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„Iată, Eu vin curând...”

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

Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotpu-
ternice!” – acestea sunt cuvintele de biruință ale credincioşilor din 
generația sfârşitului (Apocalipsa 15:3).

Pentru că aştept întoarcerea Domnului Isus, vreau să Îl preamăresc pe 
Domnul şi, împreună cu poporul adventist din toată lumea, să „săvârşim 
lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 6:28).

Suntem la sfârşitul celui de-al doilea an de pandemie şi ultimul, sper. 
Îi sunt pe deplin recunoscător lui Dumnezeu pentru modul în care a în-
grijit biserica, obiectul suprem al atenției divine. Dragostea Lui ne face 
şi mai responsabili în a folosi înțelept timpul, pentru că vremurile sunt 
rele şi este nevoie „să ne îndemnăm unii pe alții şi cu atât mai mult cu cât 
vedeți că ziua se apropie” (Evrei 10:25).

Am prezentat în Comitetul Executiv de buget un raport de activitate 
corespunzător anului 2021 şi nu voi relua mai jos ceea ce am consemnat 
deja acolo. Voi prezenta doar ultimele aspecte ale anului misionar şi câ-
teva detalii din agenda mea publică aferentă perioadei noiembrie 2021 
– aprilie 2022. Buletine lunare informative pot fi accesate şi la adresa pre-
sedinte.adventist.ro/buletin. La final, prin intermediul unui infografic, 
veți avea o imagine de ansamblu cu privire la întreaga activitate de la 
începutul anului 2021 până în prezent. 

Răspunsul nostru la criza umanitară din Ucraina
Mai întâi, vă prezint pe scurt modul concret în care Biserica Adven-

tistă de Ziua a Șaptea a răspuns la noua realitate cu care se confruntă 
România şi lumea întreagă. Este adevărat, nu suntem obişnuiți să trăim 
în vreme de război, dar ne aducem aminte de expresia din Psalmii, ca-
re spune că „un val cheamă un alt val” (Psalmii 42:7). Ca biserică, am 
dovedit că valurile de pandemie nu ne-au distrus capacitatea de reacție 
în fața unor crize noi. Credincioşii adventişti din toată țara s-au mobi-
lizat într-un mod neobişnuit ca să întâmpine valul de refugiați la fron-
tierele nord-estice. Am redescoperit misiunea de a-i ajuta pe străini şi 
latura socială a slujirii adventiste. Apreciez foarte mult voluntariatul şi 
străduințele comune ale membrilor, ale pastorilor, ale administrațiilor 
conferințelor şi instituțiilor, pentru a asigura un program de permanență 
în cele zece vămi, în locuri unde poate pentru prima dată biserica şi-a 
dovedit existența şi spiritul misionar. Aproximativ o sută de reprezentanți 
adventişti au fost activi zilnic în aceste locuri şi în două gări feroviare  
mari, unde au oferit hrană, bunuri de strictă necesitate, servicii de trans-
port şi cazare, traducere şi consiliere.

În Moldova, refugiații au fost cazați în opt biserici, iar în capitală, în 
şapte lăcaşuri de cult. Prin voluntarii ei, biserica a oferit servicii la peste 
100.000 de refugiați în punctele de frontieră, a transportat circa 4.000 de 
persoane în tranzit şi a cazat circa 12.000 de refugiați în total, din care 
1.200 sunt adventişti. Peste o mie de familii adventiste şi-au deschis uşile 
pentru străini, iar unele au cazat chiar şi 10-20 de persoane în acelaşi 
timp. Antreprenori adventişti au oferit spre cazare gratuită pensiuni şi 
cămine de bătrâni, iar biserica găzduieşte persoane, permanent sau în 
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tranzit, la centrele din Coşna (Suceava), Sovata (Mureş), 
Moieciu (Braşov) şi Săvârşin (Arad), locuri în care au 
fost primite până acum peste o mie de persoane. Toate 
acestea sunt motive de apreciere pentru cei implicați şi 
de bucurie în Domnul, pe care Îl rugăm să ne dea lumina 
cunoştinței Sale pentru planuri pe termen mediu şi lung. 

Biserica Adventistă, prin cele şase unități administra-
tive din Banat, Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania 
Sud şi Transilvania Nord şi prin Agenția Adventistă pen-
tru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor, a donat alimente şi alte 
produse de primă necesitate pentru susținerea activității 
din cele zece vămi şi a trimis dincolo de graniță, în 
Cernăuți, Teceu Mare, Odessa, Kiev, Ismail şi Munkace-
vo, treizeci de convoaie umanitare, cu circa 130 de auto-
utilitare şi microbuze, încărcate cu peste 300 de tone de 
bunuri, în valoare de aproximativ 350.000 de euro. Ul-
timul convoi umanitar a ajuns în oraşele Kiev şi Bucha, 
foarte grav afectate de război. 

Sumele colectate în Sabatul din 5 martie din toate 
bisericile pentru a susține activitatea din prima linie au 
depăşit 270.000 de euro. De asemenea, Diviziunea Inter-
Europeană a donat pentru eforturile umanitare o primă 
sumă în valoare de 100.000 de euro. 

Atitudinea manifestată până acum merită să fie păs-
trată. Să facem bine fără să nădăjduim ceva în schimb, 
după cum ne-a învățat Domnul Isus, Cel care ne-a pro-
mis că răsplata va fi mare pentru copiii Celui Preaînalt 

(Luca 6:35). Constatăm că s-a deschis un front special de 
lucru pentru tinerii şi voluntarii noştri, iar nevoile sunt 
extrem de mari dincolo de graniță. Să fim plăcuți Dom-
nului şi să postim în aceste vremuri de criză, cum scrie în 
Biblie: „Împarte-ți pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta 
pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, aco-
peră-l şi nu întoarce spatele semenului tău” (Isaia 58:7).

