
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMAȚII ŞI INSPIRAȚIE PENTRU AŞTEPTĂTORII REVENIRII DOMNULUI HRISTOS

cu
rie

ru
la

dv
en

tis
t.r

o

IANUARIE 2016:  ILUZIA ŞANSEI A DOUA + ISUS, DUHUL SFÂNT  
ŞI BISE RI CA ÎN FAPTELE APOSTOLILOR + MĂRTURIA DE SINE A LUI  

DUMNEZEU ÎN SCRIPTURI (II) + UN SISTEM FISCAL EXEMPLAR + „HAI SĂ FIM  
PRIETENI!” + ZIUA ŞI CEASUL MARELUI ADVENT (II) + ULTIMA ŞTAFETĂ

CA_ianuarie_2016.indd   1 22/12/2015   15:47:51



Curierul Adventist  »  ianuarie 20162 

„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 şi ştiri, 
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mân tuito rul şi să 
aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.
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Apare lunar, sub coordonarea Comitetului Uniunii. 
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Ta. Condu-mă, Doamne, 
să îi pun pe ceilalţi înain-
tea mea, astfel încât să îi 

iubesc, să mă gândesc la ei, 
la nevoile lor şi să fiu dis-

pus să vin în întâmpinarea 
acestor nevoi în Numele 
Tău. Dă-mi curajul de a 
mă oferi voluntar pentru 

slujirea altora, deşi sufletul 
meu nu are nicio dorinţă 

de a face lucrul acesta.  
Fă-mă, o Doamne Isuse, 

un slujitor, de dragul  
Numelui Tău!”
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Fiecare sfârșit și început de an aduce cu sine eva-
luări, planuri, dar și temeri. Viitorul pare ne-
sigur și seamănă cu valurile mării agitate. Dar 

unde putem găsi stabilitate și speranță?
Sunt provocat de întrebările din Sfânta Scrip-

tură, dar tot de atâtea ori sunt uimit de răspun-
surile ei. „De unde îmi va veni ajutorul” este 
întrebarea poetului David, din Psalmii 121:1, da-
că vreți, întrebarea anului, iar singurul răspuns 
care aduce pace, liniște, siguranță îl găsim în ver-
setul 2: „Ajutorul îmi vine de la Domnul.” 

Când te rogi și Dumnezeu răspunde, trăiești 
momente de aur, pline de speranță. De aceea, vă 
doresc ca în anul 2016 să aveți parte de multe mo-
mente de aur.

Pentru ca în suflet să existe viață spirituală, 
este nevoie ca de mai multe ori pe zi, momente 

prețioase să fie consacrate rugăciunii și studiului 
Scripturii. Acestea sunt adevărate momente de aur.

Vă doresc ca, pe parcursul anului 2016, 
să fiți întotdeauna în război cu păcatul și 
în pace cu Dumnezeu și cu semenii.  

  „Încă puţină, foarte puţină vreme, și 
Cel ce vine va veni și nu va zăbovi” (Evrei 
10:37). Credem în iminenta revenire a lui 
Isus Hristos pe norii cerului. Ne rugăm și 
așteptăm acel moment de aur pentru pla-
neta Pământ. 

Vouă, credincioșilor, prietenilor, copi-
ilor și tinerilor, adventiști din România,  
vă doresc un An Nou binecuvântat. n

Ștefan Tomoiagă este președintele Bisericii Adventiste 
de Ziua a Șaptea din România.

editorial       » » » » »  

MESAJ DE AN NOU

ÎMPREUNĂ
SPRE CASĂ

ŞTEFAN 
TOMOIAGĂ

„ÎNCĂ PUŢINĂ, 
FOARTE PUŢINĂ 

VREME, ŞI CEL  
CE VINE VA VENI 

ŞI NU VA ZĂBOVI” 
(EVREI 10:37).

Redeșteptare și reformă		« 	Curierul	Adventist 3 

O redeşteptare spirituală este de aşteptat numai ca răspuns 
la rugăciune

„Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe munte-
le Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua 
Domnului, este aproape!”

„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată 
inima, cu post, cu plânset și bocet! Sfâșiaţi-vă inimile, nu hainele, 
și întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv 
și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și-I 
pare rău de relele pe care le trimite.”

„Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adu-
nare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! 
Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii și chiar pruncii de la ţâţă! Să 
iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii 
Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: «Doamne, îndu-
ră-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de 
batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: 'Unde 
este Dumnezeul lor?'»” (Ioel 2:1,12,13,15-17).

„Cea mai mare și mai urgentă dintre toate nevoile noastre 
este renașterea adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei 
redeșteptări ar trebui să fie lucrarea noastră cea dintâi. Este 
necesar un efort stăruitor pentru a obţine binecuvântarea Dom-
nului, nu pentru că Dumnezeu nu este dornic să Își reverse bine-
cuvântarea asupra noastră, ci pentru că noi nu suntem pregătiţi 
să o primim. Tatăl nostru ceresc dorește mult mai mult să le dea 
Duhul Său Sfânt celor care Îl cer decât doresc părinţii pământești 
să le ofere daruri bune copiilor lor. 

Totuși lucrarea noastră este aceea de a îndeplini condiţiile 
prin care Dumnezeu a făgăduit să ne acorde binecuvântarea Sa – 
mărturisirea păcatelor, umilinţă, pocăinţă și rugăciune stăruitoa-
re. O redeșteptare spirituală este de așteptat numai ca răspuns 
la rugăciune. Atâta vreme cât sunt lipsiţi de Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, oamenii nu pot să preţuiască predicarea Cuvântului, 
dar când puterea Duhului le atinge inima, cuvântările prezenta-
te nu vor fi lipsite de efect.” (Ellen White, Solii alese, cartea. 1,  
p. 111)

  edeşteptare  şi            eformă
   tu, familia ta, biserica ta, semenii tăi

R R

– mesaj din partea noului preşedinte al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România –
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Pastorul Ștefan Tomoiagă este no-
ul președinte al Bisericii Adventis-
te de Ziua a Șaptea din România.

Pastorul Ștefan Tomoiagă a 
fost ales, în 2014, secretar al Bise-
ricii Adventiste de Ziua a Șaptea 
din România, până atunci slujind 
ca secretar și apoi ca președinte 
al Conferinţei Transilvania de 
Nord. Anterior, a fost pastor al Bi-
sericii Adventiste „Speranţa”, din 
Cluj și al celei din Câmpia Turzii.

Este căsătorit cu Adina și îm-
preună au un băieţel, Elis Nata-
nael, și o fetiţă, Ameline. 

Pastorul Aurel Neațu este noul 
secretar al Bisericii Adventiste 
de Ziua a Șaptea din România.

Pastorul Aurel Neaţu a slujit 
până acum ca președinte și secre-
tar al Conferinţei Oltenia și direc tor 
al Departamentului de Liber tate 
Religioasă din cadrul aceleiași 
conferinţe, dar și ca pastor al Bi-
sericilor Adventiste din Alexandria, 
Zimnicea și Craiova Centru.

Este căsătorit cu Carmen și 
împreună au trei copii: Alexan-
dru, Thomas și Ingrid. 

  

Pastorul Dragoș Mușat este noul 
director al Departamentelor de 
Comunicare, Relații Oficiale și 
Libertate Religioasă în cadrul 
Bisericii Adventiste de Ziua a 
Șaptea din România.

Din 2002 până în prezent, 
a slujit ca director al Departa-
mentului de Libertate Religioasă 
în cadrul Conferinţei Banat și ca 
pastor al Bisericilor Adventiste 
din Făget, Petroșani, Ponor și Hu-
nedoara. 

Este căsătorit cu Adela și îm-
preună au doi copii: Mihai și Sorin.   

Pastorul Balla Lorand este noul  
director al Departamentelor  
Pu bli cații și Grupuri Etnice în 
cadrul Bisericii Adventiste de 
Ziua a Șap tea din România.

Din 2013 a slujit ca director 
al Departamentelor Publicaţii, 
Școala de Sabat și Lucrare Per-
sonală în cadrul Conferinţei Tran-
silvania de Nord, iar anterior ca 
pastor al Bisericilor Adventiste 
din Baia Mare și Sic. 

Este căsătorit cu Emőke și 
împreună au doi copii: Hunor și 
Kincső.

Departamentul Misiunea Femeii al 
Bisericii Adventiste din România a 
desfășurat cel de-al doilea nivel al 

Programului de Leadership, conceput la 
nivelul Conferinței Generale, în cadrul 
Convenției Naționale de la Porumbacu, 
în perioada 6–8 noiembrie 2015. În acord 
cu mottoul ales  –  „Fii o lumină! Isus 
revine!” –  seminarele prezentate au în-
drumat participantele spre redeșteptare 
autentică în viața personală, în familie 
și apoi în biserică, rezultatul fiind impli-
carea în misiunea de a vesti Evanghelia 
pretutindeni, folosind toate mijloacele 
posibile: slujirea prin rugăciune, lucra-
rea în grupe mici, programe evanghe-
listice, recâștigarea foștilor membri, 
vizitare, ucenicia noilor membri, men-
torarea adolescenților, consiliere etc.  
Invitați speciali: Denise Hochstra sser, 
director al Departamentului Mi siu nea 
Femeii, Diviziunea Inter-Europeană;  
Beatrice Lospa, Eliza Spătărelu, Ca-
melia Ban, Stela Manda. Pentru partea 

muzicală: Irina Pica, Corina Spătariu.
Rugăciunea noastră este ca cele 100 

de femei, lideri ai Departamentului 
Misiunea Femeii la nivelul bisericilor 
din toate zonele Uniunii, să continue  
bucuria experimentată în cadrul con-

venției, invitându-L pe Isus să lumine-
ze prin viața și slujirea lor multe inimi 
pre ți oase. 

Teodora Goran, director al Departamentului  
Misiunea Femeii, Uniunea de Conferinţe.

Convenția Națională a Departamentului Misiunea Femeii       » » » » »    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România       » » » » » 
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În noul an, Centrul Medical Premed 
vă urează sănătate în toate!
Sănătatea este darul cel mai de preț al 

Cerului, pe care îl prețuim la adevărata 
valoare abia atunci când l-am pierdut. 
Medicina modernă poate trata cele 
mai multe dintre afecțiuni, chiar poate 
prelungi viața, însă procesul vindecării 
este un act divin, prea puțin înțeles de 
știință.

Stilul de viață sănătos cuprinde, pe 
de o parte, alimentația corectă, odihna, 
exercițiul fizic, echilibrul psihic și, pe 
de altă parte, organizarea unui mediu 
sanogen în care să trăim și în care să ne 
desfășurăm activitatea. O bună calitate 
a vieții este reprezentată însă și de vizi-
tele medicale periodice, de consultații 
de specialitate și de investigații anuale, 
chiar dacă, aparent, nu avem nicio pro-
blemă de sănătate.

Centrul Medical Premed – un pro-
iect al Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea din zona Muntenia – urmează 
exemplul celorlalte instituții ale Siste-
mul Medical Adventist la nivel mon-
dial, instituții care abordează holistic 
sănătatea și boala, însoțind pacientul 
în tratarea afecțiunilor și în preveni-
rea complicațiilor, oferind suport psi-
hologic, social și spiritual și realizând 
concomitent educație pentru un stil de 
viață sănătos.

Echipa medicală a clinicii Premed 
este formată din cadre medicale și 
specialiști dedicaţi profesiei, care ur-
măresc permanenta perfecţionare și 
interconexiunea de domenii medicale 
pentru asigurarea unui act medical cu 
cele mai bune rezultate.

Centrul Medical Premed le oferă 
pacienţilor servicii primare și specifice 
de diagnostic, tratament și recuperare 
medicală pentru toate vârstele. Cabi-
netele în care puteți primi consultații, 
tratamente și sfaturi pentru un stil de 
viață sănătos sunt următoarele: 

 medicină de familie
 pediatrie
 recuperare medicală, cu cabinete 

de fizioterapie cu echipament per-
formant și cu o sală de kinetotera-
pie modern utilată

 medicină internă și gastroentero-
logie, cu posibilitatea de diagnos-
tic ecografic

 chirurgie generală
 neurologie
 ORL și audiologie
 stomatologie.

Constantin Dinu, medic primar medicină internă, doctor 
în știinţe medicale

Diana Aslan, kinetoterapeut, la bazinul de hidroterapie

Dacă doriți mai multe detalii des-
pre cadrele medicale și despre servici-
ile oferite de Centrul Medical Premed, 
vă invităm să accesați site-ul www.pre-
med.ro sau să telefonați la numerele 
0314-311-890 și 0752-588-812.

info curier

Adresa: Strada Prelungirea Ghencea  
nr. 27, sector 6, Bucureşti

Telefon : 0314-311-890;0752-588-812
E-mail: contact@premed.ro

www.premed.ro

Centrul Medical Premed

Foto: Emanuela Jalbă

Adresa: Strada Prelungirea Ghencea  
nr. 27, sector 6, Bucureşti

Telefon : 0314-311-890;0752-588-812
E-mail: contact@premed.ro

www.premed.ro

Adresa: Strada Prelungirea Ghencea  
nr. 27, sector 6, Bucureşti

Telefon : 0314-311-890;0752-588-812
E-mail: contact@premed.ro

www.premed.ro

Adresa: Strada Prelungirea Ghencea  
nr. 27, sector 6, Bucureşti

Telefon : 0314-311-890;0752-588-812
E-mail: contact@premed.ro

www.premed.ro
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În data de 23 septembrie 
s-a stins din viață Marga-
reta Chiorean, la frumoa-
sa vârstă de 91 de ani. De 
tânără, după terminarea 
anilor de pregătire peda-
gogică, a cunoscut Biseri-
ca Adventistă și a încheiat 
legământ cu Dumnezeu. 
În urma căsătoriei cu pas-
torul Chiorean Daniel, se 
rededică slujirii ca familie 

pastorală, activând în dis-
trictul Satu Mare. Curând 
rămâne văduvă pentru tot 
restul vieții, după decesul 
timpuriu al soțului, rămâ-
nând cu grija creșterii ce-
lor două fiice, Maria și 
Cornelia. 

Înmormântarea a avut 
loc la Ideciu de Jos, pentru 
a-i împlini dorința de a fi 
înhumată alături de soț. 

Cuvintele de mângâiere și speranță au 
fost rostite de pastorul Csabai Gyula, 
spre consolarea familiei, a rudelor și a 
participanților la serviciul funerar.

Fie ca și în dreptul ei să se împlineas-
că făgăduința:

„Domnul să-ţi răsplătească ce ai fă-
cut, și plata să-ţi fie deplină din partea 
Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub 
ale cărui aripi ai venit să te adăpos-
tești!” (Rut 2:12).

Emilian Niculescu, pastor pensionar

Margareta Chiorean       » » » » »   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LA ODIHNĂ

Teodor Niculescu       » » » » »   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LA ODIHNĂ

Vasile Dan      » » » » »   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LA ODIHNĂ

Toamna anului 2015 a de-
venit mai tristă prin tre-
cerea la odihnă a celui ce 
a fost Teodor Niculescu, 
fapt care-i afectează pro-
fund nu doar pe membrii 
familiei sale, ci și pe mem-
brii familiei adventiste din 
București.

Pastorul Teodor Nicu-
les cu s-a născut la 19 fe-
bru arie 1927, în localitatea Rezina, 
județul Orhei, din Basarabia. Familia 
sa a fost printre multele familii victime 
ale celui de-al Doilea Război Mondial, 
fiind nevoiți să parcurgă, împreună cu 
copiii lor, în condiții greu de imaginat, 
distanțe mari în căutarea unui loc în 
care să trăiască liniștiți și să-și crească 
frumos copiii. Așa a ajuns tânărul Teo-
dor Niculescu pe meleaguri românești, 
întâi la Timișoara, apoi la Constanța. 

În anul 1946, încheie 
legă mântul cu Dumnezeu 
prin botez, apoi se înscrie 
pentru a urma cursuri-
le Institutului Biblic de la 
Brașov-Stupini. În 1949, 
se numără printre cei 19 
absolvenți,  alături de cole-
gii săi Aurel Pălășan, Ioan 
Stoiu, Dumitru Popa, Ti-
tus Cazan și alții.

Şi-a început traseul slujirii pastora-
le în zona Moldovei, lucrând mai întâi 
ca misionar în zona Rădăuți, apoi la 
Piatra Neamț, unde a fost hirotonit ca 
pastor în noiembrie 1962. În anul 1959, 
s-a căsătorit cu tânăra Gertrud-Maria 
Dengel, întemeind astfel împreună o 
familie fericită, dragostea păstrându-i 
unul lângă altul timp de 56 de ani.

În 1967, este ales consilier al Uni-
unii de Conferințe. Timp de 13 ani,  
 

a călătorit și a predicat în comunități 
din întreaga țară, împletind în mod ar-
monios munca de la birou cu lucrarea 
pastorală. În 1977, s-a născut Erhard, 
fiul în care a investit împreună cu soția 
toată dragostea.

În 1980, a fost chemat din nou în 
lucrarea de pastorație, în comunitățile 
Popa Tatu, Labirint, apoi în Cuza Vodă, 
Bellu, Brâncoveanu. În octombrie 1989, 
a fost ales președinte al Conferinței 
București (astăzi Conferința Munte-
nia), poziție în care a slujit până în 
august 1992. A coordonat lucrarea în 
primii ani de după Revoluție, făcând 
față noilor provocări și folosind noile 
oportunități pentru extinderea lucrării.

S-a stins din viață luni, 30 noiem-
brie, având nădejdea deplină că Dom-
nul îl primește și îl va aduce din nou la 
viață la prima înviere.

