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Miracolul unității în diversitate		« 	Curierul	Adventist

@

Doar un miracol poate metamorfoza diversita-
tea în armonie și binecuvântare. Diferențele, 
în general, iar cele etnice, în mod special, in-

duc uneori o stare de prudență și chiar o atitudi-
ne de distanțare. Dacă există un loc unde este de 
așteptat ca diversitatea etnică să fie doar un avan-
taj, acesta este biserica noastră. 

Ca popor al Bibliei, avem pentru acest domeniu 
repere foarte clare. Lui Avraam, Dumnezeu i-a re-
velat profilul familiei celor mântuiți: „Toate familiile 
pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 
12:3). În Isaia stă scris: „Casa Mea se va numi o casă 
de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56:7). 
Revărsarea Duhului Sfânt are loc într-un asemenea 
context: „Şi toți s-au umplut de Duh Sfânt și au înce-
put să vorbească în alte limbi” (Faptele 2:4). Întreita 
solie îngerească îi are în vedere pe toți: „Şi am văzut 
un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o 
Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuito-
rilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, 
oricărei limbi și oricărui norod” (Apocalipsa 14:6).

La nivel global, Biserica Adventistă este activă în 
215 țări și teritorii. Sunt încă 22 de zone declarate 
oficial închise, însă mărturia personală și mijloacele 
mass-media operează și acolo. Adventiștii de ziua a 
șaptea sunt grupul religios din SUA cel mai divers 

din punct de vedere rasial și etnic. Un raport realizat 
de Pew Research Center îi clasează pe adventiști pe 
primul loc, cu un punctaj de 9,1, urmați de musul-
mani (8,7) și martorii lui Iehova (8,6). (cf. Adventist 
Review, 27 mai 2015). 

Avem o identitate care transcende 
orice graniță etnică sau culturală: „Nu 
mai este nici iudeu, nici grec, (...) fiindcă 
toți sunteți una în Hristos Isus” (Galateni 
3:28). Iar fericita noastră nădejde ne poar-
tă tot spre o comunitate multietnică: „Şi 
cântau o cântare nouă și ziceau: «Vrednic 
ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci 
ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru 
Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din 
orice seminție, de orice limbă, din orice 
norod și de orice neam»” (Apocalipsa 5:9).

Pentru Sabatul grupurilor etnice, în 
acest număr este prezentă frățietatea 
ucraineană. În viitor, ne vom întâlni și cu celelalte 
culori etnice ale familiei noastre de credință, pen-
tru a păstra viu între noi curcubeul armoniei, prin 
Duhul Sfânt. n

Teodor Huțanu este redactorul-șef al revistei  
Curierul Adventist.

editorial       » » » » »  

MIRACOLUL UNITĂȚII ÎN DIVERSITATE

ORICĂRUI 
NEAM

TEODOR
HUȚANU

„CASA MEA SE VA 
NUMI O CASĂ DE 

RUGĂCIUNE PENTRU 
TOATE POPOARELE.” 

(ISAIA 56:7)

Redeșteptare și reformă		« 	Curierul	Adventist 3 

Puterea Cuvântului

Pretutindeni unde Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat 
cu credincioșie, rezultatele care au urmat au confirmat originea 
lui divină. Duhul lui Dumnezeu a însoţit solia slujitorilor Săi, iar 
cuvântul a avut putere. Păcătoșii și-au simţit conștiinţa trezită. 
„Lumina care luminează pe orice om venind în lume” a iluminat 
încăperile ascunse ale sufletului lor. (...) 

Lucrurile pe care odinioară le urau, acum le iubeau, iar lucru-
rile pe care cândva le iubeau, acum le urau. Cel mândru și încre-
zut în sine a ajuns blând și umil cu inima. Cel arogant și înfumurat 
a ajuns serios și modest. Cel dispreţuitor a ajuns respectuos, beţi-
vul a ajuns sobru și desfrânatul a ajuns curat. Modele deșarte ale 
lumii au fost părăsite. (...)

Înviorările au adus o adâncă cercetare a inimii și umilinţă. 
Ele s-au caracterizat prin apeluri solemne către păcătoși, pline 
de milă pentru cei răscumpăraţi prin sângele lui Hristos. Bărbaţi 

și femei se rugau și se luptau cu Dumnezeu în rugăciune pentru 
mântuirea sufletelor. Roadele acestor înviorări se vedeau în sufle-
tele care nu se dădeau înapoi de la renunţare la sine și sacrificiu, 
ci se bucurau că erau socotite vrednice să sufere ocară și necaz 
pentru Hristos.

Oamenii vedeau o schimbare în viaţa acelora care mărturi-
seau numele lui Isus. Societatea era câștigată prin influenţa lor. 
Ei adunau cu Hristos și semănau în Duhul, pentru a culege viaţa 
veșnică. Acesta este rezultatul lucrării Duhului lui Dumnezeu. Nu 
există nicio dovadă de adevărată pocăinţă dacă nu se produce o 
reformă. (...)

Acestea erau efectele care se vedeau în anii ce au urmat peri-
oadelor de trezire religioasă din trecut. Judecaţi după roadele lor, 
despre ei se știa că erau binecuvântaţi de Dumnezeu în salvarea 
oamenilor și înălţarea omenirii.

(Ellen White, Tragedia veacurilor, pp. 461–462  
(citat în Adevărata redeşteptare, pp. 15–16).

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

R R
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ÎNŞELAȚI DE MASS-MEDIA

departamente   » » » » »  

Timp de milenii, omenirea a trăit cu o sete după 
mai multă cunoaștere. Unele din cele mai ma-
ri invenţii (cum ar fi alfabetul, scrisul, tiparul, 

mijloacele moderne de comunicare), dar și revo-
luţii (Reforma, Renașterea) se datorează acestei 
alergări după descoperirea adevărului. La capătul 

acestor prefaceri istorice, când lumea civi-
lizată a ajuns la așa-numita democratizare 
a informaţiei, se pare că am trecut de la 
penuria informaţională la o veritabilă in-
flaţie, în care dificultatea nu mai constă 
în accesul la informaţie, ci în deosebirea 
celei de calitate. 

Așadar, cum putem să filtrăm acest uriaș vo-
lum de informaţii cu care ne bombardează diferi-
tele mijloace de comunicare? Şi, în același timp, 
cum putem să evităm pericolele pe care le aduce 
acest tip de comunicare?

Rolul mass-mediei
Un prim set de răspunsuri îl putem găsi în aș-

teptările pe care le avem faţă de mass-media. Presa 
de azi nu mai e doar un furnizor de știri și informa-
ţii relevante sau un „câine de pază al democraţiei”, 
ci ea își atribuie dreptul de a interpreta știrile, de a 
emite judecăţi de valoare cu privire la cele relatate. 
Pe platforma ei, indivizi și grupuri își exprimă opi-
niile și încearcă să influenţeze percepţia publicu-
lui. Şi, cel mai important, funcţia de divertisment a 
mass-mediei a devenit caracteristica ei dominantă. 
În acest context, întrebările pe care trebuie să și le 
pună consumatorii de media sunt următoarele: In-
formaţiile pe care le primesc sunt realităţi obiective 
sau reflectă interpretarea cuiva? Cât de mult sunt 
influenţat de mass-media în alegerea valorilor me-
le? Cât de independente sunt canalele pe care le ur-
măresc? Cine le finanţează? Ce scopuri urmăresc? 
Evit eu divertismentul atunci când caut informaţii 
veridice despre un anumit subiect?

Forme de manipulare
În al doilea rând, ar trebui să cunoaștem prin-

cipalele forme de manipulare în comunicarea 
publică și să încercăm să le recunoaștem și să le 
evităm. 
a. Zvonul este o informaţie de interes public 

care este prezentată ca adevărată, fără ca ea 
să poată fi verificată. Atunci când avem de-a 

face cu un zvon, trebuie să rezistăm tentaţiei 
de a-l da mai departe până ce nu am reușit să 
îi verificăm corectitudinea.

b. Dezinformarea reprezintă difuzarea voită de  
informaţii false, cu scopul de a induce în 
eroare. O regulă de bază la acest capitol e că 
orice informaţie trebuie să se bazeze pe două 
sau mai multe surse verificabile.

c. Propaganda este o activitate sistematică de pro-
movare a unor idei aparţinând diferitelor grupe 
sociale, cu scopul de a forma anumite atitudini 
și comportamente. Pentru că propaganda ţin-
tește nivelul afectiv al omului, trebuie să rezis-
tăm atât tentaţiei de a evita părerile contrare, cât 
și plăcerii de a fi aprobat de cei din jur.

Alte tehnici de manipulare des întâlnite în 
presă sunt: apelarea la naţionalism, asocierile de-
nigratoare (de tipul „misionarii sunt americani, 
deci sunt spioni”), găsirea unui „ţap ispășitor” 
(un funcţionar este vinovat pentru greșelile unui 
demnitar), distragerea atenţiei de la un subiect 
printr-un alt subiect artificial, intoxicarea (repe-
tarea unui neadevăr până se creează impresia că 
e adevăr), apelul la consens (prezentarea opiniei 
personale ca fiind una împărtășită la modul gene-
ral), demonizarea opoziţiei (cei care se opun sunt 
trădători de ţară), apelul la frică (dacă se votează 
ceva, va urma un dezastru) etc.

Regretatul Umberto Eco spunea că „civilizaţia 
democratică se va salva doar dacă va face din lim-
bajul imaginii un stimul al reflecţiei critice, și nu 
o invitaţie la hipnoză”1. La nivel individual, șan-
sa noastră de a supravieţui tentaţiilor propuse de 
mass-media este de a analiza cu atenţie informa-
ţiile ce ne parvin și de a rezista activ la tendinţele 
de manipulare care se ascund în spatele comuni-
cărilor în masă. Pentru că putem fi de acord cu 
George Bernard Shaw, care spunea: „Feriţi-vă 
de cunoașterea falsă; este mai periculoasă decât 
ignoranţa.”2 n

Erik Csergezan, director al Departamentului Comunicare, Confe-
rinţa Banat. 

1 Umberto Eco, Can Television Teach? in The Screen Education, 
The Society for Education in Film and Television, Glasgow, 1979, 
p. 12.
2 George Bernard Shaw, Man and Superman, Cambridge, The 
University Press, 1903, p. 230.

ŞANSA 
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PROPUSE 
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MEDIA ESTE 
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CU ATENŢIE 
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DE MANIPULARE 
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ÎN SPATELE 
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ÎN MASĂ.
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ERIK  
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Cu trecerea anilor, urbea situată pe malul râu-
lui Crișul Repede a captivat inimile multor 
localnici, dar și ale vizitatorilor deopotrivă. 

Pastorul Huenergardt, în timpul activității sale 
misionare în zona de vest a țării, n-a ocolit Ora-
dea, unde în urma slujirii sale, în 1914, aveam 
deja 14 adventiști. Datorită spiritului misionar 
al comunității bilingve – actuala comunitate „A” 
din Oradea –, în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, în partea cealaltă a orașului se formează 
o nouă grupă. Adunările aveau loc în casa unei 
credincioase, pe strada Episcopiei (din 1943), iar 
începând cu anul 1949, grupa a închiriat o casă 
pe strada Pescarilor, unde până atunci funcționa 
o cârciumă. Era perioada când fratele Moldovan 
Wilhelm își începea activitatea de lucrător biblic 
în Oradea. În această adunare s-a format biserica 
locală de limba maghiară și tot aici s-a format și 
corul bisericii, sub îndrumarea fratelui Koós Tibor. 

În anul 1952, prin contribuția semnificativă 
a pastorului Gálfi Lajos și a prezbiterului Szabó 
Sándor, a fost cumpărat grajdul firmei de Pompe 
funebre „Weisman”, – str. Academiei nr. 9 – care 
ulterior devine casa de rugăciune a bisericii lo-
cale „B” Oradea. Când pastorul Gálfi împreună 
cu membrii comunității au intrat prima dată în 
incinta imobilului proaspăt cumpărat, au izbuc-

nit în plâns, dar au și cântat imnul „Mare ești Tu, 
Doamne”. După amenajarea spațiului însă, finali-
zată în 1955, casa de rugăciune și-a dobândit ac-
tualul stil arhitectural, cu tavan boltit.

Pe parcursul anilor, comunitatea s-a dezvoltat 
spectaculos, în anii '80 ajungând la 180 de mem-
bri. În momentul de față, din păcate, numărul 
membrilor a scăzut la 135, dar și așa este cea mai 
mare comunitate a singurului district maghiar al 
Conferinței Banat. Suntem conștienți de faptul că 
responsabilitatea misiunii în mediul populației 
de etnie maghiară în zona Crișanei și Banatului 
ne revine, drept pentru care cerem ajutorul lui 
Dumnezeu pentru a putea împlini această misiu-
ne. Corul bisericii are un rol important în această 
însărcinare. Utilizăm și tehnică modernă în misi-
une: serviciile noastre divine sunt transmise onli-
ne, pâinea și apa vie ajungând în felul acesta și în 
casele oamenilor. 

În acești 70 de ani, sub îndrumarea a 17 pastori 
și 28 de dirijori de cor, am acumulat foarte multe 
experiențe frumoase. Azi ne rugăm ca Dumnezeu 
să ne trezească din somnul laodiceean, ca să pu-
tem purta stindardul adevărului, așteptând reve-
nirea Mântuitorului nostru drag. 

Verebi László, pastorul districtului Oradea „B”. 

COMUNITATEA „B” (EDEN), ORADEA 

Să ne cunoaştem familia adventiStă

Guatemala, una dintre cele mai frumoase țări 
din America Centrală, cu un teritoriu de  
108 889 km2 și o populație de peste 15 milioane 

de locuitori, are un nivel foarte ridicat al analfabe-
tismului, al sărăciei și al mortalității infantile. Fost 
centru al civilizației Maya, teritoriul a fost cucerit 
de Spania în secolul al XVI-lea, recâștigându-și 
independența abia în 1821. Limba oficială este 
spaniola, dar se mai folosesc și peste 20 de dialecte 
maya. Spaniolii au adus cu ei catolicismul, multă 
vreme religia majoritară a țării. În ultimii ani a 
crescut și numărul cultelor protestante. Numeroa-
se practici din vechea cultură maya s-au amestecat 
cu creștinismul și au reușit astfel să supraviețuiască.

Primii adventiști care au lucrat pe acest terito-
riu au fost E. L. Cardey și C. A. Nowlen, care au 
înființat, în 1908, o școală de limba engleză, cu 7 
profesori. Aceștia au constituit nucleul primei școli 
de Sabat din orașul Guatemala. În 1948, a început 
lucrarea printre indieni, prin organizarea unei școli 
de către Moises Tahay. Ca urmare a eforturilor sale, 

au fost organizate 12 biserici, 14 grupe și mai mul-
te Şcoli de Sabat, mai ales datorită implicării unor 
misionari convertiți dintre indieni. În 1962, a fost 
deschisă prima clinică rurală, un model de succes 
pentru alte inițiative medicale în această zonă. 

Astăzi, în Guatemala sunt peste 235 000 de 
membri adventiști, care se închină în fiecare Sabat 
în peste 850 de biserici și în 260 de grupe. Anual, 
aproape 13 000 de noi credincioși se alătură Biseri-
cii Adventiste. Mulți pastori din regiune au districte 
de peste 25 de biserici, iar membrii comunităților 
locale sunt implicați activ în misiune și în slujirea 
semenilor. Pe lângă numeroasele campanii misio-
nare, organizate pe tot cuprinsul țării, biserica de 
aici a deschis 27 de școli locale și secundare. Une-
ori, zelul și dedicarea pastorilor locali îi transformă 
în ținte pentru cei care nu le împărtășesc credința. 
În ultimii 10 ani, peste 100 de familii adventiste 
au suferit de pe urma persecuției, iar unii dintre 
credincioși chiar au plătit cu viața statornicia lor.

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

GUATEMALA

Să ne cunoaștem familia adventistă		« 	Curierul	Adventist
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OAMENI CARE, ÎN 
CONDIȚIILE DIN 

ROMÂNIA, NU AR FI 
CĂLCAT NICIODATĂ 

ÎNTR-O BISERICĂ 
ADVENTISTĂ 

VIN ȘI ASCULTĂ 
CUVÂNTUL LUI 

DUMNEZEU, MÂNAȚI 
DE DORUL DE A 

AUZI VORBINDU-SE 
ROMÂNEȘTE. 

ROMÂNII ADVENTIŞTI DIN FRANȚA 

diaspora     » » » » »  

În Franța sunt șase biserici adventiste românești, 
toate, ipostaze ale comunității adventiștilor ro-
mâni din Regiunea Pariziană. Trei se găsesc în 

zona metropolitană a Parisului (bisericile: Grenelle, 
Trocadéro și Place d’Italie), iar trei s-au format în 
comunele (orașele) din periferia imediată (bise-
ricile din Vincennes, Alfortville și Pantin). Peste  
1 000 de credincioși se întâlnesc săptămânal în cele 
șase spații închiriate de la alte biserici protestante 
(reformați, luterani și armeni evanghelici). 

Începuturi timide
Istoria comunității române începe în 1990, când 

un prim grup de adventiști români se in sta  lea ză în 
Biserica Adventistă din Neuilly-sur-Seine – cel mai 
bogat oraș din Franța. Neuilly-sur-Seine a devenit, 
începând cu domnia lui Ludovic Philippe (1830), 
zona rezidențială favorită a celebrităților pariziene. 
Odată cu reinstaurarea imperiului de către Napole-
on al III-lea (1852), în Neuilly se instalează o comu-
nitate engleză importantă, for mată din grădinari, 
guvernante, valeți, cameriste, profesori. Aproape 
toți erau angajați de către aristrocrația de la curtea 
imperială sau de oamenii de afaceri ai Franței din 
«la Belle Epoque». În a doua jumătate a veacului al 
XIX-lea, relațiile dintre Franța și Imperiul Britanic 
se schimbă radical: din inamici seculari, cele două 

puteri se leagă din ce în ce mai cordial, în ciuda 
rivalităților coloniale încă prezente. O dovadă a 
apropierii este decizia luată de Napoleon al III-lea 
de a construi la Neuilly-sur-Seine o biserică an-
glicană pentru comunitatea de emigranți englezi. 
Arhitecți francezi sunt trimiși în Anglia să se inspi-
re, pentru a realiza o construcție în spirit britanic. 
Cu sprijinul statului francez și al câtorva dona-
tori generoși (printre care un străbun al prințesei  
Diana, contele Spencer), biserica este ridicată și 
ina ugurată după abdicarea lui Napoleon al III-lea. 
Timp de 70 de ani, aici, comunitatea engleză a găsit 
în fiecare duminică un colț din țara natală.