Campania națională de implicare totală a credincioşilor –  
Bacău, 1–10 aprilie 2022

Recent, Uniunea de Conferințe a finanțat o nouă 
campanie de evanghelizare în județul Bacău. Inițiativa 
a reprezentat un sistem de servicii integrate gratuite în 
domeniile medical, educațional, social şi spiritual. Valoa-
rea serviciilor şi a evenimentelor oferite gratuit a însumat 
circa 300.000 de euro şi a avut minimum 10.000 de bene-
ficiari direcți.

În plină primăvară, în oraşul Bacău a înflorit un „spi-
tal adventist” timp de trei zile. Departamentul de Sănă-
tate a reuşit să organizeze un centru gratuit de servicii 
medicale ambulatorii. Acțiunea a fost extrem de relevan-
tă, deoarece a răspuns unor nevoi reale pentru 3.000 de 
beneficiari.

Însă în aceeaşi măsură, organizarea a evidențiat re-
sursa medicală umană din Biserica Adventistă de Ziua 
a Șaptea, adusă în centrul atenției publice prin vizita 
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ministrului sănătății, domnul Alexandru Rafila, care a 
fost prezent la Sala de atletism din Bacău, locul „spita-
lului” de campanie, şi ulterior, în aceeaşi zi, a participat 
cu o delegație la conferințele biblice televizate în biserica 
noastră din Bacău.

Spitalul a înflorit, a înverzit şi a copt roade pe care 
sper că în curând le vom vedea multiplicate în mai multe 
municipii din țară. Programul „Din grijă pentru tine” de-
notă un devotament extraordinar depus de peste 100 de 
cadre medicale şi voluntari: 27 de cabinete deschise câte 
11 ore/zi, 2.335 de consultații înregistrate, peste 1.080 de 
ecografii efectuate (peste 10 tipuri diferite). Apreciez suc-
cesul organizatorilor în a folosi echipamente şi resurse 
umane din afara mediului adventist, pentru derularea 
campaniei.

La nivel educațional, în cele cinci zile ale campaniei, 
s-au susținut foarte multe prezentări: 120 de seminare 
în licee şi colegii (250 de clase participante, aproximativ 
10 pastori, peste 6.000 de elevi), 8 seminare de sănătate 
şi un simpozion de libertate religioasă la sala de şedințe  
a Consiliului Județean din Bacău, 9 seminare la biserică 
(de tip şcoală de misiune).

La nivel social, biserica a dezvoltat parteneriate cu 
10  primării, având peste 1.500 de beneficiari, oferind 
15 to ne de produse alimentare şi de igienă.

Din punct de vedere spiritual, în aceeaşi perioadă, am 
transmis în direct nouă conferințe biblice despre reveni-
rea Domnului Isus pe toate canalele noastre de comuni-
care: radio, TV şi rețele sociale.

Suita de acțiuni a fost posibilă în parteneriat cu 
Conferința Moldova şi resursele ei umane din regiune. 
Mai departe, oferim consiliere şi altor centre din țară care 

intenționează să folosească acest model de bune practici 
misionare.

Direcții cu impact 
Dintre activitățile colegilor din departamente şi 

instituții, desfăşurate cu preponderență în ultimele şase 
luni, le menționez pe cele mai importante: 

◆ Departamentul de Educație a finalizat evaluarea 
tuturor instituțiilor de învățământ adventist din Româ-
nia, în colaborare cu reprezentanții Diviziunii Inter-Eu-
ropene. Olimpiada de religie s-a derulat cu ajutorul unui 
sistem digital. Anul acesta, la faza locală pe conferințe, 
au participat peste 1.100 de copii, dintre care 221 au pro-
movat la etapa pe Uniune.

◆ În cadrul Asociației Pastorale a fost demarat proce-
sul de hirotonire a nouă colegi pastori-asistenți din toate 
regiunile țării. Și la această sesiune de examinare, ca şi 
în anii precedenți, candidații şi organizatorii din partea 
Asociației Pastorale au remarcat tendința de creştere a 
cerințelor pentru promovare. Dumnezeu să-i întărească 
pe toți slujitorii bisericii, de la cei mai tineri până la cei 
mai în vârstă!

◆ Echipa Departamentului Tineret a fost prezentă la 
o serie de evenimente de instruire şi de tabere organiza-
te la nivel de conferință, după cum urmează: 9 convenții 
destinate liderilor de licurici, exploratori sau compani-
oni, 8 evenimente destinate predării specializărilor în 
cadrul programelor de licurici şi exploratori, 3 convenții 
ale Școlii Liderilor, 3 tabere destinate formării de noi in-
structori, 29 de tabere destinate licuricilor, exploratorilor 
sau companionilor. Jurnalul meu misionar este un instru-
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ment important destinat implicării copiilor în lucrarea de 
slujire a semenilor şi în formarea lor ca viitori misionari. 
De remarcat multitudinea de resurse, care acoperă toate 
categoriile de vârstă, create în ultima perioadă.

◆ Departamentul Grupuri Etnice al Uniunii a orga-
nizat în luna ianuarie o instruire despre cum să predai 
studii biblice în grupe mici. Cursul prezentat de pasto-
rul Szabó László s-a adresat tuturor vorbitorilor de limbă 
maghiară şi s-a desfăşurat pe Zoom. La fiecare dintre cele 
şase ocazii au participat aproximativ 300 de cursanți. De 
asemenea, apreciez implicarea în coordonarea gestionării 
crizei refugiaților din Ucraina.

◆ Prin cele două proiecte cu un impact foarte bun, 
„Din grijă pentru tine” şi „Renunți şi câştigi”, Departa-
mentul Sănătate se înscrie în linia paşilor concreți din 
ultima perioadă pentru împlinirea mandatului misionar 
în domeniul sănătății, încredințat Bisericii Adventiste de 
către Dumnezeu, prin Ellen G. White. Este timpul ca bi-
serica din România să acorde importanța cuvenită lucră-
rii medicale prin oferirea de resurse pentru desfăşurarea 
unor activități susținute, de amploare, la nivelul întregii 
țări şi prin valorificarea potențialului extraordinar de re-
sursă umană în domeniul pe care îl avem la dispoziție. 
Organizarea Congresului Medical din luna octom-
brie, anul acesta, ne va oferi, cu siguranță, un bun prilej  
pentru a demara pregătirea Anului misionar al sănătății  
2023–2024.