Leonida Ghioaldă, pastor

Flacăra vieții celui care a fost Vasile 
Dan s-a stins pâlpâind, cu serenitate și 
pace, puțin înainte de ora 2 dimineața, 
în 2 martie 2015. S-a născut în 14 ia-
nuarie 1926, la Ibănești, județul Mureș. 
A încheiat legământul botezului în iu-
lie 1948. Fie în poziție de conducere ca 
prezbiter al comunității, fie ca simplu 

membru laic, a lucrat pentru Dumne-
zeu și biserică atât de la amvon, cât și 
prin vizite personale, lucrând mai ales 
cu cei proaspăt intrați în biserică și ca-
re aveau nevoie de sprijin. În 1953, se 
căsătorește cu Sofia Obancea, familia 
fiindu-le binecuvântată cu patru copii 
și doi nepoți.

Ultima dorință a fratelui Vasile Dan 
a fost de a se reîntâlni la marea de cris-
tal, la tronul lui Dumnezeu, cu toți cei 
pe care i-a cunoscut și i-a iubit. 

Dr. Nicolae Dan, directorul Centrului Lifestyle Herghelia. 
 

(Articolul integral poate fi citit  
online la curierul@adventist.ro)

info curier
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Undeva, nu departe de Cetatea Băniei, străjuită 
de curgerea lină a Jiului și de o splendidă pă-
dure ce creează un decor pitoresc, se află Bi-

serica Adventistă Leamna de Sus. Încă din anul 
1930, așteptătorii olteni de aici privesc spre ziua 
când Îl vor vedea cu ochii lor pe Domnul.

Vestea aceasta a fost adusă pentru prima oară 
în sat de Ilie Tudor. Clădirea actuală a fost ridi-
cată odată cu cedarea terenului de către Toma 
Constantin, în anul 1937. De atunci, biserica a 
continuat să crească mereu, adunând în grâna-
rul cerului oameni foarte diferiţi, dar deosebit de 
frumoși la chip și caracter.

Duhul Sfânt a revărsat aici talente fără mă-
sură: voci încântătoare, cor de tineri, orchestră 
de mandoline, acordioniști, chitariști, fanfariști, 
constructori, apicultori, grădinari, crescători de 
animale, dar și absolvenţi de conservator, pro-
fesori, un medic, o economistă, un angajat al 
Editurii Viaţă și Sănătate, un pedagog al Liceu-
lui Adventist din Craiova și mai multe persoane 
care lucrează în cadrul Spitalului de pneumo-
ftiziologie din localitate. Cu toţii contribuie la 
crearea unei atmosfere de căldură sufletească, de 
armonie spirituală și dragoste frăţească. Mici și 

mari, bărbaţi și femei, tineri și bătrâni radiază în 
jur bucuria închinării, cântecul și rugăciunea, la 
care se adaugă cu mărinimie spiritul misionar.

De mai mulţi ani, în fiecare după-amiază de 
Sabat, o grupă de credincioși pornesc în călătorii 
misionare prin satele fără prezenţă adventistă, 
împărtășind experienţa convertirii lor, oferind 
cărţi sau rugându-se cu cei care doresc acest lu-
cru. Din anul 2014, într-o zonă rurală, în Leam-
na de Jos, unde nu avem biserică, funcţionează o 
grădiniţă adventistă care acum numără 10 copii. 
În șase ani, biserica din Leamna de Sus a crescut 
cu 14%. Numai în anul 2015 s-au adăugat 9 per-
soane, biserica ajungând acum la 66 de membri.

Oare cui am putea să-I mulţumim pentru 
bunătăţile și minunile pe care Domnul le face 
în mijlocul nostru de atâta vreme? Cu o și mai 
mare umilinţă, cu un și mai adânc simţământ de 
nevrednicie, dar în același timp cu o mai mare 
dragoste și cu un mai mare zel misionar, dorim 
să lăudăm și să preamărim Numele Celui care a 
murit pentru mântuirea tuturor oamenilor, care 
a înviat și va veni ca să ne ia în slavă.

Ciprian Crăciun, pastor în districtul Leamna de Sus.

Republica Franceză este una dintre cele mai 
vechi și mai importante țări din vestul Euro-
pei, fiind a cincea putere economică a lumii, 

dar și cea mai căutată destinație turistică din 
toată lumea. Are o populație ce depășește 64 de 
milioane de locuitori și un teritoriu de 643 801 
km2, din care 551 550 km2 reprezintă teritoriul 
„metropolitan” situat pe continentul european, 
iar restul, teritorii din alte părți ale lumii.

Se estimează că trei cincimi din populație 
aparțin Bisericii Romano-Catolice. Așa cum se 
știe, creștinismul are o tradiție foarte veche aici, 
Clovis, regele francilor creștinându-se împreună 
cu supușii săi în noaptea de Crăciun a anului 498. 
Sosirea unui număr mare de imigranți în ultimii 
ani a făcut ca Franța să aibă în prezent una dintre 
cele mai mari comunități musulmane din Europa, 
peste 5 milioane de credincioși. Pe lângă aceștia, 
mai sunt aproape 700 000 de mozaici, tot atâția 
protestanți și un număr semnificativ de atei.

Este posibil ca mesajul adventist să fi fost 
predicat pe teritoriul Franței de astăzi de către 
Czechowski, dar efectele acțiunilor lui nu pot fi 

contabilizate din lipsă de informații. Ştim însă cu 
siguranță că prima revistă oficială a adventiștilor 
din Europa, publicată imediat după sosirea lui 
Andrews în Elveția, a fost în limba franceză. Chiar 
dacă adventismul nu a pătruns aici cu ușurință, 
în 1901 se va organiza prima biserică adventistă 
din Paris, iar în 1902, raportul statistic vorbea de  
10 biserici organizate și 130 de membri.

În 1922 a fost înființată editura adventistă, iar 
25 de ani mai târziu, a fost transmisă prima emi-
siune radio în limba franceză. Pentru susținerea 
programelor radio, în 1948, a fost înființată pri-
ma școală biblică prin corespondență. 

Azi, în Franța, sunt aproape 14 000 de membri, 
care se închină în fiecare Sabat în 122 de biserici și 
24 de grupe. Numeroasele proiecte misionare or-
ganizate pentru grupe specifice vârstei și preocu-
părilor, acțiunile de binefacere, implicarea activă 
în situațiile dramatice apărute recent sunt mărtu-
rii despre o Biserică Adventistă vie și dornică de a 
vesti Evanghelia pe limba celor din jurul ei.  

 Adrian Neagu, șef de redacţie, Editura Viaţă și Sănătate.

COMUNITATEA LEAMNA DE SUS

FRANȚA

Să ne cunoaştem familia adventiStă

Biserica Adventistă  
de Ziua a Șaptea  
Leamna de Sus, comuna 
Bucovăţ, judeţul Dolj. 
Adresa de facebook:  
azs.leamnadesus
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CU AMBASADA 
ROMÂNIEI 

COLABORĂM 
LA DIVERSE 

PROIECTE 
CARE PRIVESC 
COMUNITATEA 
ROMÂNEASCĂ: 

VIZITE LA 
SPITALE, 

ASISTENŢĂ LA 
DOMICILIU, 

INTERVENŢII 
UMANITARE 
ŞI DIFERITE 
CONCERTE. 

BISERICA ADVENTISTĂ DIN ROMA

diaspora       » » » » »  

Biserica Adventistă Română din Roma, Italia, 
se naște odată cu sosirea primilor emigranţi, 
care vin în Italia imediat după Revoluţia din 

România. În anii 1990, sosesc fraţii Natu Daniel, 
Bărbulescu Stelian, Plăcintă Petru. La scurt timp, 
se alătură și alţii și formează un mic grup în bi-
serica din strada Lungotevere Michelangelo. În 
anul 1992, erau circa 20 de persoane. Trei ani mai 
târziu, grupul crește la 70 de persoane.

Odată cu mărirea grupului, apare și nevoia 
unui loc și a unui timp special de părtășie în lim-
ba română. Așa sunt organizate primele progra-
me în limba română sâmbătă după-amiaza. Încep 
să fie invitaţi prieteni și cunoscuţi care se alătură 
grupului. Apar primele cerinţe de botez și, oda-
tă cu aceasta, nevoia unui pastor de naţionalitate 
română. Fratele Samuel Negrea este invitat să-și 

asume această responsabilitate. În anul 1995, se 
organizează comunitatea, care pentru un timp se 
întâlnește în spaţiul comunităţii fraţilor evanghe-
liști – Esercito della salvezza. 

Numărul continuă să crească, tot mai multe 
persoane se alătură bisericii, încep să fie organi-
zate diverse activităţi și biserica își mută sediul 
în Templul Valdenz din Roma. A fost o perioadă 
frumoasă, cu ieșiri misionare, activităţi publice și  
programe speciale. Numărul crește, ajungând la  
circa 400 de persoane. Cu ajutorul Uniunii Italie-
ne, în anul 2005, este construită o biserică proprie. 
La biserica română se adaugă alte 100 de persoa-
ne, între care și diferiţi italieni, care au bucuria să 
participe împreună la serviciile de cult. În total 
erau circa 500 de persoane. Având un local pro-
priu, biserica a început să se dezvolte din plin. 
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Băncii de alimente distribuim alimente 
celor care au nevoie. De asemenea, cei 
care doresc pot veni în biserică să mă-
nânce o masă caldă, să-și facă un duș, să 
discute și să găsească încurajare.

Tot în această perioadă, biserica a 
în ceput să colaboreze cu ADRA Italia 
pentru programe umanitare în Africa. 
Diferite grupe de voluntari au mers în 
Namibia, unde au construit o clinică, două 
dormitoare și o sală de mese. Cu 
ADRA România, biserica a decis 

să colaboreze pentru construirea a două ca-
se pentru familii nevoiașe, una în Moldova 
și alta în Oltenia. De asemenea, s-a ajutat la 
construirea celei de a treia, în Moldova.  

Biserica Adventistă din Roma a avut 
șansa unei foarte bune colaborări cu in-
stituţiile statului român: ambasada, con-
sulatul, ministerul de externe. În diferite 
ocazii, doamna ambasadoare Dana Con-
stantinescu sau reprezentaţi ai ministeru-
lui au fost prezenţi în cadrul activităţilor 
noastre. În mod special, remarc concer-
tele de sfârșit de an. De Ziua Prieteniei, 
când împreună cu alte 17 naţiuni care lo-
cuiesc în Roma, s-a pregătit un program 
inter etnic, multicultural. Diferiţi ambasa-
dori, reprezentanţi ai guvernelor au fost 
prezenţi în biserica noastră. Doamna am-
basador Dana Constantinescu a mulţumit 
bisericii noastre, în timp ce ambasadorul Repu-
blicii Zimbabwe, domnul Godfrey Magwenzi, 
membru al Bisericii Adventiste, de curând sosit, 
menţiona cu mândrie: „Sunt membru al acestei 
biserici.” Cu Ambasada României colaborăm la 
diverse proiecte care privesc comunitatea româ-
nească: vizite la spitale, asistenţă la domiciliu, in-
tervenţii umanitare și diferite concerte. 

Criza europeană și-a făcut din plin prezenţa 
și, în ultimul timp, mai bine de 200 de persoane 
au ales să se întoarcă în România sau să meargă în 

alte ţări. Cu toate acestea, biserica conti-
nuă să își ducă mandatul încredinţat ei 
de Dumnezeu în aceste locuri. Pentru 
toate experienţele pe care am avut ocazia 
să le trăim, Îi mulţumim Tatălui ceresc 
și putem spune: „Până aici ne-a ajutat 
Domnul.” Rămânem la dispoziţia Lui 
pentru timpul pe care El ni-l mai îngă-
duie pe aceste meleaguri. n

Benone Lupu este pastorul Bisericii Adventiste din 
Roma.

Activităţi umanitare, sociale, activităţi cu tinerii, 
exploratorii, diferite concerte și programe umani-
tare au devenit programe normale.

În anul 2009, în locul pastorului Samuel Ne-
grea a fost transferat pastorul Corneliu Beno-
ne Lupu. În același an, s-a organizat la Roma o 
campanie misionară susţinută de pastorul Shawn 
Boonstra. Pregătirea campaniei a durat mai bi-
ne de jumătate de an. Au fost distribuite peste  
700 000 de pliante, foarte multe afișe, articole și 
publicitate în ziare și la televiziune. Niciodată nu 
s-a făcut în Roma o acţiune similară. Mobiliza-
rea bisericii române a fost exemplară. O echipă de  
15-20 de fraţi au lucrat continuu în această peri-
oadă. În diferite ocazii, întreaga biserică a ieșit să 
distribuie materiale.

Campania de evanghelizare a fost urmată de 
o serie de activităţi umanitare care continuă până 
astăzi. În colaborare cu Primăria din Roma și cu 
Banca de alimente, am reușit să punem la punct 
un acord prin care putem prelua alimente de la 
marile magazine din Roma sau de la depozite, pe 
care mai apoi să le distribuim la cei săraci. La ini-
ţiativa fr. Marian Lupu, cu ajutorul fraților Sergiu 
Pielmus, Lucian Saimu, Dan Gug, Emanuel Bădi-
că, Gabi Mușat și a multor altora, am început să 
distribuim  alimente în gară, la cei care dorm pe 
peroane. Acolo se aflau în jur de 160 de persoane. 
În fiecare săptămână am mers la ei. De aproape 
cinci ani continuăm acest proiect. Cu ajutorul 

PENTRU TOATE 
EXPERIENŢELE PE 

CARE AM AVUT 
OCAZIA SĂ LE TRĂIM, 

ÎI MULŢUMIM TATĂLUI 
CERESC. RĂMÂNEM 
LA DISPOZIŢIA LUI 

PENTRU TIMPUL  
PE CARE EL NI-L  

MAI ÎNGĂDUIE PE 
ACESTE MELEAGURI.

ROMÂNII 
DIN ROMA

BENONE  
LUPU
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CONCEPTUL 
VIEŢII VEŞNICE 

ERA DESTUL 
DE OBSCUR 
ÎN IUDAISM, 

TOTUŞI, ÎN 
MENTALITATEA 

VREMII, VIAŢA 
VEŞNICĂ 

ÎNSEMNA O 
EXISTENŢĂ 

MATERIALĂ SAU 
SPIRITUALĂ  

DINCOLO 
DE VIAŢA 

ACEASTA, ÎNSĂ 
CONDIŢIONATĂ 
DE UN SISTEM 

DE ACUMULARE 
A MERITELOR 
PERSONALE.

ILUZIA ŞANSEI A DOUA

opinii         » » » » »  

Când Isus a afirmat: „Adevărat, adevărat vă 
spun, că cine crede în Mine are viaţa veşnică” 
(Ioan 6:47), audienţa n-a înţeles exact la ce se 

referea Învățătorul din Galileea. Deși conceptul 
vieţii veșnice era destul de obscur în iudaism, to-
tuși, în mentalitatea vremii, viaţa veșnică însem-
na o existenţă materială sau spirituală  dincolo de 
viaţa aceasta, însă condiţionată de un sistem de 
acumulare a meritelor personale. „Oricine se va 
trudi în preziua Sabatului (vinerea) va și mânca 
în ziua Sabatului, însă cine nu se va trudi în ziua 
pregătirii, de unde va mânca în Sabat?” (Talmud 
Bavli, Avodah Zarah 3a). Deși referinţa este mult 
mai târzie, indică obligativitatea efortului, Saba-
tul fiind comparat cu Olam Ha-Ba, adică viaţa de 
apoi. Mesajul este explicit: nici muncă fără Sabat, 
nici Sabat fără muncă! Cu alte cuvinte, viaţa veș-
nică nu se primește, se câștigă prin muncă cinsti-
tă. Însă Isus a insistat în multe circumstanţe că El 
este viaţa (Ioan 14:6) și că o oferă tuturor, nu pe 
baza meritelor personale, ci a credinţei. Însă ce a 
intenţionat Isus să exprime când a afirmat că intri 
chiar acum în viaţa veșnică?

În Evanghelia după Luca, în capitolele 15 și 
16, ni se prezintă în esenţă un singur segment, ce 
vizează un discurs ţinut de Isus într-un anumit 
context. Dacă în capitolul precedent (14) Isus fu-
sese invitat la masă de elita religioasă a partidei 
fariseilor, acum Isus răspunde invitaţiei de a sta 
la masă și cu „crema” păcătoșilor, adică vameșii. 
Isus are în vedere cele trei categorii: vameșii, fari-
seii și ucenicii. Cele trei parabole principale, fiul 
risipitor, ispravnicul necredincios și bogatul nemi-
lostiv, sunt de fapt mesajele lui Isus pentru aceste 
categorii: vameșii erau preocupaţi de viaţa aceas-
ta, ucenicii de viaţa viitoare, iar fariseii încercau 
un compromis între cele două. În esenţă, Isus ţine 
un discurs despre limitele și condiţionarea vieţii. 
Însă despre ce viaţă e vorba?

Într-o anumită măsură, suntem predispuși 
să gândim într-o schemă bipolară în care diho-
tomia, viaţă pământească/viaţă cerească, este uti-
lizată pentru a sectoriza realitatea. Schema are 

origini precreștine, însă în creștinism provine din 
epoca medievală. Prin contrast, Biblia este foar-
te discretă la acest capitol. Nu prea știm multe 
despre viaţa de apoi, dar ce știm e că, deși Biblia 
menţionează această perspectivă, nu vulgarizează 
subiectul prin amănunte și detalii senzaţionale. În 
secolul I, iudaismul trata subiectul pe baza acestui 
dihotomism, de aici și parabola fantastică a boga-
tului și a săracului Lazăr despre polaritatea vieţii 
de apoi: raiul și iadul. Însă mesajul lui Isus este 
altul: viaţa veșnică nu trebuie percepută ca enti-
tate separată, în afara acesteia. Viaţa veșnică este 
efectiv o prelungire a vieţii de aici (Luca 16:11,12; 
Matei 25:14-30).

