de 1,5% 
din zecimea totală pe Uniune, procent care va fi menținut 
și pe parcursul anului 2020. 

Fonduri extrabugetare
Previzionarea bugetară a luat în calcul o sursă impor-

tantă de venituri non zecime, și anume, sprijinirea uni-
tăților de cult aparținând cultelor religioase. În acest sens, 
departamentul de trezorerie va sta la dispoziția celor care 
doresc să acceseze acest tip de fonduri, oferind suportul 
tehnic necesar. (Hotărârea nr. 984 din 4 noiembrie 2014 
privind modificarea și completarea Normelor metodolo-
gice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin finan-
ciar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 1.470/2002 etc.) De menționat faptul că a fost 
deja trimis către trezorierii Conferințelor dosarul complet 
cu toate instrucțiunile necesare unei implementări legale și 
eficiente ale OG nr. 82. 

Concluzii
Managementul financiar reprezintă o problemă a între-

gului personal al Uniunii și nu numai a top-managemen-
tului (departament trezorerie, administratori). Oricare 
dintre resursele umane trebuie, în primul rând, să știe cum 
poate contribui la o mai bună gestionare a capitalurilor 
Uniunii și, în al doilea rând, să se implice responsabil în 
acest proces.

Un astfel de demers va conduce spre îndeplinirea cu 
succes a obiectivului major care ne-a fost încredințat: 
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezân-
du-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și 
învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” 
(Matei 28:19,20). n

Emil Jigău este trezorierul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste din România.                 

Comitetul de buget al Uniunii de Conferințe   » » » » »  
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Filosofia educațională
Împreună. Totul împreună. Școală, activități, evenimen-

te, emoții, viață, suișuri și coborâșuri. Ne bucurăm și căutăm 
împreună soluții la provocări. A doua casă, a doua familie. 
Credem cu tărie că legătura emoțională creată într-un astfel 
de mediu este una pozitivă și benefică pentru tinerii liceeni.

Susținem integrarea în toate aspectele, fiindcă așa este viața 
reală: integrativă. Stilul de viață sănătos, mentoratul, programul 
zilnic riguros și calitativ – toate sunt făcute în așa fel încât să 
ducă la dezvoltarea armonioasă a adultului de mâine.

Orarul săptămânal este bine gândit și este împărțit echi-
librat între școală, cluburi de abilități practice, studiu indivi-
dual, recreere în campus, timp pentru dezvoltare personală și 
proiecte umanitare.

Programul academic
Liceul Internațional Integritas respectă atât  standardele 

stabilite de organismele de acreditare (EASEA), cât și reali tă-
țile societății românești.

Examenul final al elevilor este  SAT (Scholastic Aptitude 
Test), recunoscut la nivel mondial și care se echivalează cu Ba-
calaureatul. Am decis să oferim un curriculum relevant pentru 
viața reală, punând accent pe: limba engleză, matematică, teh-
nologia informației și comunicării, limba română, fizică, chi-
mie, biologie, istorie, geografie, cor/muzică/orchestră.

Programul vocațional
În vederea echipării cu deprinderile necesare vieții de 

adult, liceul oferă un cadru prielnic pentru ca fiecare elev să 
obțină îndemânări practice în diverse domenii: bucătărie, 
construcții, croitorie, media, business, apicultură, horticultu-
ră, mecanică auto, remedii naturale, tâmplărie, sculptură.

Toate aceste domenii sunt incluse în programul educa-
țional zilnic, iar elevii primesc calificative pentru activitatea 
depusă din perspectiva punctualității, a receptivității, ordinii, 
eficienței, calității și impactului. Deprinderea acestor abilități 
îi va forma ca oameni compleți, le va da curaj și îi va pregăti 
să facă față solicitărilor vieții.

Programul spiritual
Altarele de dimineață și de seara, orele de Biblie și proiec-

tele de misiune în folosul semenilor, organizate zilnic, creează 
un cadru prielnic pentru apropierea de Dumnezeu și dezvol-
tarea caracterului. 

Elevii noștri sunt încurajați să caute excelența în toate de-
mersurile educaționale, să-și dezvolte cât mai bine calitățile și 

LICEUL INTERNAȚIONAL INTEGRITAS

educație    » » » » » 

să descopere potențialul unic cu care au fost înzestrați 
pentru a împlini planul divin cu viața lor.

Apel
Investiția în tineri și în educația lor este ca o am-

prentă pusă asupra caracterului, influenței și destinului 
lor, este o contribuție pentru o lume mai bună, cu efec-
te incalculabile și cu satisfacții inegalabile. n

Mihai Goran, vicepreședinte, Liceul Internațional Integritas
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Prin harul lui Dumnezeu, Casa Theodora din 
municipiul Cluj privește în urmă la un trecut 
de un sfert de veac. Așa se face că în zilele de 

26 și 27 octombrie, instituția a îmbrăcat haine de 
sărbătoare, iar atmosfera festivă a trecut dincolo 
de zidurile ei, fiind preluată și de presă. Sâmbătă 
a avut loc un serviciu divin de recunoștință în ca-
pela căminului, iar duminică festivitatea a conti-
nuat, bucurându-se de participarea oficialităților 
civile. 

Casa Theodora, o oază de linişte pentru cei în vârstă 
 Dr. Szentágotai Loránt, în calitate de director 

și medic al instituției, a oferit informații intere-
sante cu privire la istoricul instituției. Inițiativa 
înființării instituției s-a născut în 1993, iar în anul 
următor s-a creat Fundația Theodora, în cadrul 
căreia funcționează și azi căminul seniorilor. Pro-
iectul s-a bucurat de la început de sprijinul fon-
datorilor, dintre care o contribuție proeminentă 
a avut-o familia Theodora și Florin Stoica, din 
Germania. La început a funcționat în condiții 
mai modeste, îngrijind de un număr mai mic de 
pacienți. Dar Dumnezeu S-a îngrijit în privința 
dezvoltării ulterioare. Cu sprijinul din Germania 
s-a cumpărat terenul pe care s-a ridicat clădirea 

instituției, care se bucură de toate dotările necesa-
re, conform cerințelor actuale. Festivitatea de ina-
ugurare a noii clădiri moderne a avut loc în 2005, 
în prezența consulului Germaniei, a trezorierului 
Uniunii, a președintelui Conferinței Transilvania 
de Nord, a reprezentaților primăriei și a multor 
alți participanți. Mai târziu construcția s-a extins. 

„Aici nu există români sau maghiari, doar 
limbajul iubirii domină”, a spus între altele dr. 
Szentágotai Loránt. Apoi a oferit date statistice. În 
decursul celor 25 de ani au fost găzduiți și îngrijiți 
peste 700 de pacienți. Din anul 2005 și până în 
septembrie 2019 s-au înregistrat 2 705 cereri. În 
prezent, căminul are 103 pacienți, cel mai în vâr-
stă având 99 de ani, iar cel mai tânăr 43 de ani. 
Dintre aceștia, 42 de pacienți necesită îngrijire la 
pat. Cel mai vechi pacient este găzduit de 20 de 
ani în instituție. 

Următoarele câteva date oferă o oarecare 
introspecție în activitatea de îngrijire medicală de 
care se bucură pacienții: din 2015 până în prezent 
s-au efectuat 16 380 de perfuzii, 15 635 injecții, 
zilnic se administrează peste 1 000 de tablete, au 
avut loc 188 de intervenții chirurgicale și 12 673 
de investigații de laborator. Între îngrijitorii și 
pacienții instituției există o relație de respect și de 
prețuire. Unul dintre pacienți, dl Heim András, 
un grafician bine cunoscut, în luarea sa de cuvânt 
atât de apreciativă a recunoscut că în fiecare seară 
se roagă pentru sănătatea dr. Szentágotai.

Îngrijirea sufletească
În colaborare cu Conferința Transilvania de 

Nord, instituția oferă și îngrijire sufletească celor 
interesați. Mulți ani de-a rândul, pastorul Timiș 
Balázsy Sándor a îndeplinit cu multă dăruire și 
profesionalism funcția de capelan. De 15 ani, în 
incinta căminului funcționează o capelă, Biseri-
ca Salem, unde se țin servicii divine la final de 
săptămână, ore de rugăciune și devoționalul de 
dimineață. De două ori pe săptămână are loc „du-
pă-amiaza de ceai”. De asemenea se organizează 
programe speciale cum ar fi: concerte, întâlniri cu 
invitați speciali, programe de creație și excursii, 
pentru a oferi varietate și culoare vieții de aici și 
pentru satisfacerea nevoilor sufletești, sociale și 
culturale ale pacienților.

eveniment    » » » » » 

CASA THEODORA ÎMPLINEŞTE 25 DE ANI
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Sâmbătă, în prima zi a festivității comemorative, au 
fost prezenți mai mulți pastori, printre care pastorul Aurel 
Neațu, președintele Uniunii de Conferințe, și Iosif Pașca, 
președintele Conferinței Transilvania de Nord. Minutele 
de rugăciune au fost conduse de pastorul Szász Károly, 
secretarul Conferinței. Cuvântarea festivă a fost ținută de 
pastorul Aurel Neațu. Apoi, pastorii Magó Zsolt, Orbán 
Ioan și Szász Tibor au oferit scurte retrospective cu privi-
re la timpul în care au slujit în cadrul instituției. Progra-
mul muzical a fost susținut de Cvartetul Echo și de Orbán 
Nóra, Dan Renáta și Nelu Naciu. Președintele Uniunii a 
scris următoarele gânduri în „cartea de aur”: „Vizita la că-

minul Theodora și discuțiile cu dr. Szentágotai Loránt 
mi-au înfrumusețat ziua. Am fost cel binecuvântat și 
onorat. Am ascultat experiențe de viață extraordinare 
și am cunoscut un om care nu trăiește pentru sine. 
Faceți o lucrare extraordinară. Domnul să vă răsplă-
tească!”

A doua zi a festivității
Duminică, festivitatea a continuat bucurându-

se de prezența oficialităților din oraș, reprezentanții 
Direcției Județene de Sănătate, directorul Casei de 
Asigurări de Sănătate, reprezentanți ai organizațiilor 
sociale, medici, pastori, angajații instituției, pacienți 
și aparținători și alți vizitatori. 

Participanții au apreciat pozitiv, atât prin pre-
zență, cât și prin luările de cuvânt, tot ceea ce se în-
tâmplă în cadrul Casei Theodora. După cuvântare, 
doamna viceprimar Olah Emese i-a oferit domnului 
doctor Szentágotai Loránt o Diplomă de excelență în 
numele instituției reprezentate de dânsa, ca semn de 
recunoaștere pentru implicarea plină de abnegație și 
sacrificiile depuse. Pe parcursul festivității, mai mulți 
aparținători ai pacienților și-au exprimat recunoștința 
pentru grija deosebită acordată pacienților. 

Iată doar câteva spicuiri dintre multele aprecieri 
exprimate în scris în „cartea de aur” a instituției: 

„Respect și admirație pentru inițiatorii și fondato-
rii acestui așezământ, ce oferă liniște și pace sufleteas-
că celor care locuiesc aici temporar.”

„Admirația și aprecierea față de ceea ce faceți nu 
pot fi exprimate prin cuvinte. Vă felicit din toată ini-
ma. Tot respectul colegial pentru devotamentul me-
dicului Szentágotai Loránt, căruia îi doresc sănătate 
și putere.”

„Întregului personal, cu multă apreciere, pentru 
dedicarea absolută în bunul mers al lucrurilor în 
acest minunat așezământ și deosebit respect pentru 
dr. Szentágotai Loránt, cel care este sufletul și moto-
rul întregului angrenaj.”

„Vă mulțumim pentru speranța de viață pe care o 
acordați părinților noștri.” 

Privim cu speranță către viitor în așteptarea împli-
nirii făgăduinței: „«Eu Însumi Îmi voi paște oile, Eu le 
voi duce la odihnă», zice Domnul Dumnezeu. «Voi 
căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăci-
tă, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Dar 
voi păzi pe cele grase și pline de vlagă: vreau să le pasc 
cum se cade»” (Ezechiel 34:15-16). n

Au consemnat pastorii Szász Tibor și Szász Ernő.
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ÎNDREPTĂȚIREA PRIN CREDINȚĂ (1)

Îndreptățirea prin credință este unul dintre su-
biectele majore ale Bibliei. Dacă păcătuirea 
omului (vinovăția și, în consecință, pierderea 

statutului de nevinovăție) și continuarea acestei 
atitudini au adus cu sine toate nenorocirile care  
s-au răsfrânt asupra omenirii de atunci și până 
azi, îndreptățirea prin credință este acțiunea re-
paratorie a lui Dumnezeu pentru ca omul să-și 
poată redobândi statutul de neprihănit. 