◆ Cu dorința de a îmbunătăți comunicarea şi de a 
sus ține cu materiale utile bisericile locale, Departamen tul 
Comunicare a demarat la începutul lunii ianuarie  2022 
proiectul de newsletter pentru prezbiteri şi responsabilii 
locali de comunicare. 

◆ Ca instrumente de lucru special create pentru fe-
mei, amintesc Devoționalul, Agenda şi Biblia pentru fe-
mei. Și, mai nou, Jurnalul biblic, apariție recentă adresată 
genului feminin de orice vârstă. Acesta ajută ca apropie-
rea de Dumnezeu să se facă într-un mod foarte cald, prin 
citirea făgăduințelor biblice, învățându-ne să ne bucurăm 
de părtăşia cu El.

◆ Departamentul Isprăvnicie are în lucru, pentru 
prima parte a anului în curs, mai multe instrumente 
aşteptate cu interes de către membrii şi slujbaşii bisericii. 
Menționez aici doar aplicația pentru dăruire în Uniunea 
Română (iOS + Android), programul „Registrul de casă 
digital” (macOS + Windows), studiul pe zecime nomina-
lă (publicat în Curierul Adventist – aprilie 2022).

◆ Anul acesta se împlinesc 15 ani de speranță difuzată 
în casele românilor prin intermediul televiziunii adven-
tiste Speranța. Marcarea evenimentului, prin implicarea 
tuturor angajaților sub coordonarea Consiliului director, 
păstrează nota misionară specifică postului nostru de te-
leviziune din ultimii ani. Cu această ocazie, se vor realiza 

mai multe evenimente, proiecte, printre care şi o campa-
nie de donare de sânge, „Din picătură o speranță”, care 
va avea loc pe 4 mai chiar la sediul CMA. Organizarea 
unui prim concert umanitar s-a finalizat cu trimiterea în 
Ucraina, zona Ismail, a două convoaie umanitare pentru 
un spital de copii. Pe data de 4 iunie, la Sala Palatului 
(Bucureşti), vom celebra cei 15 ani de slujire a semenilor, 
în cadrul unui program de excepție, asezonat din plin cu 
muzică de înaltă ținută spirituală.

◆ Departamentul Școala de Sabat şi Lucrarea Persona-
lă, pe lângă coordonarea evenimentelor Anului misionar 
2021–2022, a organizat procesul de consultare a membri-
lor laici, a pastorilor şi a comitetelor conferințelor privind 
starea Bisericii Adventiste din România. La finalul acestei 
şedințe, vom formula în scris către toți participanții, laici 
şi pastori, răspunsurile noastre şi rezultatele dezbaterilor. 
Dar, cu siguranță, cel mai solicitant proiect a fost campa-
nia națională de implicare totală a credincioşilor (Total 
Member Involvement) de la Bacău, desfăşurat în perioa-
da 1–10 aprilie. Notez aici şi seria de mărturii, podcasturi 
şi reportaje intitulată „Autentic”. 

◆ În fiecare Sabat al sezonului cald, Biserica persoa-
nelor cu dizabilități, din Bucureşti, a oferit servicii divine 
grupului de aproximativ 60 de beneficiari, însoțitori şi 
voluntari care o frecventează. Cu ajutorul lui Dumnezeu 
şi al sponsorilor, voluntarii au pregătit pentru fiecare Sa-
bat o masă de părtăşie atât de bogată, încât beneficiarii 
s-au simțit de fiecare dată ca la o nuntă. Aceste activități 
s-au desfăşurat în aer liber. De asemenea, s-au mai adău-
gat la roadele acestei lucrări o familie de tineri din Sibiu 
şi un tânăr din Constanța, care au încheiat legământ cu 
Dumnezeu prin botez.

◆ O contribuție deosebită la bunul mers al slujirii 
în perioada pandemiei de COVID–19 au avut-o colegii 
responsabili cu lucrarea pe internet. Dintre activități, 
menționez redactarea, compilarea şi expedierea buleti-
nului săptămânal „Resurse pentru slujire” către grupurile 
de pastori, prezbiteri şi slujbaşi; construirea şi adminis-
trarea paginilor şi a platformelor ellenwhite.ro, curierul 
 adventist.ro, Iisusafacut.ro, impreunapentruoameni.ro, 
jurnal.conştiințăşilibertate.ro, olimpiada.adventist.pro, 
educație.adventist.pro, adventist.ro advent.ist, împreună-
pentruoameni.ro; construirea şi administrarea platformei 
de comunicare pentru pastori, prezbiteri şi responsabili 
de comunicare digitală la adresa adventist.group.

◆ Dintre proiectele Departamentului Muzică amin-
tesc: cursuri de dirijat, proiect desfăşurat în parteneriat 
cu conferințele. Prima tabără a avut loc la Coşna (iunie 
2021), în parteneriat cu Conferința Moldova. Au fost 
instruiți aproximativ 70 de dirijori sub îndrumarea a doi 
profesionişti în domeniu (Mihai Bejinariu şi Marta Bur-
duloi). „Comuniune prin muzică” a fost un alt proiect, 
desfăşurat în colaborare cu SonoSofia şi Asociația Cul-
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turală Stroici, constând într-o serie de evenimente sub 
formatul de conferință-recital, desfăşurate lunar în dife-
rite biserici din țară. Proiectul urmăreşte două obiective 
majore: crearea unui teren de întâlnire în scop misionar 
cu persoane cu o educație înaltă în domeniul muzical, 
invitate în cadrul acestor dezbateri; deschiderea unei per-
spective către muzica de mare valoare pentru publicul 
obişnuit.