În 1940, Parisul este ocupat de germani, iar 
englezii sunt repatriați în totalitate. La termina-
rea războiului, biserica rămâne închisă din lipsă 
de credincioși. Ea devine o povară în plus pentru 
statul francez, care trebuia să îngrijească clădirea 
declarată «monument istoric». Un adventist, Jean 
Nussbaum, președintele Ligii pentru Apărarea 
Libertății de Conștiință (afiliată Ligii Națiunilor  
și, mai târziu, Națiunilor Unite), află de «bătaia 
de cap» a guvernului și propune ca Biserica Ad-
ventistă să preia clădirea, să o îngrijească și să 
o folosească. Pe baza unei tranzacții cu valoare 
simbolică, ia ființă Biserica Adventistă din Neu-
illy-sur-Seine. Aici, în această clădire cu vocație 
de adăpost spiritual pentru emigranți, se va forma 
prima Biserică Adventistă Română. Tot din acest 
loc își vor lua zborul, ulterior, și alte comunități: 
haitiană, filipineză, rusă. 

Între 1990 și 1998, românii se adună împreu-
nă cu francezii, au grupa lor de Şcoala de Sabat. 
Ocazional, au întâlniri sâmbăta după-amiaza. 
Cu timpul, numărul lor devine semnificativ și 
dorința de a avea o comunitate de limba română 
se impune tot mai mult. Există însă trei obstacole 
majore: 1) Cu 3-4 excepții, toți românii lucrează 
«la negru» (fără acte de rezidență) și, ca atare, nu 
prezintă garanția unei biserici de viitor; 2) Ideea 
unei comunități etnice nu este populară în men-
talitatea francezilor – străinii care se instalează în 
Franța sunt priviți cu suspiciune dacă vor să-și 
păstreze un spațiu cultural specific. Destul de des, 
oamenii politici evocă pericolul derivelor «comu-
nitariste» (sic) ce amenință «spiritul republican» 
de fraternitate universală; 3) Există dificultăți 
enorme în a achiziționa sau închiria un spațiu 

Noua biserică, de la Place d'Italie
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pentru întemeierea unei noi comunități – cos-
turile imobiliare sunt extrem de ridicate în Paris 
și la periferiile apropiate, iar opoziția primăriilor 
în implantarea unei noi structuri religioase poate 
lua forme virulente. 

Primele biserici
Cu toate aceste dificultăți, începând din 1998, 

adventiștii români atașați bisericii din Neuilly în-
cep să se adune în fiecare sâmbătă după-amiaza, 
după schema cultică obișnuită în ţară: întâlnire de 
rugăciune, Şcoala de Sabat, serviciu de închinare. 
Mai întâi, într-o sală anexă a bisericii, iar, în scurt 
timp, datorită numărului mare de credincioși, în 
sala principală. Puţini credeau în viitorul acestui 
grup. Printre susținătorii proiectului românesc 
s-a aflat noul pastor al Bisericii din Neuilly, Gilles 
Georges, devenit ulterior și secretar al Conferinței 
Franța Nord. 

Din 1999, românii încep să ajungă mai ușor în 
Franța și, cu toate că statutul lor administrativ ră-
mâne precar (sans papiers, «la negru») reușesc să se 
integreze social. Structura comunității se schimbă: 
din muncitori singuri, veniți să rezolve probleme 
financiare temporare, majoritatea credincioșilor 
este compusă din familii cu copii. Semn că noul 
«grup adventist bizar» vrea să dureze în timp. 

La Adunarea Generală a Conferinței, din mai 
2001, este înființată oficial prima Biserică Ad-

ventistă Română. Numărul credincioșilor trece 
de 250 de persoane în cursul anului și spațiul de 
întâlnire ajunge neîncăpător. Sabat de Sabat, la 
Neuilly, comunitatea se înmulțește prin sosirea 
a noi români din ţară, dar și prin bote-
zuri. Biserica nu este doar un spațiu spi-
ritual, ci și unul social, unde români din 
toate confesiunile vin pentru a se întâlni 
cu alți compatrioți de-ai lor sau pentru a 
afla informații vitale privind viaţa de fie-
care zi (adăpost, muncă, asigurare medi-
cală etc.). Oameni care, în condițiile din 
România, nu ar fi călcat niciodată într-o 
biserică adventistă vin și ascultă Cuvântul 
lui Dumnezeu, mânați de dorul de a auzi 
vorbindu-se românește. 

În 2003, nevoia unui loc de întâlni-
re mai mare devine presantă. 400 de ro-
mâni împart un spațiu încadrat legal la 
280 de persoane. Momentul este critic 
– fiecare Sabat aduce o încărcătură de 
tensiune neașteptată: spaţii insuficiente 
pentru copii, zgomotul greu de suportat 
din sală, curtea bisericii arhiplină. În aces-
te circumstanțe, apare un mic miracol, cu 
efecte ulterioare nebănuite. Printr-un fra-
te, Nelu Slăvitescu, se închiriază un nou spațiu 
(120 de locuri) în Paris (Rue Charolais). O sală 
de teatru aparținând unei asociații înființate de 
comuniștii brazilieni care s-au refugiat în Franța 

ROMÂNII  
DIN FRANȚA

EMIL
LAZĂR

COMUNITATEA 
ÎNFIINȚATĂ ÎN 2015, 

ÎNTR-O CAPELĂ 
LUTERANĂ DIN 

PARIS, LANSEAZĂ 
O PROVOCARE: 

EVANGHELIZAREA 
FRANCEZILOR 

ȘI INTEGRAREA 
GENERAȚIEI  

A DOUA. 

Biserica română Neuilly, 2005
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în timpul dictaturii militare din ţara lor (anii ’60). 
Numele sălii: «Théâtre de l’Opprimé» («Teatrul 
Oprimatului»). Așa lucrează uneori Dumnezeu, 
cu mult umor: într-un spațiu comunist, cu nume 
potrivit pentru condiția românilor la acel mo-
ment, își începe drumul cea de-a doua biserică 
română din Franța. Locul este strâmt, însă oa-
menii care îl ocupă reușesc să aducă un spirit de 
fraternitate și entuziasm aparte. În 2009, această 
biserică își va muta domiciliul într-o capelă lute-
rană mai mare, din zona Place d’Italie, pentru ca, 
ulterior, în 2014, tot din cauza aglomerației, să se 
mute într-un templu reformat de 400 de locuri 
de lângă Tour Eiffel. Şi, ca să nu-și mai schimbe 
numele la fiecare transfer de domiciliu, biserica 
aceasta și-a spus «Maranatha». 

Multiplicarea bisericilor 
Dar, cu toate că apăruse și cea de-a doua bi-

serică, ambele săli devin neîncăpătoare în scurt 
timp. Regulile de securitate impuse de statul 
francez pentru sălile publice sunt tot mai drasti-
ce, în contextul amenințării terorismului. Așa că, 
în aprilie 2005, credincioșii rămași la Neuilly fac 
saltul în necunoscut. Cu ajutorul Conferinței, se 
închiriază mai multe săli într-un complex («Eu-
rope») la Saint-Denis (lângă celebrul stadion 

«Stade de France»). Costul lunar al chiriei este de 
7 500 euro/lună. Două treimi din această sumă 
sunt asumate de Biserica Română. Pentru patru 
ani, românii vor face din acest loc polul central 
al adventismului românesc. Aici au loc întâlniri 
de închinare, seminare de familie, activități de ti-
neret și copii, concerte. Un spațiu unde numărul 
mare de participanți (500 de oameni în fiecare Sa-
bat) nu afectează legăturile de fraternitate care se 
creează între ei.

În 2006, Uniunea Adventistă din Franța este 
primită ca membră în cadrul Federației Protes-
tante din Franța (FPF) – organism ce grupează 
majoritatea bisericilor protestante istorice (calvi-
niste și luterane), precum și pe cele evanghelice 
(baptiști, o parte din penticostali, metodiști, Ar-
mata Salvării). Contrar a ceea ce se vehiculează 
uneori, Federația Protestantă nu este o megauni-
une de biserici, ci mai degrabă un organism cu 
vocație de apărare a intereselor diverselor grupări 
protestante în fata statului (cele mai multe entități 
protestante sunt prea nesemnificative numeric 
pentru a fi băgate în seamă de ministerul de re-
sort). Așa se face că, după aderarea la FPF, proble-
mele legate de Sabat în școli au fost aduse înaintea 
celor mai înalte autorități ale țării, Biserica Ad-
ventistă a început să primească timp de antenă 
la posturile naționale de televiziune și radio, iar 

TRANSFORMAREA 
COMUNITĂȚILOR 

ROMÂNEȘTI ÎN 
IN STRUMENTE 

EFICIENTE DE 
EVANGHELIZARE 

A PO PULA ȚIEI 
PARIZIENE IMPUNE 
IEȘIREA TREPTATĂ 
DINTR-UN SPAȚIU 
CULTURAL ETNIC 

ÎNCHIS ȘI TRECEREA 
LA FORMAREA 

DE BISERICI 
ACCESIBILE 

OAMENILOR.

diaspora     » » » » »  

Biserica Maranatha, în Templul Reformat de la Passy-Trocadero, 2014
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în grupurile de dialog între protestanți, principi-
ile noastre au putut fi auzite și apreciate. Pentru 
români, această deschidere a Bisericii Adventiste 
din Franța a avut efecte imediate. Cei mai mulţi 
pastori protestanți și-au schimbat și înțelegerea, și 
atitudinea față de adventism, oferind găzduire în 
condiții extrem de avantajoase și pe termen lung 
comunităților adventiste fără local. În septembrie 
2006, peste o treime din credincioșii de la Saint 
Denis pun bazele unei noi biserici adventiste în 
templul reformat din orașul Vincennes. Apoi, în 
septembrie 2009, credincioșii rămași la Saint-De-
nis se mută într-unul din locurile emblematice 
ale protestantismului francez: Temple de Pente-
mont (pe rue Grenelle, în Paris). 

În anii următori, găsirea de noi spații de cult 
pentru înființarea altor biserici este mult mai 
simplă. În 2012, se formează Biserica din Pantin, 
într-o biserică reformată. Din 2013, la Alfortville, 
într-o biserică evanghelică armeană, se conturea-
ză cea de-a cincea structură adventistă româneas-
că. Ultima (sperăm, nu cea din urmă) își începe 
existența, în octombrie 2015, într-o capelă lute-
rană din Paris. Această nouă comunitate lansea-
ză o provocare: formarea unei biserici adventiste 
române pentru evanghelizarea francezilor și in-

tegrarea generației a doua (tinerii născuți sau 
școlarizați în Franța). 

Noi orizonturi
Călătoria adventiștilor români în Franța es-

te departe de a se fi sfârșit. În fața bisericilor 
românești stau alte nevoi importante:
» Speranța că într-o zi va exista măcar un spațiu 

deținut de către români, care să le permită o 
multiplicare a formelor de slujire.

» Păstrarea copiilor noștri în sânul adventismu-
lui și adaptarea bisericilor la nevoile lor. 

» Transformarea comunităților românești în 
in strumente eficiente de evanghelizare a po-
pula ției pariziene. 
Ultimele două nevoi impun ieșirea treptată 

dintr-un spațiu cultural etnic închis și trecerea 
la formarea de biserici accesibile oamenilor din  
Regiunea Pariziană. Nu va fi ușor, pentru că trebuie 
croit un nou drum, găsite noi metode. Dar pentru 
românii adventiști din Franța există un «Eben-
Ezer», pe care pot conta și din care se pot inspira 
în noile confruntări cu viitorul care îi așteaptă. n

Emil Lazăr este pastor în Paris.

PENTRU 
ROMÂNII 
ADVENTIȘTI  
DIN FRANȚA, 
EXISTĂ UN 
«EBEN-EZER»,  
PE CARE POT 
CONTA ȘI DIN CARE 
SE POT INSPIRA 
ÎN NOILE 
CONFRUNTĂRI 
CU VIITORUL 
CARE ÎI 
AȘTEAPTĂ.

Biserica de la Saint Denis, 2006

Bisericile româneşti din Paris:
» Biserica Adventistă Grenelle (Temple Pro-

testant de Pentemont): 106, rue de Grenel-
le, 75007, PARIS

» Biserica Adventistă «Maranatha» (Temple 
Protestant de Passy): 19, rue Cortambert, 
75016, PARIS

» Biserica Adventistă Vincent Auriol (Temple 
Luthérien): 174, Boulevard Vincent Auriol, 
75013, PARIS

Bisericile româneşti de la periferia Parisului:
» Biserica Adventistă Alfortville (Eglise Evan-

gélique Arménienne): 8, Rue du Groupe 
Manouchian, 94140, ALFORTVILLE

» Biserica Adventistă Vincennes (Temple 
Protestant de Vincennes): 13, Rue de la 
Fraternité, 94300, VINCENNES

» Biserica Adventistă Pantin (Temple Pro-
testant de Pantin): 56, rue Jules Auffret, 
93500, PANTIN
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Din toată galeria fondatorilor și eroilor religioși, 
Isus a făcut cea mai radicală afirmaţie despre 
Sine – S-a făcut una cu Dumnezeu: „Eu și Ta-

tăl una suntem” (Ioan 10:30). „Cine M-a văzut 
pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). Învăţaţii 
vremii au înţeles destul de bine direcţia și conse-
cinţele acestor afirmaţii. De aceea L-au acuzat de 
blasfemie, ba chiar L-ar fi și executat pentru asta: 
„Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre 
în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești 
un om, Te faci Dumnezeu” (Ioan 10:33). Isus nu 
S-a prezentat pe Sine ca un mesager, profet, mesia 
sau chiar un fiu de Dumnezeu, ci, nici mai mult, 
nici mai puţin, ca Dumnezeu: „Adevărat, adevă-
rat vă spun că, mai înainte să se fi născut Avraam, 
Eu sunt!” (Ioan 8:58; Exodul 3:14).

Pe baza acestor afirmaţii, trilema lansată de 
scriitorul creștin C. S. Lewis rămâne până-n zi-
ua de astăzi argumentul apologetic preferat în 
privinţa identităţii lui Isus: ori a fost nebun, ori 
un iscusit înșelător, ori a fost chiar Domnul. Una 
din cele trei, însă nu poate fi redus doar la statutul 
unui simplu activist social sau al unui mare învă-
ţător moral. Afirmaţiile lui Isus au fost făcute în 
contextul în care evreii aveau o viziune dogmati-
că și definitivă despre Dumnezeu. Afirmaţia „aţi 
auzit că s-a zis…, dar Eu vă spun…” se înscrie în 
dinamica demersului lui Isus de a face tranziţia de 
la o paradigmă la alta, de la modelul patriarhal al 
Vechiului Testament spre modelul parental al No-
ului Testament. Dumnezeu nu mai trebuie per-
ceput ca patriarhul suprem, ci ca Părintele veșnic.

Chiar istoria Vechiului Testament confirmă o 
anume „evoluţie” a imaginii divine: de la „despo-
tul” punitiv din vremea lui Iosua la păstorul milos 
din timpul lui Iona. Însă Noul Testament este cel 
care lasă o altă amprentă în privinţa înţelegerii 
Dumnezeirii. Ce imagine putea folosi Isus pentru 
a ne familiariza cumva cu o noţiune atât de ab-
stractă cum este ideea de Dumnezeu? Conducător, 
împărat, sacerdot, forţă, duh, judecător, jandarm 
etc.? Ce imagine a autorităţii ar fi cea mai potrivi-
tă în acest sens? Dintre toate simbolurile investite 
cu autoritate, Isus l-a ales pe cel mai comun cu 
putinţă și ontologic: imaginea părintelui. Nu este  
chiar o imagine nouă, însă contextul este diferit. 

Relaţia filială este cea mai importantă, dar și cea 
mai complexă relaţie terestră. Un copil va fi avan-
tajat sau handicapat în „scrierea” naraţiunii per-
sonale de o anumită imagine a părintelui: fie îl va 
inspira, fie îl va bântui în viaţă, dar cu siguranţă 
că nu va putea să evite această interacţiune.

Există câteva surse de unde ne provin ima-
ginile pe baza cărora ne redactăm naraţiunea 
despre Dumnezeu: familia, religia, cultura şi ex-
perienţa. Dacă le analizăm cu atenţie, avem toate 
șansele să identificăm acele componente de bază 
ale concepţiei noastre despre Dumnezeu. Prima 
sursă își are originea în familie, așa că, în funcţie 
de atmosfera, interacţiunea și educaţia de acolo, 
vom avea o imagine mai rezonabilă sau mai de-
formată. Imaginea unui părinte autoritar, absent, 
tipicar, relaxat, abuziv, permisiv, democrat etc. se 
va reflecta într-o anumită măsură și în relaţia cu 
Dumnezeu. Îl vom percepe pe Dumnezeu și prin 
acest filtru al imaginii parentale.