Atât în vremurile Vechiului Testament, cât 
și în creștinism au existat diferențe în privința 
înțelegerii și aplicării acestei doctrine atât de im-
portante. 

Redescoperirea corectă a adevărului privind 
neprihănirea prin credință a avut ca efect marea 
Reformă din vremea lui Martin Luther, cu toate 
beneficiile ei. Totuși este regretabil că diferențele 
la care ne-am referit mai sus persistă și azi. Biseri-
cile istorice consideră că ar avea rolul de adminis-
tratori ai harului divin (de ex. iertarea păcatelor, 
acordarea de dispense etc.), iar bisericile protes-
tante au alunecat spre extrema „odată mântuit, 
mântuit pentru totdeauna” (ca și cum cunoașterea 
Judecătorului este garanția faptului că El nu mă 
va condamna niciodată, chiar dacă viața mea nu 
corespunde standardelor dreptății). Adevărul bi-

blic trece ca o linie de creastă dreaptă și luminoa-
să printre cei doi versați atât de alunecoși. 

O primă problemă pe care o ridică doctrina 
neprihănirii prin credință și care poate fi folosită 
și ca un test în privința înțelegerii corecte este: 

Cum poate fi îndreptățit omul păcătos de către Dumnezeu 
cu respectarea absolută a dreptății? 

Cu alte cuvinte, restabilirea nepri hă nirii nu poa-
te fi doar un act arbitrar al autorității supreme a 
lui Dumnezeu. De aceea, modalitatea de redare a 
neprihănirii trebuie să fie corectă, dreaptă, dar și 
produsul acestui proces (omul îndreptățit) trebu-
ie să fie cu adevărat neprihănit. 

Biblia menționează că, în final, chiar și Dum-
nezeu Se va lăsa să fie judecat: 

„Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie 
găsit adevărat și toţi oamenii să fie găsiţi minci-
noși, după cum este scris: «Ca să fii găsit neprihă-
nit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fi 
judecat»” (Romani 3:4).

Iar oamenii (produsul procesului neprihănirii 
prin credință) vor fi judecați de Tribunalul ceresc, 
pe temeiul Legii lui Dumnezeu. „Să ascultăm 
dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de 
Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta es-
te datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce 
orice faptă la judecată, și judecata aceasta se va 
face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie 
rău” (Eclesiastul 12:13-14).

La care se adaugă baza de documente – 
„cărțile” (Apocalipsa 20:12).

Sentința acestui tribunal cunoaște doar do-
uă variante: „Cine este nedrept să fie nedrept și 
mai departe; cine este întinat să se întineze și mai 
departe; cine este fără prihană să trăiască și mai 
departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfin-
ţească și mai departe!” (Apocalipsa 22:11).

Așa că în Împărăția cerească a lui Dumnezeu 
„nimic întinat nu va intra…, nimeni care trăiește 
în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși 
în cartea vieţii Mielului” (Apocalipsa 21:27).

Totuși, aceste aspecte menționate mai sus nu 
trebuie să producă teamă sau îngrijorare, dimpo-
trivă, îndreptățirea prin credință constituie esența 

MODALITA TEA 
DE REDARE A 

NEPRIHĂNIRII 
TREBUIE SĂ 

FIE COREC TĂ, 
DREAPTĂ, DAR 
ȘI PRODUSUL 
ACESTUI PRO-

CES (OMUL 
ÎNDREPTĂȚIT) 

TREBUIE SĂ FIE  
CU ADEVĂRAT  
NEPRIHĂNIT.
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Evangheliei lui Hristos (cu alte cuvinte este esența „veștii 
bune”, evangelion, în greacă) așa cum este definită în 
Epistola către romani: „Căci mie nu mi-e rușine de Evan-
ghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, 
apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o nepri-
hănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă și care duce 
la credinţă, după cum este scris: «Cel neprihănit va trăi 
prin credinţă»” (Romani 1:16-17).

Vestea cea bună are mai multe aspecte: 
- Pentru mântuirea omului intervine cea mai mare 

putere: puterea lui Dumnezeu.
- Absolut toți oamenii pot beneficia de mântuire cu 

condiția să creadă. 
- Neprihănirea este cadoul lui Dumnezeu.
- Cadoul poate fi primit prin cre dință. 
- Statutul de neprihănit dăruit de Dumnezeu trebuie 

menținut și poate fi menținut, iar aceasta se face tot prin 
credință. 

- Neprihănirea prin credință nu este o doctrină no-
uă a Noului Testament, pentru că apostolul Pavel citează 
Vechiul Testament în definiția sa. De fapt, neprihănirea 
prin credință este elementul care dă Evangheliei carac-
terul veșnic, așa cum se menționează în Apocalipsa 14:6 
– „Evanghelie veșnică”.

Observăm că neprihănirea prin credință are două 
etape:

- În prima etapă, omul credincios primește neprihă-
nirea ca urmare a iertării, este foaia albă a vieții de pe 
care s-au șters toate păcatele. Aceasta se numește nepri-
hănire atribuită. 

- În etapa următoare, cel care a fost socotit neprihănit 
trăiește concret neprihănirea, experimentând faptic pu-
terea lui Dumnezeu de a învinge ispitele, impedimentele, 
greutățile. Aceasta se numește îndreptățire împărtășită. 
Pe foaia albă a vieții noi, credinciosul înscrie biruințele 
dobândite cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Să intrăm, cu ajutorul Bibliei și sub călăuzirea Auto-
rului ei, Duhul Sfânt, în fondul problemelor învățăturii 
neprihănirii prin credință. 

Termenul ebraic pentru dreptate este tsedek și su-
gerează imaginea unui cântar cu două talere aflate în 
echilibru perfect. Numaidecât ne vine în minte imaginea 
zeiței romane Justiția, legată la ochi, într-o mână având 
cântarul cu două talere, iar în cealaltă, sabia pedepsei. 

Deci, în înțelegerea ebraică, dreptatea înseamnă 
un echilibru perfect al cântarului dreptății divine. Dar 
ce se așază pe cele două talere? Unii consideră că de o 
parte se așază faptele bune, iar de cealaltă parte, fapte-
le rele. Ca atare, soarta omului se decide în funcție de 
preponderența binelui sau a răului făptuit. Eroarea aces-
tei înțelegeri este arătată de următorul verset: „Însă dacă 
cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește 
nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău,  

s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea 
lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat; 
de aceea va muri în ele” (Ezechiel 18:24).

Dar iată și reversul: „Dar dacă cel rău se întoarce de 
la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile 
Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu 
va muri. Toate fărădelegile pe care 
le-a făcut i se vor uita! El va trăi din 
pricina neprihănirii în care a trăit.” 
(Ezechiel 18:21-22)

Conform cu ceea ce am citat mai 
sus, într-un taler se așază toate fap-
tele, atât cele bune, cât și cele rele, 
iar de cealaltă parte, Legea lui Dum-
nezeu, poruncile lui Dumnezeu: „Să 
ascultăm dar încheierea tuturor în-
văţăturilor: Teme-te de Dumnezeu 
și păzește poruncile Lui. Aceasta 
este datoria oricărui om. Căci Dum-
nezeu va aduce orice faptă la judeca-
tă, și judecata aceasta se va face cu 
privire la tot ce este ascuns, fie bine, 
fie rău” (Eclesiastul 12:13-14).

Dacă judecata omului decurge 
în această manieră, cum este po-
sibilă echilibrarea cântarului dreptății când în talerul 
unităților de măsură se așază o Lege perfectă, care se-
sizează orice formă de păcat, respectiv fapte, cuvinte și 
chiar și dorințe? 

Alte principii ale justiției divine revelate în Biblie: 
1. Chiar și faptele noastre bune sunt mânjite de 

motivații necorespunzătoare: „Toţi am ajuns ca niște ne-
curaţi, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mân-
jită” (Isaia 64:6).

De aici rezultă că, oricât de mult s-ar strădui omul, el 
nu se poate mântui prin merite proprii: „Răscumpărarea 
sufletului lor este așa de scumpă, că nu se va face nicio-
dată” (Psalmii 49:8).

2. Faptele bune ale unor eroi ai credinței nu sunt 
transferabile nici chiar în favoarea rudelor celor mai 
apropiate: „…și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe 
viaţa Mea – zice Domnul, Dumnezeu – că n-ar scăpa nici 
fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa, și ţara ar ajunge un 
pustiu. Sau, dacă aș aduce sabie împotriva ţării acesteia, 
dacă aș zice să treacă sabia prin ţară, dacă i-aș nimici cu 
desăvârșire oamenii și vitele și ar fi în mijlocul ei acești 
trei oameni, pe viaţa Mea – zice Domnul Dumnezeu – că 
n-ar mai scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei singuri ar 
scăpa” (Ezechiel 14:16-18).

Acest principiu anulează în totalitate valabilitatea 
doctrinei și a practicii unor biserici cu privire la mijloci-
rea sfinților în favoarea păcătoșilor. 

Cum este posibilă atunci transferarea meritelor 
Domnului Isus în favoarea credincioșilor fără să fie leza-

FIUL OMULUI 
ESTE SINGURUL 

CARE POATE 
INTER VENI ÎN 

MOD SALUTAR ÎN 
FAVOAREA OMU-

LUI POCĂIT, ÎN 
VIRTU TEA MERI-

TELOR SALE.

EVANGHELIE 
VEŞNICĂ
EMILIAN

NICULESCU
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tă dreptatea? Vom reveni mai târziu la această problemă. 
Aici vom arăta doar că El este singurul care poate inter-
veni în mod salutar în favoarea omului pocăit și o face în 
calitate de Fiu al omului, în calitate de Avocat în virtu-
tea meritelor Sale, a unei vieți fără păcat și a morții Sale 
prin care a plătit prețul răscumpărării noastre. În cadrul 
judecății cerești descrise în Daniel, Domnul Isus apare ca 
Fiu al omului.

„Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat 
niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut 
jos. Haina Lui era albă ca zăpada, și părul capului Lui era 
ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște 
flăcări de foc și roţile Lui, ca un foc aprins. Un râu de 
foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori 
Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea 
Lui. S-a ţinut judecata și s-au deschis cărţile. Eu mă ui-
tam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care 
le rostea cornul acela: m-am uitat până când fiara a fost 
ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc, ca să 
fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, 
dar li s-a îngăduit o lungire a vieţii până la o vreme și 
un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de 
noapte și iată că pe norii cerurilor a venit Unul ca un Fiu 
al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost 
adus înaintea Lui” (Daniel 7:9-13).

Rolul Domnului Isus în acest cadru solemn al 
judecății este descris mai pe larg în următoarele tex-
te biblice: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu 
păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor (sau Avocat; grecește: paraclet, adică apărător, 
ajutor), pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de 
ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2:1-2).

Este interesant cum este descrisă problema neprihă-
nirii intuitiv, ilustrativ în cuprinsul Vechiului Testament. 
Iată câteva imagini sugestive: 

Imaginea muntelui inaccesibil şi trei întrebări fundamentale
1.  Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Ci-

ne se va ridica până la Locul lui cel Sfânt? –
Pentru omul aflat în văile întunecate ale păcatu-

lui, așteptările lui Dumnezeu, problema sfințeniei, a 
desăvârșirii cerute de Dumnezeu i se par a fi înălțimile 
unui munte insurmontabil. 

Dar apare și soluția: „Cel ce are mâinile nevinovate și 
inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu 
jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Dom-
nului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântu-
irii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a 
celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov” (Psalmii 
24:3-6 CNS).

Observăm că rezolvarea este o stare după voia Lui, 
dată de Dumnezeul mântuirii – este exact prima eta-

pă a neprihănirii prin credință (îndreptățirea atribuită), 
despre care am vorbit în legătură cu Romani 1:16,17. 

Experiența aceasta este redată și în Psalmii 40: „Îmi 
pusesem nădejdea în Domnul și El S-a plecat spre mine, 
mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din 
fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a în-
tărit pașii” (Psalmii 40:1-2).

Răspunsul biblic evidențiază curăția mâinilor, a ini-
mii; cu alte cuvinte este starea omului iertat, neprihăni-
rea atribuită. 

În acest context apare o a doua întrebare: 
2.  Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui 

pe muntele Tău cel sfânt?
Răspunsul este: „Cel ce umblă în neprihănire, cel ce 

face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă” 
(Psalmii 15:1-2).