◆ Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitencia-
re a reluat activitățile cu prezență fizică în multe unități 
penitenciare. Redeschiderea completă se va face treptat, 
pe măsură ce unitățile pot oferi cadrul necesar şi când 
voluntarii vor putea să-şi reia activitatea. În acest sens au 
fost organizate şase convenții regionale la nivelul con fe-
rințelor Uniunii, în vederea organizării deschiderii acti-
vităților fizice. De asemenea, a fost lansată pagina de 
pre zentare ASUP.RO cu informații de interes, imagini, 
video şi text.

◆ Deschiderea a trei noi librării Sola Scriptura în 
colaborare cu Editura Viață şi Sănătate a crescut la 56 
numărul centrelor de corespondență, dintre care 50 de 
librării. Numărul cursanților şi al cursurilor a crescut în 
2021, comparativ cu 2020. S-a observat o uşoară creştere 
a activităților misionare în librării prin proiectul „Pune 
umărul pentru oraşul tău”. 

◆ Editura Viață şi Sănătate a înregistrat o evoluție la 
vânzări în anul de pandemie 2021, având cea mai mare 
creştere din ultimii patru ani, cele mai vândute cărți fiind 
şi cele mai prețioase: Biblia (locul I + 100.000 ex.), Ca-
lea către Hristos, de Ellen White (locul al II-lea, aproape 
100.000 ex.), Tragedia veacurilor, de Ellen White (locul 
al III-lea +40.000 ex.). Apreciez deschiderea EVS pentru 
activitatea on-line şi dezvoltarea aplicației MyBible. 

◆ La Universitatea Adventus, programele de Teologie 
pastorală şi Asistență socială au fost reacreditate pentru 
o perioadă de încă cinci ani. Se aşteaptă răspunsul pen-
tru acreditarea instituțională şi cea din partea Adventist 
Accrediting Association. Cifre din anul universitar: 32 de 
cadre didactice titulare (2020–2021), 166 de studenți 
(2021–2022), din care 45 la teologie, 39 la asistență soci-
ală şi 82 la pedagogie. Sunt perspective să se deschidă un 
nou program de Master în ştiințele educației (Inovație în 
educație şi responsabilitate socială). 

◆ Prin sute de articole de calitate, bine documentate 
şi ancorate în realitate, atât pe site, cât şi în format tipărit, 
echipa de la revista Semnele timpului a continuat să-şi in-
formeze cititorii, oferind o alternativă demnă de încredere, 
atât de rară în peisajul presei scrise din România, invadată 
de fake-news şi spiritul secularismului. Un proiect deosebit 
de valoros în limba engleză este cel de la st.network. 

◆ S-a emis un comunicat din partea ASI România şi 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea cu privire la stadiul 

proiectului de spital oncologic din Târgu Mureş. A fost 
eliberată autorizația de construcție a spitalului şi se con-
turează începerea lucrărilor. Într-o fază avansată sunt şi 
demersurile pentru obținerea unor linii de credit bancare 
de către ASI România, care vor întregi suma de aproxi-
mativ 21 de milioane de euro, necesară pentru finalizarea 
proiectului, alături de finanțarea aprobată din fonduri gu-
vernamentale prin programul specificat în HG 807/2014, 
contribuții ale ASI România şi donații din partea Bisericii 
Adventiste.

Din agendă 
Raportul personal din ultimele luni de activitate cu-

prinde zilele când în România am făcut față veştilor de 
război la granița nord-estică, o situație fără precedent.  
În aceste împrejurări, am simțit că biserica manifestă o 
forță extraordinară de mobilizare chiar în perioade extre-
me. Pentru mine, faptul acesta nu a fost atât de surprin-
zător pe cât a fost de încântător.

Inspirat de miile de credincioşi şi voluntari, m-am 
implicat personal în gestionarea situației. Încă din pri-
ma zi de război am invitat preşedinții celor şase unități 
administrative să se alăture discuției din comitetul local 
al Uniunii pentru a acorda sprijin umanitar adventiştilor 
din Ucraina. Ulterior, după ce s-au format grupuri de 
lu cru pentru starea de urgență, prin Departamentul de 
Grupuri Etnice şi ADRA România, am vizitat vămile 
din Siret, Isaccea, Sighetu Marmației şi am trecut granița  
într-un convoi umanitar pentru a-i întâlni pe frații ad-
ven  tişti din Cernăuți. Fiind în contact permanent cu celu-
lele de control a situației refugiaților şi voluntarilor, am 
putut comunica cele mai actualizate informații la întruni-
rile pastorale, în mesaje particulare şi televizate, în video- 
conferințe cu reprezentanți ai bisericii de la nivel euro pean 
şi, de asemenea, pe conturile oficiale de social media.

De atunci până astăzi, la aproape fiecare şedință de co-
mitet, am monitorizat situația resurselor umane şi finan-
ciare şi, prin mijloacele pe care le deținem, am încercat să 
oferim dovezi de bună-credință şi împreună-simțire. În 
mesajele video din 25, 26 şi 27 februarie şi 18 martie, pre-
cum şi în cele difuzate la centrul de primire al refugiaților 
din Coşna şi la Speranța TV (11 martie), se pot găsi 
informații suplimentare (vezi şi mesajul din 15 aprilie).

Privind în urmă, pot raporta activitatea deosebită a 
angajaților din Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, 
Refacere şi Ajutor care, în colaborare cu birouri de lucru 
ADRA din alte țări, reuşesc să îşi arate compasiunea față 
de sute de mii de oameni într-un mod concret, măsurabil 
în cifre de sute de mii de euro.

Bunele practici ale Bisericii Adventiste din România, 
precum şi licența de lucru a biroului nostru ADRA au 
prezentat un grad ridicat de încredere pentru cei care  
doresc să ajute. Astfel, la sediul central al bisericii, am 
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primit o delegație externă formată din pastorul Eglan 
Brooks, preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 
din Regatul Unit al Marii Britanii şi din Irlanda, şi pasto-
rul Dan Șerb, preşedintele Misiunii Adventiste Irlandeze, 
care au sosit în România într-o vizită de sprijin pentru 
refugiații de război din Ucraina. De asemenea, João Mar-
tins, directorul organizației ADRA la nivel european, a 
vizitat standurile noastre de la punctele de frontieră şi a 
avut o întrevedere cu comitetul Uniunii de Conferințe pe 
aceeaşi temă. Mulți pastori şi mulți voluntari adventişti 
au mers „a doua milă”, fiind extrem de activi în slujirea 
victimelor de război. Nu am fost pregătiți pentru evoluția 
circumstanțelor, dar acum putem spune că experiența 
dobândită ne este de ajutor şi vom „povesti lucrările 
Domnului” (Psalmii 118:17).