PROVOCAREA LUI ISUS

reflecții     » » » » »  

DINTRE TOATE 
SIMBOLURILE 
INVESTITE CU 
AUTORITATE, 

ISUS L-A ALES PE 
CEL MAI COMUN 

CU PUTINŢĂ ŞI 
ONTOLOGIC: 

IMAGINEA 
PĂRINTELUI. 
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A doua sursă provine din mediul religios. Es-
te imaginea cea mai pregnantă, cea care persistă 
cel mai mult în psihicul credinciosului. Explica-
ţia rezidă în realitatea că imaginea religioasă a 
lui Dumnezeu face parte dintr-o naraţiune mai 
complexă. Nu este o imagine de sine stătătoare, 
insulară și cu caracter subiectiv, așa cum este 
imaginea socială din familie, ci se prezintă ca o 
imagine obiectivă, dogmatică, imuabilă. Religia 
are pretenţia de a dezvălui „adevărata” faţă a lui 
Dumnezeu. Aici, fiecare religie creează și proiec-
tează imagini religioase în funcţie de „materiale-
le” pe care le are la dispoziţie: tradiţii, ritualuri, 
dogme, revelaţii etc. 

Cert este că imaginea religioasă a lui Dumne-
zeu are cea mai mare influenţă asupra psihicului 
credinciosului și-l va ajuta sau, eventual, împiedi-
ca în dezvoltarea sa spirituală.

A treia sursă este de natură culturală. În acest 
context, Dumnezeu este și un „produs” cultural, 
în sensul că oamenii Îl percep pe Dumnezeu și 
prin filtrul culturii din care fac parte. Dumnezeul 
unui animist nu seamănă cu divinitatea abstractă 
a unui occidental sau cu versiunea patriarhală a 
unui oriental. Chiar și conceptul de părinte este 
diferit interpretat, iar cultura fiecărui popor are 
propriile mecanisme hermeneutice pentru furni-
zarea unei anumite imagini. În final, a patra sursă 
a imaginilor despre Dumnezeu provine din expe-
rienţa personală. Cotidianul, interacţiunile de tot 
felul, provocările vieţii au darul nu doar de a testa 
concepţia despre Divinitate, dar și de a modela, 
revizui și modifica imaginea prestabilită din fa-
milie sau formată în biserică. Pentru unii, expe-
rienţele cotidiene fie confirmă concepţia despre 
Dumnezeu, fie o contestă: vezi agonia lui Iov sau 
modul în care interpretăm răspunsurile sau ab-
senţa lor la rugăciuni.

Problema apare atunci când se pleacă de la 
premisa că imaginea pe care am ajuns s-o pose-
dăm este obiectivă, imuabilă și definitivă, iar re-
alitatea înconjurătoare ar trebui interpretată sau 
ajustată prin intermediul acestei concepţii. Ine-
vitabil, având o asemenea aplecare, se vor găsi 
„confirmări” la tot pasul și nu vom fi tulburaţi de 
nicio dilemă. Ce ne facem atunci când experienţa 
personală sau interacţiunile cotidiene nu ne con-
firmă imaginea, ci, din contră, o pune sub semnul 
întrebării? La ce renunţăm? Ce adoptăm?

Scopul acestor observaţii, ușor aride pe alo-
curi, este acela de a creiona ceva din complexita-
tea imaginii lui Dumnezeu, așa cum se prezintă 
aceasta în percepţia noastră. Analiza spectrală a 
acestei imagini indică spre surse multiple: fami-

lie, religie, cultură, experienţă. Când ne gândim la 
Dumnezeu, trebuie să ne întrebăm cum s-a for-
mat această imagine în mintea noastră, care sunt 
filtrele care stau la bază și dacă într-adevăr ima-
ginea este corectă. Acest exerciţiu este extrem de 
necesar pentru progresul nostru spiritual.

Totuși care este criteriul de selecţie a 
acestor imagini? Familia, religia, cultura, 
experienţa, pe cât de determinante și cru-
ciale, nu pot constitui un criteriu obiectiv 
și definitiv. Cele patru surse, deși ne pot 
ajuta și furniza material simbolic, totuși 
nu au valoare autoritativă, finală. Ar tre-
bui să existe un criteriu exterior, obiectiv, 
prin care orice imagine „producţie per-
sonală” sau „producţie de import” să fie 
testată, revizuită, ajustată sau chiar aban-
donată.

Singurul care a pretins că reflectă ima-
ginea lui Dumnezeu este Hristos. Isus Se 
prezintă pe Sine ca unicul filtru de inter-
pretare, iar hermeneutica biblică trebuie să 
fie inevitabil hristocentrică. Fără un ase-
menea criteriu, sfârșim în sectarism, fun-
damentalism, relativism sau scepticism. 
Dumnezeu nu este o idee abstractă sau un 
bătrân cu barbă albă. Dumnezeu este o Fiinţă com-
plexă, pe care doar Isus a promis să o descopere 
pe înţelesul nostru. Iar prima imagine pe care El a 
folosit-o în acest demers a fost imaginea părintelui.

Predica de pe Munte poate fi interpretată și ca 
o primă secvenţă din cadrul demersului lui Isus 
de a rescrie naraţiunea despre Dumnezeu într-o  
nouă semantică. Utilizând imagini familiare, Isus 
Își provoacă audienţa să depășească imaginea 
transcendentă a Dumnezeului din vechiul legă-
mânt și să adopte realitatea imanentă a Celui care 
aduce un nou legământ. Mizând pe instinctele 
părintești ale fiecărui ascultător, Isus îndeamnă 
la comparaţii prin contrast: „Deci, dacă voi, care 
sunteţi răi, știţi să daţi daruri bune copiilor voștri, 
cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, 
va da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11). 

Cu alte cuvinte, tot ce este superlativ în rela-
ţiile voastre pământești, limitate, nu reprezintă  
decât o modestă tentativă de a-L percepe pe 
Dumnezeu. Şi cu toate acestea, numai din acest 
punct poate începe demersul de a rescrie naraţi-
unea personală. O întrebare în loc de concluzie: 
Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi – copiii 
Săi, care ar fi atunci efectele și consecinţele prac-
tice ale acestei realităţi? n

Sorin Petrof este pastor în Londra.

IMAGINEA 
PĂRINTELUI

SORIN  
PETROF

DACĂ DUMNEZEU 
ESTE TATĂL NOSTRU, 

IAR NOI – COPIII 
SĂI, CARE AR FI 

ATUNCI EFECTELE 
ŞI CONSECINŢELE 

PRACTICE ALE ACESTEI 
REALITĂŢI?
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ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
„DOCTOR LUCA”, CERNICA

Invitat de Washington Post la un experiment în 
urma căruia doreau să afle câți sunt capabili să 
recunoască adevărata valoare chiar și într-un 

context diferit, Joshua Bell, unul dintre cei mai 
buni violoniști ai lumii, a cântat într-o stație de 
metrou din capitala SUA. Violonistul a fost îm-
brăcat cu un tricou ieftin și larg, cu niște blugi 
rupți, pe cap purtând o șapcă cu însemnele favorite 
ale echipei de baschet, interpretând timp de patru-
zeci și cinci de minute, cu o vioară a cărei valoare 
se ridică la peste trei milioane de dolari, șase piese 
sensibile, compuse de J. S. Bach. Maestrul și-a pus 
jos cutia deschisă, împreună cu câteva monede, ca 
să le dea exemplu celorlalți trecători. 

Prin fața lui au trecut peste două mii de oa-
meni, dintre care doar șase s-au oprit să-l asculte, 
iar alte douăzeci de persoane au aruncat câțiva 
dolari, trecând mai departe. A strâns doar trei-
zeci și doi de dolari în aceea ocazie. Cu câteva 
zile înainte, locuitorii din Washington plăteau o 
sută cincizeci de dolari pentru un bilet la concer-
tul susținut de acest violonist celebru, care obţine 
venituri impresionante în fiecare an din publici-
tate și din concerte. Oamenii au comentat foar-
te mult experimentul, întorcând pe toate părțile 
întâmplarea aceasta. Europenii au reacționat și 
au pus totul pe seama lipsei de cultură a ameri-
canilor și pe snobismul specific lor. Dar, pentru 
a le închide gura europenilor, experimentul s-a 
repetat și la Berlin, cu aceleași rezultate, obținând 
aproximativ aceeași sumă, doar că în moneda  
europeană. 

Concluzia care se desprinde din acest expe-
riment a fost că, deși unul dintre cei mai buni 
violoniști ai lumii a interpretat șase dintre cele mai 
frumoase piese compuse vreodată, un procent 
foarte mic de trecători s-au oprit să-l asculte. Es-
te trist că prea des, noi, oamenii, nu recunoaștem 
valoarea. Trecem pe lângă ea, o respingem, îi în-
toarcem spatele. Nu o recunoaștem pentru că nu 
este îmbrăcată așa cum am vrea noi să fie îmbră-
cată, să poarte o etichetă pe care să scrie mare un 
lucru de valoare sau o profesie valoroasă.

În raportul pus la dispoziția delegaților care au 
participat, în primăvara anului 2013, la Adunarea 
Generală Electivă organizată de Conferința Mun-
tenia, a fost prezentat atât numărul membrilor 
adventiști, cât și profesia pe care aceștia o au. Din 
18 858 de membri, 120 sunt medici și 311 asistenți 
medicali generaliști – un procent de 2,28 cadre 
medicale. Nu deținem date concrete privind pro-
centul cadrelor medicale de pe teritoriul Uniunii  
de Conferințe, dar considerăm că procentul ca-
drelor medicale din Conferința Muntenia este 
foarte mic, raportat la potențialul pe care îl are o 
asemenea profesie din perspectivă creștină. Este 
adevărat că meseria de asistent medical reprezin-
tă o provocare și nu mai face parte din topul pro-
fesiilor căutate și bine plătite. Cu toate acestea, ar 
trebui să ne amintim că un asistent medical care 
oferă îngrijire și compasiune poate alina suferința 
pacienților atât prin administrarea tratamentului 
prescris de medic, cât și printr-o vorbă bună sau 
un moment de rugăciune la patul bolnavului, fi-
ind considerat un înger păzitor al pacienților.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează 
asupra faptului că, la nivel mondial, există o scă-
dere îngrijorătoare a numărului de asistenți medi-
cali. Această scădere a dus la o competiție globală 
pentru angajarea de asistenți medicali, precum și 
la migrarea acestora din țări în curs de dezvoltare 
înspre țări dezvoltate. Pentru Romania, aceasta 
reprezintă o oportunitate care poate fi fructifica-
tă. În ultimii ani, numărul agențiilor care abor-
dează și vizitează școlile postliceale sanitare cu 
scopul de a recruta, selecta și plasa personalul 
sanitar din țara noastră în Uniunea Europeană a 
crescut semnificativ.

Instituţiile de învăţământ superior din țară 
produc de multe ori șomeri pe bandă, din cau-
za faptului că ele pregătesc studenţi care nu vor 
profesa în respectiva specializare. Un studiu rea-
lizat de Universitatea „A. I. Cuza”, din Iași, arată  
că 70% dintre absolvenții din învățământul uni-
versitar nu găsesc un  loc de muncă în acord cu 
pregătirea de specialitate. Trei sau patru ani pe-
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trecuţi pe băncile universităţilor înseamnă pentru 
un tânăr prea mult timp pierdut, ca să înveţe niște 
lucruri pe care nu le va aplica niciodată. Pe de altă 
parte, creșterea numărului populației din Româ-
nia cu vârsta de șaizeci de ani și peste va conduce 
la sporirea nevoilor din domeniul asistenței soci-
ale și medicale, învățământul fiind chemat să răs-
pundă prin oferta de formare la această realitate. 
Într-o piață unde îți este din ce în ce mai greu să 
îți găsești un loc de muncă, profesia de asistent 
medical îți oferă oportunități reale de angajare. 
Abilitățile de asistent medical sunt complet porta-
bile și, cu experiență și recomandări, poți lucra în 
multe zone din Uniunea Europeană. Un asistent 
medical poate lucra în diferite tipuri de unități, 
fiecare oferind medii de lucru unice (spitale, cli-
nici, școli, sanatorii, cămine de bătrâni etc.).

Încurajați de rezultatele pozitive generate 
de-a lungul anilor de Şcoala Postliceală Sanitară 
Adventistă de la Brăila, care are în prezent 142 
de elevi și peste 1 200 de absolvenți, s-a decis 
înființarea unei noi Şcoli Postliceale Sanitare în 
campusul adventist din Cernica. După obținerea 
aprobărilor din partea Ministerului Educației 
Naționale, nouăsprezece elevi s-au înscris în pri-
mul an de studii la Şcoala Postliceală Sanitară 
„Doctor Luca”, de la Cernica. Stagiul clinic a fost 

efectuat la Spitalul de Urgență Pantelimon, din 
București. 

Tot în acest an școlar, Institutul Teologic Ad-
ventist a oferit burse de studii (scutire de taxa de 
școlarizare) elevilor înscriși la Şcoala Postliceală 
Sanitară „Doctor Luca” din Cernica, dacă au do-
rit să obțină a doua licență în cadrul Facultății de 
Asistență Socială. Astfel, în trei ani, plătind doar o 
singură taxă de studii, vor fi obținute două 
licențe.

Îi suntem recunoscători lui Dumne-
zeu că de la început am reușit să formăm 
un grup de dascăli care sunt dedicați atât 
medicinei, cât și slujirii semenilor pentru 
cunoașterea Evangheliei veșnice. Printre 
distinșii profesori care predau cursuri 
la Şcoala Postliceală Sanitară se află și 
doamna doctor Aurelia Ritivoiu, medic 
primar pediatru și cercetător științific la 
Academia de Ştiințe Medicale. 

„Activitatea didactică desfășurată la 
orele de curs urmărește însușirea temei-
nică a competențelor necesare în standar-
dele de pregătire profesională... Orele de 
curs urmăresc nu numai nevoile intelec-
tuale, ci și pe cele spirituale. Minutele devoționale 
cu experiențe personale, dar și orele de capelă 
sunt benefice pentru elevi”, ne-a declarat doamna 
dr. Aurelia Ritivoiu. Aceste gânduri mă conduc la 
un citat relevant dintr-o carte inspirată: 

„Cauza lui Dumnezeu ar fi fost mult în avans 
astăzi față de ceea ce este dacă în anii trecuți am fi 
fost mult mai activi în instruirea cadrelor sanitare 
care, pe lângă însușirea mult mai temeinică a de-
prinderilor obișnuite în îngrijirea bolnavilor, ar fi 
învățat, de asemenea, să lucreze și ca evangheliști 
în serviciul de câștigare a sufletelor.” (Ellen White, 
Sfaturi pentru părinți, profesori şi studenți, p. 471)

David Livingstone a spus cândva că „Dumne-
zeu a avut un singur Fiu, și pe Acela L-a făcut mi-
sionar medical”. Din punct de vedere al misiunii 
și al cadrului în care funcționează, Şcoala Post-
liceală Sanitară „Doctor Luca”, Cernica, îmbină 
armonios cele două activități reflectate în lucra-
rea publică a Mântuitorului nostru. Iar din per-
spectivă profetică știm că „în curând nu se va mai 
face nicio lucrare în domeniul slujirii pastorale, 
cu excepția lucrării misionare medicale... Faceți 
lucrare misionară medicală, iar aceasta vă va ajuta 
să ajungeți la oameni.” (Ellen White, Evangheliza-
re, p. 316) n

Claudiu Șerban este director la Școala Postliceală Sanitară  
„Doctor Luca”, Cernica.
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Într-un timp în care preocuparea pentru împli-
nirea misiunii încredințate prin Marea Trimite-
re (Matei 28:18-20) are în atenție cu prioritate 

descoperirea și dezvoltarea celor mai bune 
metode și strategii de vestire a Evangheli-
ei, există tot mai mult riscul de a se pierde 
din vedere principiile care fac ca misiunea 
să fie eficientă și binecuvântată de Dumne-
zeu. Niciodată nu trebuie să uităm că, indi-
ferent de timpul sau locul în care suntem 
chemați să semănăm semințele prețioase 
ale Cuvântului vieții, „numai metoda lui 
Hristos va aduce un adevărat succes în a 
ajunge la oameni. Mântuitorul S-a ameste-
cat cu oamenii ca unul care le dorea binele. 
El a arătat compasiune faţă de ei, a slujit 
nevoilor lor și le-a câştigat încrederea. Apoi 
i-a îndemnat: «Vino după Mine!»”1 

Chiar dacă Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat 
„pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să ai-
bă viaţa veșnică” (Ioan 3:16), ceea ce înseamnă că 
nu a fost neglijată nicio categorie socială, putem 
observa din raportul biblic, în special din relata-
rea evangheliilor, că „lucrarea principală a lui Isus 
a fost de a sluji săracilor, nevoiașilor și ignoranţi-
lor”2. Acest principiu apare exprimat foarte clar în 
descrierea profetică a misiunii Unsului Domnului 
(Isaia 61:1) și mai ales în declarația de misiune 
a Domnului Hristos (Luca 4:18). Prin urmare, 
avem motive să credem că și astăzi „cea mai bună 
cale de a ajunge [...] la inimi este de a fi interesaţi 
de nevoile omenirii suferinde”3. 

Cu această perspectivă, Institutul Teologic 
Adventist va organiza, în perioada 20–22 mai 
2016, prima ediție a Convenției adventiste pentru 
asistență şi misiune socială.  La acest eveniment 
sunt invitate persoanele care coordonează pro-
iecte sociale (ADRA, ASUP, ARSU, centre pentru 
îngrijire seniori, centre de zi sau de noapte, pro-
iecte în penitenciare sau pentru oamenii străzii, 
persoane cu dizabilități, copii care se confruntă 
cu dificultăți financiare etc.). De asemenea, la 
această întâlnire pot să participe și prieteni sau 
simpatizanți ai Bisericii Adventiste. Obiectivele 
principale ale acestui eveniment sunt: (1) Ela bora-

rea și prezentarea unei viziuni și strategii adven-
tiste cu privire la proiectele sociale în România, și 
nu numai; (2) prezentarea unor informări despre 
criteriile și sursele pentru obținerea de fonduri 
europene și/sau alte surse de finanțare și (3) orga-
nizarea unei baze de date cu ONG-urile din do-
meniul social, coordonate de membrii adventiști 
sau simpatizanți ai bisericii.