Aici se specifică a doua etapă a neprihănirii prin 
credință: neprihănirea trăită (neprihănirea împărtășită).

Iar a treia întrebare este: 
3. Cine poate să rămână, adică să permanentizeze 

poziționarea pe înălțimea neprihănirii dăruite și expe-
rimentate? 

„Păcătoșii sunt îngroziţi în Sion, un tremur a apu-
cat pe cei nelegiuiţi, care zic: «Cine din noi va putea să 
rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea 
să rămână lângă niște flăcări veșnice?» Cel ce umblă în 
neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce nesocotește 
un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile îna-
poi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să  
n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu 
vadă răul” (Isaia 33:14-15).

Aici se evidențiază, pe lângă o viață de practicare a 
neprihănirii, și o aversiune față de păcat: „Cel ce își astu-
pă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă 
ochii ca să nu vadă răul.”

Credinciosul descris aici se delectează în a practica 
neprihănirea („a umbla în ea”) și a ajuns să deteste păca-
tul sub toate formele sale, nu-l mai poate suporta. 

Cele două etape ale neprihănirii sunt vizibile și în 
cazul lui Avraam, primul exemplu biblic cu privire la 
neprihănirea prin credință; de altfel, el este numit „pă-
rintele credincioșilor”. 

- Neprihănirea socotită: „Avram a crezut pe Domnul, 
și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire” (Ge-
neza 15:6).

- Neprihănirea împărtășită: „Când a fost Avram în 
vârstă de nouăzeci și nouă ani, Domnul i S-a arătat și i-a 
zis: «Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înain-
tea Mea și fii fără prihană»” (Geneza 17:1). n

Vom continua să dezbatem acest subiect în numărul următor.

Emilian Niculescu este pastor pensionar.
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Născut într-o familie modestă formată din doi părinți 
și cinci copii, cu o educație destul de sumară, pe la 
vârsta de 12 ani am decis că pot să mă descurc pe 

cont propriu, dar din păcate fără o bază morală. Deși 
părinții au încercat să ne învețe ce au crezut ei că este 
bine pentru viață, totuși lipsa timpului petrecut împre-
ună și-a pus amprenta puternic asupra mea. Obișnuit de 
timpuriu cu luarea propriilor decizii și influențat de un 
anturaj negativ, am început să îmi însușesc lucruri care 
nu îmi aparțineau. Primul eveniment din seria faptelor 
rușinoase a constat în spargerea unui magazin pentru 
a fura un costum, fapt ce s-a sfârșit printr-un arest de 
23 de zile la un centru de reeducare. Nu aveam nici 14 
ani. Intenția de a fura a apărut din dorința răzbunării. În 
urmă cu câteva luni, înainte de primul furt, am fost acu-
zat pe nedrept de dispariția unor bijuterii din casa unei 
vecine. Deși au fost suficienți martori care au susținut 
că eu eram la școală, totuși poliția m-a dus la secție și 
mi-a administrat o bătaie zdravănă. Acest eveniment a 
declanșat o ură puternică împotriva polițiștilor, iar acea 
ură am canalizat-o în a fura, gândind că le fac rău lor, 
nedându-mi seama că de fapt îmi făceam rău chiar mie.

Din nefericire, în cele 23 de zile de arest nu am rea-
lizat că sunt pe un drum foarte periculos. La scurt timp 
după ieșirea din arest, am comis un alt furt, pentru care 
am stat din nou în centrul de reeducare, de data aceas-
ta 21 de zile. Fiind minor, pedepsele erau mai ușoare și 
mai scurte. Însă odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, 
pedepsele au devenit mult mai aspre. În urma spargerii 
unei locuințe, am primit pedeapsa cu închisoare pentru 
3 ani, pedeapsă executată în întregime. Nici după aceas-
tă experiență tristă nu am realizat că sunt pe un drum 
greșit. Dimpotrivă, dorința de a comite furturi era din 
ce în ce mai mare, din aceeași motivaţie de a mă răzbu-
na pe polițiști. După ieșirea din detenție mă consideram 
mult mai experimentat în a comite astfel de infracțiuni. 
Se pare că nu am fost suficient de experimentat, pentru 
că, după câteva spargeri, am fost din nou prins și arestat. 
Am primit o altă pedeapsă cu închisoare pentru 3 ani, 
dar după 2 ani am fost eliberat condiționat.

În această perioadă de detenție, fiind într-o secție de 
recidiviști, am observat că unii dintre ei mergeau la clu-
bul penitenciarului, unde aveau loc întâlniri religioase. 
Văzând că de fiecare dată se întorceau cu cărți, am de-
cis să merg și eu acolo pentru a primi cărți. Am primit 
câteva exemplare ale Noului Testament, dar nu le-am 

O HAINĂ ALBĂ
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luat cu gândul de a le citi, ci de a folosi acea foiță subțire 
pentru a face din ele „penale” (termen folosit în pușcărie 
pentru țigări).

Într-o zi, în timp ce făceam o „penală” din foițele 
Noului Testament, am fost curios să văd ce scrie pe ele. 
Chiar atunci aveam în mână o pagină din Epistola către 
efeseni pe care se afla textul din capitolul 4:28: „Cine fura 
să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui 
la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.” Acest verset 
m-a tulburat foarte tare, pentru că mă simțeam cumva 
descoperit, și a fost primul moment în care am început 
să realizez că sunt vinovat pentru faptele mele. Ceva mă 
apăsa foarte tare în conștiința mea, dar fără să văd o cale 
de ieșire din această stare. Am continuat să merg la pro-
gramele religioase din penitenciar cu o dorință nouă – 
aceea de a primi o Biblie întreagă, de data aceasta pentru 
a o citi. Însă mă gândeam că va rămâne mult timp doar 
o dorință. La sfârșitul unei astfel de întâlniri, deși eram 
prezenți aproximativ 60-70 de deținuți, am văzut că vine 
spre mine unul dintre cei ce susțineau aceste programe 
și îmi dă o Biblie în care erau subliniate toate textele im-
portante. Pentru că nu rostisem niciodată cu voce tare 
dorința mea de a avea o Biblie, am fost foarte surprins 
când am văzut că, din atâtea zeci de persoane prezente, 
fratele Titel Bîlbîie (așa se numește persoana respectivă) 
a venit chiar la mine cu acea Biblie. Atunci am realizat că, 
deși nu știam să mă rog, Dumnezeu ascultă și rugăciu-
nile nerostite, atunci când acestea sunt spre mântuirea 

Familia Costache, 2019
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aici prioritatea numărul unu. Am reușit să înțeleg mai 
bine cine este Dumnezeu și cum ar trebui să ne raportăm 
noi la El. Zilnic studiam și ne rugam și astfel am învățat 
nu doar că trebuie să mă schimb, dar și cum se va face 
acest lucru cu ajutorul lui Dumnezeu.

Timp de aproximativ șase luni, cât am stat în acel loc, 
m-am deprins cu obiceiuri bune care m-au ajutat să re-
alizez lucruri frumoase în mod cinstit și mi-au adus cea 
mai mare bucurie și satisfacție. Descoperind toate aces-
te adevăruri biblice am hotărât să mă pocăiesc și să mă 
predau lui Dumnezeu, lăsând cu totul în urmă acea viață 
dezordonată și imorală.

În ultima zi, când am plecat de la Centrul de reinte-
grare, fratele Titel a venit la mine și mi-a dat un costum 
frumos împachetat, fără ca eu să-i fi cerut. În acel mo-
ment, mi-am adus aminte cum a început povestea vieții 
mele murdare: prin spargerea unui magazin pentru a fu-

ra un costum. Acum îl primisem gratis. Însă 
povestea nu se încheie aici. Aștept momentul 
când Însuși Domnul Hristos îmi va da „cos-
tumul” cel alb al neprihănirii.

În casa părinților nu era suficient spațiu 
pentru a locui și eu, motiv pentru care a tre-
buit să stau la Centrul de reintegrare, dar 
mai târziu, în urma unor sacrificii, părinții 
mei au reușit să îmi facă loc în casa lor. În-
să aici m-am confruntat cu alte provocări, 
deoarece ei nu priveau lucrurile așa cum le 
înțelegeam eu acum. Au început discuții cu 
privire la alimentație și alte tradiții la care eu 
renunțasem. În aceste condiții am fost nevo-
it să îmi cumpăr vase pentru a găti separat 
mâncare curată, conform cu învățăturile Bi-
bliei.

O altă problemă pentru mine era singu-
rătatea și nevoia de a-mi întemeia o familie 
și de a mă integra în societate, de a găsi un 
loc de muncă. Învățasem deja că tot ce avem 
nevoie vine de la Dumnezeu, pentru că El 

știe ce este cel mai potrivit pentru noi, așa că am înce-
put să mă rog pentru aceste lucruri, iar Dumnezeu nu 
a întârziat să mi le ofere. După doar câteva luni de zile, 
mergând într-un Sabat la biserica adventistă din Văleni, 
Dâmbovița, am fost invitat la masă de cea care, mai târ-
ziu, urma să îmi devină soție.

 O perioadă de timp am fost nevoit să lucrez ca zilier 
pe unde puteam, dar Dumnezeu S-a îndurat de mine și, 
în urma unor cursuri de calificare, și făcând și școala de 
șoferi, am ajuns să am un serviciu stabil și să îmi câștig 
banii cinstit, lucru care mi-a dat o mare satisfacție. Erau 
bani munciți, și nu furați. Serviciul necesita deplasări, 
ceea ce a făcut ca, o perioadă de timp, să ajung din nou 
chiar în comuna Buciumeni, pentru asfaltarea localității. 
Aici am avut plăcerea să îl reîntâlnesc pe fratele Titel și 

ASUP    » » » » » 

noastră. Am crezut mult timp că cea mai mare bucurie 
va fi eliberarea din penitenciar, dar în momentul primi-
rii acelei Biblii, mi-am dat seama că mă bucuram mai 
mult decât dacă aș fi fost eliberat. În realitate era începu-
tul adevăratei eliberări – nu din penitenciar, ci din păcat.

Deși realizasem că furtul este păcat, totuși alte obi-
ceiuri nocive, precum fumatul, încă făceau parte din 
viața mea. Practic studiam Biblia cu țigara în gură. Nu 
realizam ce fac. Însă într-un mod amuzant Dumnezeu 
avea să îmi descopere că este un lucru nepotrivit. Într-o 
zi când studiam Biblia cu țigara în mână, colegii de ca-
meră au început să se amuze pe seama mea. Deși la în-
ceput m-a deranjat atitudinea lor, am realizat și eu în ce 
situație penibilă mă aflam. Din acel moment am început 
să mă gândesc serios să renunț și la fumat, dar mi-am 
dat seama că îmi este foarte greu. După aproximativ un 
an de luptă și de rugăciune, am simțit o scârbă de țigări 

atât de mare, încât, când am încercat să mai fumez, pur 
și simplu am vărsat ceva foarte amar, iar din acel mo-
ment nu m-am mai atins de țigări. Fiind și eu surprins 
de această biruință, m-am bucurat foarte mult, însă abia 
după eliberare, ajungând la Centrul de reintegrare, al că-
rui coordonator era chiar fratele Titel Bîlbîie, am aflat că 
acolo era o grupă de rugăciune care s-a rugat foarte mult 
pentru mine ca să scap de acele păcate.

În timpul detenției mele, o persoană influentă din 
localitatea mea natală, într-un mod abuziv și necinstit, 
și-a însușit casa în care eu ar fi trebuit să mă întorc. Ră-
mânând fără locuință, am fost primit la Centrul de rein-
tegrare de la Buciumeni, unde am descoperit Cele Zece 
Porunci și tot ce implică acestea. Acea slabă dorință pe 
care o aveam în penitenciar de a mă îndrepta a devenit 

Întâlnire foști beneficiari, actuali voluntari
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LA ODIHNĂ 

să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu a realizat 
pentru noi.

Astăzi, pe lângă o soție iubitoare, mă bucur și de un 
băiețel, ca rod al dragostei noastre și al binecuvântării 
dumnezeiești.

Fiind recunoscător pentru modul minunat în care 
Dumnezeu a lucrat în viața mea, am simțit îndemnul de 
a face și eu ceva pentru El. M-am rugat pentru acest lucru 
și, spre surprinderea mea, mi s-a oferit posibilitatea de a 
lucra ca voluntar al Asociației Serviciul Umanitar pentru 
Penitenciare, unde pot să fac, la rândul meu, ceea ce alții 
au făcut pentru mine. 