Activități de reprezentare şi vizite 
Dincolo de situația creată prin criza refugiaților, 

am întreprins activitățile curente, programate anterior:  
audiențe credincioşi, consultări cu directorii de instituții, 
deplasarea în Slovenia pentru consiliul Agenției Adven-
tiste pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor, video-con-
ferințe cu Consiliul Director al Spitalului Oncologic din 
Târgu Mureş, vizita la Școala Postliceală Sanitară „Dr. 
Luca” din Brăila şi la Liceul Eviss din Iaşi, participarea 
la sesiunea de organizare a celui de-al  VII-lea Congres 
Medical Adventist anul acesta, în luna octombrie. 

Zile rezervate şedințelor de comitet local am avut în 
fiecare săptămână sau la două săptămâni: pe 17 şi 21 no-

iembrie, 2, 15 şi 16 decembrie, 12, 17, 18 şi 26 ianuarie, 
9, 16 şi 24 februarie, 3, 16, 30 martie şi 13 aprilie. Acest 
răstimp a fost încărcat cu agendele specifice perioadei de 
iarnă (decembrie) şi primăvară (martie), întruniri în gru-
puri restrânse şi multe apeluri telefonice. 

În aceeaşi perioadă am vizitat bisericile adventiste 
din Pătrăuți, Ilişeşti, Pietroşani, Cuza-Vodă, Belu, Grant, 
Brâncoveanu, Speriețeni, Furculeşti, Cocorăştii-Colț, 
Șepreuş, Sintea Mare, Șimand, Dumbrăvița, Braşov „Ma-
ranatha”, Cervenia, Bacău, Poienile de sub Munte (cu 
participarea fraților din Crasna Vişeului, Repedea şi Rus-
cova), Peretu, Craiova, Piteşti, Tulcea, Sighetu Marmației, 

Comitet de bilanț – Uniunea de Conferințe   » » » » »  
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Miercurea Nirajului, Târgu Mureş „Speranța”, 
Crăciuneşti, Bolintineni, Bacău, Târgu Ocna, 
Slobozia şi Temelia. 

Ca activități de reprezentare în relație cu 
autoritățile statului, menționez: participarea la 
programul organizat de către Preşedinția Româ-
niei cu ocazia zilei de 1 decembrie; pe 2 decem-
brie, am fost la Templul Coral din Bucureşti, la 
o sesiune de dialog cu autoritățile publice şi cu 
reprezentanții cultelor religioase din România, 
organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte, 
în vederea identificării şi soluționării proble-
melor generate de pandemie. De asemenea, am 
fost prezent la Academia Română la evenimen-
tul „Ministerul Cultelor – 160 de ani”. Împre-
ună cu mine au participat o delegație din partea 
Speranța TV şi directorul Departamentului de 
Comunicare, pastorul Dragoş Muşat. Cu ocazia 
aniversării a 160 de ani de la înființarea minis-
terului, alături de conducători ai cultelor din 
România, am rostit o alocuțiune în numele Bi-
sericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Pe contul de Facebook şi Instagram, pre-
cum şi în Agenda publică, secțiune din blogul 
oficial, postez contribuțiile semnificative pen-
tru viața bisericii. Conținutul fiecărei zile este 
în mare parte selecționat, fără să detaliez identi-
tatea persoanelor care vin în audiențe sau tema 
abordată în convorbiri oficiale. Am procedat în 
această manieră pentru protejarea persoanelor 
care ne solicită ajutorul şi, în acelaşi timp, pen-
tru buna desfăşurare a activităților ulterioare de 
soluționare, inspirat, cred, de Cuvântul lui Dum-
nezeu, care ne învață că adesea înțelepciunea  
este tainică şi rămâne ascunsă (1 Corinteni 2:7; 
Proverbele 12:23). Prin urmare, prefer să utilizez 
această abordare şi în viitor. 

În încheiere, aduc mulțumiri Dumnezeului 
nostru pentru modul minunat în care Și-a con-
dus poporul în această perioadă plină de încer-
cări şi provocări, multe depăşind posibilitățile 
noastre de gestionare. Dumnezeu să asculte 
cuvintele mele de rugăciune: „Doamne, îndu-
ră-Te de poporul Tău!” (Ioel 2:17) „Mântuieşte, 
Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moş-
tenirea Ta! Fii păstorul şi sprijinitorul lor în 
veci” (Psalmii 28:9).

Aurel Neațu, președinte al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 
din România.

RAPORTUL SECRETARULUI

Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, după 
familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap nu-
mele tuturor bărbaților” (Numeri 1:2).
Aceasta este cea de a doua numărătoare. Prima numărătoare 

a fost motivată de strângerea taxei de jumătate de siclu necesară 
pentru ridicarea cortului întâlnirii (Exodul 30:1,2; 38:26). Acum, 
cea de-a doua numărătoare avea în vedere pe bărbați, pentru a 
se stabili elaborarea unor măsuri în ceea ce priveşte aşezarea în 
tabără şi ordinea deplasării.

Nu Dumnezeu avea nevoie de această numărătoare. Dumne-
zeu ştia nu doar câte persoane număra poporul Israel, ci şi câte 
fire de păr aveau toți la un loc. Moise şi poporul aveau nevo-
ie de această numărătoare pentru că deciziile care urmau să fie 
luate în plan organizatoric aveau nevoie să fie fundamentate pe 
cifre exacte. Orice încercare de organizare a acestei națiuni ar 
fi fost sortită eşecului dacă nu se ținea cont de numărul real al 
bărbaților de vârstă militară, împărțiți pe seminții şi unități mai 
mici, cu un conducător numit de fiecare seminție.