Biblia vorbește de singularitatea vieţii: Dum-
nezeu a oferit la început darul vieţii, însă pre-
lungirea ei în eternitate era condiţionată de 
responsabilitate (Geneza 2 și 3). Poziţionarea 
centrală a pomului vieţii valorifică și mai mult 
această idee: viaţa este condiţionată și se poate 
prelungi doar dacă treci testul responsabilităţii. 
Adam și-a pierdut dreptul la viaţă prin inciden-
tul de la pomul cunoștinţei binelui și răului, prin 
urmare, viaţa primită iniţial nu s-a mai prelungit, 
ci s-a consumat exact ca o baterie cu durată limi-
tată de viaţă. După 900 de ani, Adam a încetat să 
mai existe, iar toţi urmașii săi sunt angrenaţi în 
aceeași dinamică a vieţii. Avem o singură viaţă la 
dispoziţie, însă aceasta ar putea fi prelungită prin 
cel de-al doilea Adam, adică Isus (1 Corinteni 
15:45-55). Prin primul Adam, putem trăi limitat, 
prin cel de-al doilea, veșnic.

Omul a încercat dintotdeauna să depășească 
această problemă a traversării istoriei spre punc-
tul unde toate lucrurile se vor rezolva într-o ma-
re sinteză finală. Cel puţin conceptual, încercăm 
să ne prelungim în viaţa de apoi bucuriile, să ne 
atenuăm neîmplinirile, să ne eliminăm necazu-
rile, să ne proiectăm peisaje, obiecte și obiceiuri 
care aparţin mediului terestru, să ne inventăm o 
nouă naraţiune. Fiecărei culturi, fiecărei epoci îi 
corespunde un discurs specific despre o realitate 
transcedentală, care se lasă anticipată și actuali-
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zată permanent. Indiferent de abordare – magie, 
religie, filosofie, știinţă, dietă sau credinţă –, omul 
a refuzat să accepte efemeritatea vieţii terestre și 
și-a construit, cel puţin imaginar, o lume mai  
bună.

Prin exemplele Sale, Isus insistă asupra modu-
lui cum ne raportăm la această viaţă: a) fiul ri  si pi-
tor și-a irosit-o; b) fratele ascultător și-a negli jat-o; 
c) ispravnicul necredincios și-a periclitat-o; d) bo -
gatul nemilostiv și-a pierdut-o; e) săracul Lazăr  
și-a prelungit-o. Isus este foarte clar în această 
privinţă: suntem niște administratori, iar a doua 
șansă nu există. Dumnezeu oferă multe șanse în 
viaţa aceasta, dar odată consumată, nu mai există 
nicio posibilitate de prelungire, doar cu excepţia 
învierii. Concepţia despre suflet nemuritor, rai și 
iad a fost ironizată de Isus în parabola bogatului 
nemilostiv. Ulterior s-a adăugat și purgatoriul, 
invenţie medievală, ca soluţie pentru majoritatea 
păcătoșilor care nu meritau pedepsele infernului, 
dar nici, imediat, bucuriile paradisului.

În ce a constat greșeala celor patru persona-
je invocate de Isus? Fiul risipitor s-a crezut stă-
pânul moștenirii, dar în final s-a trezit fără ea, 
gol și lipsit, ca Adam în Eden. Fratele ascultător 
s-a considerat robul moștenirii, iar în contextul 
banchetului, s-a trezit sărac, frustrat și nefericit. 
Ispravnicul necredincios a crezut că poate gestio-
na iresponsabil averea, de aceea a fost concediat. 
Bogatul nemilostiv a trăit egoist și alienat întrea-
ga viaţă și, prin urmare, s-a trezit singur în iad, 

regretând consumarea vieţii. Isus a folosit fiecare 
exemplu pentru a transmite un anumit mesaj, în-
să tema comună a celor trei parabole este că doar 
o singură șansă ai la dispoziţie, viaţa aceasta, iar 
în funcţie de cum o trăiești, poate fi sau nu pre-
lungită în veșnicie.

Totuși Isus a evidenţiat un singur personaj, 
cel mai puţin probabil dintre toţi, pe ispravnicul 
necredincios, tocmai pentru că a conștientizat 
abisul, că nu există a doua șansă și că trebuie să 
facă ceva urgent pentru a se salva și a-și 
asigura un viitor decent. Isus spune că a 
fost foarte înţelept după principiul că „fiii 
veacului acestuia sunt mai înţelepţi decât 
fiii luminii” (Luca 16:8).  De ce sunt mai 
înţelepţi? Pentru că știu că nu mai benefi-
ciază de a doua șansă. Au o singură viaţă 
la dispoziţie, iar pe aceasta trebuie s-o tră-
iască intens și dinamic.

Din păcate, credincioșii n-au aseme-
nea dileme: în caz de eșec, ei cred că mai 
au o șansă, o ultimă supapă: viaţa de apoi. 
Dacă n-au reușit să trăiască responsabil 
aici, o vor lua de la zero dincolo (Matei 
7:21-27; Luca 13:22-29). Aceștia zâmbesc 
superior când privesc încercările disperate 
ale fiilor veacului acestuia de a-și prelungi 
viaţa cu ajutorul tehnologiei și știinţei, 
considerând că un asemenea demers es-
te inutil. Tocmai pentru că sunt victimele 
unei iluzii, credincioșii sunt rareori ca-
pabili să trăiască plenar și responsabil în aceas-
tă viaţă, mizând pe o a doua șansă. Însă Isus este 
foarte explicit în această privinţă: dacă n-ai gesti-
onat onorabil 70-80 de ani, cine-ţi va încredinţa 
o veșnicie? Procedeul lui Dumnezeu este corect 
și eficient: fiecare hotărăște în dreptul lui dacă va 
beneficia sau nu de prelungirea vieţii.  Este ade-
vărat că viaţa veșnică se primește prin credinţă și 
nu poate fi câștigată prin eforturi personale, însă 
viaţa se primește acum, odată cu acceptarea lui 
Isus. Iar asta înseamnă responsabilitate. 

În loc de concluzie: Într-o zi, vine la Isus un 
tânăr bogat și-I spune că vrea și el viaţa veșnică 
și că e dispus să facă orice pentru a o obţine. Însă 
Isus îl întreabă dacă știe ce cere. Apoi, în urma 
unui simplu test de sinceritate faţă de sine și față 
de semeni, i se comunică rezultatul: deja își poate 
face bagajele, pentru că va merge chiar acum. În-
să, când tânărul bogat aude vestea bună, se sperie 
și fuge de Isus. N-a crezut nicio clipă că cerul e așa 
de aproape, iar el, atât de departe! n

Sorin Petrof este doctor în știinţele comunicării și pastor în Londra.
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SE PRIMEŞTE  

PRIN CREDINŢĂ  
ŞI NU POATE 

FI CÂŞTIGATĂ 
PRIN EFORTURI 

PERSONALE, ÎNSĂ 
VIAŢA SE PRIMEŞTE 
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LUI ISUS. 

CERUL E ATÂT DE APROAPE – 
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PENTRU A AVEA NUMELE SCRIS ÎN CARTEA VIEȚII, 
ESTE O SINGURĂ CALE – SĂ CREZI ÎN ISUS ASTĂZI.

CA_ianuarie_2016.indd   11 22/12/2015   15:48:28



Curierul Adventist  »  ianuarie 201612 

CREŞTINUL 
ESTE ÎMPINS 

DE O DORINŢĂ 
DE NEDESCRIS 
DE A CÂŞTIGA 

SUFLETE PENTRU 
HRISTOS. ACEIA 

CARE NU SIMT 
DELOC ACEASTĂ 

DORINŢĂ AR 
TREBUI SĂ SE 
ÎNGRIJOREZE 

CU PRIVIRE LA 
PROPRIA LOR 

SALVARE.

În vreme ce oamenii de astăzi pot fi confuzi în 
legătură cu misiunea bisericii, ucenicii lui Hris-
tos știau foarte clar care este aceasta. Dintr-o 

închisoare romană, Pavel îi îndeamnă pe efeseni 
să se poarte „într-un chip vrednic de chemarea” 
lor (Efeseni 4:1), care, așa cum Petru explica, este 
să vestească „puterile minunate ale Celui ce v-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată”  
(1 Petru 2:9).

Lorean Mead a scris că, în modelul apostolic 
de biserică, misiunea se desfășura chiar la ușa de 
la intrare a locuinţei credinciosului, chiar și în 
cartiere ostile. Dar când biserica a apostat, creș-
tinismul a fost confundat cu Imperiul Roman. A 
fi cetăţean al imperiului era același lucru cu a fi 
membru al bisericii, pentru că misiunea bisericii 
devenise responsabilitatea experţilor, fie a cleru-
lui care se deplasa în toată ţara, fie a soldaţilor 
care luptau în cruciade.1

Este timpul să revenim la o participare perso-
nală la misiunea bisericii.

Personală
Misiunea bisericii este întotdeauna personală 

– afacerile mele, timpul meu, de dragul lui Isus. 
Misiunea este atât de rară printre creștinii de as-
tăzi, încât pentru mulţi credinţa este doar o religie 
de la periferia vieţii. Le permite să creadă în evo-
luţie pe parcursul săptămânii, în vreme ce în Sa-
bat sunt adventiști, sau să vizioneze filme pe care 
niciodată nu ar îndrăzni să le vizioneze în biserică 
pentru distracţie. Religia permite o anumită ipo-
crizie, o dihotomie între cuvintele din biserică și 
comportamentul de pe stradă. Mulţi o văd ca pe 
un fenomen tradiţional fără nicio relevanţă pen-
tru viaţa personală a cuiva. Poate că ajută o per-
soană să se simtă mai împăcată cu sine în raport 
cu ceea ce este adevărat, bun sau demn.

Numai un creștinism în care Isus reprezintă 
centrul vieţii va face o diferenţă, fie pentru creș-
tin, fie pentru ceilalţi prieteni sau cunoștinţe ale 
lui. Isus salvează; instituţiile religioase nu pot. 

Medaliatul cu aur Eric Liddell a renunţat la 
sport pentru a sluji 20 de ani ca misionar în Chi-
na și a murit într-un lagăr de prizonieri. El a spus: 
„Toţi suntem misionari. Oriunde mergem, fie îi 
aducem pe oameni mai aproape de Hristos, fie îi 
îndepărtăm de El.”2

Fără misiune, fără viață
Acest concept al misiunii personale este de 

fapt o chestiune personală de viaţă sau de moarte. 
„Aceeași dorinţă înfocată de a-i salva pe păcătoși 
care a marcat viaţa Mântuitorului va caracteriza și 
viaţa adevăratului Său urmaș. Creștinul este îm-
pins de o dorinţă de nedescris de a câștiga suflete 
pentru Hristos. Aceia care nu simt deloc acest dor 
ar trebui să se îngrijoreze cu privire la propria lor 
mântuire. Să se roage să primească duhul slujirii.”3

Recunoștinţa pentru sacrificiul lui Hristos îi 
face pe păcătoșii salvaţi să pună pe primul loc 
salvarea de suflete. Uneori ne gândim că a câști-
ga suflete nu este darul nostru spiritual. Dar, de 
vreme ce Hristos le-a spus urmașilor Săi să dea 
mărturie (Faptele 1:7,8), nicăieri în Noul Testa-
ment mărturisirea nu apare ca un dar special al 
Duhului. Mărturisirea presupune a împărtăși alt-
cuiva ceea ce am văzut și am auzit. Nu este un dar 
special. Este rezultatul unei experienţe personale 
– mai simplă decât am crede, totuși mai dificilă 
decât ne-am aștepta.

Se pare că oricine mărturisește. Fanii unei 
echipe de fotbal își mărturisesc dezamăgirea pen-
tru înfrângerea suferită. Unii își folosesc buzele, 
cuvintele și tonul vocii. Alţii își folosesc telefoa-
nele mobile pentru a le scrie prietenilor. Alţii nu 

MISIUNEA: BISERICA ŞI TU

tematica lunii        » » » » »  
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spun nimic, dar limbajul lor corporal arată cât de 
rău se simt.

Când o studentă la chimie ia un 10 în loc de 
așteptatul 5, găsește o modalitate să mărturiseas-
că despre asta. Când primește o cerere în căsăto-
rie de la bărbatul pe care îl iubește, mărturisește 
lucrul acesta. Când doctorii declară că tumora 
bunicului a dispărut în mod miraculos, el și cei 
apropiaţi lui mărturisesc! Dacă există o realitate 
în viaţa ta, mărturisești despre aceasta, chiar și 
atunci când nu încerci să o faci. Şi, dacă Îl cunosc 
pe Isus, nu pot să nu mărturisesc despre El. Există 
o singură soluţie dacă nu am nicio mărturie de 
dat despre El: trebuie să ajung să Îl cunosc pe Isus.

Îngerii de la mormântul lui Isus le-au dat fe-
meilor o formulă simplă pentru a avea succes în 
mărturisire: „Veniţi de vedeţi locul unde zăcea 
Domnul și duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor 
Lui că a înviat” (Matei 28:6,7). Formula? Veniţi de 
vedeţi, apoi duceţi-vă și spuneţi.

Aceasta este exact ceea ce fac misionarii în fie-
care zi, peste hotare sau acasă. În fiecare diminea-
ţă, ei vin să Îl vadă pe Isus prin studiul Cuvântului 
Său, prin comuniune cu El în rugăciune. Apoi, ei 
au ceva de împărtășit.

Sacrificiul
Recunoștinţa pentru sacrificiul lui Hris-

tos inspiră și spiritul de sacrificiu. Creștinul va 
„subordona orice alt interes lucrării de salvare a 
sufletelor” și își va găsi plăcerea în a „consacra 
tot ceea ce are și este pentru slujirea Stăpânului”. 
Cu cât văd mai clar sacrificiul enorm pe care Isus 
l-a făcut pentru mine – nu doar pentru „lume” în 
sens generic –, cu atât devin mai convins că tre-
buie să dau tot ceea ce am de dragul celorlalţi.

Pe piatra funerară a evanghelistului Leonard 
Ravenhill este scrisă următoarea întrebare: „Tră-
iești tu pentru aceleași lucruri pentru care a murit 
Hristos?” Ce zici de o asemenea perspectivă? Me-
rită alegerile mele moartea Fiului lui Dumnezeu? 
A murit Hristos pentru ca eu să mă îndreptăţesc 
singur mai mult, să fiu mai egoist sau să îmi înec 
supărarea sau amarul în slăbiciuni alimentare?

Creștinii care Îl cunosc 
cu adevărat pe Salvator nu 
măsoară costurile slujirii 
pentru El. Niciun sacrificiu 
personal nu va egala vreo-
dată sacrificiul făcut de 
Dumnezeu pentru ei. Tot 
ceea ce au, sunt și fac va fi 
pentru Hristos.

Propria salvare
Încă o lecţie din cuvintele lui Ellen White:  

„Aceia care nu au acest dar ar trebui să se îngrijoreze 
pentru propria lor mântuire. Să se roage să primeas-
că duhul slujirii.”4 Propriul meu suflet este în pericol 
dacă nu mă interesează mântuirea altora. Aceasta 
nu este mântuire prin fapte – oferirea de studii bibli-
ce pentru a-mi câștiga locul în ceruri. Aceasta este 
despre inima noastră. Este absolut logic: dacă nu îţi 
pasă de mântuirea celorlalţi, înseamnă că nu 
Îl cunoști pe Hristos. Sunt pierdut dacă nu Îl 
cunosc pe Hristos. Dacă inima mea nu este 
sensibilă la dificultăţile celorlalţi, este insen-
sibilă și la voia lui Dumnezeu, căci voia lui 
Dumnezeu este salvarea celor pierduţi (vezi 
Ioan 3:16; 2 Petru 3:9).

Dar aici se află speranţa pentru mine. 
Speranţa în rugăciunea pentru „spiritul de 
slujire”. Dă-mi, Isuse, o dragoste pentru cei-
lalţi la fel ca a Ta. Condu-mă, Doamne, să 
îi pun pe ceilalţi înaintea mea, astfel încât 
să îi iubesc, să mă gândesc la ei, la nevoile 
lor şi să fiu dispus să vin în întâmpinarea 
acestor nevoi în Numele Tău. Dă-mi curajul 
de a mă oferi voluntar pentru slujirea altora, 
deşi sufletul meu nu are nicio dorinţă de a 
face lucrul acesta. Fă-mă, o, Doamne Isuse, 
un slujitor, de dragul Numelui Tău!

Isus, prin Duhul Său cel Sfânt, va răspunde 
unor astfel de rugăciuni. El va muta cerul și pă-
mântul pentru a ne pune acolo unde le putem 
sluji altora, în loc să ne slujim nouă înșine. El va 
pune în noi inima Lui iubitoare. Noi vom desco-
peri că a-i conduce pe oameni la El este cea mai 
plăcută, însemnată și satisfăcătoare experienţă 
din întreaga noastră viaţă. Ne vom fi descoperit 
misiunea în îndeplinirea misiunii bisericii. n

1 Loren B. Mead, The Once and Future Church: Reinventing the 
Congregation for a New Mission Frontier (New York: The Alban 
Institute, 1991).
2 Cited in Daniel L. Akin, Ten Who Changed the World (Na-
shville: B & H Publishers, 2012), p. 135. Originally cited by Sally 
Magnusson, The Flying Scotsman: The Eric Liddell Story (History 
Press, 2007).
3 Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 7, Editura Viață 
și Sănătate, București, 1996, p. 14.
4 Ibid.