Pe lângă această lucrare, am descoperit o mare bucurie 
și binecuvântare implicându-mă în programele pentru co-
pii susținute în biserica noastră. De asemenea, ca familie, 
ne-am bucurat de toate ocaziile în care am putut pune casa 
noastră la dispoziție pentru ore de rugăciune și studii bibli-
ce. Tot ceea ce am făcut și voi face izvorăște dintr-un spirit 
de mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mi-

ne. Voi continua să slujesc cu bucurie și sunt nerăbdător să 
văd ce alte ocazii de slujire mi-a pregătit Dumnezeu. Am 
multe întrebări și mii de motive de uimire, dar probabil 
niciodată nu voi înceta să mă gândesc: Cum a putut Dum-
nezeu să facă dintr-un infractor un slujitor!

Poate că printre cititorii acestor rânduri sunt oameni 
care trec prin situații asemănătoare cu a mea. Aș dori să 
îi provoc să Îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și să aibă 
curajul de a gusta să vadă ce bun este Domnul!

Un gând care mă frământă și pentru care mă rog este 
momentul când fiul meu va afla despre trecutul meu, tre-
cut care poate că îl va afecta. Dar voi lăsa și acest lucru în 
seama înțelepciunii divine. n

Adrian Costache, voluntar ASUP

S-a născut la 3 noiembrie 1938, 
în familia lui Ilie și Margareta 
Puțureanu, din comuna Vîrvo-
ru de Sus, jud. Dolj, fiică de pi-
onieri ai credinței adventiste de 
ziua a șaptea. La vârsta de 12 ani 
a intrat în apa botezului, încheind 
legământ cu Domnul. La 18 ani 
s-a căsătorit cu Aurel Puțureanu, 

din comuna Bucovăț, sat Palilula, jud. Dolj, căs-
nicia fiindu-le binecuvântată cu trei copii: Violeta 
Doina, Daniel Constantin și Elena Olimpia, zisă 

Marina. Ca membră a bisericii adventiste de ziua 
a șaptea din Palilula a îndeplinit diferite slujbe – 
prim-diaconeasă, casieră, iar de mai multe ori a 
fost aleasă conducător de comunitate. La data de 
7 octombrie 2019, inima ei a încetat să mai bată. 
A închis ochii la vârsta de 81 de ani. A fost așezată 
în ţărâna pământului, alături de soțul ei, cu nădej-
dea în învierea celor drepți.

A consemnat însăși decedata pe când trăia, lăsând necompletată 
doar data trecerii la odihnă.

ROZICA PUȚUREANU

Centrul de reintegrare, 2017

Centrul de reintegrare, 2001
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istoria creştinismului    » » » » »  

NECROPOLA DIN VATICAN (2)

Zona P este considerată ca fiind mormântul lui 
Petru. Nu este o capelă, ci un spațiu de înmor-
mântare închis cu un zid roșu. Mormântul este 

gol și singura probă este o inscripție zgâriată pe o 
bucată de zid și cu litere lipsă: Pétros eni.. Unii au 
tradus-o: „Petru este aici“, alții în mod opus: Pétros 
endei, „Petru nu este”. Amândouă lecturile sunt 
valabile. Săpăturile au fost conduse de prelatul 
Antonio Ferrua. Nu s-a găsit nimic, iar mai târziu 
prelatul a spus că a găsit o cutie goală. În echi-
pa lui lucra un anume Alberto M., care a povestit 
că, la data aceea, oricine putea intra pe șantier și 
că preotul Ferrua a descoperit un individ care se 
prezenta ca fiind inspector din partea primăriei și 
care scria fraze în latină pe pereți. A fost alungat, 
dar scrierile lui au rămas. În condițiile acestea, un 
simplu text nu poate fi considerat probă capitală. 
Mai ales că ne aflăm într-un cimitir roman păgân.

Astăzi, deasupra acestor morminte este Bise-
rica Sf. Petru. Acolo a fost și prima biserică ridi-
cată în epoca lui Constantin. Cum a fost posibil 
așa ceva? Este vorba de morminte romane! Cum 

a putut Constantin să îngroape întreaga necro-
polă și să dea creștinilor dreptul să construiască 
deasupra în cinstea lui Petru, într-o epocă în care 
trei sferturi din populația Romei era încă păgână? 
Chiar să fi fost acolo oasele lui Petru și în mod mi-
raculos să permită realizarea bisericii? Răspunsul 
este chiar în această necropolă. Iată argumentele:

1. La data persecuției împotriva creștinilor era 
imposibil ca cineva să fie înmormântat în grădi-
nile imperiale. Ideea că Petru a fost depus în Va-
tican, exact în locul unde era arena romană, nu 
are niciun suport. Oscar Cullmann, invitat spe-
cial al papei să cerceteze probele, după ce a vizi-
tat presupusul mormânt a spus: „Sunt argumente 
zdrobitoare care demonstrează fără niciun fel de 
dubiu că Petru nu a putut să fie înhumat în gră-
dinile lui Nero. Cum s-ar fi putut oficia chiar aici 
o înmormântare, exact în zilele în care creștinii 
erau persecutaţi?”1

2. În primele secole, creștinii nu aveau interes 
pentru cultul morților. Cullmann spune mai de-
parte: „La Roma, în timpul primelor două seco-

SUNT ARGUMEN-
TE ZDROBITOARE 

CARE DEMON-
STREAZĂ FĂRĂ 
NICIUN FEL DE 

DUBIU CĂ PETRU 
NU A PUTUT SĂ 
FIE ÎNHUMAT ÎN 
GRĂ DINILE LUI 

NERO, EXACT ÎN 
ZILELE ÎN CARE 

CREȘTINII ERAU 
PERSECUTAȚI.
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le nu a existat niciun interes pentru mormintele 
martirilor... Nici chiar unii episcopi romani nu au 
morminte; cele mai vechi sunt în catacombele lui 
Calist și datează din secolul al III-lea.”2

3. Deposito martyrum în Catalogul Liberian, 
editat în 354 (Biserica Catolică recunoaște au-
tenticitatea acestui catalog) nu furnizează niciun 
fel de comemorare pentru apostolul Petru în  
Vatican.3

4. În anul 1917, în urma săpăturilor din cata-
comba și cripta Sf. Ștefan, a fost găsită o inscrip-
ţie din sec al XIII-lea: „Oricine ai fi tu, care cauţi 
numele lui Petru și Pavel, trebuie să știi că aici au 
fost înmormântaţi de la început sfinţii.”4

5. Călugărul irlandez Nikulas Munkathvera 
a făcut, între anii 1151 și 1154, un pelerinaj la  
Roma și a scris un document cu lucrurile pe care 
le-a văzut. El spune că sub altarul din Biserica Sf. 
Petru erau jumătate din oasele lui Petru împreună 
cu cele ale lui Pavel, iar cealaltă jumătate era în 
Biserica Sf. Pavel din Ostiense. Aceasta a fost doc-
trina oficială a bisericii pentru sute de ani. Într-o  
descriere a bisericilor din Roma, făcută în anul 
1554 de M. Andrea Palladio, se afirmă că „sub al-
tarul cel mare se văd corpurile lui Petru și Pavel”5. 
Același lucru îl spune și când descrie Biserica Sf. 
Pavel din via Ostiense. Deci mormântul lui Pe-
tru este și în biserica Sf. Pavel din via Ostiense. 
Nu? Când Philip Augustus, regele francilor, a vi-
zitat Roma, în anul 1191, Papa Celestin nu l-a dus 
pe rege în Vatican să vadă mormântul lui Petru, 
ci „în Sf. Ioan din Lateran, unde i-a arătat capul 
lui Sf. Petru și pe cel al Sf. Pavel”. Nu doresc să 
comentez deloc această afirmație, însă este clar 
că era ceva neregulă cu mormântul apostolu-
lui de vreme ce aproape două mii de ani nu l-a 
deranjat nimeni și totuși capul era prezentat în  
Sf. Ioan!

Revenind la necropola din Vatican, după 
moartea lui Nero, vila imperială a fost jefuită și 
abandonată. Arena a fost distrusă. Construirea 
Colosseumului a pecetluit definitiv soarta arenei 
vaticane, care a fost lăsată în paragină pentru 
zeci de ani, apoi transformată treptat în cimitir. 
Prezența cărămizilor, coloanele din amfiteatru 
și materialele la discreție a făcut posibilă reali-
zarea acestor capele frumoase. Atestările istorice 
ale primelor morminte începe cu anii 120 d.Hr. 
și continuă până în anul 350 d.Hr. Deci nu avem 
date istorice mai înainte de anul 120 d.Hr. 

Între secolele al II-lea și al IV-lea, lângă fosta 
arenă era un sanctuar dedicat cultului misterelor 
lui Cibele, considerată Magna Mater, numită și 
Phrygianum, de la originea ei frigiană. „Între în-

chinătorii ei, templul era cunoscut și sub numele 
de Vaticanum. Chiar și în afara Romei era folosit 
acest nume pentru sanctuarul lui Cibele; la Lione 
(vechea Lugdunum) și la Kastel pe Mainz (Cas-
trum Mogontiacum) două inscripții dedicate ma-
rii zeițe Cibele sunt numite Vaticanum, respectiv 
Mons Vaticanus”6.

În anul 395 d.Hr., Teodosiu declară 
crești nismul unica religie oficială și dă li-
bertate absolută bisericii. După elanul 
inițial, luat sub împăratul Constantin, acum 
biserica a trecut la acțiune și a început să 
pună stăpânire pe tot ce putea: temple, băi, 
edificii, morminte, mitrei, totul era înglobat 
sau transformat în biserici. Așa se face că în 
secolul al IV-lea începe transformarea tem-
plelor din Forul roman, din insula Tiberina 
sau din afara cetății. Unul câte unul, acestea 
devin biserici. Deasupra mitreelor păgâne 
sunt construite alte locașuri de cult. Locu-
rile unde se presupune că au fost martiri-
zaţi sfinții devin și ele biserici, iar locurile 
unde s-a crezut că au fost uciși Pavel și Petru de-
vin locuri de pelerinaj. Templul fostei zeițe Cibele 
a fost absorbit de elanul creștinismului în ascen-
siune. Construirea bisericii din Vatican nu mai 
era o problemă pentru biserica deja deținătoare 
a autorității imperiale. Arheologii afirmă că o 
alunecare de teren acoperise deja bună parte din 
morminte, tot ce rămânea de făcut era să fie totul 
nivelat cu pământ pentru realizarea platformei 
deasupra căreia s-a construit biserica. Aceasta a 
dăinuit până în anul 1506. Papa Iuliu al II-lea de 
la Rovere a luat decizia să refacă vechea biserică. 
După 120 de ani a fost transformată în clădirea 
pe care o vedem astăzi. O biserică ridicată pe o 
necropolă păgână.n

Dr. Benone Lupu este pastor în Italia.

UN SIMPLU TEXT 
NU POATE FI CON-

SIDERAT PROBĂ 
CAPITALĂ, MAI 

ALES CĂ NE AFLĂM 
ÎNTR-UN CIMITIR 

ROMAN PĂGÂN.

LEGENDĂ  
ŞI ADEVĂR

BENONE
LUPU

1 Oscar Cullmann, St. Pierre, Disciple, Apôtre, Martyr, Neuchâtel, 
Paris, 1952, p. 136.
2 Idem, 158.
3 Abia după o sută de ani în Catalogul Martyrologium Hieronymi-
anum ( 431 d.Hr.), se vorbește despre comemorarea în Vatican. 
Carlo Papini, Pietro a Roma?, Claudiana, Torino, 2006, p. 145.
4 „Hic habitasse prius sanctos cognoscere debes, nomina quisque 
Petri pariter Paulique requiris....” G. Mierge, Pietro a Roma, Cla-
udiana, 2006, p. 47.
5 M. Andrea Palladio, Descrizioni de le chiese, stazioni, indulgen-
ze, releiquie de corpi santi che sonno in la citta de Roma, Roma, 
1554, p. 25. 
6 P. Liverani, G. Spinola, P. Zander, Le Necropole Vaticana, Città 
del Vaticano, 2010,  p. 8.
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ELLEN GOULD WHITE – MESAGERUL DOMNULUI

În cadrul seriei dedicate pionierilor adventiști, am în-
ceput cu Joseph Bates, fondatorul adventismului sa-
batarian și am continuat cu James White, arhitectul 

organizațional al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. 
Oricât de implicați și influenţi au fost acești doi bravi 
ostași în slujba lui Hristos, impactul cel mai puternic pe 
termen lung asupra credincioșilor așteptători l-a avut  
Ellen White, profetul poporului lui Dumnezeu. Vom lis-
ta mai jos evenimentele marcante din viața ei, privind 
cu uimire și luare-aminte la modul în care Dumnezeu 
lucrează prin oameni spre salvarea multora.