Nici astăzi nu este altfel decât atunci. Pentru a lua anumite de-
cizii, trebuie să faci „numărătoarea”. O gospodină trebuie să ştie 
câte persoane din familie iau micul dejun, cina sau prânzul. Un 
dascăl trebuie să ştie câți elevi va avea în clasă. Un om de afaceri 
trebuie să ştie câți angajați are, câte maşini funcționează. Fiecare 
dintre noi trebuie să ştie câți bani mai are în portofel, câte zile de 
concediu etc. 

Înțelegând această realitate, Biserica Adventistă numără po-
porul şi evaluează tendințele de două ori pe an. În acest fel pot 
fi luate decizii care au toate şansele să fie o binecuvântare pentru 
popor. Vă invit să analizăm „numărătoarea” poporului lui Dum-
nezeu din Biserica Adventistă din România.

Date statistice
La 31 decembrie 2021, Uniunea Română număra 61.752 de mem -

bri, împărțiți pe cele şase Conferințe astfel:
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La începutul anului 2021, biserica număra 62.251 de 
membri, iar la finele acestuia număra 61.752 de membri. 
Rezultă un minus de 499 membri. Această diferență este 
dată de numărul de intrări şi cel de ieşiri. Au intrat în 
biserică 2.390 de persoane şi au ieşit 2.889, după cum se 
poate vedea în următorul grafic:

INTRĂRI 
1. Intrări generale (toate intrările)

În anul 2021 au intrat în biserică, prin căile cunoscu-
te, 2.390 persoane.

2. Intrări prin botez

Tabloul general arată că în Conferința Transilvania 
de Sud am avut cel mai mare număr de botezuri. Toate 
intrările prin botez au fost 1.362.

Numărul de botezuri trebuie privit şi din altă per-
spectivă – cea raportată la numărul de membri. Este in-
teresant de observat raportul dintre numărul de botezuri 
şi numărul de membri. Acesta ne ajută să vedem la câți 
membri a existat un botez, fapt care ar putea spune ceva 
despre răspunsul zonei la Evanghelie sau despre gradul şi 
eficiența implicării. Nu ştim care sunt explicațiile exac-
te, dar constatăm că în Conferința Transilvania de Sud 
avem un botez la 23 membri, iar în Conferința Oltenia 
avem un botez la 72 de membri. 

Media la nivelul țării în 2021 a fost de 1 membru 
nou-botezat la 45,3 de membri. 

Media la nivelul țării în 2020 a fost de 1 membru 
nou-botezat la 63 de membri. 

Comitet de bilanț – Uniunea de Conferințe   » » » » »  

CA_5.indd   10CA_5.indd   10 4/28/2022   11:31:28 PM4/28/2022   11:31:28 PM



11 Raportul secretarului  «  

Media la nivelul țării în 2019 a fost de 1 membru nou-
botezat la 58 de membri. 

După cum se observă, un fapt îmbucurător este ace-
la că anul 2021 înregistrează cea mai scăzută medie în 
comparație cu anii 2019 şi 2020. Probabil că pandemia a 
fost o cauză pentru care anul 2020 a avut cea mai ridicată 
medie. 

An Media

2019 58
2020 63
2021 45,3

IEŞIRI
1. Ieșiri prin pierderea calității de membru

Ieşirile din biserică prin pierderea calității de mem-
bru au fost 351. Tabloul pierderii calității de membru pe 
Conferințe arată astfel: 

Ca şi în cazul botezurilor, perspectiva devine mai cla-
ră atunci când analizăm aceste pierderi ținând cont de 
numărul de membri. Dacă în Transilvania de Nord am 
pierdut 1 membru la 303 membri, în Moldova am pier-
dut 1 membru la 131 membri. 

Media la nivelul țării în 2021 a fost 1 excludere la 
175,9 membri.

Media la nivelul țării în 2020 a fost 1 excludere la 
314,3 membri.

Media la nivelul țării în 2019 a fost 1 excludere la 
122,4 membri.

Observăm că anul 2021 nu a fost la fel de bun ca 
anul 2020, dar nici la fel de rău ca anul 2019. Cu toate 
acestea, constatăm că este mai aproape de 2019 decât de  
2020. 

An Media

2019 122,4
2020 314,3
2021 175,9

Situația statistică a botezurilor și retragerii calității de 
membru în perioada 2010–2021.

Este interesant de văzut cum arată tabloul ieşirilor 
din biserică prin pierderea calității de membru, în 
comparație cu tabloul intrărilor în biserică prin botez, 
rebotezare şi mărturisire de credință. Ca să avem o ima-
gine mai clară, ne vom analiza o perioadă mai lungă de 
timp. Este vorba despre perioada 2010–2021.
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2. Ieșiri prin deces
Toate ieşirile prin deces au fost de 1.541. Imaginea 

de ansamblu a pierderilor prin deces la nivelul Uniunii 
arată astfel:

Să privim acum decesele raportate la numărul de 
membri:

Media la nivelul țării în anul 2021 a fost 1 deces la  
40 membri. 

Media la nivelul țării în anul 2020 a fost 1 deces la 
49,8 membri. 

Media la nivelul țării în anul 2019 a fost 1 deces la 
46,2 membri. 

Deşi nu este o veste bună faptul că în anul 2021 am 
pierdut un membru la 40 de membri, este totuşi încura-
jator când ne gândim că această pierdere este mai mică 
cu aproximativ 20% față de anul 2020 şi cu 15% față de 
anul 2019.