Cei care doresc să participe la acest eveniment 
se pot înscrie completând formularul electronic 
postat la adresa: www.institutadventist.ro/inscri-
ereconventie. Pentru mai multe informații despre 
organizarea acestui eveniment, costuri de partici-
pare și invitați, accesați pagina de internet a ITA 
la adresa www.institutadventist.ro sau telefonați 
la numărul 075 3142 622. 

Ca așteptători ai revenirii Domnului Isus 
Hristos, avem șansa să ne trăim viața sub semnul 
fericitei nădejdi (Tit 2:13), privind înainte spre un 
cer şi un pământ nou (Apocalipsa 21:1). Dar până 
atunci ne vom duce existența într-o lume care stă 
sub semnul crizei4, din care cei săraci nu vor lipsi 
(Ioan 12:8), iar situațiile care vor aștepta răspun-
sul și implicarea noastră vor fi tot mai multe și 
mai diverse (Matei 25:31-46). În acest sens, dacă 
vom urma sfatul inspirat, ne este garantată împli-
nirea misiunii primite5: „Urmăriţi ocazii de a le fa-
ce bine. Mai întâi, ieșiţi în întâmpinarea nevoilor 
trecătoare ale celor lipsiţi și alinaţi-le lipsurile și 
suferinţele fizice și veţi găsi atunci o cale deschisă 
către inimă, unde puteţi planta o sămânţă bună a 
virtuţii și religiei.” (Mărturii, vol. 4, p. 227). n
1 E. G. White, Divina vindecare, p. 143.
2 E. G. White, Review and Herald, 9 mai 1912.
3 E. G. White, Scrisoarea 116, 1897.
4 Criza economică, criza emigranților și criza terorismului, ca 
să amintim doar câteva dintre crizele care transformă în mod im-
previzibil și ireversibil lumea în care trăim. 
5 Rabinul Israel Salanter (1810–1883) a descris foarte frumos moti-
vul pentru care fiecare persoană ar trebui să se implice în lucrarea 
de binefacere: nevoile aproapelui meu sunt pentru el o necesitate 
materială, dar pentru mine, nevoile aproapelui meu sunt o necesitate 
spirituală. (https://www.youtube.com/watch?v=wEuXbCBuTUg)

Emanuel Sălăgean este șef Birou promovare la Institutul Teologic 
Adventist.

CONVENȚIA ADVENTISTĂ DE MISIUNE  
ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
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Introducere
În acest articol nu intenționăm să facem nici 

cateheză, nici o adevărată apologie. Pentru cate-
heză găsim doctrina suficient expusă în orice ma-
nual de doctrină adventistă, iar pentru apologie 
există studii teologice specifice, care se ocupă de 
toate detaliile interpretării. 

Așadar, nu vom intra cu microscopul sau cu 
bisturiul în această teologie a sanctuarului și a 
judecății. Spiritele care știu să vadă doar cu ochii 
altuia și să opereze doar cu barda nu ar suporta 
exerciţiul. Ne vom concentra asupra unor aspec-
te auxiliare, de natură istorică, pentru a înțelege 
cum s-a format și s-a dezvoltat doctrina și pentru 
a observa caracterul ei dinamic. 

Criticii ne acuză că noi am inventat doctrina 
sanctuarului și a judecăţii, ca să spălăm rușinea 
erorii de la 22 octombrie 1844. Dar o aseme-
nea salvare de situaţie nu era necesară, deoarece 
majoritatea adventiștilor, în frunte cu William 
Miller, au abandonat, în 1845, întreaga diagra-
mă profetică a celor 2 300 de ani, recunoscând 
public greșeala lor, în vorbire și în scris. În acele 
împrejurări, când majoritatea milleriților făceau 
presiuni împotriva susținerii unei semnificații 
profetice a anului 1844, ar fi fost mult mai ușor 
ca toți adventiștii să abandoneze această schemă 
profetică decât să-i dea o altă interpretare, extrem 
de nepopulară, doar pentru a susține că nu s-a 
greșit așteptând anul 1844.

Crosier, descoperitorul doctrinei sanctuarului
După cum am accentuat în articolul anterior, 

doctrina sanctuarului și a judecății nu a căzut din 
cer imediat după Marea Deziluzie și nu a fost for-
mulată pentru prima oară de Ellen White. Diverși 
cercetători din diverse confesiuni au contribuit 
la ridicarea acestui edificiu doctrinar înainte de  
22 octombrie 1844, fiecare aducând o scândură, 
bătând un cui, demontând o eroare sau venind cu 
o observație nouă. 

Primele studii teologice la acest subiect au fost 
publicate de către Owen Russel Loomis Crosier 

(1820–1912), un tânăr predicator și editor mille-
rit.1 Crosier fusese un copil orfan talentat care, 
la vârsta de 16 ani, se convertise la metodism și 
care, prin mila prietenilor, fusese școlit în 
adolescență într-o „academie” metodistă 
(liceu seminarial). După absolvire, Cro-
sier predase ca învățător, apoi, în 1843, a 
îmbrățișat mișcarea adventistă a lui Willi-
am Miller, activând ca predicator autori-
zat de Biserica Wesleyană. 

După intrarea în mișcarea adventistă, 
Crosier a refuzat orice sponsorizare pen-
tru a-și continua educația teologică. Cre-
zând puternic în revenirea iminentă a lui 
Isus, a preferat să predice. Seminarele lui 
de profeție biblică au dus la convertirea 
doctorului Franklin B. Hahn, care era se-
cretarul Societății medicale a comitatului. 
Împreună cu doctorul Hahn și cu fermie-
rul Hiram Edson, Crosier a lansat revista 
Day-Dawn, în orașul său (Canandaigua, 
New York).

În dimineața amară de 23 octombrie 
1844, în timp ce Crosier și Edson își fă-
ceau drum printr-un lan de porumb necu-
les, pentru a ajunge la alți frați descurajați, 
care aveau nevoie de simpatia lor, Edson 
a avut o iluminare neașteptată. I-a venit în minte 
scena din Apocalipsa 11:19, în care Ioan a văzut 
deschizându-se sanctuarul lui Dumnezeu în cer. 
Şi a fost străfulgerat de gândul că, la încheierea 
celor 2 300 de ani, la 22 octombrie 1844, Mare-
le-Preot Isus nu trebuia să iasă din Locul Prea-
sfânt, așa cum crezuseră ei, ci, dimpotrivă, să 
in  tre în Locul Preasfânt, pentru a primi de la Tatăl 
împărăția (Daniel 7:9-14; 8:14). 

Încurajați de acest gând, care dădea sens înche-
ierii celor 2 300 de ani, în ciuda dezamăgirii suferi-
te, Edson și Crosier s-au întâlnit în casa doctorului 
Hahn și au studiat împreună Biblia. Ca învățător, 
predicator și editor, Crosier a pus în scris rezulta-
tele acelui studiu, pe care l-a și publicat.

În martie 1845 (Day Dawn), a susținut ideea  
că nunta din Matei 25:1-13 (despre care adventiștii 
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vorbiseră de mulți ani) era împlinirea tipologiei 
Zilei Ispășirii, descrise în Leviticul 16. Intrarea 
mirelui în sala nunții echivala cu intrarea arhie-
reului în Locul Preasfânt.

La 17 aprilie 1845, (Hope of Israel) a arătat că 
serviciul lui Isus în sanctuarul ceresc are două faze 
și că, în 1844, avusese loc ultima avertizare a lumii. 
Ușa harului se închisese pentru cei care respinsese-
ră „strigarea de la miezul nopții”, și acum fecioarele 
intraseră cu Mirele la nuntă (Matei 25:10). Aceas-
tă opinie era împărtășită de câțiva lideri milleriți. 
Pentru câțiva ani, unii adventiști aveau să rămână 
blocaţi în spatele „ușii închise”.2 

La 7 februarie 1846, într-o ediție specială („Ex-
tra”) a revistei Day-Star, a publicat cel mai extins 
studiu, sub titlul „Legea lui Moise”,3 cu aproba-
rea lui Edson și Hahn. În urma acestei publicații,  
Ellen White a fost înștiințată de Dumnezeu că „fra-
tele Crosier are adevărata lumină asupra curățirii 
sanctuarului […]. Mă simt deplin autorizată de 
Domnul să recomand fiecărui sfânt acest Extra”4. 
Imperfect, ca orice lucru omenesc, totuși acest stu-
diu, saturat de referințe biblice și de conexiuni de 
idei, este un exemplu strălucit de progres teologic, 
pe care adventismul îl datorează unor amatori, 
dintre care cel mai proeminent avea 26 de ani. 

La 11 mai 1846 (Day-Star), Crosier a mai 
adă  ugat câteva observații privind corespondența 
dintre anumite tipuri (sărbătorile de toamnă ale 
calendarului iudaic și anul jubiliar) și împlinirea 
lor escatologică. 

Studiul lui Crosier arăta, cu argumente convin-
gătoare, că sanctuarul din Daniel 8:14 era templul 
ceresc al noului legământ, în contrast cu sanctu-
arul pământesc al vechiului legământ. El argu-
menta că așteptata curățire care urma să aibă loc 
la sfârșitul celor 2 300 de ani era corespondentul 
ceresc al Zilei Ispășirii (curățirii) din sanctuarul 
pământesc. Studiul se referea de la început la cele 
două legăminte și afirma totodată îndreptățirea 
prin credință, nu prin Lege.5 

Referitor la structura sanctuarului ceresc, 
Crosier a afirmat că el trebuie să fie asemănător 
celui pământesc (cu două încăperi), deoarece 
așa era cel de pe pământ, care fusese făcut după 
chipul celui de sus, și pentru că termenul grecesc 
hághia din Epistola către evrei este un plural, deci 
s-ar referi nu la un loc sfânt, ci la locuri sfinte.6 

Crosier afirma în studiul său că sanctuarul 
avea două forme de ispășire: una individuală și 
zilnică, aducătoare de iertare; cealaltă, fiind naţi-
onală și anuală, ducând la curăţirea păcatelor. Pri-
ma se realiza în Sfânta, a doua, în Sfânta Sfintelor. 
Crosier a subliniat astfel rostul Zilei Ispășirii în 

tip, cu trimitere la antitipul din Daniel 8:14. Pe 
lângă referințele biblice obișnuite, găsim în stu-
diul său și citate din apocrife.7 De exemplu, în 
Înțelepciunea 9:8, un evreu din epoca romană 
scria, în numele lui Solomon: 

„Mi-ai poruncit să zidesc un templu și un 
altar pe muntele Tău cel sfânt, în cetatea în care 
locuiești, o asemănare a cortului Tău sfânt pe care 
l-ai pregătit de la început.” (sublinierea noastră).8 

Aceasta este o referință transparentă la Exo-
dul 15:17, unde Moise vorbește despre sanctuarul 
ceresc, singurul făcut de mâna Domnului, adevă-
rata patrie a poporului lui Dumnezeu, dincolo de 
Canaan:

„Îi vei aduce și-i vei sădi pe muntele moșiei Tale,  
În locaşul reședinţei Tale, pe care Tu l-ai făcut, 
Yahwé, în sanctuarul Domnului, pe care l-au înte-
meiat mâinile Tale!”

Dacă tânărul Crosier ar fi cunoscut limba lui 
Daniel, s-ar fi putut bucura de o evidenţă speci-
ală: cele trei cuvinte folosite ca sinonime pentru 
sanctuar în Daniel 8:11,13-14 (makôn, miqdaš, 
qódeš) se mai folosesc ca sinonime în context 
apropiat doar în Exodul 15:13,17.

Acest text din Exodul 15 era folosit de alți 
milleriți pentru a identifica sanctuarul din Daniel 
8:14 cu Țara Sfântă, care urma să fie curățată de 
arabi, pentru restaurarea escatologică a lui Isra-
el, ca inaugurare a mileniului apocaliptic. Iden-
tificând în Exodul 15 sanctuarul ceresc, Crosier 
le lua acestora singurul argument că Daniel 8:14  
s-ar referi la restaurarea Israelului etnic.

Mai mult, deși Crosier descrie sanctuarul 
ceresc ca o replică a celui pământesc, în același 
studiu identifică sanctuarul ceresc cu cetatea ce-
rească din Evrei 11:10 și cu multe alte referinţe 
din VT la căminul ceresc, mirându-se că mișca-
rea millerită identificase acest sanctuar cu Pales-
tina sau cu întregul pământ. Desigur, „curăţirea” 
menționată în text îi încurajase pe Miller și pe 
alții să-și îndrepte atenția spre pământ, deoarece 
pare absurd ca locuinţa cerească a lui Dumnezeu 
să aibă nevoie de curățire. Dar Crosier a găsit 
exact așa: că și cele cerești au nevoie de curăţire 
(Evrei 9:23) și de împăcare (Coloseni 1:19-20).

Tânărul Crosier merge până acolo încât nu 
numai că asociază sanctuarul ceresc cu cetatea  
cerească, ci sanctuarul și cetatea devin unul și  
același lucru. Această idee fusese exprimată tan-
gențial și de Miller, dar insuficient exploatată. 
Ea va fi preluată de Joseph Bates în același an și  
popularizată,9 dar, din nefericire, ignorată de au-
torii ulteriori. Pentru Crosier, „curățirea” locurilor 
cerești prin jertfa lui Isus (Evrei 9:23) este totu-
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na cu pregătirea căminului ceresc de către același 
Mântuitor (Ioan 14:2). 

Este extrem de interesant că O. R. L. Crosier, 
ca și William Miller, referindu-se la exprimarea 
„Socotitorului ceresc” din Daniel 8:14, a știut că 
se poate traduce „curățit” sau „îndreptățit”. Niciu-
nul nu cunoștea limbile biblice, dar în notele mar-
ginale sau de subsol ale Bibliei exista precizarea: 
„sau îndreptățit”, la care ei au făcut referire numai 
tangențial. 

Traducerea „curățit” (purificat, curățat) pro-
vine din vechea versiune greacă Septuaginta, 
urmată de Vulgata latină și de majoritatea tradu-
cătorilor până în timpurile moderne. Traducerea 
„îndreptățit” provine din textul ebraic tradițional, 
care în acest caz folosește un verb (nițdaḳ) cu sen-
sul de a fi îndreptățit, justificat, răzbunat, a i se 
face dreptate. Această expresie trimite direct la ju-
decata făcută în favoarea sfinților în Daniel 7:22 
(vezi și vers. 9-10, 13-14, 17-18, 26-27). 

Luând în serios doar termenul „curăţit”, care 
fusese preferat de traducătorii tradiţionali, pio-
nierii au fost nevoiţi să exploreze sensul și posi-
bilitatea unei curăţiri a sanctuarului ceresc, ceea 
ce i-a dus la un studiu mai aprofundat al sanc-
tuarului. Prin intermediul acestei tipologii a Zilei 
Ispășirii, ei au ajuns tot la ideea judecății care îi 
îndreptățește pe sfinți. 

A explica Daniel 8:14 prin Leviticul 16 și Evrei 
9:23 înseamnă a explica ceva dificil prin altceva și 
mai dificil. Totuși Dumnezeu i-a condus pe cre-
dincioșii Săi după capacitățile, posibilitățile și pre-
ocupările lor, în pasul lor omenesc, așa cum magii 
de pe vremuri au fost conduși de Dumnezeu prin 
steaua care le trezise interesul profesional. Magii 
L-au găsit astfel pe Împăratul nou-născut, care era 
Cel Adevărat, în ciuda faptului că avea să treacă 
mult timp până să fie împărat. La fel, adventiștii 
au găsit învățătura biblică a judecății premile-
niale, chiar dacă unele detalii au încă nevoie de 
clarificare. Un drum ocolit ia mai mult timp, dar 
poate fi o călătorie plină de surprize frumoase și 
de învățăminte de neuitat.

Contribuția lui Andrews
Următorul contributor adventist la doctrina 

sanctuarului a fost John Nevins Andrews (1829–
1883), un tânăr care devenise millerit în 1843, care 
acceptase Sabatul în 1845 și devenise predicator în 
1850, fiind un apropiat al familiei White, din 1849. 

Andrews a fost cunoscut ca evanghelist, edi-
tor și autor, a servit și un mandat de președinte 
al Conferinţei Generale, apoi a fost primul misi-

onar oficial în Europa. Dar cel mai bine poate fi 
descris ca primul teolog al adventiștilor de ziua 
a șaptea – unul atipic, deoarece a fost toată viaţa 
un autodidact. Pe lângă cunoștinţele sale biblice 
legendare (se spune că putea reda pe de rost părţi 
imense din Biblie), numele său este legat de în-
temeierea unor doctrine și interpretări specific 
adventiste. Andrews a fost probabil primul teolog 
adventist care a înțeles faptul că profețiile clasice 
(ca aceea a zidirii templului din Ezechiel 40–48) 
erau condiționate. Mai presus de toate, era un om 
de mare sensibilitate spirituală.

În 1853, Andrews a scris un tractat despre doc-
trina sanctuarului și a judecăţii,10 în care a expus 
în felul său teologia fondată de Crosier. Lucrarea 
avea un caracter apologetic: se adresa în mod spe-
cial acelor adventiști care abandonaseră interpreta-
rea millerită și căutau alte soluții, crezând acum că 
mișcarea din 1843–1844 fusese o rătăcire.