26 noiembrie 1827: se nasc gemenele Ellen și Eliza-
beth Harmon, lângă Gorham din statul american Maine, 
ultimii născuți din cei opt copii ai familiei Robert și Eu-
nice Harmon.

decembrie 1836: la nouă ani, Ellen este lovită de o 
colegă cu o piatră în față, traumatismul împiedicând-o 
să-și mai continue studiile școlare vreodată.

13 martie 1840: în Portland, statul Maine, Ellen îl au-
de pe William Miller predicând revenirea premilenială 
a lui Isus.

26 iunie 1842: Ellen Harmon primește botezul în Bi-
serica Metodistă.

septembrie 1843: toată familia Harmon este exclusă 
din Biserica Metodistă din cauza credinței în revenirea 
iminentă a lui Isus.

decembrie 1844: după Marea Dezamăgire din 22 oc-
tom brie, Ellen Harmon trece pentru prima dată prin 
experiența copleșitoare de a avea o viziune de la Dumnezeu.

6 aprilie 1846: apare prima ei publicație – Către mica 
rămășiță împrăștiată.

30 august 1846: la vârsta de 18 ani, Ellen se căsătorește 
cu tânărul de 25 de ani, James White. Curând acceptă Sa-
batul zilei a șaptea, în urma dovezilor biblice arătate de 
căpitanul Joseph Bates, care era în vârstă de 54 de ani. De 
atunci, Joseph, James și Ellen formează nucleul organiza-
toric al unei mișcări religioase mondiale, care în ianuarie 
1847 avea deja cele patru pietre de hotar specifice: între-
ita solie îngerească, sanctuarul, Sabatul zilei a șaptea și 
starea omului în moarte.

3 aprilie 1847: Ellen primește prima viziune despre 
Sabat după șapte luni de păzire a zilei a șaptea, în urma 
cercetării Sfintei Scripturi.

26 august 1847: familia White se bucură de primul 
născut, Henry Nichols White.

28 iulie 1849: se naște al doilea băiat, James Edson 
White.

iulie 1851: Ellen publică prima ei carte, Experiențe și 
viziuni.

29 august 1854: se naște William Clarence White.
decembrie 1855: Ellen White începe publicarea seriei 

Mărturii pentru comunitate, ultimul volum finalizându-l 
în 1909.

14 martie 1858: mesagerul Domnului primește o vi-
ziune de două ore în Ohio, cu privire la marea luptă între 
Hristos și Satana, iar în septembrie publică această viziu-
ne în primul volum din cartea Daruri spirituale, precur-
soarea setului de 5 volume Patriarhi și profeți, Profeți și 
regi, Hristos, Lumina lumii, Faptele apostolilor și Tragedia 
veacurilor.

20 septembrie 1860: în familia White se naște John 
Herbert White, care, din nefericire, nu trăiește decât pâ-
nă la 14 decembrie.

1 octombrie 1860: așteptătorii Mântuitorului hotărăsc 
oficial un nume pentru proaspăta denominațiune, pentru 
că era nevoie să dea un nume legal Casei de Editură.

5 octombrie 1861: s-a format prima structură admi-
nistrativă ce a reunit toate comunitățile de credincioși din 
statul Michigan în cadrul Conferinței cu același nume.

20 mai 1863: s-a organizat Conferința Generală, cu 
opt Conferințe din opt state americane. La momentul 
acela, adventiștii de ziua a șaptea erau în număr de apro-
ximativ 3 500.

6 iunie 1863: în Otsego, Michigan, Ellen White 
primește viziunea cuprinzătoare a reformei sănătății. 

8 decembrie 1863: familia White trece prin cea mai 
mare pierdere, când Henry, primul născut, moare la 16 ani. 

5 septembrie 1866: se deschide Sanatoriul de la Battle 
Creek. Ellen White primise la 25 decembrie 1865 o vi-
ziune în Rochester, New York, în care adventiștii erau 
chemați de Dumnezeu să înființeze instituții de sănătate.

24 august 1874: se deschide Colegiul Battle Creek, 
care se mută în 1901 la Berrien Springs, Michigan, pur-
tând din 1959 numele de Universitatea Andrews. 

27 august 1876: Ellen White înregistrează cea mai 
mare audiență din lucrarea sa de predicare, aproximativ 

biografii     » » » » » 
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20 000 de ascultători, la o adunare de corturi din Grove-
land, Massachusetts, cu mult timp înainte de invenția am-
plificării sunetului. 

6 august 1881: James White, soțul, tovarășul de sluji-
re, tatăl copiilor ei și liderul principal al mișcării advente, 
moare la doar 60 de ani. După 35 de ani de căsnicie, Ellen 
rămâne văduvă pentru 34 de ani.

1884: mesagerul Domnului experimentează ultima ei 
viziune primită în public. În ultima parte a vieții, viziunile 
au fost private și din ce în ce mai mult înlocuite de vise 
profetice de noapte.

1888: Ellen White publică Tragedia veacurilor. Conți-
nutul cărții fusese mai întâi tipărit și colportat în 1884, iar 
în 1911, Ellen prelucrează o ediție revizuită, ce datează pâ-
nă astăzi.

octombrie 1888: Biserica numără 26  112 credincioși. 
Are loc Conferința Generală de la Minneapolis, unde doc-
trina îndreptățirii prin credință a fost puternic dezbătută. 
Pentru prima dată, Ellen White a fost respinsă de pastorii 
lideri din propria-i denominațiune.

12 noiembrie 1891: Ellen începe o lucrare pentru 
aproa pe nouă ani, în Australia și Noua Zeelandă.

1892: cartea Calea către Hristos vede lumina tiparului 
în Chicago. A fost apoi tradusă în peste 160 de limbi.

1896: este publicată cartea Cugetări de pe Muntele Fe-
ricirilor.

octombrie 1896: Ellen White fondează Școala de la 
Avondale, ce a devenit ulterior colegiu și model pentru 
educația adventistă mondială.

1898: este publicată cartea Hristos, Lumina lumii, nu-
mele original fiind Dorința veacurilor. 

1899: Ellen White ajută la stabilirea Sanatoriului Syd-
ney, ce va deveni ulterior Spitalul Adventist din Sydney, 
Australia.

1900: se întoarce în SUA și se stabilește în 16 octombrie 
în California, lângă Spitalul Adventist St. Helena. 

2–21 aprilie 1901: Ellen participă la sesiunea Conferinței 
Generale (CG) și îndeamnă cu succes la o reorganizare cu 
privire la uniuni și departamente ale CG, cât și cu privire la 
misiunea externă și lărgirea Comitetului Executiv al CG. 
Credincioșii adventiști erau în număr de 78 188.

1903: Ellen White publică volumul Educație. 

octombrie 1903: la sfatul profetului rămășiței, sediul 
CG se mută din Battle Creek, Michigan, în statul Maryland, 
la Takoma Park, o suburbie de lângă Washinton DC (astăzi 
sediul central este în Silver Spring, Maryland, după muta-
rea din 1989).

1904: Ellen White, cu sprijinul unei surori de credință, 
achiziționează Sanatoriul Paradise Valley.

1905: este publicată cartea Divina vindecare.
15 aprilie 1906: Ellen White 

sprijină financiar fondarea in sti-
tuției medicale adventiste din Lo-
ma Linda.

15 mai–6 iunie 1909: Ellen 
participă activ, dar și pentru ul-
tima oară la sesiunea Conferinței 
Generale.

1911: este publicat volumul 
Faptele apostolilor.

1913: vede lumina tiparului 
cartea Sfaturi către părinți, educa-
tori și elevi.

1914: Ellen White lucrează la 
manuscrisul cărții Profeți și regi.

13 februarie 1915: în Sabat 
dimineață, la domiciliu, Ellen 
White alunecă și cade, fracturându-și șoldul stâng. 

3 martie 1915: Ellen White are parte de ultima viziu-
ne. În acest ultim an din viața ei, al 88-lea, comunitatea 
de credință atât de iubită și slujită de ea numără 136 879 
de suflete. În iunie 2015, la o sută de ani de atunci, familia 
bisericii a ajuns la aproape 19 milioane de credincioși.

16 iulie 1915: a adormit în Domnul fără niciun zbu-
cium fizic, într-o zi de vineri, la ora 3:40 p.m. Era înconju-
rată de familie și tovarăși de lucru.

18 iulie 1915: are loc serviciul divin funerar în fața ca-
sei ei din Elmshaven, California. Vecinii ei spuneau despre 
ea ca era „doamna aceea mărunțică cu părul alb, care întot-
deauna vorbea cu mare drag despre Isus”.

19 iulie 1915: se realizează un al doilea serviciu divin 
funerar la Richmond, California, unde se desfășura o adu-
nare de corturi.

24 iulie 1915: în Sabat, trupul neînsuflețit al lui Ellen  
White este înmormântat în Cimitirul Oak Hill, Battle 
Creek, Michigan. Acolo fusese depus cu 34 de ani în ur-
mă trupul ostașului lui Hristos, James White, apoi trupul 
fraged de 12 săptămâni și o zi al lui Edson. În același loc, 
Henry, pe patul de moarte, ceruse să fie îngropat lângă 
frățiorul lui, ca în dimineața învierii să iasă împreună cu 
el din țărâna morții. William White a descris felul cum a 
murit în următoarele cuvinte: „A fost atât de liniștită. Ca o 
lumânare care se stinge.”

Ultimele ei cuvinte au fost: „Știu în cine am crezut!” n

Cristian Trenchea este pastor în Conferința Moldova.

LUMINA 
RĂMĂŞIȚEI
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IMPACTUL CEL MAI 
PUTERNIC PE TER-

MEN LUNG ASUPRA 
CREDINCIOȘILOR 
AȘTEPTĂTORI L-A 
AVUT PROFETUL 
POPORULUI LUI 

DUMNEZEU, ELLEN 
G. WHITE.
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apologie    » » » » »  

„MÂNGÂIAȚI, MÂNGÂIAȚI PE POPORUL MEU!” (2)

Pe primele pagini ale Bibliei descoperim lu-
mea perfectă, ieșită din mâna unui Creator 
iubitor. Prin neascultare, această lume adu-

să la existență să fie fericită este copleșită de va-
lul suferințelor nesfârșite. Suferința apare în lipsa 
informațiilor (Osea 4:6) sau prin alegerile greșite 
ce prind victimele în „legăturile păcatului” (Pro-
verbele 5:22). Din cauza aceasta este nevoie la tot 
pasul de educație, avertizare și corectare. Întreba-
rea la care încercăm să răspundem în acest articol 
este dacă educația, avertizarea și corectarea aduc 
roade mai bune în atmosfera mustrărilor sau în cea 
a mângâierilor? Răspunsul superficial și comod ar 
fi că avem nevoie de ambele! S-ar putea argumen-
ta la nesfârșit. Dar dacă am face un mic test? Spre 
exemplu, să îndreptăm degetul arătător în oglinda 
din fața noastră? Vom rămâne tot așa de fermi că în 
primul rând avem nevoie de mustrare? 

„Ajutați-i pe cei care au greșit spunându-le 
experiențele voastre. Arătați-le cum, atunci când 
ați făcut greșeli grave, răbdarea, bunătatea și aju-

ORICÂT DE MULT 
S-AR IMPUNE 

MUSTRAREA, ÎN 
PRIMUL RÂND 
AVEM NEVO IE 

DE MÂNGÂIERE 
ȘI ÎNCURAJARE. 
DOAR PE TERE-

NUL MÂNGÂIERII, 
O MUSTRA RE AR 

PUTEA ADUCE 
ROADE BUNE.

torul venite din partea tovarășilor voștri de lucra-
re v-au dat curaj și speranță. Până la judecată, nu 
veți ști care a fost influența unei purtări blânde și 
atente față de cei nestatornici, iraționali, nevred-
nici” (DV 494).