Ron Clouzet este directorul Institutului de Evanghelizare al Divi-
ziunii Nord-Americane și profesor de slujire creștină și teologie 
pastorală, Seminarul Teologic Adventist de Ziua a Șaptea, Berrien 
Springs, Michigan, Statele Unite.

Acest articol este tradus de Loredana Lupu.
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ISUS, DUHUL SFÂNT ŞI BISERICA  
ÎN FAPTELE APOSTOLILOR

Deși creștinii au fost arhivari remarcabili când a 
fost vorba să păstreze învăţăturile primite din 
partea Domnului Isus, totuși suma cuvintelor 

atribuite Lui poate fi citită în doar treizeci de mi-
nute. În condiţiile acestea, cum se poate explica 
faptul că rostirile Lui au devenit fermentul unei 
creșteri nebănuite și catalizatorul ţintelor și pa-
radigmelor noii credinţe timp de milenii? Ce i-a 
motivat pe oameni să aleagă să urmeze îndem-
nurile Marii Trimiteri și apoi să fie mâncaţi de lei 
în amfiteatrele romane sau arși de vii pe ruguri-
le pieţelor medievale? Care detaliu al mesajului 
despre un Învăţător străin, crucificat la jumătatea 
vieţii și apoi înviat, să fi putut captura imaginaţia 
unei întregi civilizaţii, ce nu oferea spaţiu de ad-
miraţie străinului sau răstignitului? Cu siguranţă, 
energia catapultării uluitoare a mișcării creștine 
trebuie să fi avut și o altă resursă. Unii1 o identi-
fică în faptele Domnului Isus, nu ca minuni, ci ca 
tipar de vieţuire pentru urmași. Şablonul menţi-
onat poate reprezenta o parte a răspunsului, însă 
el trebuie întregit de rolul avut de Duhul Sfânt 
în însufleţirea bisericii primare. Cartea Faptele 
apostolilor consemnează detalii importante în le-
gătură cu aceste două aspecte.

Faptele lui Isus în biserica primară
Luca amintește la începutul Faptelor apostoli-

lor că, în evanghelia care o precede, a vorbit des-
pre „tot ceea ce a început Isus să facă și să înveţe” 
(Faptele 1:1). Acest „început” al faptelor și cuvin-
telor Domnului Isus din cea dintâi carte pare să 
sugereze continuarea lor în a doua carte. Însă, opt 
versete mai jos (Faptele 1:9), Luca menţionează 
că Isus S-a înălţat la cer. A fost această înălţare 
a Mântuitorului „răpirea cristologiei”2, urmată de 
absenţa și inactivitatea lui Isus în restul cărţii? Ex-
plorarea arătărilor Sale, a cuvântărilor referitoare 
la El, a replicărilor narative ale lui Isus în persoa-
na apostolilor și diaconilor conduc la o concluzie 
diferită.

Isus Hristos a rămas ontologic cu biserica, 
conform făgăduinţei că va fi în mijlocul grupu-

lui format din doi sau trei adunaţi în numele Lui 
(Matei 18:20). Prin înălţarea la cer, Isus nu pără-
sea biserica; în schimb, Cuvântul care Se întrupa-
se Se replica din nou în Cuvânt și Se oferea, prin 
Duhul Sfânt, gurii mărturisitoare a bisericii. 

Când Pavel îi persecuta pe credincioși, Mân-
tuitorul l-a întâlnit pe drumul Damascului și l-a 
întrebat mustrător: „Pentru ce Mă prigonești?” 
Domnul Isus nu l-a întrebat pentru ce îi persecu-
tă pe credincioși, ci pe Sine. Isus Se identifica de-
plin cu biserica acelor timpuri. Dar și credincioșii 
respectivi căutau imitarea Lui până la identifica-
re. Cristologia lor devenise mai degrabă cristoză3, 
imersiune în Hristos, cristologie întrupată, osmo-
ză cristică. Aici trebuie căutată însemnătatea nu-
melui de „creștini” luat de urmașii lui Hristos în 
Antiohia. Ei doreau reeditarea vieţii lui Isus.

Naraţiunile despre mărturiile și profilul per-
sonajelor proeminente din cartea Faptele aposto-
lilor sunt și ele cristomorfe. Misiunea apostolilor 
nu se limita la proclamarea cuvintelor lui Isus, ci 
includea relatări imitative ale acţiunilor de vinde-
care, exorcizare și chiar înviere din morţi. Cu alte 
cuvinte, apostolii, mai mult decât făpturi umane, 
erau fapte ale lui Isus, verbe vizuale ale mesajului 
salvării Sale. Spre exemplu, atunci când Petru l-a 
înviat pe Enea, i-a spus direct: „Enea, Isus Hristos 
te vindecă; scoală-te și fă-ţi patul!” (Faptele 9:34), 
ca și cum Isus era prezent acolo.

Un alt exemplu este legat de învierea tânărului 
Eutih, care pare o replică a învierii fiicei lui Iair, 
din Luca 8:40-56. În ambele situaţii, persoana de-
cedată e tânără, iar cel ce o readuce la viaţă spune 
asistenţei din jur să nu se teamă, pentru că duhul 
de viaţă este în ea. În ambele ocazii, atingerea ce-
lui decedat precede învierea. Amândouă naraţiu-
nile fac referire la acţiunea mâncării după înviere.

La rândul lor, portretele lui Ştefan, Pavel și Pe-
tru par stilizări imitative ale respingerii, suferinţei 
și persecuţiei lui Isus. Aceste acţiuni și evenimente 
cristomorfice unesc Evanghelia lui Luca cu Fapte-
le apostolilor într-o reproducere organică a unui 
tipar mesianic. Rugăciunea lui Ştefan: „Doamne 

– model ecleziologic de unitate în acțiune –
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Isuse, primește duhul meu” (Faptele 7:59) este 
un ecou al cuvintelor lui Isus: „Tată, în mâinile 
Tale Îmi încredinţez duhul” (Luca 23:46). Pleda-
rea în favoarea îndurării pentru persecutorii săi: 
„Doamne, nu le ţine în seamă păcatul!” (Faptele 
7:69) este o restaurare a invocării iertării de că-
tre Isus pentru cei ce L-au prigonit (Luca 23:34). 
De asemenea, faţa ca de înger a lui Ştefan evocă 
schimbarea la faţă a Mântuitorului pe munte.

Decizia ca înlocuitorul lui Iuda să fie un mar-
tor al vieţii, morţii, învierii și înălţării lui Isus 
accentua caracterul paradigmatic al lui Isus și 
continuarea cristologică a grupului de doispreze-
ce. Eșecul încercărilor altora de a face fapte mă-
reţe în numele lui Isus (spre exemplu, cei șapte 
fii ai lui Sceva – Faptele 19:11-16) se explică prin 
absenţa Lui din experienţa lor de viaţă.

În toate exemplele prezentate mai sus, nara-
ţiunea cristologică devine ecleziologie întrupată, 
povestea vieţii lui Isus completându-se cu aceea a 
personajelor în care El se regăsea.

Împuternicirea bisericii primare de către Duhul Sfânt
Duhul Sfânt a fost iniţiatorul și însufleţitorul 

bisericii primare. Luca zugrăvește lucrarea Lui ca 
o continuare a misiunii lui Isus. Faptele 1:8 repre-
zintă teza întregii cărţi a Faptelor apostolilor: uce-
nicii devin martorii lui Isus prin puterea Duhului 
Sfânt. Versetul acesta pare a fi comprimarea în 
capsulă a cărţii. Ca rezultat al împlinirii lui, în-
tâlnim amprentele lucrării Duhului Sfânt aproape 
în fiecare verset care urmează, iar noi trebuie să 
le decriptăm teologic și praxiologic pentru o mai 
mare revigorare a vieţii de credinţă. Dacă teologia 
devine alergică la Duhul Sfânt, biserica strănută și 
se îmbolnăvește, iar membrii ei păstrează distan-
ţe și neliniști. Trimiterea Duhului Sfânt nu este o 
acţiune la distanţă pe care Dumnezeu o face, ci o 
îmbrăţișare divină a credincioșilor. Când biserica 
se regăsește în cuprinderea caldă a Mângâietoru-
lui, atunci ea devine o comuniune sfântă.

Mângâietorul promis în patru locuri în Evan-
ghelia lui Ioan este traducerea grecescului pa-
racletos. Termenul este o alipire a două cuvinte 
grecești: para, însemnând „cu”, „alături” și caleo, 
însemnând „a chema”, „a însoţi”. Prin urmare, 
Duhul Sfânt este cel „chemat să fie alături” cu 
prezenţa Sa, să-i însoţească continuu pe credin-
cioși4. Duhul Sfânt urma să servească ucenicilor 
ca învăţător (Ioan 14:26), să poarte mărturisirea 
despre Isus (Ioan 15:26), să servească drept cata-
lizator al convingerii (Ioan 16:8), să îndrume spi-
ritual în ucenicie (Ioan 16:13), să Îl proslăvească 

pe Isus (Ioan 16:14) și să-i împuternicească pe 
urmașii lui Isus (Faptele 1:8). Această listă, anti-
cipativă în Ioan, marchează lucrarea înfăptuită de 
Duhul Sfânt în cartea Faptele apostolilor, în mod 
special în iniţiativa misionară a bisericii. 

Luca nu prezintă însufleţirea bisericii prin 
Duhul Sfânt ca pe un simplu adevăr metafizic 
care să fi operat în cadrul metodologiei umane, 
așa cum este tendinţa în practica misiologică din 
ziua de azi. Dimpotrivă, fiecare aspect al evan-
ghelizării biblice se desfășoară în Faptele 
apostolilor sub directa orchestrare și îm-
puternicire a Duhului Sfânt. Există 27 de 
pasaje care conectează direct Duhul Sfânt 
cu misiunea bisericii primare5.

Duhul Sfânt este oferit credincioșilor 
ca răspuns la rugăciune. „Tatăl vostru cel 
din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L 
cer” (Luca 11:13). În Faptele 1:14, servi-
ciul de rugăciune este unul al unităţii. 
Cuvântul homothumadon6, „cu un cuget”, 
conţine în etimologia greacă semnificaţia 
de unison. Din cele 12 apariţii ale sale în 
Noul Testament, 10 aparţin cărţii Fapte-
le apostolilor. Imaginea este una aproape 
muzicală, indicând armonie. Acesta a fost 
un element important în pregătirea uce-
nicilor pentru primirea Duhului Sfânt. În 
afară de concordia coabitării frăţești, mai 
trebuie menţionată și sintonia cu Scriptu-
rile. Din cele 28 de versete ale predicii lui 
Petru din Ziua Cincizecimii, 11 sunt cita-
te din Vechiul Testament. Duhul Sfânt îi 
inspirase pe autorii acelor scrieri înainte, 
și acum le proclama pentru a facilita con-
vingerea nevoii de pocăinţă.

Ecleziologie întrupată
Așteptăm să revină Isus. Este bine și sănătos 

ca doctrină, ca teologie eschatologică. Dar ca 
ecleziologie? Se întâmplă să Îl confundăm și noi 
pe Isus, asemenea Mariei, cu grădinarul și să con-
siderăm că L-au luat pe Domnul și nu știm un-
de L-au pus? Nu cumva Îl așteptăm să revină din 
locul sălașului tainic nouă, în timp ce El e „pus” 
deja în grădina bisericii Lui? Ne dorim revărsarea 
Duhului Sfânt în simbolul ploii târzii. Însă daru-
rile Duhului Sfânt, comorile inimilor noastre, nu 
cumva au fost transformate în cărbuni care fu-
megă așezaţi sub cenușa rutinei zilnice? Biserica 
nu este văduva neagră (păianjenul, n. red.) ce își 
consumă eroul în încercarea unei asemănări cu 
El, proclamată teologic, dar neexperimentată fap-
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fuzia și ezitarea lui Petru de a se amesteca iniţial  
cu neamurile (Faptele 10) poate fi și ea exempli-
ficată în această înșiruire. La fel și separarea din-
tre Pavel și Barnaba (Faptele 15), în urma unui 
conciliu al armoniei din Ierusalim. În mod sur-
prinzător, în Faptele 16:7 apare pentru prima dată 
interdicţia, restrângerea pe care Duhul Sfânt o fa-
ce ucenicilor în faţa dorinţei de a merge în Bitinia. 
Există chiar și un posibil conflict de interpretări 
cu privire la călăuzirea Duhului Sfânt. Pavel este 
convins că trebuie să meargă la Ierusalim (Fapte-
le 19:21; 21:13), deși nu apare menţiunea expresă 
că aceasta se întâmplă prin Duhul Sfânt, în timp 
ce ucenicii din Tir, „prin Duhul Sfânt” (Faptele 
21:4), îi spun să nu se suie la Ierusalim, sentiment 
împărtășit și de Luca (Faptele 21:12). Metodolo-
gia Duhului Sfânt adesea a blocat logica umană, 
demonstrând inabilitatea intelectului finit faţă de 
omniscienţa și măreţia divină.

Aceste exemple demonstrează că personajele 
Faptelor apostolilor nu sunt nici eroii propriei 
neprihăniri, nici simple marionete ale suverani-
tăţii inexorabile a lui Dumnezeu. În mod indivi-
dual, dar și corporativ, ei rămân supuși greșelii, 
dar având la dispoziţie puterea regeneratoare a 
Duhului Sfânt. Asemenea lui Isus, prezentat de 
Luca, indivizii și comunităţile trebuie să crească 
în înţelepciune și să își construiască o identitate 
a credinţei bazată pe întruparea lui Isus și a Du-

hului Sfânt în mijlocul lor. Ei trebuie să se în-
credinţeze în mâna Domnului, să trăiască în 

nădejdea mântuirii și să continue să înveţe 
și să facă ceea ce Isus a început. n

1  Gregory J. Riley: „Words and Deeds: Jesus as 
Teacher and Jesus as Pattern of Life.” The Harvard 
Theological Review, vol. 90, no. 4, (oct. 1997),  
pp. 427–436.
2  Se face referire la opinii ale anumitor teologi, 
precum C.F.D. Moule, Hans Conzelmann și Arie 
Zwiep, citaţi de Jason J. Ripley (a se vedea nota 
nr. 3).
3  Jason J. Ripley, „Those Things That Jesus Had 
Begun to Do and Teach”: Narrative Christology 
and Incarnational Ecclesiology in Acts, Biblical 

Theology Bulletin, vol. 44, nr. 2, pp. 87–99.
4  S. T.  Harness, The Holy Spirit´ sempowerment for 

evangeslism in the Book of Acts. Doctoral disertation 
– Southwestern Baptist Theological Seminary, Texas,  

2000.
5  Ibid. p. 7.

6  Ibid. p. 47.

Remus Soare este pastorul Bisericii Adventiste Calatrava, Madrid.

tic. Ea este mireasa lui Hristos, bucurându-se de 
frumuseţea logodnei, în așteptarea fericirii nun-
ţii. Isus Hristos și Duhul Sfânt, prezenţi în bise-
rică, ne ajută nu doar să credem în dragostea lui 
Dumnezeu, ci să îi simţim atingerea arzătoare, ca 
ucenicii cărora le ardeau inimile pe drumul spre 
Emaus, când li se vorbea din Scripturi.

În experimentele fizice, în mod obișnuit, re-
cipientul dă forma conţinutului. Dar atunci când 
conţinutul este suficient de puternic, iar recipien-
tul, destul de flexibil, se obţine reversul: recipien-
tul ia forma conţinutului. E timpul ca biserica să 
ia forma lui Isus și a Duhului Sfânt. Acest pro-
ces al mlădierii recipientului din fibră umană nu 
este un marș în care fiecare pas este întotdeauna 
unul spre înainte. Uneori poate părea parcurgerea 
unui contur labirintic. În Faptele apostolilor învă-
ţăm că, deși biserica era o comunitate a Duhului 
Sfânt, ea nu a fost imună la atacurile Diavolului. 
Episodul cu Anania și Safira (Faptele 5) este rele-
vant în direcţia aceasta. Chiar și alegerea primilor 
diaconi, oameni plini de Duhul Sfânt, urmare a 
tratării inadecvate a văduvelor (Faptele 6), conti-
nuă recunoașterea imperfecţiunii bisericii. Con-
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În Faptele 19:11-12 citim: „Şi Dumnezeu făcea 
minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, 
până acolo că peste cei bolnavi se puneau bas-

male sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui 
și-i lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile re-
le.” Similar, umbra lui Petru făcea minuni (Faptele 
5:15). Bisericile Ortodoxă și Catolică găsesc aici 
justificarea biblică pentru venerarea moaștelor și 
a relicvelor sfinte. Vindecarea femeii bolnave de 
12 ani, care s-a atins cu credință de haina lui Isus 
(Luca 8), pasajele în care Mântuitorul folosește 
salivă și țărână pentru vindecarea orbilor și însăși 
întruparea lui Hristos devin demonstrația pen-
tru faptul că harul divin poate fi transferat asu-
pra materiei și că poate face minuni. Peste aceste 
gânduri, ideea nebiblică a nemuririi naturale a 
sufletului a oferit treptat scheletul pe care să se 
construiască, începând din secolele al II-lea și al  
III-lea, cultul moaștelor și al altor relicve, ce conti-
nuă să primească har din partea sfinților decedați. 
Pe toate acestea, oamenii le venerează, le respec-
tă, le îngrijesc și mai ales se închină înaintea lor, 
având credința că harul emanat din ele le va adu-
ce vindecare, protecție și alte binecuvântări. 