În general, Andrews urmează o logică impu-
nătoare, chiar dacă astăzi nu mai este satisfăcătoa-
re în toate detaliile.11 Face uz chiar de argumente 
lingvistice, acolo unde este cazul, citând autorități 
în domeniu. Uneori însă argumentele sale nu sunt 
convingătoare.12 De asemenea, Andrews are une-
le scăderi față de Crosier în ce privește explicarea 
profeţiei din Daniel 8. Andrews a revenit la inter-
pretarea pe care o dăduse Miller „[jertfei] necur-
mate”, care după el ar fi fost păgânismul roman. 
Această idee populară printre primii adventiști a 
fost acceptată în mod trecător și de Ellen White, 
deși ea avea să declare mai târziu că nu primise 
nicio descoperire asupra acestui detaliu.13 

Reluarea de către Andrews a interpretării 
„[jertfei] necurmate” ca fiind „păgânismul” a 
fost o alegere nefericită, un regres. Interpreta-
rea aceasta nu a dispărut din teologia adventis-
tă decât printr-o aprigă dispută între anii 1910 
și 1930. Chiar și astăzi, unii cavaleri rătăcitori ai 
profețiilor încearcă să resusciteze această inter-
pretare de mult răposată. De asemenea, Andrews 
a reluat susținerea millerită că în Daniel 8 ar exis-
ta două sanctuare – unul al păgânismului, altul 
al Domnului14–, spre deosebire de Crosier, care 
evitase această interpretare eronată. Iarăși, spre 
deosebire de Crosier, Andrews a văzut în Exodul 
15:17 Canaanul, nu sanctuarul ceresc. 

Cu numai cinci ani înainte de apariția tracta-
tului lui Andrews, Crosier renegase atât Sabatul, 
cât și teologia sanctuarului, pe care el însuși o for-
mulase. Acest fapt poate să fi provocat reticența 
lui Andrews și a colegilor săi față de unele con-
cluzii ale lui Crosier, care încă nu deveniseră po-
pulare în adventism. 

PRINCIPALUL 
SCOP AL LUI 
ANDREWS A 
FOST SĂ ARATE 
CĂ SANCTUARUL 
DE CURĂȚIT 
DIN DANIEL 
8:14 NU ERA 
PĂMÂNTUL SAU 
ȚARA SFÂNTĂ, 
CI SANCTUARUL 
CERESC; IAR 
CURĂȚIREA NU 
TREBUIA SĂ FIE 
PRIN FOC, CI 
PRIN SÂNGE; NU 
PRIN SÂNGE DE 
JERTFE ANIMALE, 
CI CU SÂNGELE 
LUI HRISTOS.
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Andrews a consumat mult spațiu pentru a 
descrie sanctuarul vechiului legământ și a arătat 
că acest sanctuar pământesc nu are nicio parte 
în noul legământ. De asemenea, el insista asupra 
sanctuarului din Ezechiel, despre care unii cre-
deau că va fi zidit, și arăta că sanctuarul din Eze-
chiel este pământesc, că ține de vechiul legământ, 
că preoția lui este pământească și supusă sistemu-
lui ceremonial, iar regalitatea profețită în Ezechiel 
este de asemenea pământească, imperfectă, supu-
să păcatului și legată de vechiul legământ. Aces-
te observații contraziceau aplicarea profeției din 
Daniel 8:14 la restaurarea templului israelit.

Andrews s-a lăsat atras în argumentația spe-
culativă inaugurată de Crosier, interpretând în 
sens literal și fizic corespondența dintre sanctua-
rul pământesc și cel ceresc.15 Nu numai numărul 
încăperilor, dar și mobilierul și uneltele sanctu-
arului corespund cu cele de jos, în interpretarea 
lui Andrews. Când vorbește despre modul în 
care cornul nelegiuit din profeție a călcat în pi-
cioare sanctuarul și oștirea lui, Andrews afirmă 
că este absurd să pretindem că aceasta să fi avut 
loc în mod literal. Dar când este vorba de alta-
re, cădelnițe și perdele în cer, Andrews le ia în 
sens literal, aducând ca argumente viziunile din  
Apocalipsa. 

De asemenea, Andrews a interpretat că în-
gerul al șaptelea din Apocalipsa 11:15 a început 
să sune din 1844, idee care va fi preluată de toți 
vechii comentatori adventiști, inclusiv de Ellen 
White. Prin contrast, comentatorii de astăzi ob-
servă că trâmbița îngerului al șaptelea nu intro-
duce judecata de cercetare, ci marchează sfârșitul 
ei, adică inaugurează Împărăția lui Hristos, la 
încheierea timpului de har, ceea ce de fapt reiese 
clar în textul din Apocalipsa.16 

Principalul scop al lui Andrews a fost să ara-
te că sanctuarul de curățit din Daniel 8:14 nu era 
pământul sau Țara Sfântă, ci sanctuarul ceresc, iar 
curățirea nu trebuia să fie prin foc, ci prin sânge; 
nu prin sânge de jertfe animale, ci cu sângele lui 
Hristos. Spre deosebire de Miller și de Crosier, 
Andrews nu a menționat că sanctuarul „curățit” 
se poate traduce și „îndreptățit”, iar următorii 
interpreți adventiști îi vor urma exemplul.

Rolul lui Uriah Smith
Fără îndoială, cel mai cunoscut interpret ad-

ventist al profețiilor a fost Uriah Smith (1832–1903), 
care s-a alăturat adventiștilor sabatarieni în 1852, 
devenind treptat principalul teolog al mișcării 
timp de 50 de ani, un om cu multe daruri: edi-

tor, poet, gravor, profesor, predicator, adminis-
trator. Studios, autodidact și inventiv în chestiuni 
practice, acest lord cu picior de lemn a exerci-
tat o influență dominantă asupra interpretării 
profețiilor în adventism, chiar și după moartea 
sa, timp de multe decenii. 

Smith a scris vreo 4 000 de articole și 20 de 
cărți, dintre care comentariul său la Daniel și 
Apocalipsa a fost și a rămas un bestseller. Cartea 
a fost recomandată de Ellen White: „Dumnezeu 
l-a folosit pe autorul acestei cărți pentru a îndrep-
ta mințile către adevăr” (Ms 174/1899). În ciuda 
faptului că ea și soțul ei interpretau diferit une-
le detalii din Daniel și Apocalipsa, Ellen White 
a susținut ca lucrarea lui Smith să fie folosită de 
profesorii din școlile adventiste, ca manual, și de 
către pastori și colportori. Ea era „cartea pentru 
acest timp”.

Smith a fost un apropiat și un colaborator al 
soților White din tinerețe, alternând cu James 
White în poziția de editor-șef. Smith a ținut și 
seminare de educație pe subiecte biblice și de in-
struire literară pentru pastori, în America și în 
Europa, care au fost mult apreciate și încurajate 
de Ellen White. 

Relațiile lui Smith cu soții White au fost une-
ori tensionate. Nu am menționa aceste detalii 
dacă nu ar fi instructive. Smith, în calitate de 
președinte al bordului colegiului din Battle Creek, 
avea o filosofie educațională mai seculară decât 
Ellen White. El favoriza o programă clasică, teo-
retică și o locație orășenească a școlii, în timp ce 
Ellen White susținea o educație bibliocentrică și 
holistică (incluzând munca manuală), precum și 
o locație retrasă, rurală a școlii. Smith l-a concedi-
at pe profesorul G. H. Bell (care susținea filosofia 
educațională a lui Ellen White), atrăgându-și ast-
fel un mesaj scris de mustrare. Smith se socotea 
certat pe nedrept, dar după nouă ani a recunoscut 
că greșise și s-a împăcat cu Bell. Ca dovadă a îm-
păcării cu Ellen White, Smith a scris introducerea 
la cartea Patriarhi şi profeți. 

În 1873, Smith a avut un oarecare conflict cu 
James White (care era un perfecționist destul de 
autoritar), în urma căruia Smith a fost conce-
diat. După șase luni, a fost rechemat la editură. 
Cu ocazia Conferinței de la Minneapolis (1888), 
Smith a devenit principalul oponent al trioului 
White-Waggoner-Jones, temându-se că solia ca-
re așeza în centrul mesajului adventist pe Hris-
tos, cu caracterul și meritele Lui, ar minimaliza 
autoritatea Legii. Sub influența lui Smith, mare 
parte dintre lideri și credincioși au rămas mult 
timp rezervați sau chiar ostili față de evanghe-
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ÎN CIUDA 
FAPTULUI CĂ 

EA ȘI SOȚUL EI 
INTERPRETAU 

DIFERIT UNELE 
DETALII DIN 

DANIEL ȘI 
APOCALIPSA, 

ELLEN WHITE A 
SUSȚINUT CA 

LUCRAREA LUI 
SMITH SĂ FIE 
FOLOSITĂ DE 
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DIN ȘCOLILE 

ADVENTISTE CA 
MANUAL, ȘI DE 

CĂTRE PASTORI 
ȘI COLPORTORI. 
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lia Jones&Waggoner, imuni la avertismentele lui  
Ellen White. 

După mulți ani de opoziție, Smith a acceptat 
mustrarea ei, dar se pare că nu a înțeles nicio-
dată corect mesajul căruia i se împotrivise. Era 
un mare apărător al darului profetic al lui Ellen  
White, dar când era mustrat, susținea că Ellen 
White își exprimase o părere personală sau fusese 
influențată de cineva. După ani însă, recunoștea 
că Ellen White avusese dreptate. 

Merită să menționăm că, în ciuda acestor ten-
siuni și evenimente neplăcute, Smith a continuat 
să colaboreze mai departe cu James și Ellen White. 
De asemenea, a colaborat și cu Jones, care i-a fost 
coleg în învățământ și la editură până în 1901.17 

Smith a început să publice studii despre doc-
trina sanctuarului și a judecății odată cu comen-
tariul său la Daniel (1873). În 1877 a publicat 
chiar un studiu special asupra acestui subiect. Nu 
vom intra în detaliile interpretării lui, deoarece 
Smith a preluat și a repetat în stilul său, mult mai 
amplu și mai sistematic, interpretarea cumnatului 
său Andrews, acceptată și de soții White. 

Comentatorii adventiști care au urmat (S. N. 
Haskell, M. L. Andreasen etc.) l-au secondat pe 
Smith, inclusiv în privința teologiei sanctuarului, 
care încă are nevoie de o cercetare mai aprofun-
dată și mai proaspătă în generația noastră, pentru 
a fi trezit din nou interesul pentru acest mesaj ad-
ventist primordial. n

1 A se vedea www.aplib.org/files/pioneer-reviews/CrosierORL-
Review.pdf. 
2 La 11 octombrie și 15 noiembrie 1845 (Day-Star) și la 29 octom-
brie 1845 (Voice of Truth), articolul a fost reeditat.
3 Studiul lui Crosier, precum și alte intervenții ale sale sunt dispo-
nibile pe web la www.sdadefend.com/Our%20Firm%20Founda-
tion/Crosier-sanctuary.pdf 
4 Ellen White, A Word to the Little Flock, 12. https://egwwritings.
org/?ref=en_CIHS.5.3&para=12119.30 
5 Aceasta dovedește că principiul primirii dreptății prin credință 
nu este în adventism o inovație târzie, ci era inerent teologiei 
sanctuarului. Doar când conținutul chivotului a fost accentuat în 
detrimentul sângelui stropit și în detrimentul sistemului jertfelor 
și al preoției, biserica s-a îmbolnăvit de diverse forme de legalism 
și a avut nevoie de trezirea din 1888. Nevoia rămâne în continua-
re, iar doctrina sanctuarului o satisface pe deplin. 
6 În realitate, corespondența dintre cele două sanctuare este spiri-
tuală, didactică, nu fizică sau literală. Un sanctuar implica altare, 
animale, preoți, tămâie etc.; celălalt se concentrează asupra jertfei 
și preoției unice a lui Isus. Hristos nu a fost jertfit pe un altar ce-
resc, jertfa Lui este irepetabilă, El nu vine înaintea lui Dumnezeu 
cu clopoței și cu tămâie. Viziunile din Apocalipsa și cele ale lui  
Ellen White, care descriu sanctuarul ceresc în imagini pământești 
(altar, sfeșnic, masă cu pâini, tămâie, cădelniță, preot cu clopoței, 
perdea, chivot cu heruvimi de aur etc.) ne-au fost transmise în 
acest limbaj doar cu rol pedagogic, nu pentru a ne informa des-
pre imaginea fizică a realităţii cerești. După cum Mielul cu șapte 

coarne și șapte ochi din sanctuarul Apocalipsei nu trebuie luat ca 
o realitate exactă, după cum iazul de foc și pucioasă arzând în ve-
cii vecilor (deși văzute corect de Ioan, după cum i-au fost arătate) 
nu reprezintă realitatea exactă, tot așa nu este nevoie să concre-
tizăm în mod literalist analogiile dintre cele două sanctuare. De 
asemenea, termenul grecesc hághia, deși plural în sens gramati-
cal, adesea denumește logic o realitate singulară (uleiul sfânt: Ex. 
40:9; carnea jertfei: Lev. 19:8; întregul sanctuar: Lev. 20:3; Num. 
8:19; Sfânta: Ev. 9:2; Sfânta Sfintelor: Ev. 9:25; 10:19-20). 
7 Biblia anglicană care circula pe atunci, inclusiv exemplarul fa-
miliei White, conţinea și apocrifele. Chiar James White a folosit 
unele referinţe la apocrife în notele editoriale la primele viziuni 
ale lui Ellen White. 
8 Afirmaţia, în ciuda faptului că provine de la un autor neinspirat, 
este în armonie cu ceea ce învaţă multe pasaje biblice canonice 
(Deut. 26:15; Ps. 20:6; 150:1; 2 Cr. 6:21 etc.). Mai târziu, Andrews 
și James White vor face referire la asemenea texte apocrife.
9 În tractatul The Opening Heavens (New Bedford, 1846, p. 29) 
J. Bates afirma: „«Până la 2 300 de zile, apoi sanctuarul va fi 
curățit.» Dan. 8:14. Acest sanctuar, așa cum înțeleg eu, este to-
tuna cu sanctuarul ceresc, Noul Ierusalim, Paradisul lui Dumne-
zeu.” https://archive.org/details/BatesJ.TheOpeningHeavens1846 
10 J. N. Andrews, The Sanctuary and 2300 Days, Steam Press, 
Battle Creek, Mich., 1853, 1874; TEACH Services, Inc. 1997. 
https://Books.Google 
11 De exemplu, Andrews argumentează destul de elegant ieșirea 
cornului nelegiuit (Roma) din unul din cele patru regate elenisti-
ce (Macedonia). Dar în zilele noastre, înţelegerea preferată este că 
nelegiuitul corn iese nu dintr-un alt corn, ci dintr-unul din cele 
patru vânturi (Dan. 8:8-9). 
12 Andrews afirmă că identificarea cornului nelegiuit din Daniel 8 
cu Antioh Epifanul ar fi o invenție catolică (op. cit. 11), ceea ce nu 
este adevărat. Oricât ar fi de discutabilă interpretarea aceasta, ea 
a fost făcută mai întâi de evrei, înaintea erei creștine (vezi 1 Ma-
cabei), a fost populară printre părinții bisericii din primele secole 
și nu puțini protestanți au preluat-o. 
13 A se compara declarația din Scrieri timpurii, 74–75 („Am vă-
zut…, cu privire la «necurmată»…”) cu cea din Solii alese, vol. 1, 
164. („Nu trebuie făcut un test al credinței din adevăratul sens al 
«necurmatei». Rog acum pe frații mei slujitori ai bisericii să nu 
folosească scrierile mele pentru a argumenta această chestiune; 
pentru că eu nu am primit nicio descoperire în această privință.”) 
Cazul este foarte instructiv pentru a ilustra limitele folosirii Spi-
ritului Profetic în dezbateri doctrinare sau teologice. 
14 Andrews afirmă că în aceeași profeție există și două oști, ceea 
ce este posibil, dar nu chiar sigur. 
15 De exemplu, Andrews repetă argumentul greșit al lui Crosier, 
că pluralul haghia din Epistola către evrei ar dovedi că templul 
ceresc are două încăperi (op. cit, 74–75).
16 Compară Ellen White, Tragedia veacurilor (p. 425) cu Jon Pau-
lien, Armageddon at the Door (p. 87); Heidi Heiks, Satan’s Coun-
terfeit Prophecy (p. 134). Ambele se găsesc pe Books.Google. De 
asemenea, viziunea lui William Foy (profet recunoscut de Ellen 
White) arăta că trâmbița a șasea cuprindea și cei „trei pași” (alu-
zie la întreita solie din Apocalipsa 14), prin urmare, al șaptelea 
sună numai după ce al șaselea a terminat de sunat. Viziunile lui 
Foy se pot citi în limba română pe pagina Curierului Adventist 
www.curieruladventist.ro/articole/experina-i-viziunile-lui-willi-
am-e-foy .  
17 Informațiile despre Smith și despre comentariul lui sunt prelu-
ate de la E. Durand („Smith, Uriah”, în The Ellen G. White Ency-
clopedia, (ed. D. Fortin), Review and Herald, 2013: 515-517), Roy 
Adams (The Sanctuary Doctrine, Andrews University DDS, 1981), 
Uriah Smith (Daniel and Revelation, 1897, copie liberă pe web). 

Florin Lăiu este profesor de Biblie la Institutul Teologic Adventist.
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Filiala AMiCUS Arad este una dintre cele trei fi-
liale din Conferinţa Banat. Mottoul nostru este 
textul din Psalmii 91:11: „Căci El va porunci 

îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale.” 
Avem nevoie de ajutorul Tatălui nostru ceresc, ca-
re Își trimite îngerii Săi păzitori pentru studenţii 
noștri și îi ocrotește de uneltirile celui rău. 