Comitet de bilanț – Uniunea de Conferințe   » » » » »  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bot. + r + 
m.c. 1.946 1.650 1.594 1.535 1.496 1.536 1.494 1.676 1.380 1.262 1.060 1.419

Excluderi 692 565 523 452 479 344 500 371 520 514 198 351

% 35,6 34,2 32,8 29,5 32 22,5 33,5 22,3 37,1 40,8 18,5 24,8
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An Media

2019 46,2
2020 49,8
2021 40

SITUAȚIE PERSONAL
La nivelul țării, situația personalului angajat în bise-

rică arată astfel:

 Angajați Biserica Adventistă Total angajați

Pastori hirotoniți 333

Personal administrativ ne-pastori 3

Profesori acreditați  
(alții decât pastori) 9

Personal TESA acreditat 89

Pastori asistenți 30

Profesori autorizați 1

Personal TESA 180

Pastori stagiari 17

Alți angajați 33

 TOTAL 695

Fie ca aceste date să ne ajute în luarea celor mai 
bune decizii, atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivelul 
Conferințelor.

Georgel Pîrlitu, secretar al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea  
din România.

RAPORTUL TREZORIERULUI

Am intrat bine de tot în anul 2022 şi se cuvine să ne 
acordăm un moment de zăbavă pentru o privire retros-
pectivă, deoarece, luând aminte la ceea ce a fost, să îna-
intăm mai mult şi mai bine de aici înainte.

Perspectiva biblică liniară asupra timpului nu poa-
te fi identificată cu marşul modern al istoriei. Celebra 
paradigmă iluministă a progresului vede istoria ca pe 
o săgeată trasă din trecut spre viitor. Mintea modernă 
„priveşte în perspectivă”, sau „priveşte înainte” aşteptând 
zilele care vor veni, „face progrese” către vremuri mai 
bune şi întoarce spatele timpurilor trecute.

Educația noastră sugerează un lucru incitant de dife-
rit. Stăm pur şi simplu în mijlocul curentului istoric, cu 
spatele către viitor şi cu fața spre trecut.

Să parcurgem principalele capitole de venituri şi 
chel tuieli ale bilanțului, comparând ultimii doi ani ai 
exerci țiului financiar. 

VENITURI
În tabelul de mai jos este prezentată situația intrărilor 

zecimilor colectate în anul 2021 la nivel de Uniune, în 
comparație cu anul 2020.

Creşterea absolută a zecimilor în anul 2021 față de 
anul 2020 per total Conferințe este de 13.146.181 lei, iar  
în procente este de 13,41%. Ținând cont de procen-
tul mediu al inflației, care a fost de 5,1% (în anul 2020, 

 curs 
2021

curs  
2020

rata 
inflației

4,9204 4,8371 5,10

2021 2020 2021 / 2020

CONFERINȚA
ZECIME nr. membri medie an ZECIME CREȘTERE

RON EUR RON EUR RON EUR %. % 
actualizată

BANAT 11.627.854 2.363.193 6.468 1.798 365 9.715.741 2.008.588 119,68% 113,58%

MOLDOVA 20.594.978 4.185.631 11.431 1.802 366 18.397.489 3.803.413 111,94% 106,24%

MUNTENIA 33.952.350 6.900.323 17.187 1.975 401 28.930.223 5.980.902 117,36% 111,37%

OLTENIA 15.993.319 3.250.410 9.988 1.601 325 16.510.766 3.413.360 96,87% 91,93%

TRANS. NORD 11.503.356 2.337.890 7.295 1.577 320 9.794.617 2.024.894 117,45% 111,46%

TRANS. SUD 17.536.665 3.564.073 9.383 1.869 380 14.713.505 3.041.803 119,19% 113,11%

TOTAL 111.208.522 22.601.520 61.752 1.801 366 98.062.341 20.272.960 113,41% 107,62%

*Cursul și rata inflației sunt preluate de pe www.bnr.ro și www.insse.ro .
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inflația a fost de 2,6%), zecimea medie actualizată a cres-
cut cu 7,62% în anul 2021 față de 2020.

Zecimea medie pe membru în Uniunea de Conferințe 
a crescut şi a fost de 1.801 lei/an, sau 150 lei/lună, şi re-
flectă credincioşia membrilor față de Dumnezeu.

La intrările de zecime raportate în euro, se observă o 
creştere de 2.328.560 euro în anul 2021 față de anul 2020, 
cu o fluctuație a cursului valutar de la 4,8371 lei (*curs 
mediu leu/euro în anul 2020) la 4,9204 lei (*curs mediu 
leu/euro în anul 2021). 

În tabelul următor este prezentată situația intrărilor 
darurilor colectate în anul 2021 la nivel de Uniune:

Darul pentru Misiunea Globală are ca destinație lu-
crarea mondială şi este trimis către Conferința Generală.

Darul pentru Radio Mondial are ca destinație lucra-
rea postului de radio Vocea Speranței.

Darul Misiune pentru tineret este transferat către Di-
viziune, având ca destinație lucrarea pentru tineret.

Darul pentru Libertate religioasă revine Departa-
mentului Libertate religioasă din cadrul Uniunii Româ-
ne, având ca destinație proiectele desfăşurate de acesta.

Darul ADRA este destinat ajutorării semenilor prin 
proiectele desfăşurate de ADRA România. 

Darul pentru Misiune Mondială are ca destinație lu-
crarea mondială şi este trimis către Conferința Generală.

Darul pentru Centrul Media Adventist susține lucra-
rea prin Radio şi TV din România. 

Darul pentru Săptămâna de Rugăciune aparține lu-
crării misionare mondiale. 

Darul Școlii de Sabat aparține lucrării misionare 
mondiale. 

Darul Sabatului al 13-lea revine lucrării mondiale.
Darul de Mulțumire revine lucrării mondiale.
După cum se poate remarca, în prezent, 100% din 

fondurile Darul Săptămânii de Rugăciune, Darul Școlii 
de Sabat, Darul Sabatului al 13-lea şi Darul de Mulțumire 
susțin lucrarea misionară mondială. În acest mod, în 

anul 2022, suntem integrați complet în sistemul financi-
ar al bisericii mondiale.

Darul pentru Educație rămâne la nivelul Conferin-
țelor, pentru susținerea sistemului educațional, împreu-
nă cu procentul de 1% din zecime.

Comparând nivelul de dăruire al anului 2021 cu cel al 
anului 2020, remarcăm o creştere de 2.940.527 lei (total 
daruri 2021: 9.728.871 lei – total daruri 2020: 6.788.344 lei) 
sau, procentual, o creştere de 43,32%.