Ce spune Biblia? 
Luca scrie clar că: „Dumnezeu făcea minuni 

nemaipomenite prin mâinile lui Pavel” – Fapte-
le 19:11. Apostolii și obiectele amintite sunt doar 
instrumentele punctuale prin care Dumnezeu 
realiza minunea. Minunile divine țin de decizi-
ile suverane ale lui Dumnezeu și nu pot fi pre-
tinse, manipulate sau determinate de oameni, în 
niciun fel. Dumnezeu alege să facă minuni pen-
tru unii credincioși, iar pentru alții, nu; de ase-
menea, Dumnezeu poate face minuni în absența 
credinței beneficiarului (vezi învierea din 2 Regi 
13:21). Nicăieri în Scriptură, vindecările nu sunt 
realizate în mod automat, prin atingerea de obiec-
te sfinte sau de oameni sfinți. Vindecările sunt fă-
cute de Dumnezeu Însuși, și nu de oameni, nici 
de obiecte ce ar distribui harul divin în mod me-
canic. Isus Însuși, care era plin de har, nu a putut 
face multe minuni în Nazaret (Matei 13:58).

În Scriptură, nu întâlnim instaurarea vreunui 
cult al obiectelor sfinte făcătoare de minuni, nici 
a locurilor sfinte miraculoase, la care să se facă 
procesiuni, slujbe religioase, pelerinaje 
sau în care să fie venerate relicve sfinte. 
Motivul este oferit de exemplul apostoli-
lor. Petru, care face minuni cu umbra lui 
în Faptele 5, îi interzice sutașului Corneliu 
să i se închine sau să-l venereze, spunân-
du-i simplu: „Scoală-te, și eu sunt om!” 
(Faptele 10:26). Dacă Petru, pe când tră-
ia, i-a interzis lui Corneliu să i se închi-
ne, oare de unde să apară ideea venerării 
rămășițelor pământești sau ale obiectelor 
ce le-au aparținut apostolilor, după moar-
tea lor? Nu din Biblie, nici de la apostoli. 
Ioan ne oferă același exemplu (Apocalipsa 
19:10; 22:8-9).

Legătura dintre Dumnezeu și om se 
face doar prin Isus Hristos (1 Timotei 2:5; 
Faptele 4:12). Dacă lucrarea Mântuitorului 
este mult mai însemnată decât ar putea fa-
ce vreodată o creatură sau vreun obiect, de 
ce să nu apelăm direct la intervenția Sa, de 
ce să nu-L venerăm numai pe El, așa cum 
ne învață apostolii? Isus este peste tot, în 
orice timp (Matei 18:20; 28:20). Dacă harul 
lui Hristos, veritabil și dătător de viață, este 
accesibil oricărui credincios, în orice loc și în orice 
timp, pelerinajele costisitoare sunt inutile. De fapt, 
Isus ne sfințește prin Adevărul Lui (Ioan 17:17), nu 
prin obiecte sfinte sau minuni, care pot fi autentice 
sau înșelătoare (Matei 24:24).

În concluzie
Harul divin este oferit lumii doar de către 

Hristos, prin metode și instrumente prezentate 
în exemplul apostolilor. Credinciosul împlinește 
ce vede în Biblie și nu poate accepta obiceiuri și 
practici pe care apostolii le-au respins în timpul 
vieții lor. n
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Unitatea şi distincția dintre Isus Hristos şi Duhul Sfânt1

Exegeții dispută problema nou-testamentară  
a identității sau nonidentității dintre Hristos  
cel înălțat și Duhul Sfânt, a treia Persoană a 
Trinității.2 Adică se pune întrebarea dacă se face 
sau nu o identificare între Hristos și Duhul Sfânt 
în NT, mai ales în literatura ioanină și paulină.  
Este corect să vedem în Mângâietorul (paraklētos) 
din Evanghelia după Ioan (capitolele 14–16) pe 
Însuși Hristos cel prezent pneumatologic în co-
munitatea de credință, biserica? Sau relația dintre 
Hristos cel înviat și Duhul Sfânt din exortațiile 
pneumatologice ale lui Pavel trebuie interpretată 
în termenii unei totale identificări între acești doi 
denotați? Din punct de vedere doctrinar, acestea 
sunt întrebări de fond la care trebuie să răspun-
dem prin abordarea celui de-al treilea punct, ne-
discutat până acum. Teza și ipoteza exprimate în 
acest punct trei sunt următoarele:

Reprezentarea proclamării apostolice re-
feritoare la Dumnezeu ca fiind binitariană 
ar fi o greșeală periculoasă, nefondată biblic. 
Pentru a evita o asemenea greșeală, este nece-
sar să accentuăm distincția dintre Hristos cel 
înălțat la dreapta Tatălui și Duhul Sfânt, care a 
coborât pe pământ la Cincizecime, doi agenți 
divini a căror lucrare este inseparabilă, în timp 
ce distincția lor rămâne o realitate exprimată 
prin reprezentările lor ca Persoane separate, la 
care Scriptura face aluzii neambigue.3

Evangheliile sinoptice (Matei, Marcu și Luca) 
și Faptele apostolilor atestă inaugurarea și împu-
ternicirea lui Isus pentru misiunea Sa mesianică 
prin „ungerea” cu Duhul Sfânt (Matei 3:13-17; 
Marcu 1:9-11; Luca 3:21-22; Faptele 1:1-2). Pa-
vel și Ioan au însă o pneumatologie mult mai 
dezvoltată decât scrierile menționate. Amândoi 
afirmă că ucenicia în slujba lui Isus presupune o 
viață trăită în Duhul Sfânt. Uneori, cei denotați 
de termenii hristologici și pneumatologici sunt 
interschimbabili (Romani 8:9-11), alteori, apar 

întrețesuți într-o combinație care semnifică iden-
titatea dintre cei doi denotați (1 Corinteni 15:45; 
2 Corinteni 3:17-18). Un asemenea limbaj este 
socotit un motiv pentru dispută și clarificare în 
cercurile teologice, dar astfel de dispute trebuie să 
țină cont de faptul că există două argumente care 
pledează pentru un Trinitarianism clar, prezent în 
scrierile și în limbajul biblic.

Primul argument ar fi acela că Duhul Sfânt 
este agentul care mijlocește relația dintre Tatăl și 
Hristos cel glorificat. Duhul este identificat atât 
ca Duhul lui Dumnezeu, cât și ca Duhul lui Hris-
tos, însemnând că acestora li se atribuie în egală 
măsură funcția de agenți în trimiterea Duhului 
Sfânt (Ioan 14:26; 15:26). În această delegare, mi-
siunea Duhului se definește în termenii medierii 
și executării actelor lui Hristos cel glorificat (Ioan 
16:13-15). Deci, în loc de o identificare între 
Hristos și Duhul – fie în sens ontologic, fie în sens 
funcțional, ceea ce ar însemna negarea distincției 
dintre cei doi –, avem ideea unei activități salva-
toare în parteneriat. Ideea aceasta își are suportul 
în câteva pasaje ale lui Pavel, în care Hristos și 
Duhul Sfânt sunt prezentați în mod clar ca fiind 
distincți unul de celălalt (Romani 15:30) sau în 
care o soteriologie trinitariană este clar expusă în 
forma unei referiri triadice la Dumnezeu Tatăl, 
Isus Hristos și Duhul Sfânt ca agenți ai salvării  
(1 Tesaloniceni 1:4-5; 2 Tesaloniceni 2:13; 1 Co-
rinteni 1:4-7; 2:12; 6:11; 2 Corinteni 1:21-22; Ga-
lateni 3:1-5; Romani 8:3-4,15-17).4

Relația lui Hristos cu Duhul nu este văzută 
doar în termenii „domniei” lui asupra Duhului, 
adică în sensul că El, fiind Kyrios – „Domnul” –, 
trimite sau deleagă Duhul Sfânt. Atât originea, 
cât și realizarea și desfășurarea minunii filiației 
(fiității, hyothesia) lui Hristos – a realizării aces-
teia prin întruparea Sa ca „Fiu” al lui Dumnezeu 
– sunt definite pneumatologic. Cum se explică 
acest lucru? Explicația se află în rolul absolut spe-
cial al Duhului Sfânt în viața și misiunea terestră 
a lui Isus din Nazaret. Duhul este agentul activ al 
conceperii lui Isus în uterul Mariei (Luca 1:34-35). 
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Începând din clipa conceperii miraculoase a em-
brionului și până la inaugurarea lucrării Sale pu-
blice (Luca 3:21-22), care a culminat cu moartea 
(Evrei 9:14), învierea (Romani 1:4), iar în final cu 
înălțarea Sa glorioasă la Tatăl (Ioan 15:26), Duhul 
Sfânt este nelipsit din viața lui Isus Hristos. Duhul 
Sfânt, în calitate de Duh al înfierii (Romani 8:15-16; 
Galateni 4:4), este realizatorul părtășiei Fiului cu 
Tatăl și, în consecință, realizează și extinderea 
prin har a acestei părtășii filiale în inimile celor 
care cred în Isus Hristos, Fiul (Romani 8:14-16).

Al doilea argument în favoarea unei pneu-
matologii (doctrine despre Duhul Sfânt) biblice, 
care susține ideea existenței unei doctrine trini-
tariene primare în NT, este accentuarea calității 
de persoană a Duhului Sfânt și a activității Sale 
dumnezeiești. În acest sens, trebuie să remarcăm 
câteva aspecte ale lucrării Sale în cadrul planu-
lui de mântuire. Duhul Sfânt ne este prezentat 
în textul lui Luca în postura de agent personal al 
judecății escatologice, finale și ireversibile asupra 
lui Anania și asupra Safirei (Faptele 5:3-4). Apoi, 
tot El este agentul revelației (2 Petru 1:21; Fapte-
le 20:23) și al providenței (Faptele 16:6-7). El este 
cel care inspiră rugăciunile și aduce dorința după 
veșnicie în viața credinciosului (Romani 8:26-27),  

prin nașterea din nou (Ioan 3:5-8). Așadar, ac-
tivitatea și identitatea pneumatologică ale Duhului 
Sfânt sunt aproape tot așa de pregnant prezente 
în NT ca și activitatea și identitatea hristologică  
a lui Isus Hristos și cea teologică a lui Dumnezeu  
Tatăl.5

Concluzia bazată pe datele biblice nu poate fi 
alta decât că tocmai aceste argumente în favoarea 
unei pneumatologii puternice, îmbinate 
cu o hristologie și o teologie clare, constitu-
ie fundamentul biblic pentru o înțelegere 
temeinic trinitariană a lui Dumnezeu în 
creștinismul apostolic al secolului I d.Hr. 
Este adevărat, după cum vom vedea în 
această lucrare, că doctrina trinitaria-
nă a bisericii postapostolice a suferit din 
cauza ideilor filosofiei grecești prezente 
în scrierile părinților bisericii, în teismul 
clasic al multor confesiuni creștine istori-
ce și recente și în liberalismul teologic al 
erei moderne și postmoderne. Dar, îna-
inte să trecem la abordarea dezvoltării 
istorice, postneotestamentare a doctrinei 
Trinității, este nevoie să cristalizăm un alt 
aspect crucial al învățăturii trinitare pre-
zente în Scripturi. 

Fundamentul biblic al unei înțelegeri  
ontoagapice a Trinității

Pentru a clarifica motivul conform că-
ruia doctrina trinitariană niceeană (325 
d.Hr.) și constantinopolitană (381 d.Hr.) 
este vădit ambiguă și, în unele aspecte, 
chiar nebiblică și, de asemenea, pentru 
a înțelege de ce au existat antitrinitarieni 
(cei care resping doctrina trinitariană) 
chiar în era apostolică (1 Ioan 4:1-3) și pe tot 
parcursul istoriei bisericii creștine, inclusiv în Bi-
serica Adventistă de azi, este nevoie să facem o 
distincție tranșantă între conceptul ontogenezei și 
cel al ontoagapei.

Ontogeneza este concepția potrivit căreia ra-
portul dintre Tatăl și celelalte două entități divine, 
Fiul și Duhul Sfânt, trebuie înțeles și explicat pe ba-
za unei relații de „obârșie”, „geneză”, „naștere” sau 
„purcedere” veșnică. În această concepție definită 
de crezul niceean (325 d.Hr.)6, Tatăl este „sursa” 
din veșnicii a celor doi, a Fiului și a Duhului. Este 
de-a dreptul imposibil să se evite concluzia sugera-
tă de textul formulat la Niceea, conform căruia cei 
doi au o natură esențială inferioară față de natura 
esențială a Tatălui – din care „provin” – și, de ace-
ea, sunt supușii Tatălui (subordonare ontologică). 
După cum vom vedea în studiul nostru însă, onto-
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geneza nu poate fi susținută pe baza datelor biblice. 
Potrivit acestor date, natura esențială a lui Dumne-
zeu este dragostea, fapt pus sub semnul întrebării 
de Satana (Isaia 14:12-15; cf. Ezechiel 28:13-17), 
declanșând în felul acesta conflictul cosmic, denu-
mit în mediile adventiste Marea Luptă între Hris-
tos și Diavolul (Apocalipsa 12:7-12).7

Pe de altă parte, concepția ontoagapică este  
fundamentată biblic. Adică, potrivit Scripturii,  
natura esențială a Ființei Dumnezeirii (ontos  
„existență”, „ființă”) este dragostea agapică. Așa-
dar, pentru a înțelege și pentru a explica teologic 
relația dintre Persoanele Dumnezeirii, vom porni 
de la premisa fundamentală că „Dumnezeu es-
te dragoste [agapē]” (1 Ioan 4:8,16). Prin această 
premisă fundamentală, noi afirmăm că dragostea 
agapică nu este doar un simplu component (sau 
virtute) al caracterului moral al lui Dumnezeu, un 
atribut moral între celelalte atribute divine (milă, 
har, dreptate, bunătate, condescendență etc.). Este  
chiar esența Ființei lui Dumnezeu. Ioan scoate în 
evidență acest lucru extrem de important despre 
deosebirea dintre Ființa Dumnezeirii și ființa cre-
aturilor Sale, prin folosirea a două verbe diferite 
în limba greacă: Dumnezeu este (estin % dragoste  
(1 Ioan 4:16), în timp ce omul are (ehein % dragos-
te (1 Ioan 4:16) pe care Dumnezeu a așezat-o în el.

Dumnezeu în relația Sa trinitariană8

Cele două aspecte ale relațiilor Dumnezeirii 
ar fi (1) cel intradivin și (2) cel interdivin. Relația 
intradivină este cea din Dumnezeirea imanentă. 
„Imanent”, în acest context, denotă relația inter-

nă a celor trei Persoane ale Dumnezeirii, privită 
în sine însăși, aparte de raporturile Sale față de 
creație, în general, și față de creaturile Sale, în 
special. Pe de altă parte, relația interdivină este un 
concept care definește raporturile lui Dumnezeu 
cu entitățile vii și cu cele neînsuflețite ale creației 
Sale. La primul aspect al relației trinitariene, la cel 
intradivin, face referire Isus Hristos în afirmația: 
„Tată, proslăvește-Mă la Tine Însuți cu slava pe 
care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”… „ca 
să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; 
fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii” 
(Ioan 17:5,24; sublinierea noastră). Din punct de 
vedere statistic, evanghelistul Ioan ne dă cele mai 
multe indicii cu privire la calitatea și la dinamica 
acestei relații intratrinitariene a dragostei reci-
proce. Afirmația lui Isus Hristos din Ioan 10:30: 
„Eu și Tatăl una suntem” surprinde baza onto-
logică, pe lângă natura dinamică-etică a relației 
Lor mutuale. Unitatea dragostei, ca o categorie 
onto-spirituală existentă între Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt, este aspectul esențial și dinamic al relației 
intradivine, după cum reiese din afirmațiile apos-
tolului Ioan și din cele ale apostolului Pavel (Ioan 
17:11, Romani 15:30). 

Bazându-ne pe teologia ioanină și pe cea 
paulină, putem afirma că ideea de unitate intra-
divină este înțeleasă ca realizându-se în modul 
tainic al unei întrepătrunderi a dragostei reci-
proce dintre Tatăl și Fiul, potrivit lui Ioan 10:38; 
14:10-11 și 17:21-22: „Tu, Tată, ești în Mine, și 
Eu în Tine.” Acest tip de relație interpenetrativă 
există între toate Persoanele Dumnezeirii triuni-
ce (Ioan 14:16-17; 15:26; Romani 8:9). Înțelegerea 
ei va fi totdeauna trunchiată, din cauza naturii 
tainice a Dumnezeirii. Totuși următoarele între-
bări se justifică pe baza revelației Scripturii: Cum 
trebuie să înțelegem această relație interpenetra-
tivă? Ce analogie biblică avem la dispoziție care 
să ne deschidă o perspectivă, chiar dacă limitată, 
în măsură să ne asiste în înțelegerea și explica-
rea ei? Chestiunea unei reprezentări analogice a 
vieții Trinității, prezente în Biblie, a fost discutată 
în detaliu în alte studii publicate anterior în re-
vista TheoRhēma.9 Aici ne vom referi la ea doar  
succint.