În acest an ne-am putut bucura de multe ac-
tivităţi desfășurate în filiala noastră. Săptămânal 
avem activităţi sportiv-recreative. Capela AMiCUS  
este o întâlnire săptămânală de studiu și rugă-
ciune, la care avem invitaţi speciali. După întâl-
nirile de la capelă, avem repetiţii de cor sau de 
orchestră de clopote. La începutul anului uni-
versitar, am avut o întâlnire între filialele Confe-
rinţei Banat la Centrul de Tineret de la Nadăș.  
A fost o ocazie potrivită pentru a discuta proiecte-
le comune, valorile care ne unesc și pentru a face 
planuri misionare eficiente și adaptate mediului 
universitar. S-a simţit prezenţa lui Dumnezeu în 
devoţionalele prezentate, în proiectele expuse, în 
predica din Sabat și în discuţiile purtate uneori 
până la miezul nopţii. Au fost zile de îmbogăţi-

re spirituală, motivaţională, s-au legat prietenii 
și s-au pus ţinte înalte de atins prin puterea lui  
Dumnezeu.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am avut câte-
va acţiuni: 
» Binefacere – vizită la orfelinat și oferirea de ju-

cării și alimente.
» Flash mobul. Corul mixt al Asociaţiei Studen-

ţești AMiCUS i-a surprins, în data de 12 de-
cembrie, pe cei prezenţi în Atrium Mall Arad 
cu un flash mob, organizat cu ocazia sărbăto-
rilor de iarnă. Tinerii au cântat colinde care au 
încălzit inimile ascultătorilor, fiind apreciaţi 
pentru interpretarea deosebită. Pe lângă „sur-
priza sonoră” plăcută, cei prezenţi cu această 
ocazie au primit și câte un cadou din partea 
tinerilor de la AMiCUS Arad. Spectatorii au 
fost impresionaţi de gestul lor. Dorim ca bu-
nul Dumnezeu să lucreze la inima și mintea 
lor prin cărţile date. 

» Proiectul Vizitarea bisericilor mici aduce mul-
tă bucurie atât studenţilor, cât și bisericilor  
vizitate.

AMiCUS        » » » » »  

FII O PILDĂ! ARAD

TRĂIEŞTE ÎN AŞA 
FEL ÎNCÂT CEI 

CE TE CUNOSC 
PE TINE, DAR 

NU-L CUNOSC 
PE DUMNEZEU, 

SĂ-ŞI DOREASCĂ 
SĂ-L CUNOASCĂ 

PE DUMNEZEU 
DOAR PENTRU 
CĂ TE CUNOSC 

PE TINE.
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studenţii din Arad i-au vizitat pe colegii lor din 
Timișoara.

Pentru grupa de studenţi din filiala AMiCUS 
Arad, rămâne o provocare frumoasă cea prezen-
tată de apostolul Pavel în 1 Timotei 4:12 – „Ni-
meni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă 
pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dra-
goste, în credinţă, în curăţie!” Nu e ușor să fii o 
pildă pentru ceilalţi. E nevoie de curaj și de putere 
de sus.

După opinia apostolului Pavel, oame-
nii nu trebuie judecaţi după vârsta lor. Ti-
nerii au nevoie de un model, ca apoi, la 
rândul lor, și ei să fie un exemplu pentru 
ceilalţi tineri de vârsta lor.

Studenţii sunt chemaţi să fie o pildă în: 
» Vorbire – atât cea publică, cât și cea 

particulară.
» Purtare – o pildă în modul de viaţă: 

alimentaţie, încrederea în Dumnezeu.
» Dragoste – orice acţiune pe care o fa-

cem, dacă nu este însoţită de dragoste, 
nu are valoare. 

» Credinţă – privind la convingerea ne-
clintită în Dumnezeu și la experienţele 
făcute cu El, lucrul acesta determinân-
du-i și pe alţii să se încreadă în Dum-
nezeu. 

» Curăţie – atât în biserică, precum și în 
afara ei, studenţii să aibă o moralitate 
impecabilă. 

Domnul a găsit în Timotei o persoană pe 
care El o putea transforma și modela pentru 
locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt. Dumne-
zeu îi va folosi și pe tinerii de azi, așa cum 
l-a folosit pe Timotei, dacă se vor supune 
călăuzirii Sale. 

Este privilegiul vostru de a fi misionari 
ai lui Dumnezeu. El vă invită să lucraţi pen-
tru colegii voștri. Căutaţi-i pe cei care știţi 
că sunt în pericol și, în iubirea lui Hristos, 
căutaţi să îi ajutaţi. Cum Îl vor cunoaște ei 
pe Mântuitorul? Numai dacă vor vedea vir-
tuţile Lui în urmașii Săi.

Poate tu ești singura persoană prin care 
cei din jurul tău Îl pot cunoaște pe Dumne-
zeu. „Trăiește în așa fel încât cei ce te cunosc 
pe tine, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu,  
să-și dorească să-L cunoască pe Dumnezeu 
doar pentru că te cunosc pe tine.” n

 Cristian Toma este capelan AMiCUS Arad.

STUDENȚI
ADVENTIŞTI

CRISTIAN
TOMA

NIMENI SĂ NU-ŢI 
DISPREŢUIASCĂ 

TINEREŢEA, CI FII 
O PILDĂ PENTRU 

CREDINCIOŞI:  
ÎN VORBIRE,  
ÎN PURTARE,  

ÎN DRAGOSTE,  
ÎN CREDINŢĂ,  

ÎN CURĂŢIE.

» Proiectul Zi de bine este o zi specială în care 
studenţii, alături de alţi tineri, se implică în di-
verse acţiuni misionare.
O altă activitate care ne încântă este vizita-

rea altor filiale AMiCUS. Luna aprilie i-a adus 
pe studenţii din filiala AMiCUS Ploiești în vizi-
tă la Arad. Într-un alt weekend al aceleiași luni, 
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teologie        » » » » »  

NATURA 
DUHULUI SFÂNT 

ESTE PENTRU 
NOI O TAINĂ.

NU ȘTIM CUM 
ARATĂ ȘI NU 

ESTE BINE NICI 
SĂ ÎNCERCĂM A 

NE FACE VREO 
ÎNCHIPUIRE 
DESPRE EL, 
PENTRU CĂ, 

ORICARE AR FI 
EA, AR FI FALSĂ.

ELOHIM (IV)

Acest articol se bazează pe o cercetare a 
învățăturii biblice despre cea de a treia Per-
soană a Dumnezeirii, adică Duhul Sfânt. Zi-

când „a treia”, nu înțelegem că El este inferior față 
de celelalte două Persoane, ci absolut egal cu Ele. 
Noi am avut nevoie de niște apelative, ca să ne pu-
tem referi la Persoanele Dumnezeirii, dar acolo 
nu există superioritate și inferioritate, ci egalitate 
deplină, aceeași demnitate și slavă divină. 

L-am numit pe Duhul Sfânt „Persoană a Dum-
nezeirii”. Ce este o persoană în general? O ființă 
care posedă atributele de inteligență, vorbire, co-
municare conștientă, voință liberă, viață afectivă 
bogată, inventivitate. Ori de câte ori este vorba 
despre o persoană, folosim pronumele nehotărât 
„cineva”; dacă acesta nu poate fi folosit, atunci es-
te vorba despre „ceva”, care se aplică la materie, 
obiecte sau ființe necuvântătoare. Duhul Sfânt nu 
este ceva, El este Cineva. Personalitatea nu este 
dată de atomi sau de anatomie. Nu de mâini și 
picioare. Natura Duhului Sfânt este pentru noi o 
taină. Nu știm cum arată și nu este bine nici să în-
cercăm a ne face vreo închipuire despre El, pentru 
că, oricare ar fi ea, ar fi falsă. El este cine ne spune 
Inspirația că este și mai mult nu putem ști. 

În Matei 28:19, nu se cere botezarea ucenici-
lor în numele a două Persoane și ceva, ci a trei 
Persoane, numite imediat: Tatăl și Fiul și Sfân-
tul Duh. Între primele două Persoane, s-a pus 
conjuncția „și”, la fel între a doua și a treia. Aceas-
ta înseamnă egalitate. Unii susțin că Duhul Sfânt 
este o trăsătură a Tatălui, dar atunci nu am avea 
trei Persoane divine, ci două. Ar fi oare corect să 
spunem: „Am vizitat recent trei țări: Bulgaria, 
Rusia și Moscova”? Nu, pentru că Moscova este 
tot Rusia. Dar vedeți că, în Marea Trimitere misi-
onară, Isus S-a referit la Trei, în numele cărora să 
se efectueze botezurile. 

Biblia folosește simboluri pentru explicarea 
lucrării Duhului Sfânt, și anume: porumbel, unt-
delemn, foc, ploaie, vânt. Nu pentru explicarea 
Duhului Sfânt, ci a lucrării Sale. Unii Îl reduc pe 
Duhul Sfânt la astfel de simboluri și uită că El es-

te, de fapt, doar reprezentat așa pentru înțelegerea 
noastră. Într-un nou câmp de lucru, un misionar 
l-a întrebat pe un localnic cum se spune la pom, 
arătând cu degetul către un pom. Acesta i-a spus 
cum se zice la deget, însă degetul arăta doar spre 
pom și acolo țintea întrebarea. 

Unii pot fi derutați în legătură cu Duhul Sfânt 
de faptul că se vorbește despre măsură și despre 
plinătate. Iată astfel de texte: „Căci Acela pe ca-
re L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul 
cu măsură” (Ioan 3:34). „Nu vă îmbătați de vin, 
aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini 
de Duh” (Efeseni 5:18). „Şi toți s-au umplut de 
Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, 
după cum le dădea Duhul să vorbească” (Faptele 
2:4). În aceste contexte, „măsura” și „plinătatea” 
sau „umplerea” nu se referă la cantități materiale, 
care s-ar putea calcula, ci este vorba de relații, de 
prezență, de intensitatea acestora. 

O problemă în legătură cu personalitatea Du-
hului Sfânt, pe care o ridică unii cititori ai Bibli-
ei, este faptul că, în limba greacă, substantivul 
„spirit” este de gen neutru, nu masculin. Adică 
to pneuma, unde to este articolul hotărât pentru 
substantivele de gen neutru. Întâlnim acest lucru, 
de pildă, în Romani, capitolul 8: „Însuși Duhul (to 
pneuma) adeverește, împreună cu duhul nostru, 
că suntem copii ai lui Dumnezeu” (versetul 16). 
Citând astfel de texte și scriind în sensul lor, chiar 
Spiritul Profetic se referă uneori la Duhul Sfânt cu 
pronumele personal englez pentru genul neutru 
It, inexistent în limba română, de aceea traducem 
„El”. Dar în multe alte cazuri este scris He, adică 
„El”, folosit pentru genul masculin la oameni. 

Același lucru, ca și în limba greacă, îl consta-
tăm în limba română, unde numărăm „un spirit, 
două spirite”; de aceea, substantivul acesta este 
de gen neutru, deși articolul hotărât pentru genul 
neutru este la noi același ca și la masculin. Dar 
nu în alte limbi, de exemplu, în limba germană: 
der Geist, „spiritul”, unde der este articolul pen-
tru substantive de gen masculin. Nu trebuie să 
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ne pierdem însă în detalii gramaticale când este 
vorba despre Persoanele divine. Toate trăsăturile 
caracteristice ale unei persoane se găsesc în Biblie 
în legătură cu Duhul Sfânt și El este prezentat ca 
Dumnezeu etern și atotștiutor. 

De altfel, dacă se insistă cu genul, iată că genul 
neutru este folosit în unele limbi și pentru persoa-
ne. Astfel, în limba germană, Weib este un alt ter-
men pentru Frau, care înseamnă „femeie”. Însă, în 
timp ce al doilea cuvânt este de gen feminin, die 
Frau, primul este de gen neutru, das Weib. Femeie 
la genul neutru! Dar este ea mai puțin feminină 
din cauza acestui gen gramatical? Oricum, pentru 
că este vorba acum despre Duhul Sfânt, trebuie 
să știm că genul gramatical nu este întotdeauna 
identic cu genul real. 

Şi cu referire la Domnul Isus, a cărui persona-
litate nu o poate nega nimeni, a fost folosit uneori 
genul neutru în greacă, de exemplu: aneuran to 
brephos keimenon en te phatne (Luca 2:16), „(păs-
torii) au găsit Pruncul așezat în iesle”, unde to 
brephos înseamnă „Pruncul”. Isus, copil de parte 
bărbătească, este amintit aici ca Prunc, chiar dacă 
acest substantiv aparține în greacă la genul neu-
tru. În alt loc: ho de egertheis parelaben to paidion, 
adică „și el, sculându-se, a luat Pruncul” (Matei 
2:14); este vorba despre Iosif în curs de a pleca 
în Egipt. Aici, to paidion înseamnă „Pruncul”, de 
asemenea de gen neutru în greacă. Genul este al 
cuvântului folosit, nu al ființei pe care o indică – 
gen gramatical, nu biologic. 

Când vorbim despre Dumnezeire, în general, 
și despre Duhul Sfânt, în particular, să ne ferim 
a jongla cu genurile. Să nu discutăm niciodată 
și deloc despre gen la Dumnezeu, chiar dacă în 
Biblie, pretutindeni, pronumele personale pentru 
Dumnezeu Tatăl sunt cele masculine „El, Lui, Îl” 
etc. Nici să nu-L trecem la genul feminin, pentru 
o pretinsă emancipare modernă, ci să rămânem la 
limbajul biblic și să ne ferim de terenuri interzise. 

În Ioan 16:13, Hristos a zis: „Când va veni 
Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călău-
zească în tot adevărul.” Iar în Ioan 14:26, tot El a 
zis: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe ca-
re-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța 
toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce  
v-am spus Eu.” Cineva care transmite cunoștințe, 
care ne aduce aminte, care ne călăuzește în tot 
adevărul, care ne mângâie, nu poate fi decât o 
Persoană superioară omului și implicată în viața 
sa religioasă. E vorba de Dumnezeu adevărat și 
deplin. Dacă cei instruiți în acest proces sunt per-
soane, și sunt, Cel care-i învață nu poate fi mai 
puțin decât atât. 

În legătură cu personalitatea Duhului Sfânt, 
Spiritul Profetic afirmă: „Trebuie să înțelegem 
că Duhul Sfânt, care este în aceeași măsură o 
persoană cum Dumnezeu este o persoană, umblă 
prin aceste locuri” (Manuscrisul 66 din 1899, pu-
blicat în Evanghelizare, p. 616). „Prințul puterii 
răului poate fi ținut în frâu numai prin puterea lui 
Dumnezeu, manifestată în cea de a treia Persoană 
a Dumnezeirii, Duhul Sfânt. (Mărturii speciale, 
Seria A, nr. 10, p. 37, din 1897, citate în 
Evanghelizare, p. 617)

Mai explicit: „Duhul Sfânt are per-
sonalitate, altfel El nu ar putea mărturisi 
duhului nostru și împreună cu duhul nos-
tru că suntem copii ai lui Dumnezeu. El 
trebuie să fie, de asemenea, o Persoană 
divină, altfel nu ar putea cerceta secrete-
le care sunt ascunse în mintea lui Dum-
nezeu: «În adevăr, cine dintre oameni 
cunoaște lucrurile omului, afară de duhul 
omului, care este în el? Tot așa, nimeni nu 
cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară 
de Duhul lui Dumnezeu.»” (Manuscrisul 
20 din 1906, publicat în Evanghelizare,  
p. 617) 

Am zis că Duhul Sfânt este altcineva 
decât Dumnezeu Tatăl și decât Dumnezeu 
Fiul. El nu este pentru Tatăl ce este duhul 
meu pentru mine. Hristos a zis despre 
Sine după înviere: „Uitați-vă la mâinile 
și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și 
vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum 
vedeți că am Eu” (Luca 24:39). Isus Se bucura sau 
Se întrista în duhul Său, dar El nu era duh. El avea 
trup. Ce este deci un duh? O ființă foarte diferită 
de noi, fără carne și oase, deci fără un organism 
fizic, așa cum suntem noi și cunoaștem noi. Des-
pre îngeri se zice în Evrei 1:14 că „sunt duhuri 
slujitoare”. Așa trebuie conceput Duhul Sfânt, fără 
o existență corporală. Acesta este sensul textului 
din 2 Corinteni 3:17: „Căci Domnul este Duhul”, 
nu că S-ar confunda cu Tatăl, ci că El este Duh; de 
fapt, este și numit așa în toată Biblia. 

Ideea că Duhul Sfânt este doar o putere care 
emană de la Tatăl este total nebiblică. Dacă El este 
o energie, atunci oamenii pot încerca să-L mani-
puleze, să se folosească de El în scopuri egoiste și 
nici modul cum este tratat nu ar conta prea mult. 
Ideea aceasta ignoră tot ce spune Biblia despre 
personalitatea Duhului Sfânt. Iată dovezile biblice 
ale personalității Sale: 

Gândeşte: „Căci s-a părut nimerit, Duhului 
Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio al-
tă greutate decât ceea ce trebuie” (Faptele 15:28). 

DUHUL
SFÂNT

ŞTEFAN 
RADU

ÎN ADEVĂR, CINE 
DINTRE OAMENI 

CUNOAȘTE LUCRURILE 
OMULUI, AFARĂ DE 

DUHUL OMULUI, 
 CARE ESTE ÎN EL?  

TOT AȘA, NIMENI NU 
CUNOAȘTE LUCRURILE 

LUI DUMNEZEU,  
AFARĂ DE DUHUL LUI 

DUMNEZEU.
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„Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale 
lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:10). 

Vorbeşte: „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din 
urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de 
duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor” (1 Timotei 4:1). 

Îi învață pe oameni lucruri divine: „Dar Mângâietorul, 
adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele 
Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de 
tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26). 

Îi inspiră în rugăciune: „Şi tot astfel și Duhul ne ajută în 
slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm” 
(Romani 8:26). 

Face lucrare misionară împreună cu biserica: „Şi Duhul 
și mireasa zic: «Vino!»” (Apocalipsa 22:17). 

Poate fi întristat: „Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răs-
cumpărării” (Efeseni 4:30). 

Se poate păcătui împotriva Lui: „... oricine va huli îm-
potriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este 
vinovat de un păcat veșnic” (Marcu 3:29). 