Să ne amintim de Iosif când se descoperă înain-
tea fraților săi. Cu puține excepții am fi considerat 
că cel puțin o mustrare „sănătoasă” ar fi fost abso-
lut necesară pentru cruzimea fraților săi. Însă Iosif  
„i-a mângâiat”! (Geneza 45:5 și 50:21). Cum a pu-
tut face asta? Aș sugera două motive! În primul 
rând, el era călăuzit de Duhul mângâierii, ca și 
Barnaba (vezi Faptele 11:24 cf. 4:36). În al doilea 
rând, știa că nepocăiţii au imunitate și la cele mai 
tari mustrări. Singurul ajutor spre pocăință ră-
mânea dragostea și mângâierea. La fel și azi, ar fi 
dureros să credem că oamenii se vor boteza dacă 
vor fi continuu atenționați și mustrați în biserică. 
Strigătul lumii și al bisericii se rezumă până astăzi 
la dorința exprimată de grecii aflați în vizită la Ie-
rusalim: „Vrem să-L vedem pe Isus…” (Ioan 12:21). 

Limitarea mustrărilor
Nevoia de mustrare apare de câteva ori în epis-

tolele pastorale ca o responsabilitate a conducăto-
rilor bisericii, dar cu limitări explicite (1 Timotei 
5:20; Tit 1:13). Ca exemplu elocvent avem 1 Timo-
tei 5:1-2: „Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci 
sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i ca pe 
niște fraţi; pe femeile bătrâne, ca pe niște mame; pe 
cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăţia.” 

Mângâierile să prevaleze
De mângâiere avem nevoie cu toții, de la naștere 

până la mormânt. În viaţa fiecăruia pot să apară  
boli, încercări, lovituri nedrepte, dezamăgiri, des-
curajări, lupta pentru subzistenţă, șomaj, familie, 
copii, iar atunci inimile noastre strigă după mân-
gâiere: „Doamne scapă-mă!… Ai milă de mine!” 
Sesizați ideea? Oricât de mult s-ar impune mustra-
rea, în primul și în ultimul rând avem nevoie de mân-
gâiere și încurajare. Și foarte interesant este faptul 
că, doar pe terenul mângâierii, o mustrare ar putea 
aduce roade bune. Domnul Hristos cunoștea foar-
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te bine nevoia noastră de mângâiere când sublinia: 
„Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: «Milă voiesc, 
iar nu jertfă!» Căci n-am venit să chem la pocăinţă 
pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși” (Matei 9:13;  
v. 36; 12:7; 14:14 sau 15:32). 

Mustrarea, ca mângâiere a dragostei
Biblia face o declarație foarte interesantă în 

Psalmii 23:4: „Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie!” 
Domnul Hristos a mustrat în câteva ocazii, însă 
n-a trasat ucenicilor mustrarea ca mandat de lucru! 
Isus mustră pe demoni de două ori, pe Petru, care 
încerca să-L oprească din drumul spre cruce, sau 
cetățile în care făcuse multe minuni și care nu s-au 
pocăit. Bine, bine, va zice cineva, dar în Apocalipsa 
3:19 nu mustră Domnul biserica? Corect, dar in-
complet! Căci, la o citire atentă, argumentul pălește, 
fiind vorba de o lucrare a dragostei: „Eu mustru 
și pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc.” Deci 
Domnul mustră punctual pe cei pe care îi iubește 
tot timpul! Divinitatea are grijă să ne ofere rețeta 
raportului corect între mustrare și mângâiere. Iată 
un singur exemplu, din precizarea celor Zece Po-
runci, scrise de Însuși Dumnezeu: „(Eu) pedepsesc 
nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea și la 
al patrulea neam al celor ce Mă urăsc și Mă îndur 
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc 
poruncile Mele” (Exodul 20:5-6). Observați ra-
portul? Vreo 3-4 mustrări la 1 000 de mângâieri!

Copiii lui Dumnezeu vor fi copii ai mângâierilor
Asta deoarece în Biblie, Tatăl, Fiul și Duhul 

Sfânt se definesc ca mângâietori, nu ca mustrători.
a. Tatăl Se definește ca „Dumnezeul mângâie-

rii” (Romani 15:5; 2 Corinteni 1:3-4)
b. Isus Se definește ca „Mângâietor” prin cu-

vintele „un alt” (Ioan 14:16 și 1 Ioan 2:1). Profetic 
vorbind, lucrarea Sa urma să fie de mângâiere (Isa-
ia 61:1-2). Și tot prin inspirație, Domnul Hristos 
este numit „mângâierea lui Israel” (Luca 2:25-26).

c. Duhul Sfânt de cinci ori, doar în Evanghelia 
lui Ioan, este numit Mângâietorul (Ioan 16:13 etc.). 

În consecință, copiii Domnului în această lu-
me vor fi exponenți ai mângâierii! (2 Corinteni 
1:4; 1 Tesaloniceni 4:18). Rolul fundamental al 
Scripturii se împletește cu mângâierea (Romani 
15:4-7). Ellen White caută cuvinte foarte tari pen-
tru a limita spiritul mustrător: „Nu răni inimile 
celor răscumpărați de Hristos, căci făcând astfel 
zdrobiți inima lui Hristos. Amintiți-vă totdeauna 
că trebuie să ne întâlnim cu toții în jurul marelui 
Tron alb, pentru a primi aprobarea sau dezapro-
barea lui Dumnezeu. Un suflet rănit este adesea 
un suflet distrus” (Christian Leadership, p. 81).

Trei întrebări ne-ar putea ajuta în dozarea co-
rectă a mustrărilor și mângâierilor. a) Când sunt 
motivat să fac schimbări pe calea credinței? Când 
sunt mustrat sau când sunt mângâiat și încurajat?  
b) Copiii noștri cum ar avea șanse mai mari să 
rămână lângă Mântuitorul în biserica Sa, cu mai 
multe mustrări aspre sau cu mai multe mângâieri 
și afecțiune? c) În viața de fiecare zi, la biserică 
sau chiar la amvon, ce persoane ți-ar plăcea să 
întâlnești? Din cele care să te mângâie, 
ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sau din ce-
le care, sub imboldul firii, își permit să te 
atenționeze tot timpul?

Concluzie
Doar în atmosfera dragostei divine 

între frați, mustrările, avertizările și mă-
surile disciplinare vor fi receptate de cei 
pocăiți ca „un toiag al mângâierilor”! 
Avem nevoie de ambele, dar dacă dăm 
voie firii noastre pământești să se mani-
feste, aceasta ne va împinge la distorsiuni. 
Pentru ai mei și cei pe care îi simpatizez, 
mângâierea și harul, iar pentru alții cu ca-
re nu am o relaţie sănătoasă, Legea și nu-
iaua. Dacă vom păstra mereu în atenţie că 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ni se prezintă ca 
Mângâietori, în atmosfera dragostei, vom 
păstra echilibrul corect între mângâiere 
și mustrare. Dozarea divină a mustrărilor 
rămâne obligația morală și definitorie a 
creștinismului autentic (Isaia 40:1).

Să ne ferească Domnul să nu mai putem de-
osebi situațiile și, atunci când e nevoie de mân-
gâiere, împinși de firea pământească, să mustrăm 
sau invers. Legalismul se definește și prin pune-
rea mustrărilor mai presus de dragostea față de 
semeni, fără evaluarea consecințelor (1 Petru 4:8).

„Aceia care mărturisesc a fi urmași ai lui Hris-
tos și totuși sunt aspri, fără bunătate și lipsiți de 
amabilitate n-au învățat de la Isus. S-ar putea ca 
sinceritatea lor să nu fie pusă la îndoială, cinstea 
lor să nu fie discutată, dar sinceritatea și cinstea 
nu țin locul lipsei de amabilitate și bunătate” (PR 
237.2 ed. online).

„De aceea, mângâiaţi-vă și întăriţi-vă unii pe 
alţii… și Însuși Domnul nostru Isus Hristos și 
Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a 
dat, prin harul Său, o mângâiere veșnică și o bună 
nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească 
în orice lucru și cuvânt bun” (1 Tesaloniceni 5:11 
și 2 Tesaloniceni 2:16-17). n

Pavel Burlacu este pastor pensionar în Conferința Moldova.
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INDICATORI CRONOLOGICI
O analiză a expresiilor numerice care datează 

evenimentele cuprinse în cartea profetului Daniel 
sugerează, pe lângă dimensiunea cu caracter isto-
ric, o utilizare literară a acestora. Cu alte cuvinte, 
implicit funcției de indicatori cronologici, există 
o dimensiune literară asociată acestor expresii, 
care a fost mai puțin investigată în literatura de 
specialitate. Scopul acestei analize este de a atrage 
atenția asupra unui aspect trecut cu vederea. În 
acest sens, vom discuta succint indicatorii crono-
logici în contextul mai larg al procedeului literar 
al revelației, luând în considerare referințele bibli-
ce cu privire la Belșațar, Cir și Ioachim. 

Belşațar (Daniel 7:1; 8:1)
Procedeul literar al revelației se regăsește în 

referințele istoriografice la anii de domnie ai îm-
păratului Belșațar, ultimul monarh haldeean care 
a stăpânit peste Babilon. Corelând informațiile 
biblice cu cele din cronografia extrabiblică, se 
poate concluziona că Belșațar a avut un statut de 
coregent, substituindu-l pe tatăl său, Nabonid, 
la guvernarea Babilonului, în timp ce acesta era 
plecat la mare distanță în pustiul Arabiei, Tema, 
fiind preocupat de inițierea unui nou cult dedicat 
zeului Sin. Aceste elemente care compun cadrul 
istoric explică cel mai probabil absența lui Nabo-
nid de la ospățul organizat de Belșațar cu puțin 

PROCEDEUL LITERAR AL REVELAȚIEI 
ÎN CARTEA PROFETULUI DANIEL (2)
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înainte de cucerirea Babilonului de către oștile 
medo-persane (Daniel 5:1-31). De asemenea, 
această ierarhie a puterii elucidează promisiunea 
lui Belșațar de a-l răsplăti cu „locul al treilea în 
cârmuirea împărăției” pe cel care avea să inter-
preteze scrierea misterioasă de pe zid (v. 7, 16, 
29). Deoarece Nabonid era împăratul de drept, 
iar Belșațar – coregent, cel din urmă putea făgă-
dui cel mult poziția a treia din ierarhia puterii.

În timp ce Daniel 5 face referire în mod indi-
rect la anul cuceririi Babilonului de către Medo-
Persia, 539 î.Hr., capitolele 7 și 8 încep cu referințe 
explicite la anii de domnie ai împăratului Belșațar. 
Așadar, Daniel 7 fixează viziunea animalelor de 
pradă ca simboluri ale succesiunii imperiilor vii-
toare „în anul dintâi al lui Belșațar, împăratul Ba-
bilonului” (v. 1). De asemenea, Daniel 8 introduce 
viziunea conflictelor-pereche dintre „berbece” 
și „țap”, respectiv „cornul cel mic” și „Căpetenia 
oștirii”, „în anul al treilea al domniei împăratului 
Belșațar” (v. 1).1 Combinația numeralelor „unu” 
și „trei” în datarea acestor viziuni evocă procede-
ul literar al revelației, construit conform tiparului 
„trei” plus „unu”, sugerând totodată o prezentare 
schematizată a istoriei. Cel mai probabil, discur-
sul profetic evidențiat prin utilizarea procede-
ului este cel datat în „anul dintâi”, discursul din 
„anul al treilea” fiind el însuși introdus în relație 
cu cel de dinainte: „În anul al treilea al domniei 
împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vede-
nie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte” 
(Daniel 8:1). Într-adevăr, pornind de la alte con-
siderente, interpreții au notat rolul central pe care 
îl deține Daniel 7 în dezvoltarea teologiei întregii  
cărți, calificându-l drept „inima”, sau „centrul”, 
cărții.2 Totodată, s-a notat și faptul că Daniel 8 
reprezintă o dezvoltare a lui Daniel 7, între cele 
două capitole existând numeroase relații lingvis-
tice și tematice.3 

Darius/Cir (Daniel 9:1; 10:1)
Referințele cronografice de la începutul capi-

tolelor 9 și 10 evocă la rândul lor procedeul literar 
al revelației. Asemenea capitolelor precedente, 
care au fost discutate anterior, capitolul 9 datează 
discursul profetic în „anul dintâi” (v. 1), iar capi-
tolul 10 fixează ultima viziune „în anul al treilea” 
(v. 1). Există totuși o diferență între cele două serii 
de discursuri: în timp ce viziunile din Daniel 7 
și 8 sunt datate în timpul aceluiași împărat, adi-
că Belșațar, referințele cronografice din Daniel 
9 și 10 datează viziunile în timpul domniei a doi 
împărați succesivi, și anume Dariu și Cir. 