Relație analogică, paradigmatică
În Deuteronomul 6:4 se afirmă că „Domnul, 

Dumnezeul nostru, este singurul (ebraică: ’echad) 
Domn” (sublinierea noastră). Ideea pluralității în  
Dumnezeire se conține în termenul ’echad, „una”. 
Ideea pluralității, coroborată cu afirmațiile vetero-
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și nou-testamentare (Isaia 42:1; 48:16; 61:1-3; 
63:7-14; Matei 28:19; Ioan 14:26; 1 Corinteni 
12:4-6; 2 Corinteni 13:14; Efeseni 4:4-6), ne per-
mite să afirmăm că sunt trei Persoane în Dumne-
zeire, iar ele ni se revelează ca fiind „una” (’echad). 
Este de o importanță covârșitoare să observăm că 
Moise a folosit, în Geneza 2:24, același termen 
ebraic, ’echad, ca în Deuteronomul 6:4. Intenția 
sa de autor este ușor identificabilă. El folosește 
’echad pentru a exprima deopotrivă unicitatea și 
unitatea onto-spirituală a omului în existența sa 
binitară, diferențiată sexual în bărbat și femeie: 
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama 
sa și se va alipi de nevasta sa, și se vor face un 
singur (’echad) trup” (sublinierea noastră). Atât 
conceptul de „om” (Geneza 5:1-2), cât și cel de 
„Dumnezeu” (Matei 28:19; Ioan 10:30; 17:3; cf.  
1 Ioan 5:[7],20) se definesc în termenii unei uni-
tăți onto-spirituale, exprimate de adjectivul (poate 
fi și substantiv, numeral sau adverb) ’echad. Este 
o unitate care operează în pluralitatea binitară la 
om și în pluralitatea trinitară la Dumnezeu. 

În baza argumentării de mai sus, putem afirma 
următoarele: natura ontologică și calitatea spiri-
tuală a relației Persoanelor din sânul Dumnezeirii 
își au cea mai apropiată analogie în misterul so-
lemn al comuniunii conjugale, somatico-spiritu-
ale, a două entități umane distincte, soț și soție. 
Altfel spus, în și prin actul intimității conjugale a 
unui bărbat cu o femeie, act a cărui legitimitate se 
explică prin legământul lor de fidelitate recipro-
că, înrădăcinat în angajamentul celor doi față de 
Dumnezeul trinitarian, cei doi își asumă răspun-
derea de a trăi paradigmatic.

Asta înseamnă că părtășia sexuală, în cadrul 
căsătoriei arată prin sine, „dincolo de sine” (este 
paradigmatică în accepția termenului din limba 
greacă: paradeiknymi „a arăta dincolo de...”), în 
sensul că ne oferă o cunoaștere analogică, prin 
experiență, a două aspecte ale relației intradivi-
ne a Trinității. Primul aspect este cunoașterea 
fascinației specifice naturii spirituale, asexuale,10 
a acestei relații intradivine. Cel de-al doilea as-
pect este o cunoaștere aproximativă a misterului 
calității holistice, depline a relației Persoanelor 
divine din sânul Dumnezeirii. Experiența conju-
gală a celor căsătoriți este deci o clară indicație 
paradigmatică a fascinației, încântării și plăcerii 
(Isaia 42:1; Matei 3:17; 12:18; 17:5; Luca 3:22) pe 
care le trăiesc continuu Persoanele Trinității di-
vine în dinamica relației lor mutuale, de natură 
spirituală, agapică (dragoste trinitariană, 1 Ioan 
4:8,16).

Concluzii
În cele ce urmează, vom prezenta concluziile 

celor două articole publicate în Curierul Adventist, 
numerele din decembrie 2015 și ianuarie 2016.

Datele scripturistice prezintă un fundament 
exegetic și teologic solid pentru a afirma plura-
litatea trinitariană și relația eternă a dragostei 
dintre Persoanele Trinității. În relația aceasta a 
dragostei veșnice, nu se poate postula nici o ante-
rioritate cronologică, naștere, ieșire sau purcedere 
eternă, și nici o subordonare prin ontogeneză. De 
ce? Răspunsul constă în faptul că dragostea reci-
procă dintre cele trei Persoane ale Dumnezeirii 
presupune coexistența lor simultană de dinainte 
de crearea universului – nu doar a Pământului – 
și, de asemenea, coegalitatea din veșnicii a naturii 
lor deplin divine. 

Este adevărat că Isus Hristos și Duhul Sfânt au 
consimțit din dragoste pentru om, pentru salva-
rea acestuia, să se supună Tatălui atâta timp cât va 
dura realizarea planului de mântuire și pe dura-
ta conflictului cosmic. Această subordonare este 
deci temporară și pur funcțională. Cu alte cuvin-
te, aceasta înseamnă că rolul sau funcția Fiului și 
a Duhului Sfânt în planul mântuirii și în Marea 
Luptă sunt roluri stabilite din veșnicii (de jure din 
veșnicia + ∞, de facto de dinainte de apariția re-
beliunii în cer și a căderii omului în Eden, dar nu 
și în veșnicia + ∞) și că aceste roluri presupuneau 
subordonarea acestora – pe tot parcursul luptei 
cosmice – de bunăvoie față de voința Tatălui, cu 
scopul răscumpărării și al mântuirii depline a 
neamului omenesc. 

Subordonarea lor nu este nicidecum ontolo-
gică. Adică, Fiul și Duhul nu sunt semidivini, sau 
mai puțin divini decât Tatăl. Ontogeneza niceeană 
nu poate fi susținută pe baza datelor biblice. Po-
trivit acestor date, natura esențială a lui Dumne-
zeu este dragostea (1 Ioan 4:8,16). Acest fapt a fost 
pus sub semnul întrebării de Satana (Isaia 14:12-15; 
cf. Ezechiel 28:13-17), declanșând în felul aces-
ta conflictul cosmic. Rezolvarea acestui conflict 
ni se prezintă în revelația Scripturii ca fiind o 
performanță trinitariană în care Fiul și Duhul în-
deplinesc rolul (funcția) de delegați ai Tatălui. Fi-
ul cel preexistent a îndeplinit acest rol în perioada 
veterotestamentară și, de asemenea, după întru-
pare, în perioada neotestamentară, reprezentând/
revelând pe Tatăl oamenilor prin activitatea Sa în 
istoria poporului Israel din era Vechiului Testa-
ment și prin viața, moartea și învierea Sa mântu-
itoare, relatate în Noul Testament. Duhul Sfânt, 
de asemenea, Îl reprezintă atât pe Tatăl, cât și pe 
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Fiul în viața și în istoria pământenilor, inspirân-
du-i pe profeți și pe apostoli, aducând la existență 
Scriptura și biserica, susținând-o pe aceasta din 
urmă (biserica) în misiunea ei globală, formând 
caracterul hristic în credincioși, garantând astfel 
biruința finală a lui Dumnezeu și a bisericii sale 
în conflictul cosmic. n

1 Articolul de faţă este o adaptare după cel din cartea autorului 
intitulată Dumnezeu, Scriptura şi Biserica: Tratat de teologie, hris-
tologie şi spiritualitate (Bucureşti: Editura Universitară, 2013),  
pp. 113–120.
2 Autorul a folosit intens materialul argumentativ al studiilor 
din cartea apărută sub îngrijirea lui Colin E. Gunton, ed., The 
Cambridge Companion to Christian Doctrine (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1999), pentru a concepe această secţiune 
a studiului; vezi Ralph Dell Colle, „The Triune God”, în Cam-
bridge Companion.
3 Colle, 123.
4 Ibid., 125-126.
5 Ibid., 126.
6  Textul crezului niceean, în care am scos în relief limbajul onto-
genetic prin accentuarea (scrierea italică a) expresiilor referitoare 
la Fiul și Duhul Sfânt, spune următoarele: „Cred într-unul Dum-
nezeu Tatăl, atotputernicul, Făcătorul cerului și al pământului, al 
tuturor văzutelor și nevăzutelor; și [cred] într-unul Domn Isus 
Christos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă 
[homoousios] cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi 
oamenii și pentru a noastră mântuire S-a coborât din ceruri și S-a 
întrupat de la Duhul Sfânt din Maria fecioara și S-a făcut om. Şi a 
fost răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat și a pătimit și a fost 
îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri 
și șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăși va veni cu slavă, să judece viii 
și morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârșit. Şi [cred] în Duhul 

Sfânt, Domnul, de viaţă dătătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel 
ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit 
prin proroci. Şi [cred] într-una, sfântă, sobornicească [universală] 
și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez, spre iertarea păca-
telor. Aștept învierea morţilor și viaţa veacului ce va veni. Amin” 
(sublinierea noastră). Online: http://www.cprf.co.uk/languages/ 
nicene_romanian.htm. Accesat la 26 martie 2012.
7 Norman Gulley în Systematic Theology: Prolegomena (Berri-
en Springs, Mich.: Andrews University Press, 2003), 421–430, 
prezintă argumente convingătoare istorico-exegetice și teologice 
pentru a susţine valabilitatea aplicării celor două capitole vetero-
testamentare, Isaia 14 și Ezechiel 28, la Lucifer (Satana, Şarpele 
cel vechi, Balaurul cel mare, Diavolul), îngerul care a declanșat în 
cer lupta cosmică împotriva lui Dumnezeu (Apocalipsa 12:7-10).
8 Subdiviziunea aceasta este o reproducere adaptată a studiului 
autorului publicat recent: Zoltán Szallós-Farkas, „Perspectiva tri-
nitariană a spiritualităţii conjugale paradigmatice a sexualităţii”, 
TheoRhēma 7/2(2012): 74–79. 
9 Vezi și următoarele referinţe bibliografice: Zoltán Szallós-
Farkas, „Bazele teologice și antropologice ale spiritualităţii 
sexualităţii umane”, TheoRhēma (2012) 7/1:79-102; Zoltán 
Szallós-Farkas, „Dragostea trinitariană în spiritualitatea sexuală 
a omului binitar din Cântarea cântărilor”, TheoRhēma (2013) 
8/1:85–95.
10  Davidson, Flame of Yahweh: Sexuality in the Old Testament 
(Peabody, Mass.: HendricksonPublishers, 2007), 18, accentuează 
o înţelegere categoric asexuală a naturii ontice a acelui Dumne-
zeu care ni Se descoperă în Scripturi ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, 
spre deosebire de aspectul ultrasexualizat al divinităţilor religii-
lor politeiste antice, vetero- și neotestamentare. Davidson, Ibid., 
afirmă că Dumnezeul Scripturii, din punct de vedere ontologic, 
se află cu totul dincolo de orice distincţie sexuală, masculină sau 
feminină, o distincţie pe care el a creat-o, dar care nu face parte 
din tărâmul ontic al Dumnezeirii biblice.

Zoltán Szallós-Farkas este conf. univ. dr. la Institutul Teologic Ad-
ventist, Cernica, România.
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Termenul de fiscalitate1 își are originea în pe-
rioada Imperiului Roman, provenind din la-
tinescul fiscus, care înseamnă coș sau paner 

– un obiect folosit în mod obișnuit la acea vreme 
pentru a colecta bunuri de la cei cărora le priso-
seau, în favoarea celor lipsiţi de resurse.2 

Finanţarea cheltuielilor publice și a unor ac-
tivităţi sociale prin intermediul prelevării unei 
părţi din veniturile individuale se practica însă 
cu mult mai înainte, fiind anterioară chiar orga-
nizării statale. Prima atestare documentară a unui 
sistem de taxare o regăsim în orașul Lagash, din 
Mesopotamia, inscripţiile de pe câteva tăbliţe de 
lut vorbind chiar despre o răscoală legată de fis-
calitatea excesivă. 

Taxe împovărătoare întâlnim în anumite pe-
rioade și în Egiptul antic, administraţia fiscală 
având ca personaj principal scribul – preot-func-
ţionar ce avea printre alte competenţe și pe cea de 
agent fiscal. Dacă în Grecia antică cetăţenii plă-
teau taxe numai în caz de război, romanii au avut 
o fiscalitate atât de complex structurată, încât a 
constituit o sursă de inspiraţie pentru legislaţia și 
metodologia fiscală a lumii moderne.

Biblia ne vorbește de un sistem fiscal la fel de 
elaborat, iniţiat în perioada formării poporului 
Israel și ale cărui componente, aceleași pe care se 
bazează fiscalitatea contemporană, i-a asigurat fi-
nanţarea domeniului public și social timp de un 
mileniu și jumătate. Mai mult, nivelul redus al fis-
calităţii și stabilitatea reglementărilor constituie 
repere care, pentru marea majoritate a adminis-
traţiilor naţionale de astăzi, sunt doar deziderate 
sau proiecte de viitor. 

Componente şi caracteristici
Dintre componentele sistemului fiscal aferent 

culturii ebraice timpurii, reglementările de na-
tură legislativă beneficiază de numeroase detali-
eri, ilustrative în acest sens fiind chiar titlurile a 
două pericope din Leviticul 27 și Deuteronomul 
14, numite „Zeciuielile”. Denumirea își găsește o 

acoperire practică prin faptul că, atât contribuţia 
pentru susţinerea serviciului divin public, cât și 
cota destinată susţinerii activităţilor sociale re-
prezentau câte o zecime din veniturile realizate 
de fiecare membru al comunităţii.

Aproape cinci sute de ani mai târ-
ziu, pentru cheltuielile administraţi ei  
regale, cunoscute sub numele de „drep  - 
tul împăratului” sau „dreptul împără-
ţiei”, cuantumul taxelor cuvenite aces-
tuia era tot de 10% (1 Samuel 8:15,17).

Mecanismul fiscal era destul de bi-
ne precizat, cuprinzând reglementări 
ce vizau, spre exemplu, despăgubirile 
pentru bunurile răscumpărate (Leviti-
cul 27:31) sau procedurile de conversie 
de tip bunuri-bani-bunuri (Deutero-
nomul 14:24,25).

Aparatul fiscal, desemnând organe-
le specializate și împuternicite să pună 
în mișcare mecanismul fiscal și să asi-
gure aplicarea reglementărilor legisla-
tive de natură fiscală, este reprezentat 
în textul biblic de profesiile specifice: 
mai-mare peste dări și biruri (1 Împă-
raţi 4:6; 12:18), mai-marele vameșilor 
(Luca 19:2), precum și de leviţi și casta 
preoţească (Neemia 10:38, Evrei 7:5).

În ceea ce privește caracteristicile 
sistemului fiscal, exclusivitatea aplică-
rii într-un teritoriu geografic determi-
nat este reflectată în textul din Ezra 4:20 (ţara de 
dincolo de Râu), în timp ce suveranitatea fiscală 
poate fi ilustrată prin decizia împăratului Ahaș-
veroș, care „a pus un bir asupra ţării și asupra os-
troavelor mării” (Estera 10:1).

Detalierile cuprinse în Leviticul 27:30-33 și 
Deuteronomul 14:22-29 sunt exemplificative pen -
tru autonomia tehnică a sistemului fiscal din 
vechiul Israel, în sensul că ele includ toate princi-
piile de stabilire și încasare a impozitelor și taxe-
lor necesare pentru punerea sa în aplicare.

UN SISTEM FISCAL EXEMPLAR

FISCALITATE 
BIBLICĂ 

DAN
CONSTANTINESCU

PRINCIPALA LECŢIE  
A FISCALITĂŢII BIBLICE 

RĂMÂNE: „DAŢI TUTUROR 
CE SUNTEŢI DATORI 

SĂ DAŢI: CUI DATORAŢI 
BIRUL, DAŢI-I BIRUL;  
CUI DATORAŢI VAMA, 

DAŢI-I VAMA”   
(ROMANI 13:7).  

ŞI, ÎN PRIMUL RÂND,  
„DAŢI DAR CEZARULUI  

CE ESTE AL CEZARULUI  
ŞI LUI DUMNEZEU  

CE ESTE AL LUI 
DUMNEZEU”  

(LUCA 20:25).
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EXPERIMENTELE 
NEFERICITE 

PRIVIND 
SPORIREA 

EXCESIVĂ A 
FISCALITĂŢII, 

PE LÂNGĂ 
REDUCEREA 

EFICIENŢEI 
IMPUNERII, 

AU GENERAT 
CONSECINŢE 
ECONOMICE 
ŞI SOCIALE 

DRAMATICE, 
PRECUM 

SCIZIUNEA 
REGATULUI LUI 

ISRAEL DUPĂ 
MOARTEA LUI 

SOLOMON.

Funcții şi principii
Mobilizarea resurselor financiare ce urmează 

a fi la dispoziţia sectorului public prin interme-
diul impozitelor și taxelor este principala funcţie 
a sistemului fiscal, ideea de concentrare a acestora 
(în „grămezi”) fiind menţionată în 2 Cronici 31:6.

Enumerarea scutirii de la plata obligaţiilor fis-
cale („va scuti de dări casa tatălui său” – 1 Samu-
el 17:25 – printre beneficiile viteazului care-l va 
omorî pe filisteanul Goliat) ne arată că sistemul 
fiscal era utilizat și pentru stimularea unor activi-
tăţi, sectoare sau domenii de activitate.

Funcţia socială, ce asigură protecţia unor ce-
tăţeni cu venituri mici sau cu sarcini sociale deo-
sebite, este ilustrată în Ezra 7:24, prin categoriile 
exceptate de la impozitare, respectiv preoţii, levi-
ţii, cântăreţii, ușierii, în general „slujitorii Tem-
plului” sau „slujitorii Casei lui Dumnezeu”.

În fine, experienţa lui Osea, care „trimisese 
soli lui So, împăratul Egiptului, și nu mai plătea 
pe fiecare an birul împăratului Asiriei” (2 Împă-
raţi 17:4) este relevantă pentru rolul sistemului 
fiscal de control asupra economiei și societăţii. 

Se poate observa că principiile care stau la 
baza fiscalităţii moderne sunt aceleași cu cele 
practicate de-a lungul vremii în economia admi-
nistraţiei evreilor, indiferent de forma lor de gu-
vernământ, respectiv teocraţie sau regat.