Duhul Sfânt este numit în Biblie când Duhul lui Dum-
nezeu, când Duhul lui Hristos: „Dar, dacă Eu scot afară 
demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui 
Dumnezeu a venit peste voi” (Matei 12:28). „Şi, pentru că 
sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului 
Său, care strigă «Ava!», adică «Tată!»” (Galateni 4:6). Acest 
mod de exprimare în legătură cu aceeași Persoană divină 
ne spune că Persoanele Dumnezeirii Își aparțin reciproc, 
într-o interdependență și colaborare extraordinară. Hris-
tos L-a proslăvit pe pământ pe Tatăl (vezi Ioan 17:4); El 
nu a făcut voia Sa, ci voia Celui ce L-a trimis (vezi Ioan 
6:38). Nici Duhul Sfânt nu lucrează independent, ci El Îl 
reprezintă pe Hristos pe pământ: „Căci El nu va vorbi de la 
El, ci va vorbi tot ce va fi auzit… El Mă va proslăvi” (Ioan 
16:13,14). Rămânem uimiți când ne gândim la această 
armonie desăvârșită, la această conlucrare sfântă, totală, 
nelimitată! 

Duhul Sfânt este etern și necreat, există prin Sine Însuși, 
ca orice Persoană divină. Este omniscient, omniprezent, 
atotputernic. El poate fi întristat, și împotriva acestei pri-
mejdii se dau avertismente solemne: „Să nu întristați pe 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți 
pentru ziua răscumpărării” (Efesenni 4:30). „Dar ei au fost 
neascultători și au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt, iar El li 
S-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor” (Isaia 63:10). 

Se poate păcătui împotriva Duhului Sfânt, iar acest 
păcat este imposibil de iertat: „Oricine va vorbi împotriva 
Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva 
Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în 
cel viitor” (Matei 12:32). „Oricine va huli împotriva Du-
hului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de 
un păcat veșnic” (Marcu 3:29). Am văzut din numeroase 
texte ale Scripturilor că Domnul Isus Hristos este Dumne-
zeu. Se poate păcătui împotriva Lui, dar păcatul acela mai 

poate căpăta iertare. Nu se iartă păcatul împotriva Duhu-
lui Sfânt. Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt este tot atât de 
Dumnezeu ca și Isus, în niciun caz inferior. Şi de ce nu se 
iartă? Pentru că, făcând astfel, oamenii taie orice legătură 
cu izvorul puterii spirituale și sunt pierduți. 

Apostolul Petru l-a mustrat pe Anania pentru încer-
carea de a înșela biserica: „Anania, pentru ce ți-a umplut  
Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt?” (Faptele 5:3). 
Apoi a zis: „N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu” (ver-
setul 4). Astfel, Duhul Sfânt este prezentat ca Dumnezeu, 
așa cum sunt Tatăl și Domnul Isus Hristos. În Numele 
acestei Trinități se face botezul, actul de intrare în biserică 
(vezi Matei 28:19). 

Persoanele divine au fost coautoare ale operei de creare 
a lumii noastre acum șase mii de ani, a altor corpuri cerești, 
a întregului univers. Creator înseamnă acest Trio divin. 
Planul de mântuire a fost întocmit în cadrul Trinității și 
este adus la îndeplinire de toate aceste Persoane divine în 
diferite roluri. 

Biblia zice că Dumnezeu este iubire (vezi 1 Ioan 4:8,16), 
ceea ce înseamnă că Tatăl este iubire, Fiul este iubire, Duhul 
Sfânt este iubire. Mântuirea este o coproducție a Trinității. 
Tatăl și Fiul lucrează pentru schimbarea inimii omului prin 
Duhul Sfânt. Când acest Agent divin restaurator este lepă-
dat, Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru păcătoși. 
De aceea, păcatul împotriva Duhului Sfânt este de neiertat 
în veci. Dar nu trebuie să ne înspăimântăm; interesul pe ca-
re îl avem pentru adevăr, pentru mântuire, pentru veșnicie 
este o dovadă sigură că Duhul Sfânt Se ocupă de noi, că nu 
ne-a părăsit. 

Să fim fericiți că avem aceste descoperiri neîndoielnice 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Dincolo de ele, dincolo de ce 
este scris, orice încercare de a-L defini pe Dumnezeu, de 
a-L descrie, de a-L explica este speculație și este pericu-
loasă. Iată în încheiere cum a formulat Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea, pe scurt, învățătura biblică despre Du-
hul Sfânt: „Dumnezeu-Spiritul etern a fost activ cu Tatăl 
și cu Fiul la creațiune, întrupare și răscumpărare. El i-a 
inspirat pe scriitorii Scripturii. El a umplut viața lui Hris-
tos cu putere. El atrage și convinge ființe omenești, iar pe 
aceia care răspund, El îi înnoiește și îi transformă după 
chipul lui Dumnezeu. Trimis de Tatăl și de Fiul ca să fie 
întotdeauna cu copiii Săi, El oferă daruri spirituale bise-
ricii, o împuternicește să poarte mărturie despre Hristos 
și, în armonie cu Scripturile, o conduce în tot adevărul.” 
(Adventiştii de Ziua a Șaptea cred…, p. 58)

Așa este, așa credem și e bine să ne supunem călăuzirii 
binecuvântate a Duhului Sfânt! Am încheiat seria de studii 
despre Dumnezeire, care sunt doar o versiune prescurtată 
a unui material mai amplu, cuprins într-o carte intitulată 
Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Am convingerea că Acela pe 
care L-am slăvit prin aceste articole Se va îngriji de publi-
carea ei. n

Ștefan Radu este pastor pensionar.

teologie        » » » » »  
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România se bucură de multă vreme de multi-
culturalism, ca definiţie a existenţei sale. În 
limitele graniţei teritoriale ne împărtășim 

împreună bucuriile și supărările, suspansul și li-
niștea, visul și realul, cultura și religia, indiferent 
dacă ne considerăm români, maghiari, rromi, 
ucraineni, germani, ruși-lipoveni, turci, bulgari, 
sârbi, slovaci și mulţi alţii. Printre cele mai nume-
roase comunităţi etnice – pe locul al treilea după 
maghiari și romi, se află ucrainenii. După recen-
sământul populaţiei din 2011, în ţară trăiesc apro-
ximativ 51 000 de ucraineni, cei mai mulţi fiind 
răspândiţi în partea de nord a ţării: în Maramureș 
– 30 800 de persoane. 

La nivelul bisericii, avem un număr de aproxi-
mativ 600 de membri. În Conferinţa Transilvania 
de Nord sunt cei mai mulţi adventiști ucraineni 
(aproximativ 450), grupaţi în cinci localităţi: Re-
pedea, Ruscova, Poienile de sub Munte, Crasna 
Vișeului și Remeţi. În Conferinţa Banat sunt 
aproximativ 130 de membri răspândiţi prin lo-
calităţile: Pogănești, Darova, Niţchidorf, Lugoj, 
Bethausen, toate în judeţul Timiș. Din păcate, în 
Conferinţa Moldova, numărul membrilor adven-
tiști ucraineni a scăzut drastic. Astăzi mai pot fi 
găsiţi în jur de 10 membri izolaţi prin localităţile 
Izvoarele Sucevei și Moldoviţa.

Odată cu anii de după Revoluţia din decembrie 
1989, activitatea fraţilor ucraineni a început să 
resimtă efectele globalizării și pericolul pierderii 
identităţii etnice. Zonal, au fost realizate diferite 
întâlniri comune: tinerești, muzicale, evanghelis-
tice. Datorită Departamentului Grupuri Etnice 
al Uniunii și a interesului manifestat de membrii 
ucraineni, a fost organizat, în anul 2014, primul 
Congres naţional al ucrainenilor adventiști în lo-
calitatea Poienile de sub Munte. Manifestarea s-a 

bucurat de prezenţa invitaţilor din Ucraina și de 
participarea a 500 de membri ucraineni. Atmos-
fera de părtășie, socializarea, dialogul, credinţa 
comună, spiritul evanghelic au demon-
strat că viaţa membrilor ucraineni nu s-a 
limitat doar la activitate bisericească. O 
parte din membri ucraineni sunt impli-
caţi în viaţa comunităţilor locale de unde 
provin, în diverse slujbe administrative. 
Spre exemplu, în cazul comunei Remeţi, 
Duruttya Ştefan, prezbiterul bisericii ad-
ventiste locale, este chiar viceprimarul 
comunei. 

Contactele cu Ucraina au făcut po-
sibilă participarea pastorilor români și 
ucraineni în campanii de predicare a Evan-
gheliei de o parte și de alta a Tisei. Prin 
activitatea pastorului Toader Brândzanic,  
prezenţa pastorilor din Ucraina în comu-
nităţile vorbitoare de limbă ucraineană a 
ajuns să devină o realitate. An de an, în 
nordul ţării, sunt invitaţi pastori de din-
colo de Tisa, ca să susţină campanii evan-
ghelistice pentru ucrainenii din România. 
Din fire activi și harnici, adventiștii ucraineni 
sunt caracterizaţi de credincioșie faţă de Dum-
nezeu. Majoritatea provenind din ortodoxism, au 
păstrat în inimile lor temerea de Dumnezeu. În 
faţa provocărilor moderne, a nevoilor cotidiene 
și a presiunii venite din partea 
rudelor neadventiste, frăţietatea 
ucraineană a rămas fidelă princi-
piului generozităţii, participând, 
indiferent de proiecte sau pro-
grame, prin darul lor uman sau 
financiar, la susţinerea construc-
ţiilor bisericii noastre sau a gru-
pelor mici aflate în dificultate, ce 
își desfășoară activitatea în pro-
ximitatea lor. Vieţuirea liniștită 
și disponibilitatea de implicare a fraţilor ucrai-
neni în diverse activităţi ale bisericii completează 
faptic adevărul rostit de Pavel: nu mai este nici iu-
deu (român), nici grec (ucrainean)..., fiindcă toţi 
suntem una în Hristos (Galateni 3:28). n

Doru Parascineț, pastor în Conferinţa Transilvania de Nord.

SUNTEM UNA  
ÎN HRISTOS

DORU
PARASCINEȚ

ADVENTIŞTII 
UCRAINENI SUNT 

CARACTERIZAŢI DE 
CREDINCIOŞIE FAŢĂ 

DE DUMNEZEU. 
MAJORITATEA 

PROVENIND DIN 
ORTODOXISM, AU 

PĂSTRAT „TEAMA DE 
DUMNEZEU”.

tematica lunii   » » » » »  
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CONFERINȚA MOLDOVA – 
REDEŞTEPTARE PRIN UNITATE PENTRU MISIUNE

Situată în estul ţării, Conferinţa Moldova reunește astăzi 
aproximativ 18 000 de credincioși și simpatizanţi, care 
se închină în 240 de biserici și 44 de grupe. Ca structură 

administrativă, anul de naștere este considerat anul 1920, 
an în care a fost organizată Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea din România în trei Conferinţe și o misiune. Terito-
riul Conferinţei Moldova cuprindea la acea dată Basarabia 
și Bucovina, pe lângă cele opt judeţe care reprezintă astăzi 
Conferinţa Moldova.

Misiunea bisericii este aceea de a-i conduce pe oameni 
la Isus Hristos, care este Apa și Pâinea vieţii. Această misi-
une este îndeplinită cu eficienţă prin departamentele bise-
ricii, departamente în care lucrează echipe special pregătite 
pentru a le sluji tuturor oamenilor: copii, tineri, femei și 
bărbaţi. Mai mult decât orice, Dumnezeu așteaptă de la noi 
să devenim o biserică ancorată în Cuvânt, care se roagă, o 
generaţie a redeșteptării, un popor căruia îi pasă, hotărât să 
răspândească în lume mesajul iubirii și puterii Lui. 

Adevărata REDEŞTEPTARE este rezultatul pocăinţei 
autentice. UNITATEA este o condiţie esenţială a redeștep-
tării. Nu există redeșteptare fără rugăciune și fără puterea 
Duhului Sfânt. MISIUNEA este un factor unificator. Ru-
găciunea, studiul Bibliei și mărturia personală sunt fac-
torii-cheie care generează, favorizează și susţin unitatea 
bisericii. Când ne rugăm unii pentru alţii, relaţiile dintre 
noi sunt mai apropiate. Când participăm la lucrarea de 
evanghelizare, ne simţim mai uniţi, mai strâns legaţi unii 
de alţii. Biserica vie, dinamică, unită și revigorată este bise-
rica ai cărei membri se roagă împreună, studiază Cuvântul 
lui Dumnezeu și lucrează împreună pentru salvarea celor 
din jur. Într-o societate individualistă, într-o lume dezbi-
nată de tot felul de idei și ambiţii omenești, este nevoie de o 
biserică unită pentru îndeplinirea unui ţel comun: „Mă rog 
ca toţi să fie una…, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis!” (Ioan 17:21)

Când vorbim despre misiune, ne referim de regulă 
la activităţi care să le înlesnească celor din afara bisericii 
apropierea de Dumnezeu. Însă tot misiune trebuie consi-
derată și grija pentru cei care sunt în biserică și au nevoie 
de hrană și de creștere. Neglijarea uneia din aceste două 
categorii în favoarea celeilalte este o mare greșeală. În Con-
ferinţa Moldova, departamentele sunt echipe de misiune 
care lucrează atât pentru cei din interior, cât și pentru cei 

din exterior. În limita spaţiului, vom exemplifica, referin-
du-ne la câteva dintre ele.

Asociaţia pastorală are în grijă dezvoltarea personală și 
profesională a pastorilor, a soţiilor de pastori și a prezbite-
rilor. Prin conceptul de păstorire a pastorilor se evidenţiază 
tocmai nevoia celor din biserică de a fi susţinuţi în nevoile 
lor specifice, iar această susţinere are în vedere misiunea. 

Inspirat de Dumnezeu, proiectul Pastor valdenz s-a do-
vedit benefic atât pentru cei din afara bisericii, prin oferi-
rea de cărţi, analize medicale și seminare de sănătate, cât 
și pentru cei implicaţi: pastori, prezbiteri, colportori, prin 
părtășia și experienţele trăite. În anii 2014 și 2015, proiec-
tul s-a desfășurat în cinci din cele opt judeţe ale Conferinţei 
Moldova. Activitatea entuziastă care i-a apropiat de Dum-
nezeu și unii de alții pe pastori și pe colportori într-un ase-
menea proiect are darul de a realiza ceea ce „camera de 
sus” a adus în viaţa ucenicilor Mântuitorului: o inimă ce 
bate la unison pentru unitate în relaţii și misiune. 
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Prin harul lui Dumnezeu, în anul 2016, se va desfășu-
ra proiectul Pastor valdenz și în următoarele trei judeţe ale 
Conferinţei: Vrancea, Suceava și Botoșani. Ne dorim ca im-
pactul pozitiv avut asupra corpului pastoral să se resimtă în 
bisericile din Conferinţa noastră, printr-o trezire autentică 
a spiritului de misiune și slujire a membrilor bisericii în 
beneficiul celor ce încă așteaptă să fie căutaţi și găsiţi.

Un alt proiect misionar cu impact din Conferinţa Mol-
dova este proiectul Adevăruri care contează. În cadrul aces-
tui proiect, mesajul Evangheliei este prezentat cu putere și 
claritate în fiecare district dintr-un judeţ, în aceeași perioa-
dă de timp. În luna februarie 2016, un număr de 13 pastori 
au susţinut simultan campanii de evanghelizare publică 
în 13 localităţi din judeţul Suceava. Mesajul Evangheliei a 
atins multe inimi și sute de ascultători au luat decizia de 
a-și schimba modul de viaţă și de a se pregăti pentru reve-
nirea Mântuitorului. Acest proiect va continua în fiecare 
judeţ.

Departamentul Publicaţii coordonează și promovează 
evanghelizarea cu literatură în cadrul Conferinţei Moldo-
va. Fiind conștienţi de faptul că această lucrare binecuvân-
tată a fost înfiinţată prin îndrumarea lui Dumnezeu și sub 
supravegherea Sa specială, ne dorim ca fiecare carte dis-
tribuită să lumineze viaţa semenilor noștri ca un far lumi-
nos și, totodată, să pregătească un popor pentru întâlnirea 
cu Dumnezeu. În Conferinţa Moldova au fost oferite de-a 
lungul anilor, prin harul lui Dumnezeu și lucrul neobosit 
al pastorilor, evangheliștilor, colportorilor și membrilor, 
peste un milion de cărţi, care au adus speranţă, sănătate 
spirituală și fizică, precum și un sens al vieţii, alături de Cel 
ce este Cuvântul întrupat.

Departamentul Tineret are un rol important în biseri-
că, deoarece se ocupă de prezentul și viitorul ei. În același 
timp, lucrarea cu tinerii și copiii este o lucrare frumoasă și 
plină de satisfacţii. Pare o misiune imposibilă să abordezi 
un demers atât de complex și important, cum este formarea 
caracterului copiilor și al tinerilor, printr-o metodă atât de 
simplă cum este jocul, totuși, pentru slujitorii din departa-
mentul nostru, este misiunea declarată de viaţă. Formarea 
caracterului începe la nivelul gândurilor noastre. Din acest 
motiv, veţi întâlni printre tineri jocuri ale gândirii. Pentru 
că vrem ca acestea să fie nobile, curate, înălţătoare, căutăm 

modele, recomandăm și citim cărţi, antrenăm discuţii și, 
în final, organizăm evenimente publice prin care să ne ex-
primăm într-un mediu prietenos. Speranţa noastră este că 
modul de gândire va determina calitatea obiceiurilor noas-
tre, ceea ce se va finaliza în trăsături de caracter. Încurajăm 
exprimarea convingerilor atât ca metodă de misiune, cât și 
ca posibilitate de consolidare a acestora în propria perso-
nalitate. Ne jucăm de-a oamenii mari, pentru că vrem să 
devenim caractere mari! 

Cele mai multe obiceiuri sunt  
legate de fapte, motiv pentru ca-
re le oferim copiilor și tinerilor 
provocări în care gândurile să 
prindă contur fizic. Dorim ca, 
prin faptele noastre, să slujim 
celor din jurul nostru. Suntem 
conștienţi că nu putem schimba 
întreaga lume, dar suntem con-
vinși că în jurul nostru, la câţiva 
metri, totul poate fi mai frumos 
datorită implicării noastre. Mai 
presus de cuvinte și idei, vrem 
să fim noi „epistola” citită de o 
lume întreagă, „cel mai puternic 
argument în favoarea Evanghe-
liei”. Vrem să direcţionăm energia specifică tinerilor în 
direcţia veșniciei. Ei nu sunt o materie primă pentru un 
viitor frumos, ci sunt prezentul viguros și activ. Asociaţia 
studenţească AMiCUS este organizaţia prin care tinerii 
studenţi adventiști le prezintă colegilor și semenilor lor, 
cu mult curaj și pasiune, valorile adventiste și frumuse-
ţea Evangheliei lui Hristos. Proiectele sociale, medicale și 
misionare, susţinute de studenţi, s-au dezvoltat frumos în 
ultimii ani și au adus bucurie și beneficii multor oameni.