Aceste diferențe de factură istorică aduc în 
discuție cea mai mare necunoscută a cărții Daniel 
– identitatea lui Dariu. Problema constă în mod 
special în dificultatea identificării în istorie a unui 
personaj care să corespundă următoarelor carac-
teristici: „împărat” (Daniel 6:1-28)4, „din neamul 
mezilor”, „fiul lui Ahașveroș”, și care „a ajuns îm-
părat peste împărăția haldeenilor” (9:1) la „vârsta 
de șaizeci și doi de ani” (5:31). Invocând impo-
sibilitatea găsirii unui asemenea personaj 
istoric, interpreții istorico-critici au avan-
sat ideea radicală că Dariu Medul este un 
personaj fictiv, creat cu scopul de a consti-
tui o referință subtilă la existența Mediei 
ca împărăție.5 Pe de altă parte, interpreții 
conservatori s-au străduit, însă fără prea 
mult succes, să-l identifice pe Dariu Medul 
cu un personaj istoric, aducând în discuție 
numele unor generali din oastea lui Cir.6 

Întrucât nu reprezintă scopul studiului 
de față să investigheze toate problemele 
asociate acestei necunoscute, ne limităm 
în a preciza că ambele alternative conțin 
elemente explicative neconcludente. Spre 
exemplu, alternativa critică încearcă să ne 
convingă despre existenta împărăției Me-
diei, în ciuda afirmațiilor directe ale cărții, 
care afirmă că împărăția haldeenilor a fost 
dată „mezilor și perșilor” (cf. Daniel 5:28; 
8:20) și, deci, nicidecum doar mezilor. La 
fel de neconvingătoare este strădania ce-
lor care doresc să asocieze numele Dariu 
Medul cu unul dintre generalii din armata lui Cir. 
Asemenea alternativei precedente, această identi-
ficare nu corespunde informațiilor biblice care îl 
prezintă pe Dariu ca împărat.

Soluția pe care o sugerăm, și care va fi însoțită 
de argumente suplimentare într-un alt studiu, 
coroborează evidențe din istoria transmiterii tex-
tului. Potrivit acestora, Darius Medul din Daniel 
9:1 reprezintă o alterare secundară a unui scrib, la 
origini personajul menționat în acest verset fiind 
Cir. Un argument convingător în această privință 
rezultă din analiza variantelor manuscriselor 
grecești la Daniel 11:1, singurul verset de altfel ca-
re face referire la precizarea cronografică din 9:1. 
Semnificativ este că în Daniel 11:1, atât Septua-
ginta, cât și manuscrisul atribuit lui Teodotion îl 
atestă pe Cir, și nu pe Darius Medul, așa cum tex-
tul masoretic afirmă. Cel mai probabil, referințele 
cronografice din 9:1 și 11:1 ale textului masoretic 
au trecut printr-un proces de armonizare secun-
dar, în ambele locuri la origini fiind atestat Cir 
(Persanul). Această soluție este coroborată și de 
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cronologia schematică a cărții. Deja am notat fap-
tul că tiparul care este prezent în capitolele 7 și 8 
alternează anii de domnie „dintâi” și „al treilea” 
ai lui Belșațar. Potrivit soluției propuse, același 
tipar a existat la origini și în capitolele 9 și 10, și 
anume, anii de domnie „dintâi” și „al treilea” ai 
lui Cir. În consecință, alternativele respinse mai 
sus propun soluții bazându-se pe o reconstrucție 
textuală eronată, și anume, că Dariu (Medul) și 
nu Cir (Persanul) s-ar fi aflat la origini în textul 
ebraic, fapt disputat de variantele păstrate în ma-
nuscrisele grecești.

Prezentarea cronologiei ultimelor două vi-
ziuni, potrivit procedeului literar al revelației, 
implică un accent exegetic special acordat discur-
sului profetic din Daniel 9. Potrivit soluției ofe-
rite, acest capitol este datat în anul dintâi al lui 
Cir, imediat după cucerirea Babilonului de către 
Medo-Persia. Discursul conține rugăciunea ela-
borată a profetului, rostită sub efectul cuvintelor 
citite în sulul cărții lui Ieremia. Cererile vizau 
împlinirea promisiunii rezidirii din nou a Ierusa-
limului. Răspunsul a venit într-o măsură dublă: 
nu doar că, în același an și sub același împărat, 
primul convoi de iudei se întorcea din Babilon 
la Ierusalim după perioada de captivitate a celor 
șaptezeci de ani7, ci însuși profetul Daniel primea 
asigurări cu privire la viitor, și anume că, după 
șaptezeci de săptămâni de ani, Unsul (Mesia) își 
va face apariția în vederea unei lucrări speciale.8 

Cucerirea Ierusalimului (Daniel 1:1)
Introducerea cărții Daniel prezintă o pro-

blemă cronologică dificilă, notată încă de tim-
puriu de exegeții biblici. Mai mult decât atât, 
informațiile existente în izvoare istoriografice pa-
ralele, e.g., biblice sau extrabiblice, o fac aproape 
imposibil de soluționat. Poziția adoptată în acest 
studiu este aceea că, cel mai probabil, utilizarea 
procedeului literar al revelației ar putea constitui 
soluția acestei probleme. 

Interpreții biblici, de exemplu, au observat că 
informația istoriografică din Daniel 1:1, în care se 
precizează că Nebucadnețar a asediat și cucerit Ie-
rusalimul „în al treilea an al domniei lui Ioiachim”, 
diferă de raportul lui Ieremia, care plasează eveni-
mentul „în al patrulea an al lui Ioiachim” (25:1). 
Această diferență, cu o marjă de eroare minimă, a 
fost explicată ca fiind rezultatul sistemelor diferite 
de calculare a anilor de domnie. Soluția postulează 
că Ieremia a calculat inclusiv anul suirii împăratu-
lui Ioiachim pe tron (datare inclusivă), în timp ce 
sistemul utilizat în cartea Daniel nu a luat în calcul 
acest an (datare exclusivă).9

Diferența cronografică dintre cărțile Ieremia 
și Daniel nu este singura problemă asociată cu pe-
rioada domniei lui Ioiachim. De exemplu, 2 Îm-
părați 23:36 afirmă că durata domniei lui Ioiachim 
a fost de unsprezece ani, iar 2 Cronici 36:5-8 co-
roborează această informație și, totodată, confir-
mă că „Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a 
suit împotriva lui [Ioiachim] și l-a legat cu lanțuri 
de aramă ca să-l ducă la Babilon. Nebucadnețar a 
dus la Babilon unelte din Casa Domnului și le-a 
pus în casa lui, în Babilon” (v. 6-7). Cu toate că 
Daniel 1:1-2 descrie în termeni similari asediul 
Ierusalimului, capturarea lui Ioiachim și a vase-
lor, informația că evenimentele s-au derulat în „al 
treilea an al domniei lui Ioiachim” contrastează 
cu datele oferite de 2 Împărați și 2 Cronici, care 
sugerează că evenimentele s-au derulat la finalul 
domniei lui Ioiachim, adică anul al unsprezece-
lea.10 Mai mult decât atât, chiar aplicarea datării 
exclusive la cartea Daniel în încercarea de a armo-
niza „al treilea an al domniei lui Ioiachim” (Dani-
el 1:1) cu „al patrulea an al lui Ioiachim” (Ieremia 
25:1) este invalidată de informațiile interne. Dacă 
autorul acestei cărți ar fi folosit un asemenea sis-
tem de datare, informațiile că tinerii evrei trebu-
iau să fie instruiți timp de „trei ani” (Daniel 1:5), 
pe de-o parte, iar datarea evenimentelor capitolu-
lui 2 ca desfășurându-se în „al doilea an al dom-
niei lui Nebucadnețar”, pe de altă parte, devin 
ireconciliabile. Perioada de trei ani de instruire a 
tinerilor ar putea fi acomodată în cei doi ani de 
domnie presupuși în capitolele 1 și 2 numai dacă 
se aplică sistemul datării inclusive. Prin urmare, a 
postula utilizarea sistemului de datare exclusiv în 
Daniel 1:1 și pe cel inclusiv în Daniel 2:1 diminu-
ează aplicabilitatea acestuia în cartea Daniel, cu 
atât mai mult cu cât ar fi de așteptat ca autorul să 
utilizeze același sistem de datare în compoziția sa.

Aceste discrepanțe cronografice pot fi totuși 
soluționate dacă se ia în considerare posibilitatea 
că autorul a urmărit evocarea procedeului literar 
al revelației prin utilizarea formulei de datare ca-
re include numeralul „trei” în Daniel 1:1. Cu al-
te cuvinte, în loc să evaluăm dintr-o perspectivă 
literală expresia „în al treilea an al domniei lui 
Ioiachim”, vom decoda înțelesul acesteia aplicând 
o abordare literară. Două observații coroborează 
soluția oferită:

(1) Cartea Daniel adună discursuri narative 
și profetice care au în comun următorul fundal 
social-istoric: acestea se desfășoară în exclusivita-
te la curtea Babilonului. În consecință, este pre-
vizibil ca încadrarea evenimentelor în timp să se 
refere la anii de domnie ai domnitorilor străini,  
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haldeeni și medo-persani. Observația este confir-
mată de formulele de datare prezente în introdu-
cerile capitolelor 7, 8, 9 și 10. Faptul că singura 
excepție de la regulă o reprezintă Daniel 1:1, în 
care formula se referă la un împărat iudeu, sem-
nalizează caracterul diferit al acestei formule.11 

(2) Rațiunea utilizării expresiei „în anul al 
treilea” în introducerea cărții Daniel poate fi de-
dusă din utilizarea schematică a cronologiei in-
terne, specifice acestei cărți. Analiza referințelor 
cronografice de la începutul capitolelor 7 și 8, 
res pectiv 9 și 10, a evidențiat alternarea simetrică 
a anilor „întâi” și „al treilea” în timpul domniei 
împăraților Belșațar și Cir. Această cronologie 
schematizată sugerează o utilizare literară a aces-
tor date, evocând tiparul „3+1”. În acest sens, este 
semnificativ de notat că anul „al treilea” (sau „al 
patrulea”, potrivit cărții Ieremia) corespunde is-
toric cu primul an al domniei lui Nebucadnețar. 
Acest aspect este confirmat de precizarea isto-
rică din Ieremia 25:1, unde se notează că „anul 
al patrulea” corespunde „celui dintâi an al lui 
Nebucadnețar, împăratul Babilonului”. De aseme-
nea, cronologia cărții Daniel conduce la aceeași 
concluzie, și anume, că prima asediere a Ierusali-
mului din anul „al treilea” al domniei lui Ioiachim 
corespunde „primului an” al lui Nebucadnețar. 
Concluzia este dedusă din datarea evenimente-
lor capitolului 2 „în al doilea an al domniei lui 
Nebucadnețar”, fapt ce presupune că evenimen-
tele din capitolul 1 se desfășoară în anul dintâi al 
aceluiași împărat. Așadar, pentru a evoca tiparul 
„trei” plus „unu”, autorul s-a referit la „al treilea 
an al domniei lui Ioiachim”, cititorii asociindu-i 
automat „anul dintâi” al lui Nebucadnețar, sau 
anul corespondent primei asedieri și deportări. În 
această ordine de idei, este posibil ca datarea eve-
nimentelor capitolului următor în „anul al doilea 
al lui Nebucadnețar” (Daniel 2:1) să inducă con-
cluzia că relatarea din Daniel 1 corespunde „anu-
lui dintâi” al lui Nebucadnețar, cu toate că Daniel 2 
acoperă natural evenimente din anul al treilea al 
împăratului.12

În acest studiu, am argumentat că referințele 
cronografice din cartea Daniel evidențiază o cro-
nologie schematică, evocând procedeul literar al 
revelației. Într-un studiu viitor vom demonstra 
prezența acestui tipar în structura discursurilor 
profetice, în parte și ca întreg. n

Daniel Olariu este pastor și predă limba ebraică și cursuri de Ve-
chiul Testament la Universitatea Adventus din Cernica.