Astfel, neutralitatea măsurilor fiscale în raport 
cu diferitele categorii de contribuabili („o singură 
lege și o singură poruncă”) nu permitea discri-
minarea între israeliţi și străini (Numeri 15:16) și 
nici între contribuabili și beneficiarii din serviciul 
public de închinare, leviţii plătind și ei zeciuială 
din bunurile primite (Numeri 18:26). 

Interesant este faptul că, deși nu avem temeiuri 
scripturistice care să susţină o eventuală eviden-
ţă a contribuabililor, certitudinea impunerii este 
evidentă câtă vreme, la cincisprezece secole după 
darea legilor lui Moise, fariseul afirma cât se poate 
de firesc: „Dau zeciuială din toate veniturile me-
le” (Luca 18:12). Fapt care nu exclude unele mani-
festări de „evaziune fiscală”, fie în ceea ce privește 
zecimea și darurile (Maleahi 3:8), fie referitoare la 
sustragerea colectivă de la dările cuvenite unei pu-
teri suzerane (Ezra 4:13, 2 Împăraţi 17:4).

Echitatea fiscală își găsește o semnificati-
vă ilustraţie în expresiile „după puterea lui/lor”, 
respectiv „ce va putea, după câștigul lui” (Fapte-
le 11:29, 1 Corinteni 16:2; 2 Corinteni 8:3), chiar 
dacă textele respective au în vedere colectarea de 
daruri, o componentă specifică fiscalităţii ebraice.

Așa cum am mai amintit, stabilitatea pe ter-
men lung a prevederilor fiscale în poporul evreu 

este de remarcat, unele prevederi din legile lui 
Moise având asociate expresia „aceasta este/să fie 
o lege veșnică”. 

Experimentele nefericite privind sporirea exce-
sivă a fiscalităţii, pe lângă reducerea eficienţei im-
punerii, au generat consecinţe economice și sociale 
dramatice, precum sciziunea regatului lui Israel, 
după moartea lui Solomon (1 Împăraţi 12:3-19).

Principalele instrumente fiscale
Baza sistemului fiscal orânduit pentru poporul 

Israel o constituiau zecimile și darurile. Dacă, așa 
cum s-a precizat anterior, prima zecime era destina-
tă susţinerii serviciului divin public (Numeri 18:21), 
„pentru a încuraja adunarea poporului în vederea 
serviciului divin și, de asemenea, pentru a se purta 
de grijă de cei sărmani, se cerea o a doua zecime din 
toate veniturile”3 (Deuteronomul 14:22-23,28-29).

Darurile constituiau contribuţii bine determi-
nate, precum cel orânduit pentru slujba cortului 
întâlnirii, de jumătate de siclu, plătibil de „orice 
om cuprins în numărătoare, de la vârsta de două-
zeci de ani în sus” (Exodul 30:12,16), „cele dintâi 
roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, 
darurile de bunăvoie” (Deuteronomul 12:6,11) sau 
donaţii ocazionale, cum au fost cele destinate con-
fecţionării cortului întâlnirii (Exodul 35:4-9,29) și, 
mai târziu, pentru construcţia sau reconstrucţia 
templului (1 Cronici 29:6-9, Ezra 1:4,6; 2:68).

„Contribuţiile cerute de la evrei pentru sco-
puri religioase și de binefacere se ridicau aproape 
la un sfert din veniturile lor.”4 De la Moise și până 
la Samuel, în condiţiile teocraţiei, acesta era ni-
velul global de fiscalitate, un nivel întâlnit astăzi 
doar în paradisurile fiscale.

Dorinţa poporului Israel de a fi „ca toate nea-
murile” (1 Samuel 8:20) a avut consecinţe și în ce 
privește diversificarea instrumentelor fiscale și 
creșterea nivelului general de impunere, întrucât 
la cele menţionate mai înainte s-au adăugat ze-
ciuielile și alte obligaţii aferente „dreptului împă-
ratului” (1 Samuel 8:11-17), iar, mai târziu, birul 
suzeranului (Iosua 16:10; 2 Împăraţi 17:3), drep-
tul de trecere (Ezra 4:13,20), vama (taxa vamală, 
n.n. –  Ezra 7:24) și alte dări sau biruri.

Constatăm că, încă din perioada ebraică timpu-
rie, se conturau cele două categorii de instrumente 
fiscale, cunoscute și în prezent, și anume impozite-
le și taxele, împreună cu caracteristicile lor.

Astfel, zeciuielile și birurile pot fi incluse în ca-
drul impozitelor și, chiar dacă primele erau aduse 
(achitate, n.n.) ca un gest benevol, textele biblice 
confirmă caracterul lor obligatoriu și definitiv (Luca 
20:25, Romani 13:7). În plus, asistăm la o preleva-

economie biblică        » » » » »  
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re fără o contraprestaţie directă și imediată, contri-
buţiile individuale fiind depersonalizate în cadrul 
vistieriei Casei Domnului sau, după caz, a casei vis-
tieriilor împăratului (Maleahi 3:10, Ezra 7:20).

Diferitele categorii de daruri ar putea fi asi-
milate taxelor, în primul rând datorită faptului că 
subiectul plătitor este stabilit atunci când solicita 
îndeplinirea unui act, prestarea unui serviciu ori 
efectuarea unei lucrări, precum în cazul curăţirii 
de lepră (Leviticul 14:2,10). În plus, scopul plăţii 
este de a asigura acoperirea (parţială) a cheltuieli-
lor pentru serviciile sau lucrările prestate/efectua-
te (Mica 3:11). Ele au un caracter unic, indiferent 
de potenţialul contribuabilului (Exodul 30:15) și 
un caracter anticipativ (Numeri 15:19).

Nu în ultimul rând, răspunderea persoanei ca-
re are obligaţia să pretindă și să perceapă taxa este 
primordială în cazul neîndeplinirii obligaţiei de 
plată (2 Cronici 24:6).

Metode de impozitare şi alte elemente de natură tehnică

Este interesant de observat cu câtă minuţiozi-
tate este descrisă în cărţile lui Moise modalitatea 
de stabilire a obiectului impozabil și de determi-
nare a mărimii impozitului (Leviticul 27:30, Deu-
teronomul 14:22).

De asemenea, vom observa că, pentru perce-
perea impozitelor, în vremurile biblice se utiliza 
un instrumentar destul de variat, constând din: 
Ø	metoda plăţii directe, din proprie iniţiativă 

(Geneza 14:20);
Ø	metoda impunerii de către organele fiscale 

(Matei 17:24);
Ø	stopajul la sursă: (Numeri 31:30).

Mai mult, Biblia ne oferă un bogat material 
ilustrativ chiar și pentru exemplificarea elemente-
lor tehnice prin care se caracterizează impozitele, 
respectiv:
Ø	subiectul impozitului: persoana obligată prin 

lege la plata acestuia (Matei 17:25-26);
Ø	suportatorul impozitului, sau plătitorul lui 

(Matei 17:27);
Ø	obiectul impunerii: materia supusă impozi-

tării – venit sau avere (Deuteronomul 14:28; 
Neemia 13:12; Matei 23:23);

Ø	sursa impozitului, din care se achită acesta 
(Leviticul 27:32; Ezechiel 27:15);

Ø	cota impozitului – procentuală sau în sumă 
fixă (Geneza 47:26; 2 Împăraţi 3:4);

Ø	termenul de plată (Geneza 47:24).

* * *
Desigur că rolul primordial al Scripturii este 

acela de a ne îndrepta privirile către jertfa mân-
tuitoare a Domnului Isus Hristos, singura noastră 
speranţă de a primi în dar viaţa veșnică.

Dar, la fel ca pentru israeliţii din vechime, Bi-
blia poate fi și un îndrumar de vieţuire pe acest 
pământ. Într-un asemenea context, porunca Dom-
nului nostru Isus Hristos, adresată urmașilor Săi – 
de a fi un exemplu pentru lumea în mijlocul căreia 
trăiesc – este cât se poate de actuală (Matei 5:16). 

Este un îndemn pe care îl regăsim, aproape 
identic, în epistolele apostolilor Pavel și Petru, 
adresate primelor comunităţi de creștini (Filipeni 
2:15; 1 Petru 2:12).

Ca să nu mai vorbim de faptul că, fiind cu toţii 
„o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, [și] un 
neam sfânt”, avem rolul și obligaţia de a fi îndru-
mători ai concetăţenilor noștri (2 Cronici 19:9-10).

Dincolo de evidenţierea calităţii și a perfor-
manţelor sistemului israelit de impunere, prin-
cipala lecţie a fiscalităţii biblice rămâne: „Daţi 
tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi bi-
rul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama”  
(Romani 13:7). Şi, în primul rând, „daţi dar ceza-
rului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este 
al lui Dumnezeu” (Luca 20:25). n

1 Sistemul de constituire a resurselor necesare autorităţii publice 
prin redistribuirea veniturilor cu ajutorul impozitelor şi taxelor.
2 I. Văcărel, Politici fiscale şi bugetare în România: 1999–2000, 
București, Editura Expert, 2001, p. 40.
3 E. G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 465.
4 Ibidem, p. 462.

Prof. univ. dr. Dan Constantinescu este profesor de economie la 
Universitatea Ecologică București.
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De peste 22 de ani, acest motto constituie în-
demnul care unește studenţii adventiști din 
România în cadrul plăcut al familiei Asociaţiei 

studenţești AMiCUS. 
Când vorbim despre AMiCUS, ne 

place să facem trimitere la dicţionarul 
limbii latine, unde vedem că amicus în-
seamnă  „prieten” sau „iubitor, care ţine 
la cineva, devotat, cu sentimente priete-
nești, prietenos, plăcut…” Însă denumirea 
ofi cială a Asociaţiei AMiCUS a fost pre-
luată din structura de organizare a bise-
ricii pe plan mondial și constituie de fapt 
acronimul englezesc „Adventist Ministry 
to College and University Students” (mi-
siunea adventistă pentru studenţii din co-
legii și universităţi). AMiCUS urmărește 
să răspundă nevoilor spirituale, intelec-
tuale și sociale ale studenţilor adventiști 
din campusurile seculare din întreaga 
lume. În colaborare cu liderii de la dife-
rite niveluri ale bisericii, își propune să 
atingă aceste obiective, oferind un cadru 
de părtășie creștină în care studenţii să se 
pregătească pentru a face faţă provocări-
lor intelectuale care apar în mediul aca-

demic, să dezvolte și să implementeze activităţi 
sociale, educaţionale și culturale atât în campu-
surile unde studiază, cât și în societate, în general. 
Astfel, studenţii reușesc să dobândească abili-
tăţi concrete care contribuie la dezvoltarea lor  
personală.

AMiCUS a pătruns în România în anul 1993, 
când un grup de studenţi ieșeni au pus bazele aso-
ciaţiei studenţești nonguvernamentale, nonprofit 
și apolitice. Scopurile de atunci ghidează și astăzi 
activitatea AMiCUS: întărirea relaţiilor inter-
umane fundamentate pe valorile moral-creștine 
și pe promovarea unor principii de viaţă sănătoa-
se pentru trup, minte și suflet. Ideea a fost prelua-
tă imediat de studenţii din alte centre universitare 
din toată ţara. Astfel, de-a lungul timpului, acti-
vitatea asociaţiei s-a extins în 18 dintre centrele 
universitare din ţară: Arad, Brăila, Brașov, Bucu-
rești, Cernica, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, 
Galaţi, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Sibiu, Sucea-
va, Târgoviște, Târgu Mureș, Timișoara.

După această dezvoltare permanentă, consta-
tăm cu bucurie că anul acesta, la nivel naţional, 
peste 1 000 de studenţi sunt implicaţi ca mem-
bri activi în filialele din care fac parte. În func-
ţie de mărimea, posibilităţile și specificitatea 

AMiCUS        » » » » »  

„HAI SĂ FIM PRIETENI!” 

STUDENȚI
ADVENTIŞTI
MARCEL 
BRÂNDZANIC

AMiCUS URMĂREŞTE 
SĂ RĂSPUNDĂ 
NEVOILOR 
 SPIRITUALE, 
INTELECTUALE 
ŞI SOCIALE ALE 
STUDENŢILOR 
ADVENTIŞTI DIN 
CAMPUSURILE 
SECULARE DIN 
ÎNTREAGA LUME.
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MISIUNE  n    VIZIUNE  n    VALORI

filialei, aceștia organizează diverse 
proiecte, dintre care amintim pro-
iectele sociale (vizite în penitenciar, 
la centre de plasament; organizare 
de programe în centre de bătrâni; 
susţinerea copiilor din medii defa-
vorizate), educaţionale (seminare în 
școli, sesiuni de dezbatere în medi-
ile studenţești, expoziţii de sănătate, 
realizarea de materiale informaţio-
nale pentru promovarea unui stil de 
viaţă sănătos) și culturale (concerte, 
concursuri și cluburi culturale). Prin 
activităţile desfășurate, încercăm să 
răspundem la nevoile comunităţii și 
să le oferim voluntarilor un mediu 
recreativ și atractiv (tabere, excursii 
în ţară și în străinătate, seri tematice 
etc.) în care să se dezvolte spiritual, 
profesional și personal (grupe mici 
de studiu+rugăciune+acţiune, mese 
rotunde, seminare, workshop-uri, 
cluburi de discuţii, coruri etc.).

Având în vedere numărul ma-
re de filiale și diversitatea activităţii 
acestora, pe parcursul acestui an, în 
fiecare lună, la rubrica AMiCUS din 
această publicaţie, vom putea cu-
noaște mai bine fiecare filială. Astfel, 
vom putea spune în fiecare lună: 

„Hai să fim prieteni!” n
 

Marcel Brândzanic este director asociat –  
Departamentul Tineret, Uniunea de Conferinţe.

n  MISIUNE

Ne propunem să stabilim relaţii 
de prietenie în mediile studenţeşti 
şi să oferim oportunităţi în dez-
voltarea personală, având la bază 
principii de viaţă sănătoase pentru 
trup, minte şi suflet. Dorim ca îm-
preună să venim în întâmpinarea 
nevoilor comunităţii prin acţiuni de 
voluntariat şi să Îl descoperim pe 
Dumnezeu, pentru a avea o viaţă 
cu sens.

 

n  VIZIUNE
AMiCUS își propune să răspundă 
nevoilor sociale, intelectuale și spi-
rituale ale studenţilor. Aderăm la 
valorile creștin-morale, pregătind 
studenţii pentru provocările vieţii, 
dezvoltându-le abilităţi sociale și 
manageriale. Le oferim cadrul po-
trivit în care aceștia își dezvoltă 
creativitatea și își pun în practică 
ideile prin acţiuni derulate în folo-
sul comunităţii.

 n  VALORI

A
M
I
C
U
S

ACCEPTARE 
Eşti acceptat aşa cum eşti!

MORALITATE 
Trăieşti frumos!

IMPLICARE 
Eşti schimbarea pe care  
vrei să o vezi în lume!

CURAJ 
Ai curajul de a fi diferit!

UNITATE 
Lupţi pentru ceilalţi!

SĂNĂTATE 
Ai grijă de sănătatea ta!
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AVERTIZAREA 
DIN APOCALIPSA 
ŞI DIN SPIRITUL 

PROFETIC CĂ 
DUPĂ ULTIMA 

DATĂ PROFETICĂ 
PREVĂZUTĂ DE 
DANIEL (1844) 

NU MAI TREBUIE 
SĂ AȘTEPTĂM 

VREUN TERMEN 
ESTE ÎNCĂ 

ÎN VIGOARE 
ȘI ORICE 

ADVENTIST 
ÎNȚELEPT O VA 
LUA LA INIMĂ.

ZIUA ŞI CEASUL MARELUI ADVENT (II)

reflecții        » » » » »  

Cele şapte vremi
După 1844, și unii dintre ceilalți adventiști 

(„de ziua întâi”) au continuat să fixeze date pen-
tru Advent, pentru Armaghedon sau pentru alte 
evenimente escatologice. Charles T. Russel, pio-
nierul „studenților Bibliei” (numiți astăzi Marto-
rii lui Iehova) și urmașii au fixat o serie de date 
între anii 1874 și 1924, dintre care anul 1914 a ră-
mas reprezentativ în teologia lor până astăzi. 

Sursa „biblică” pentru acest calcul o constituie 
cele șapte vremi din Daniel 4:25, una din referințele 
lui William Miller. La o citire atentă a textului, ni 
se spune clar despre acea profeție că s-a împlinit în 
întregime în șapte ani din viața regelui babilonian 
(Daniel 4:28). Dar premisele greșite ale alegorizării 
și tipologizării forțate i-au dus, mai întâi pe Miller, 
apoi pe urmașii lui, la socoteala următoare: 

Copacul din vis l-ar putea reprezenta nu doar 
pe Nabucodonosor, ci și împărăția Babilonului, 
însă nu doar Babilonul istoric, ci și Babilonul 
profetic, figurat, ale cărui cap și trup le găsim în 
visul din Daniel 2. În mod miraculos, cei șapte 
ani de nebunie ai regelui Babilonului, înțeleși ca 
ani apocaliptici (după codul zi-an), adică 7x360 =  
2 520 ani, sunt aplicați la timpul stăpânirii stră-
ine asupra Ierusalimului („vremea neamurilor”,  
cf. Ezechiel 30:3). 