Pentru lucrarea cu tinerii, a fost achiziţionat un teren 
de aproximativ 7 ha la Coșna, judeţul Suceava, o pitoreas-
că localitate situată lângă Vatra Dornei. Aici, în inima Bu-
covinei, într-o zonă muntoasă foarte frumoasă, se află în 
construcţie Centrul de Tineret și Misiune al Conferinţei 
Moldova. Un loc potrivit pentru dezvoltare spirituală și 

UNIȚI PENTRU
MISIUNE

LAURENȚIU 
GHERGHE

MISIUNEA BISERICII 
ESTE ACEEA DE A-I 

CONDUCE PE OAMENI 
LA ISUS HRISTOS, 
CARE ESTE APA ŞI 

PÂINEA VIEŢII.
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personală, dar și pentru recreere, ideal pentru activităţile 
cu tinerii de toate vârstele. Aici am dori să înviorăm iniţia-
tiva adunărilor de tabără, în cadrul cărora un număr mare 
de participanţi pot fi împreună pentru împărtășirea biru-
inţelor, pentru motivare și pentru reafirmarea hotărârii de 
a-L urma pe Hristos.

În perioada de vară, copiii și tinerii beneficiază de ac-
tivităţi și timp de calitate împreună cu instructorii lor în 
taberele de la Coșna. Mediul natural ne asigură multiple 
oportunităţi pentru ei. Un proiect unic al Conferinţei Mol-
dova care se bucură de mare apreciere este Tabăra Fair-
Play. Aici ne propunem să îmbinăm dezvoltarea spirituală 
a tinerilor cu cea fizică și, de asemenea, să facilităm dezvol-
tarea unor relaţii sănătoase între participanţi. Seminarele 
susţinute în școli și licee pe parcursul anului școlar cul-
minează cu o tabără sub egida proiectului Eticheta. Acest 
proiect se adresează în mod special elevilor neadventiști 
și presupune organizarea de seminare de bune maniere în 
școli, iar la finalul proiectului, câte trei participanţi din fie-
care școală pot participa la o tabără în natură. 

Tabăra pentru Tinerii Predicatori are drept scop forma-
rea și pregătirea tinerilor pentru predicarea Cuvântului și 
transmiterea valorilor creștine. Zeci de tineri participă cu 
bucurie la aceste ocazii binecuvântate. 

Zi de bine este un alt proiect cu impact în societate și 
foarte apreciat de tineri. An de an, tinerii transmit Evan-
ghelia prin mai puţine cuvinte și mai multe fapte: fluturași 
cu mesaje de bine, scrisori către oameni de bine, mâncare 
pentru oamenii fără adăpost etc. Ceea ce poate constata 
oricine îi vede pe acești tineri „în misiune” este că aici își 
găsesc locul și modalitatea de a-și proclama credinţa.

Şcoala de Sabat este departamentul unde studiul, părtă-
șia și misiunea se împletesc. Pe lângă hrana spirituală ofe-
rită, Şcoala de Sabat își propune să încurajeze lucrarea la 
nivel personal și prin grupe mici. O altă modalitate de a lu-
cra pentru cei din jur o reprezintă cele peste 7 500 de seturi 
de seminare pe diferite teme biblice care, prin pastori, au 
ajuns în posesia membrilor bisericii ca material ajutător la 
studierea Bibliei la „gura sobei”. La toate acestea se adaugă 
efortul susţinut al celor peste 50 de evangheliști voluntari 
care mărturisesc revenirea Domnului Isus. 

Cei peste 8 600 de copii care au participat la Școlile bi-
blice de vacanţă, în anul 2015, îi încurajează pe pastori și 
grupele Şcolii de Sabat să predice Evanghelia pe înţelesul 
celor mici. Să privești timp de o săptămână cum micuţii 
vin seară de seară la biserică, indiferent dacă plouă sau da-
că e soare, aducându-i adesea împreună cu ei pe bunici și 
pe părinţi, este o adevărată satisfacţie. Dar nu numai atât! 
În Sabat, la programul festiv, bisericile devin neîncăpătoa-
re. Este o adevărată minune!

Estimarea la peste 12 000 de copii pentru anul 2016 ne 
îndeamnă la o mai bună pregătire și implicare a bisericii 
pe întregul cuprins al Conferinţei Moldova. Astfel, prin 
tematica anului 2016, „Destinaţia Paradis”, ne dorim să-i 
pregătim pe copii să rămână pentru totdeauna în braţele 
Domnului Isus.

Departamentul Educaţie se ocupă în primul rând de 
înfiinţarea și administrarea școlilor bisericii, începând de 
la centrele de zi și grădiniţă, continuând cu toate cicluri-
le de învăţământ, până la gimnaziu și liceu. Acest demers 
vizează atât copiii aparţinând Bisericii Adventiste, ca o al-
ternativă la învăţământul secular, cât și copii provenind din 
familii de altă confesiune. În Conferinţa Moldova suntem 
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binecuvântaţi cu un număr de 6 grădiniţe (Bacău, Suceava, 
Galaţi, Matca, Iași și Roman), un centru educaţional (Bo-
toșani) și o școală gimnazială (Matca), în care învaţă 100 
de copii adventiști și 131 de copii din alte confesiuni. Pe 
lângă acestea, în curând se vor deschide și alte grădiniţe și  
școli. 

În al doilea rând, peste 500 de copii din Conferinţa 
Moldova participă în fiecare an la faza locală a Olimpiadei 
de cunoștinţe biblice. Cel puţin 60% dintre aceștia promo-
vează și participă la faza pe Conferinţă, desfășurată în 4 
centre din Moldova. Mulţi dintre ei s-au calificat în ultimii 
ani la faza pe Uniune și au fost beneficiari ai premiului cel 
mare – tabăra olimpicilor. 

În al treilea rând, se acordă atenţie cadrelor didactice 
adventiste atât din școlile bisericii, cât și din celelalte școli, 
oferindu-le posibilitatea cunoașterii reciproce, a schimbu-
lui de experienţă, a dezvoltării și perfecţionării profesio-
nale, precum și un cadru pentru închinare și consacrare. 
Anul acesta, Convenţia pe conferinţă a cadrelor didactice 
va avea loc la Vatra Dornei, în perioada 3–5 iunie. 

În al patrulea rând, începând cu anul acesta, la iniţiati-
va Departamentului Educaţie al Uniunii, copiii adventiști 
care excelează la anumite discipline școlare, dar care nu pot 
participa la olimpiade din cauza Sabatului, vor fi încurajaţi 
să continue excelenţa, participând la Olimpiada pe disci-
pline organizată de biserică. La nivel local, se încurajează 
proiectele de educaţie prin instruiri, seminare, promova-
rea principiilor de educaţie adventistă, simpozioane, Ziua 
Educaţiei și alte activităţi.

Departamentul Viaţa de Familie are în vedere formarea 
și educarea tinerilor necăsătoriţi în ce privește pregătirea 
pentru familie și instruirea celor căsătoriţi pentru a avea o 
familie sănătoasă, fericită și împlinită. „O familie ordona-
tă, disciplinată, spune mai mult în favoarea creștinismului 
decât toate predicile ce pot fi rostite” (Ellen G. White, Că-
minul adventist, p. 32). De asemenea, un alt obiectiv este 
acela de a transforma familia din beneficiara misiunii, în 

centru misionar: „Misiunea căminului se extinde dincolo 
de membrii familiei” (Ellen G. White, Căminul adventist, 
p. 31). Dintre proiectele de misiune ale departamentului, 
amintim: Festivalul Familiei (la nivel de judeţ), Tabăra de 
Familie (Coșna, Vatra Dornei), seminare și evanghelizări 
pe teme de familie. 

Departamentele din Conferinţa Moldova își propun 
să ofere fiecărui membru condiţii prielnice de dezvoltare, 
echipându-l pentru misiune. Ca adventiști de ziua a șap-
tea, noi credem că suntem chemaţi de Dumnezeu să ves-
tim lumii întregul adevăr mântuitor, așa cum este el în Isus  
Hristos. Suntem recunoscători bunului Dumnezeu pen-
tru cele peste 700 de persoane care, în ultimii doi ani, au 
încheiat legământ cu Mântuitorul prin botez în bisericile 
din Conferinţa Moldova. Cu rugăciune, umilinţă și depen-
denţă de Dumnezeu, Îi cerem stăruitor Domnului, pentru 
anul 2016, 500 de suflete care să-și întâlnească Salvatorul 
la apa botezului. Ne dorim să vedem mai multă putere, mai 
multă acţiune, mai multe botezuri, mai multe biserici pline 
de viaţă, mai multă dragoste pentru cei pierduţi. Nu numai 
noi dorim aceste lucruri, ci, în primul rând, Cel care aș-
teaptă este Dumnezeu. 

 

Într-o lume marcată de nenorociri, terorism, relativism 
și aflată în derivă morală, este nevoie de un punct fix, de 
repere stabile, de valori care nu se schimbă și nu se clatină. 
Oamenii așteaptă ca biserica să fie aproape de cei care su-
feră, să ofere sprijin în situaţiile de criză ale societăţii. Este 
nevoie de oameni care să fie busole pentru societatea în 
care trăiesc, oameni care să trăiască pentru a fi o binecu-
vântare pentru ceilalţi. Suntem convinși că Duhul Sfânt va 
aduce în viaţa noastră personală și a bisericii redeșteptare, 
unitate și un suflu nou pentru misiune. E timpul ca Evan-
ghelia veșnică să fie vestită locuitorilor pământului, și oa-
menii să fie pregătiţi pentru revenirea Mântuitorului Isus 
Hristos. „Da, Eu vin curând. Amin! Vino, Doamne Isuse!” 
(Apocalipsa 22:20). n

Laurențiu Gherghe este secretarul Conferinţei Moldova.
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Răspundeţi corect la enunţurile următoare şi veţi  
descoperi câteva nume celebre din Biblie.

 1. Era un om bâlbâit, dar prin el Dumnezeu  
Şi-a scos poporul din Egipt. (Exodul 4:10)

 2. A avut ca slujitor pe Ghehazi. (2 Împăraţi 4:8-37)

 3. Reprezenta Imperiul Roman în Iudeea pe  
vremea Mariei Magdalena. (Matei 27)

 4. A cerut apă să bea înainte de moarte,  
dar a primit lapte. (Judecători 4:19)

 5. A făcut prima crimă din istoria omenirii.  
(Geneza 4:8)

 6. A văzut în profeţiile lui o vale plină de oase.  
(Ezechiel 37:1)

 7. A fost vândut de fraţii săi. (Geneza 37:27)

 8. N-a crezut până n-a văzut găuri în palme. (Ioan 20:25)

 9.  Era tatăl lui Ioan Botezătorul. (Luca 1:13)

 10.  Numele lui a fost schimbat în Beltşaţar. (Daniel 1:7)

CELE 10 URGII
Uniţi cu o linie numele fiecăreia dintre cele 10 urgii din Exodul 7; 8; 9; 10; 11 şi 12.

5

8

3

7

4

6

1 10

9 9 

2  9 9 9

Răspunsuri
Oamenii Bibliei: 1. Moise; 2. Elisei; 3. Pilat; 4. Sisera; 5. Cain; 6. Ezechiel; 7. Iosif; 8. Toma; 9. Zaharia; 10. Daniel.
Cele 10 urgii: prima – apa prefăcută în sânge; a doua – broaştele; a treia – păduchii; a patra – musca câinească; 
a cincea – ciuma vitelor, a şasea – vărsatul negru; a şaptea – piatra şi focul, a opta – lăcustele, a noua – întune-
ricul, a zecea – moartea întâilor născuţi.

Prima urgie Musca câinească

A doua urgie Vărsatul negru

A treia urgie Moartea întâilor născuţi

A patra urgie Broaştele

A cincea urgie Piatra şi focul

A şasea urgie Întunericul

A şaptea urgie Apa prefăcută în sânge

A opta urgie Păduchii

A noua urgie Lăcustele

A zecea urgie Ciuma vitelor
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D acă până mai ieri, produsele ecologice erau 
„arestate” în magazinele specializate sau te 
bucurai de ele doar când mergeai la bunici, azi 

sunt peste tot, dar, ce-i drept, costă. Produsele bio 
sunt cele care au crescut în medii fără pesticide, 
îngrășăminte chimice și aditivi, iar dacă producă-
torii îndeplinesc o sumă de reguli, produsele lor 
pot să capete titlul de noblețe – „produs ecologic”.  

Mă opresc asupra textului: „S-a întors spre no-
rodul care mergea după El și a zis: «Vă spun că 
nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de 
mare»” (Luca 7:9). Da! „Preaiubiţilor, pe când că-
utam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântu-
irea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu 
ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a 
fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” (Iuda 
3). Permiteți-mi să numesc o astfel de credință – 
credință bio. Cum s-ar caracteriza această încre-
dere bio în lucrurile care nu se văd? 

Un aliment bio este cel crescut fără aport de 
substanțe chimice. Îngrășămintele folosite sunt 
tot naturale, rezultate din produse care, la rândul 
lor, au trăit și s-au dezvoltat fără chimicale ori 
alte preparate de sinteză. Credința bio este acea 
credință curată, naturală; nu fățarnică sau ieftină. 
Este acea credință care ne dă atât curajul de a în-
cepe ceva ce pare imposibil, cât și determinarea 
de a-l duce la bun sfârșit. Suntem mântuiţi prin 
credinţă, nu credinţa este cea care mântuiește. 
Credința bio este acea credință în singurul Mân-
tuitor Isus Hristos, la care nu mai adăugăm alți 
aditivi teologici. Mântuirea nu este de vânzare. 
Mântuirea este acceptată prin credinţă.

Grecescul pisteos înseamnă a crede ce spune 
cineva, a accepta ca adevărată o afirmaţie. Isus a 
murit pentru tine – este o afirmaţie. Dar adevă-
rata credinţă înseamnă mai mult decât atât. În-
seamnă încredere personală, nu doar o simplă 
afirmare, nu doar un simplu crez rostit de buze, ci 
siguranţa care trece dincolo de simpla afirmaţie. 

Titlul de „produs bio” este un fel de titlu de 
noblețe. Produsele sunt sever și permanent veri-
ficate, ceea ce reprezintă o garanție suplimentară 
a calității acestora. Produsele din agricultura bio 
au 25 de filtre și controale în plus față de cele re-
zultate din producția normală. Se poate spune că 
un produs eco este în proporție de 95% curat, în 
comparație cu unul industrial. Credința bio este 

și ea permanent pusă la încercare. Cum evaluăm 
credința? Prin roadele pe care le produce. „Auten-
ticitatea credinţei care duce la mântuire poate fi 
constatată prin rezultatele ce decurg din ea. Dacă 
nu există fapte bune, nu există nici credin-
ţă reală.”1 Iar dacă gustul produselor bio 
este de departe unul mai bun, credința bio 
conduce la roadele Duhului Sfânt, oferind 
culoare și gust unei vieți trăite în armonie 
cu principiile divine.

Dincolo de faptul că este în vogă să  
cumperi alimente eco, este justificat pre-
țul lor? Are și credința bio un preț? Da.  
Să asculţi de Dumnezeu costă! Condiţia 
dobândirii vieţii veșnice este astăzi exact 
aceeași care a fost dintotdeauna: cea ca-
re a fost în Grădina Edenului, înainte de 
căderea primilor noștri părinţi: o perfectă 
ascultare de Legea lui Dumnezeu, o desă-
vârșită neprihănire. „Dacă viaţa veșnică 
s-ar acorda în alte condiţii, care să-i cea-
ră păcătosului mai puţin decât aceasta, 
atunci fericirea întregului univers ar fi în 
primejdie.”2 Unii au renunţat la prieteni, 
alţii, la vicii, unii au renunţat la slujba lor, 
pe alţii i-a părăsit partenerul de viaţă, co-
piii s-au întors împotriva lor, unii au fost 
batjocoriţi, luaţi în râs, fluieraţi pe stradă, alţii au 
fost chiar persecutaţi, bătuţi. Viaţa de credinţă bio 
are un preţ. Ascultarea costă. 

Agricultura bio a creat o nouă filosofie de 
viață: respectul pentru ceea ce este în jurul tău, 
respectul față de natură și față de muncă. În limba 
greacă, bio înseamnă viață! Este expresia unei noi 
concepții, în care viața are o altă valoare. Credința 
bio este o provocare la o altfel de viață. Cine cre-
de în Mine va trăi! Mă întreb ce ar însemna o 
pastorație bio sau o predică bio? Ar produce un 
dor după studiul regulat al Scripturii? Ar chema 
la trăirea acelei credințe date sfinților o dată pen-
tru totdeauna? Cumpărați credința bio! Nu se dă 
la kilogram și este fără plată. Cine o primește va 
avea parte de vindecare și mântuire! n 

1 M. Erickson, p. 239.
2 Ellen White, Calea către Hristos, p. 51.

Ștefan Tomoiagă este președintele Bisericii Adventiste de Ziua a 
Șaptea din România.
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mai 2014 
MANILLA şi împrejurimi (Filipine)
Peste 10 000 de oameni botezaţi

mai 2015
ZIMBABWE 
30 000 de oameni botezaţi

29 mai 2016
RWANDA (în 2 200 de locuri)
Se aşteaptă  
peste 60 000  
de oameni botezaţi.

24 iunie 2017 
ROMÂNIA

Ce va fi?
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