1 Interpreții încă dezbat datarea anilor „dintâi” și „al treilea”. 
Două opinii s-au evidențiat de-a lungul timpului: prima datează 
„anul dintâi” în 553 î.Hr., iar „anul al treilea” în 551 î.Hr.; cea  
de-a doua afirmă că anii avuți în vedere sunt 549 î.Hr., respectiv, 
547 î.Hr. Vezi Zdravco Stefanovic, To the Wise: Commentary on 
the Book of Daniel (Nampa, ID: Pacific, 2007), 293.
2 Vezi Norman W. Porteous, Daniel: A Commentary, The Old 
Testament Library (Philadelphia, PA: Westminster, 1965), 95; 
André Lacocque, The Book of Daniel, trans. David Pellauer (At-
lanta: John Knox, 1979), 122.
3 Vezi analiza capitolelor 7 și 8 de către Shea. Cf. William H. Shea, 
„Unity of Daniel” în Symposium on Daniel, ed. Frank B. Hol-
brook, Daniel and Revelation Committee Series 2 (Washington, 
D.C.:Biblical Reseearch Institute, 1986), 183–192.
4 Vezi limbajul folosit în dreptul lui (e.g., „împărat”, „toată 
împărăția”, „să trăiești veșnic, împărate Dariu!” etc.), precum 
și prerogative regale atribuite acestuia în cartea Daniel (e.g., 
stabilește 120 de dregători [cf. Estera 1:1], legiferează „după legea 
mezilor și perșilor” [cf. Estera 1:19; 8:8], primește închinare timp 
de treizeci de zile, decretează aruncarea dregătorilor în groapa cu 
lei, adresează o circulară universală). 
5 James A. Montgomery, The Book of Daniel, ICC (Edinburgh:  
T. & T. Clark, 1964), 61.
6 Vezi nota adiţională capitolului 6 în Francis D. Nichol, ed., The 
Book of Daniel, SDABC 4 (Washington, DC: Review and Herald, 
1955), 814–817. 
7 Cartea Ezra evocă un context istoric similar celui din Daniel 9: 
„În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împli-
nească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul 
a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a pus să se fa-
că prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția 
lui: «Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor...»” (Ezra 1:1–2). 
Corespondența tematică între capitolele celor două cărți vine 
în sprijinul soluției sugerate că, la origini, împăratul din Dan. 
9:1 ar fi fost Cir. În timp ce anul dintâi al lui Cir se bucură de 
relevanță în istoriografia biblică, e.g., întoarcerea primului con-
voi de deportați în Iudeea, „anul dintâi al lui Dariu” reprezintă o 
referință cronografică obscură. 
8 Vezi Daniel 9:24–27.
9 Pentru explicații mai detaliate cu privire la armonizarea 
diferenței de un an, vezi „Chronology of Exile and Restoration” 
în Francis D. Nichol, ed., 1 Chronicles to Song of Solomon, SDABC 
4 (Washington, DC: Review and Herald, 1955), 85–110 (90–91).
10 Faptul că Ieremia datează evenimente din viaţa lui Ioiachim 
în anii „al patrulea”(25:1; 36:1) și „al cincilea” (36:9) indică cel 
mai probabil continuitatea împăratului pe tron. Dacă inferenţa 
este corectă, atunci aceasta accentuează și mai mult nepotrivirile 
cronologice dintre izvoarele biblice cu privire la viaţa și eveni-
mentele asociate domniei lui Ioiachim.
11 O situație comparabilă o reprezintă cărțile Hagai și Zaharia. 
Cu toate că ambele evocă fundalul social-istoric al Iudeei de 
după întoarcerea din robie, formulele cărților de datare includ 
în exclusivitate împărați străini, i.e. Dariu (Hag. 1:1; 2:1,10,20; 
Zah. 1:1,7; 7:1). Mai mult decât atât, versiunile grecești ale cărții 
Daniel prezintă elemente cronografice suplimentare, cel mai 
probabil acestea indicând un text semitic diferit de textul maso-
retic. Este grăitor faptul că elementele suplimentate datează eve-
nimentele capitolelor 3 și 4 în al optsprezecelea an al domniei lui 
Nebucadnețar, așadar, din nou un împărat străin. 
12 O observație similară este notată de Doukhan: „Același tipar 
apare și în introducerile la capitolele 1 și 2 (primul și cel de-al 
treilea an al domniei lui Nebucadnețar). (...) Acest tipar leagă do-
uă viziuni consecutive.” Jaques B. Doukhan, Daniel și Apocalipsa, 
trad. Christian Sălcianu (Pantelimon: Viață și Sănătate, 2013), 
133.

AȘADAR, PEN-
TRU A EVOCA 
TIPARUL „TREI” 
PLUS „UNU”, ÎN 
CRONOLOGIA 
CĂRȚII DANIEL 
AUTORUL S-A 
REFERIT LA „AL 
TREILEA AN AL 
DOMNIEI LUI IO-
IACHIM”, CITITO-
RII ASOCIINDU-I 
AUTOMAT „ANUL 
DINTÂI” AL LUI 
NEBUCADNEȚAR, 
SAU ANUL CO-
RESPONDENT 
PRIMEI ASEDIERI 
ȘI DEPORTĂRI.
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Am ajuns și la acest sfârșit de an! Fie că vrem sau nu, ne 
uităm în urmă și facem o retrospectivă a activităților, 
a evenimentelor care s-au întâmplat în viața noastră. 

Privind în urmă și analizând, vedem ce rămâne!
Ralph Waldo Emerson, poet și eseist american, spu-

nea: „Fii bun, căci doar asta îți rămâne.” Oamenii poate 
își vor mai aduce aminte de talentul tău oratoric, poate își 
vor aminti de aptitudinile tale de scriitor, dar sigur nu vor 

uita niciodată de bunătatea pe care ai 
manifestat-o față de ei. Se spune dese-
ori după ce moare cineva: „A fost un 
om bun.” Bunătatea este iubirea pusă în 
practică! Am fost creați pentru bunăta-
te! Originea ei este una divină! Dom-
nul Isus spune că numai Unul Singur, 
Dumnezeu, este bun, iar atunci când 

manifești compasiune, bunăvoință, blândețe, altruism, 
răbdare față de semenul tău, arăți că ești din Dumnezeu.

De curând am văzut un documentar în care erau de-
scrise efectele negative pe care le experimentau cei care 
erau puși să ucidă evrei. Impactul psihologic al violenței 
acțiunilor era o problemă fundamentală. Într-un raport 
din 1941, un ofițer german descria o adevărată epidemie 
de căderi nervoase, depresii, sinucideri, tensiuni psihi-
ce, dependență de alcool, precum și strategii de evitare a 
violenței prin luarea de concedii medicale. Oamenii că-
deau pradă sadismului, nebuniei sau depresiei, pentru că 
nu mai suportau să participe la masacrele în masă și la 
violența extremă care-i înconjura. 

Pe de altă parte, psihologii și cercetătorii au studiat 
modul în care micromomentele de conectare cu alții, prin 
zâmbete și încurajări, îmbunătățesc rezistența emoțională, 
stimulează sistemul imunitar și reduc predispoziția către 
depresie și anxietate. Psihicul nostru are nevoie de conexi-
une pozitivă cu alți oameni în aceeași măsură în care cor-
pul are nevoie de hrană de calitate. Momentele  de emoție 
pozitivă au rol hrănitor pentru creativitate, dezvoltare și 
sănătate.

În lumea de astăzi, ideea de a fi bun – de a ține cont 
de sentimentele și nevoile altora, de a arăta grijă și em-
patie – poate părea o utopie, un ideal spre care tot tin-
dem, dar pe care nu prea reușim să-l atingem. Însă 
direcționarea atenției către alții reduce anxietatea și depre-
sia, îmbunătățește starea de sănătate și bunăstare. Oamenii 
aflați în relații pozitive sunt mai sănătoși emoțional și fizic 
decât cei care au relații de slabă calitate sau decât cei izolați 

social. Unul dintre motivele acestui fapt este existența 
oxitocinei, numită și molecula fericirii. Când dezvoltăm 
relații bazate pe ajutorare, pe împreună-simțire, pe iertare 
și compasiune, pe dragoste și afecțiune, oxitocina abundă 
în creierul și în corpul nostru. Efectele ei sunt multiple: ne 
face mai apți să avem încredere, să fim mai generoși, ne 
ajută să ne menținem tensiunea arterială la un nivel scă-
zut, vindecându-ne rănile și prevenind afecțiuni ale sis-
temului cardiovascular. Suntem construiți, din punct de 
vedere biologic, pentru a fi buni cu ceilalți. De aceea ne 
face bine să arătăm bunătate. Când manifestăm compa-
siune, recunoștință sau iertare, sistemul nostru nervos se 
destresează, datorită unor hormoni care reglează activita-
tea organismului. 

Îmi place modul în care Ellen White exprimă lucrul 
acesta: „Facerea binelui este o lucrare de care beneficia-
ză atât dătătorul, cât și primitorul. Dacă uiți de eul tău în 
interesul altora, câștigi victoria asupra infirmităților tale. 
Satisfacția pe care o vei realiza în facerea binelui te ajută 
mult în recuperarea tonusului sănătos al imaginației. Plă-
cerea de a face bine animă mintea și vibrează prin întreg 
corpul (Mărturii, vol. 2, p. 534).

Pentru a putea fi fericiți, sănătoși și în armonie cu noi 
înșine și cu cei din jurul nostru, trebuie să fim buni, să 
oferim și să primim bunătate! Și să mergem chiar dincolo 
de ceea ce înțeleg și acceptă oamenii, în general, ca fiind 
bunătatea. 

„Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, 
ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel?” (Ma-
tei 5:47). Bunătatea lui Dumnezeu este necondiționată, 
nemeritată, oferă șanse iar și iar, nu ține cont de trecut și 
nu este un răspuns la ceea ce se oferă. Bunătatea lui Dum-
nezeu este o atitudine, o alegere. Un dar pe care-l primim 
de la El și, negreșit, îl vom împărți la rândul nostru. Așa 
am fost creați și așa funcționăm cel mai bine. Numai așa 
vom fi fericiți și vom aduce fericire în jurul nostru. Bu-
nătatea este o sămânță care, semănată în viața altora, va 
răsări în viața ta.

Să rămânem lângă Dumnezeu și, gustând din dragos-
tea Sa, să transmitem bunătate prin gând și faptă, prin 
zâmbet, printr-o strângere de mână, prin lacrimi și bucu-
rii, ca să ne putem împlini menirea. „Cine urmărește ne-
prihănirea și bunătatea găsește viață, neprihănire și slavă” 
(Proverbele 21:21). n  

Aurel Neaţu este președintele Bisericii Adventiste  
de Ziua a Șaptea din România.

CEEA CE RĂMÂNE

de la inimă la inimă     » » » » » 

„Bunătatea Ta este înaintea ochilor mei şi umblu în adevărul Tău!” (Psalmii 26:3)

ÎMPLINIREA
MENIRII
AUREL
NEAȚU
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A. Ce promite Isus în Biblie?

1. „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da _ _ _ _ _ _ .”  
(Matei 11:28)

2. „Dar te voi _ _ _ _ _ _ _ și îți voi _ _ _ _ rănile, zice Domnul.”  
(Ieremia 30:17)

3. „Toți fiii tăi vor fi _ _ _ _ _ _ _ ai Domnului și mare va fi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
fiilor tăi.” (Isaia 54:13)

B. Citește textul de mai jos și bifează cuvântul care descrie cel mai bine ce primești  
 de la fiecare Persoană a Dumnezeirii:

„Harul Domnului Isus Hristos și dra-
gostea lui Dumnezeu și împărtășirea 
Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!”  
(2 Corinteni 13:14)

1. Domnul Isus Hristos oferă:
 Bani
 Har
 Haine

2. Dumnezeu Tatăl oferă:
 Jucării
 Dragoste
 Bomboane

3. Duhul Sfânt oferă:
 Mâncare
 Părtășie
 Bicicletă

C. Completează cuvintele lipsă din urmă-
torul verset biblic și memorează-l ca pe o 
făgăduință a lui Dumnezeu pentru tine și familia ta:

„Dumnezeu este _ _ _ _ _ _ _ _ _ și _ _ _ _ _ _ _ _ _ nostru, un _ _ _ _ _ _ care nu lipsește  
niciodată în _ _ _ _ _. De aceea nu ne _ _ _ _ _ chiar dacă s-ar _ _ _ _ _ _ pământul și s-ar  
_ _ _ _ _ _ _ _ munții în inima mărilor.” (Psalmii 46:1-2) 

pagina copiilor     » » » » » 

PRIETENI CU ISUS

Alina Chirileanu este 
director asistent în cadrul 

Departamentului Copii, 
Uniunea de Conferințe.

MIELUŞEII
TURMEI

ALINA
CHIRILEANU

Răspunsuri:  A. 1 - odihnă; 2 - vindeca, lega; 3 - ucenici, propășirea. B. 1 - har; 2 - dragoste; 3 - părtășie. C. Adăpostul, sprijinul, ajutor, nevoi, temem, zgudui, clătina.
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Setul include:

UN DAR PENTRU

familia ta
Cartea anului 2020

Biblia Ghid de studiu

Formular  
Sola Scriptura

Cutie set

55675
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