După Miller, începutul perioadei ar fi fost oda-
tă cu întemnițarea regelui Manase în Babilon (677 
î.Hr.), iar sfârșitul ar fi fost în 1843–1844, când 
Domnul urma să ia Babilonului stăpânirea lumii. 
După studenții lui Russel, începutul ar fi fost la 
căderea Babilonului, în anul 607 î.Hr., iar sfârșitul 
în 1914, când Isus Şi-ar fi primit împărăţia în cer,  
inaugurând un fel de guvern spiritual, prin ad-
ministraţia Martorilor lui Iehova de la Brooklyn. 
Ambele fantezii sunt însă greșite de la un cap la 
altul. Anul întemniţării lui Manase este necunos-
cut și, chiar dacă s-ar cunoaște, are o vagă legătură 
cu subiectul. Iar anul căderii Ierusalimului a fost 
587/586 î.Hr., nu 607. Vasalitatea Ierusalimului faţă 
de Babilon, cu cei 70 de ani de exil socotiţi de Da-
niel (9:2), a început în anul 605 î.Hr. În anul 1843, 

nu s-a împlinit fericita speranță, iar, dacă în 1914 
Hristos a început să guverneze în cer, lăsând lumea 
la cheremul credincioșilor, este păcat că acest gu-
vern spiritual nu are niciun rezultat practic.

Unii dintre credincioșii noștri au revenit la 
„harta” millerită din 1843, sub cuvânt că, dacă 
a fost confirmată de Ellen White, înseamnă că 
toate detaliile din ea ar fi corecte, inclusiv ideea 
că „[jertfa] necurmată” ar fi Roma păgână, care 
și-ar fi încheiat dominația de 666 de ani în anul 
508 d.Hr., și că cele șapte vremi din Daniel 4 s-au 
încheiat în 1844. Dar, în timp ce profețiile crono-
logice din Daniel 8:14; 9:24-27; 12:7-12 sunt seri-
oase, interpretarea millerită era în esență corectă 
și merită preocupările oricărui cercetător al Bibli-
ei, celelalte calcule millerite sunt simple relicve, 
sfinte moaște, care nu aduc nicio vindecare.    

1 260 de ani până când?
De curând, unii credincioși au început să re-

calculeze cei 1 260 de ani reflectați în profețiile 
din Daniel și Apocalipsa, pe temeiul codului zi-
an (Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsa 11:2-3; 12:6,14; 
13:5). În contrast cu cei care acceptă și moaștele 
unor interpretări millerite de mult depășite, aceș-
tia recalculează totul. Realizarea celor 1 260 de 
ani în perioada supremaţiei papale (538–1798), 
o interpretare care stă în picioare de secole, este 
revizuită pe motivul că nicio autoritate în istorie 
nu expune explicit această perioadă.

Autorii acestei noi socoteli, care sunt fraţi în 
Domnul și cred în revenirea Lui pe curând, susţin 
că istoria reală ar fi alta: că începutul suveranită-
ţii papale ar fi fost în anul 754, prin urmare, cei  
1 260 de ani s-ar încheia, foarte relevant pentru 
noi, în anul 2014. De curând, data a fost revizuită, 
s-a schimbat de la 754 la 755, așa că urmează un 
nou termen de așteptare. Cu asemenea calcule, nu 
ne plictisim, dar nici nu ne sunt de vreun ajutor. 

Scrierile istorice obișnuite se referă la existen-
ța statului papal (statelor papale), începând cu 
Do nația Pepiniană (754–756), iar anul 1870 este 
men ționat ca termenul desființării statului bise-
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ricesc. Aceste date sunt coerente în sine, dar sunt 
insuficiente și incomplete. În anul 1870, a avut 
loc ultima desființare a statului papal, în timp ce 
prima desființare, cea mai spectaculoasă și mai 
semnificativă, a avut loc în 1798, imediat după 
Revoluția franceză și după încetarea dominației 
papalității asupra Europei. 

Au urmat apoi alte desființări succesive, în 
anii 1809, 1849, 1870, iar când a fost ultima dată 
reînființat statul papal sub numele de Cetatea Vati-
canului, a primit cel mai mic teritoriu (1929). Între 
anii 1798 și 1870, statul papal fiind lovit în mod 
repetat și papalitatea fiind tot mai respinsă pe plan 
politic, papalitatea nu mai avea nicio relevanță ca 
mare persecutor. Cu atât mai puțin, din 1929 și 
până astăzi, papalitatea nu dovedește ferocitatea 
specifică perioadei 538–1798. „Rana de moarte”, 
primită odată cu Revoluția franceză și accentuată 
de revoluțiile seculare ulterioare, nu s-a vindecat 
încă. Acțiunile actuale ale papalității în relație cu 
lumea sunt pur culturale și diplomatice. Politica 
actuală a Vaticanului se dezice oficial de filosofia 
totalitară care a antrenat în trecut violență și văr-
sare de sânge, iar Biblia este nu doar pusă în mâna 
poporului, în traduceri serioase, ci papalitatea în-
deamnă chiar la citirea zilnică a Scripturii.

Dar a fost anul 754 cu adevărat începutul 
suveranității papale? Când vorbim de perioade 
foarte lungi, de felul celor 1 260 de ani, un stat, ori-
care ar fi el, nu-și păstrează același tip de existență 
în mod unitar pe tot parcursul. Dacă statul papal 
clasic a început în anii 754, se poate afirma că, 
la data aceea, papalitatea era un „corn mare”, nu 
unul mic, așa cum se prevedea în Daniel 7. Exis-
tă multe dovezi istorice în sprijinul afirmației că 
suveranitatea papală (puterea temporală sau sta-
tală a papilor), că înaintea statului papal a existat 
o suveranitate teritorială peste alte zone italiene, 
principalul teritoriu fiind numit Ducatul Papal. 

Potrivit cu datele existente chiar și pe site-ul 
Vaticanului,1 realitatea politică a statului papal are 
următoarele origini:

În secolul al IV-lea, biserica a primit mul-
te donații în teritorii (moșii sau feude), dar ea 
deținea toate aceste patrimonii ca proprietar pri-
vat, și nu ca entitate suverană. În secolul al V-lea, 
organizația bisericii din Italia și papa – episcopul 
Romei și capul ei – și-au afirmat deschis primatul 
spiritual asupra întregii biserici.

Semințele statelor papale ca entitate politi-
că suverană au fost plantate în secolul al VI-lea. 
Imperiul, cu centrul la Constantinopol, a lansat o 
recucerire a Italiei, care a durat aproape douăzeci 
de ani [535–554] și a devastat structurile politice 
și economice ale Italiei. La sfârșitul acestor răz-

boaie, au intrat în peninsulă, dinspre nord, longo-
barzii și au cucerit o mare parte din țară. 

În secolul al VII-lea, autoritatea imperială răsă-
riteană se limita în mare parte la o bandă diagonală, 
așa-numitul coridor Roma-Ravenna, care se întin-
dea de la Ravenna (sediul exarhului, reprezentantul 
imperial) până la Roma și în sud, până la Napoli 
(the „Rome-Ravenna corridor”), plus anumite en-
clave de pe coastă. În timp ce puterea imperială era 
reprezentată nominal la capătul de nord-est 
al acestor teritorii, papa, fiind cel mai mare 
proprietar de pământuri și cea mai presti-
gioasă figură din Italia, în lipsa unei alter-
native mai bune, a preluat o mare parte din 
autoritatea guvernatoare pe care bizantinii 
nu erau în stare s-o păstreze, pentru a pro-
teja domeniile din jurul cetății Romei. 

Astfel, în timp ce papii au rămas supuși 
ai Imperiului Răsăritean (Bizantin), Du-
catul Romei, un teritoriu care coincidea 
cu provincia modernă Lazio, a devenit în 
mod practic un stat independent, guvernat 
de papă (sublinierile ne aparţin).

La acestea nu mai avem de adăugat de-
cât că, în anul 554, împăratul Justinian a  
confirmat situaţia politică din Italia, după ce 
o eliberase de ostrogoţi, Roma și teritoriile 
din sud fiind eliberate deja din anul 538. De 
asemenea, această intrare aparent modestă a pa-
palităţii pe scena politică este semnificativă și prin 
publicarea legilor lui Justinian, din anul 534, care îl 
declarau pe papă „capul tuturor sfintelor biserici” și 
corectorul ereticilor. În anul 1698, teologul englez 
Drue Cressener a fost primul care a calculat corect 
perioada de 1 260 de ani, afirmând că ea se va sfârși 
„cu puţin înainte de anul 1800”, ceea ce s-a și întâm-
plat, la 109 ani după publicarea interpretării lui.2

În concluzie, nu putem accepta calculul 
754/756 – 2014/2016 pentru cei 1 260 de ani, de-
oarece, între anii 1798 și 2015, papalitatea nu a 
fost nicidecum în „război” efectiv cu „sfinţii”, și 
pentru că începuturile modeste ale suveranităţii 
papale (un „corn mic”) sunt în secolul al VI-lea, 
mai precis din anul 538, și nu din anii 754–756.

Avertizarea din Apocalipsa și din Spiritul Pro-
fetic că, după ultima dată profetică prevăzută de 
Daniel (anul 1844), nu mai trebuie să așteptăm 
vreun termen este încă în vigoare și orice adven-
tist înțelept o va lua la inimă. Chiar dacă Isus ar 
veni în anii imediat următori (să dea Dumne-
zeu!), aceasta nu ar fi ca împlinire a unui termen 
profetic. Să ne ferim să căutăm ceea ce nu a des-
coperit Dumnezeu nimănui, nici chiar Fiului. n

Florin Lăiu este profesor de Biblie la Institutul Teologic Adventist.
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CHIAR DACĂ ISUS  
AR VENI ÎN ANII 

IMEDIAT URMĂTORI 
(SĂ DEA DUMNEZEU!), 

ACEASTA NU AR FI  
CA ÎMPLINIRE A UNUI 

TERMEN PROFETIC.

1 A se vedea la adresa 
http://vatican.com/
articles/popes/the_ 
papal_states-a70 .
2 Drue Cressener, 
The Judgements of 
God upon the Roman 
Catholick Church, 
London, 1689. Reedi-
tată în 1990. Verificaţi 
titlul la adresele www.
amazon.com și https://
archive.org/details/
CressenerDrue.A 
DemonstrationOf 
TheFirstPrinciples 
OfTheProtestant.
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Alina Chirileanu 
este director 
asistent în cadrul 
Departamentului 
Copii, Uniunea de 
Conferinţe.

1. Completaţi spaţiile libere după codul dat și veţi descoperi  
o dorinţă a lui David, care sperăm să fie și a voastră! 

Cod: 
(1=p; 2=r; 3=I; 4=c; 5=e; 6=î; 7=n; 8=v; 9=ă; x=ț; y=t; z=u; 0=l)

Eu sunt robul tău; dămi _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                       1 2 3 4 5 1 5 2 5
ca să cunosc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tale
                     6 7 8 9 x 9 y z 2 3 0 5       

MIELUŞEII
TURMEI
ALINA
CHIRILEANU

„FIINDCĂ  
MĂ IUBEŞTE”,  
ZICE DOMNUL,  
„DE ACEEA  
ÎL VOI IZBĂVI;  
ÎL VOI OCROTI,  
CĂCI CUNOAŞTE 
NUMELE MEU.”
(PSALMII 91:14)

2. Scrieţi în spaţiile punctate din ce capitol  
al cărţii Psalmii fac parte versetele scrise mai jos  
și apoi memoraţi-le! Pentru a verifica dacă aţi completat bine, totalul cifrelor care 
formează capitolele cărţii este 840.

 a. Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!” _ _ _

 b. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi...  _

 c. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască fraţii împreună! _ _ _

 d. Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. _ _

 e. Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul? _ _ _

 f. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele 
Dumnezeului lui Iacov. _ _

 g. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum! _ _ _

 h. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul în Locașul Lui cel Sfânt,  
lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! _ _ _

 i. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. _ _ _

 j. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește  
lucrarea mâinilor Lui. _ _

Răspunsuri:  1. Psalmii 119:125 – pricepere; învăţăturile
 2. a.122; b.1; c.133; d.23; e.121; f.20; g.124; h.150; i.127; j.19.
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La data când citiţi aceste rânduri, Adunarea Generală 
Extraordinară a Uniunii va fi trecut, iar dumneavoas-
tră cunoașteţi deja numele noului președinte al Uni-

unii Române. De regulă, în ultima adresare se prezintă 
un raport și se fac urări. Întocmirea unui raport, chiar și 
după doar 20 de luni, mă poartă prin registre diferite ale 
lucrului nostru. M-aș putea opri la cifre, statistici și dia-
grame sau aș începe cu o retorică similară filosofiei antice. 
Punctul de echilibru pe această coordonată a alternative-
lor discursului îl aflăm prin analiza obiectivă și detașată a 
strategiei și direcţiilor propuse și prin identificarea inter-
venţiei Providenţei în toate activităţile desfășurate. Coe-
ziunea celor două perspective debutează cu recunoștinţa, 
pentru că ori de câte ori trec prin faţa monumentelor de 
aducere-aminte, mă plec smerit în faţa lui Dumnezeu și-I 
mulţumesc pentru har. Mă oblig înaintea Binefăcătorului 
să-mi deschid gura și să vestesc lauda pentru El. 

Sunt dator faţă de Dumnezeu pentru: harul de a fi fost 
chemat, în aprilie 2014, la o slujire de mare responsabi-
litate; harul de a fi purtat în rugăciune și faptă destinele 
cerești și pământești a zeci de mii de credincioși din ţară 
sau din diaspora; harul de a fi umblat cu rost pe drumurile 
patriei și de a fi poposit în bisericile acestei binecuvânta-
te Uniuni sau în casele credincioșilor; harul de a fi lucrat 
alături de dumneavoastră (slujbași și pastori), împreună 
cu credincioșii pe care îi reprezentaţi; harul de a fi primit 
din partea conducerii Diviziunii foarte multă încredere și 
prietenie, împreună cu sprijin concret; harul de a găsi în 
colegii mei de la Uniune și de la Conferinţe și în membrii 
Comitetului Executiv elemente comune de frăţie, colabo-
rare și chiar prietenie pentru totdeauna și, nu în ultimul 
rând, harul de a fi avut cel mai aproape de mine familia, 
credincioasă Domnului și plină de înţelegere. 

Într-un număr precedent al Curierului, am aruncat o 
privire retrospectivă peste primul an de mandat, ca un răs-
puns la întrebarea: „Ce aţi făcut voi acolo, la Uniune?” Re-
memorarea activităţilor și a deciziilor din această perioadă 
L-a scos în evidenţă pe Dumnezeul Atotputernic, nelimi-
tat de darnic, preocupat personal de dezvoltarea capaci-
tăţilor noastre misionare și îngăduitor cu neputinţele sau 
greșelile noastre. Vreau să vorbesc însă și despre oameni și 
să vă spun, din ceea ce am gustat în acest an, că în timp ce 
unii detestă cuvântul „echipă” și consideră că acesta se mai 
întâlnește doar în dicţionar, cu grupul de colegi/colege de 
la Uniune am format o echipă cu care am realizat mun-
ca pentru Domnul în acest interval. Nu vreau să închei 
acest paragraf fără să vă mulţumesc dumneavoastră, iubiţi 
credincioși, pentru marile bucurii pe care mi le-aţi oferit. 

Întâlnirile de Sabat cu dumneavoastră, după săptămâni de 
lucru cu program extenuant, mi-au adus desfătare și cre-
dinţă. Se vedea, probabil, în scurtele mele rapoarte lunare 
de activitate cât de încântat eram de tot ce descopeream 
în biserici și printre credincioși. Vă 
mulţumesc tuturor, surori și fraţi, 
pentru străduinţa sinceră și volun-
tară spre binele bisericii Domnului 
nostru. În faţa binecuvântărilor din 
aceste 20 de luni, în care am des-
coperit grija lui Dumnezeu pentru 
biserica Sa, „...n-aș îndrăzni să po-
menesc niciun lucru pe care să nu-l 
fi făcut Hristos” (Romani 15:18). 

Recunoaștem că înfăptuirile nu 
sunt potrivite cu dorinţa Domnului 
pentru aceste vremuri. Simţămân-
tul nevredniciei și al mărturisirii 
neîmplinirilor trebuie să se trans-
forme în duh de pocăinţă și mobili-
zare pentru lucru viitor. Momentul 
de faţă este doar un popas în eva-
luarea obiectivelor. Multe dintre 
cele propuse nu pot fi cuantificate decât în termenii ce-
rului, devenind preocupare pentru următorul președinte. 
Am făcut și greșeli. Ce să mai spunem când „totul este 
gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem 
de-a face” (Evrei 4:13)? Fără dorinţa de a învăţa din toa-
te greșelile, nimeni nu va deveni vreodată priceput. A fi 
președintele Uniunii Române nu este un lucru de apucat. 
Dar, așa cum a spus Robert Schuler: „Mai degrabă încerc 
să fac ceva uriaș pentru Dumnezeu, chiar dacă pot greși, 
decât să nu-mi propun nimic și să reușesc.”  Greșelile pot 
sufoca uneori spiritul cel bun. Încurajarea vine și prin cu-
vintele lui E. G. White: „Ai făcut greșeli? Nu lăsa ca aces-
tea să te descurajeze. Domnul poate îngădui să faci greșeli 
mici, cu scopul de a te salva de la a face greșeli mai mari.”  
(E. G. White, In heavenly places, p. 124)

Anul 2016 a început cu un nou președinte la Uniu-
ne. Îi urez acestui distins coleg să se bucure măcar de tot 
atâtea binecuvântări câte mi-a oferit și mie Domnul în 
această responsabilitate. Şi tuturor vă urez ca mandatul 
2014–2019 să fie atipic până la capăt, adică să se sfârșeas-
că înainte de 2019, prin revenirea Domnului. Amin. 

Întotdeauna al vostru, Marius Munteanu. n

Marius Munteanu este director al Departamentului Educaţie în cadrul  
Diviziunii Inter-Europene.
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CEA MARE.” 
(PSALMII 40:9,10)
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