Susținere financiară a Diviziunii pentru proiectele 
din România: În anul 2021 am primit de la Diviziune 
pentru susținerea lucrării misionare din România urmă-
toarele sume:

- Proiecte speciale: 480.000 euro

Denumirea proiectului Beneficiar Suma €
Centru Tineret Răstoci Conf. T. Nord 300.000
Centru Sănătate Codlea Conf. T. Sud 50.000
Pr. speciale Școala Iași Conf. Moldova 50.000
Proiect renovare Stupini Uniunea de Conf. 26.000
Semnele Timpului (RO) Uniunea de Conf. 54.000
Total . 480.000

- Proiecte evanghelizare și Internship

Denumirea  
proiectului

Beneficiar Suma €

Evanghelizare Centrul Media Adventist 300.000
Tineret Centrul Media Adventist 10.000
Program pentru 
stagiatură pastorală

Conferințele 100.000

Total 410.000

- Proiecte de educație

Conferința Suma €
Subvenție pt. școli Moldova 18.130 
Subvenție pt. școli Muntenia 26.622 
Subvenție pt. școli Transilvania Sud 33.343 
Total . 78.095 

- Proiecte la nivelul Conferințelor

Denumirea proiectului Beneficiar Suma €
Respiro Lounge and Caravan Muntenia 20.790

Opinia Production House of 
Video Production for WEB

Muntenia 17.850

Arad School Banat 10.000
Banat Proces Banat 25.000

Misiunea Globală 201.640 lei
Radio Mondial 215.517 lei
Misiune pentru tineret 167.543 lei
Libertate religioasă 170.430 lei
ADRA România 684.388 lei
Misiunea Mondială 224.950 lei
Centrul Media Adventist 565.816 lei
Săptămâna de Rugăciune 612.171 lei
Școala de Sabat 4.694.132 lei
Sabatul al 13-lea 465.013 lei
Dar de Mulțumire 1.727.271 lei

Comitet de bilanț – Uniunea de Conferințe   » » » » »  
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Denumirea proiectului Beneficiar Suma €
Hope for Calata - Literature Dis-
tribution and Personal Ministry 
among Hungarian Ethnics 

Transil-
vania de 

Nord

7.000

Children Evangelism through 
Vacantion Bible School

Moldova 8.099

A missioner in the Memory 
of Martyr Pastor Gh.Oresciuc 
(Vicov)

Moldova 3.392

Craiovița Oltenia 7.695
Total 99.826 

- Proiecte la nivelul instituțiilor și al Uniunii

Denumirea proiectului Beneficiar Suma €
GC Covid 19 offering - 
colportori

Editură 28.933

Subv. EUD Covid 19 Editură 10.000
Proiect Misiunea Femeii – 
burse studente

Uniunea de 
Conferințe

4.536

Romanian Publishing  
Missionary Project

Uniunea de 
Conferințe

10.000

Proiect Help us to Help ASUP 16.757
Proiect Visiting Jesus ASUP 6.750
Proiect Welcome my Son ASUP 3.000
Total 79.976 

- Sume renovare STUPINI

Beneficiar Suma €
GC Stupini 427.500
EUD Stupini 753.148
Total 1.180.648

Astfel, totalul sumelor primite din partea Diviziunii 
în anul 2021 a fost de 2.328.545 euro.

Darurile pentru bugetul bisericilor locale
Darul pentru bugetul bisericilor locale cuprind su-

mele oferite pentru construcția caselor de rugăciune, 
întreținerea acestora, proiectele de evanghelizare locală, 
ajutorarea celor săraci şi diverse alte proiecte desfăşurate 
la nivel local. La nivel național, aceste daruri se ridică la 
suma de 25.140.308 lei.

Tabelul următor prezintă situația construcțiilor case-
lor de rugăciune. La sfârşitul anului 2021 aveam 3 case de 
rugăciune inaugurate şi 59 în construcție. Pentru 2022 se 
preconizează demararea a 9 proiecte noi de construcție 
şi finalizarea a 16 din cele începute anterior.
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BANAT - 10 2 3

MOLDOVA 1 8 1 2

MUNTENIA 2 8 1 3

OLTENIA - 4 2 3

TRANS. NORD - 14 1 2

TRANS. SUD - 15 2 3

TOTAL 3 59 9 16

CHELTUIELI
În prezent, Conferințele, din zecimea totală încasată 

(111.208.522 lei în 2021), transferă la Uniune 10% pen-
tru Diviziune şi 10% pentru Uniune. Uniunea transfe-
ră la Diviziune cei 10% (11.120.852 lei) plus 1% pentru 
Conferința Generală (1.112.085 lei) şi, la rândul ei, din 
zecimea încasată direct la Uniune (958.589 lei în 2021), 
transferă la Diviziune 10% (95.859 lei) plus 1% pentru 
Conferința Generală (9.586 lei). Pe lângă acest procent, 
în anul 2021, Uniunea de Conferințe a alocat Centrului 
Media Adventist un procent de 15% din zecimea primi-
tă (1.668.128 lei). Această hotărâre a fost luată pentru o 
perioadă de 5 ani, începând cu anul 2017. În luna no-
iembrie a anului trecut s-a votat menținerea procentului 
din zecime către CMA la 2% de la Conferințe şi 1,5% de la 
Uniunea Română pentru următorii cinci ani (2021–2025).

Din fondurile rămase, pe parcursul anului 2021 s-au 
efectuat următoarele cheltuieli:

Cheltuieli de personal – 4.339.271 lei
Cheltuieli administrative şi generale – 925.060 lei
Cheltuieli departamentale – 2.113.090 lei
Alte cheltuieli departamentale – 1.942.999 lei

În anul 2021, cheltuielile cu salariile se încadrează în 
procentul recomandat – 35,92%.

Pentru instituțiile bisericii au fost efectuate următoa-
rele subvenții:

Subvenție EVS – 49.564 lei
Subvenție Asociația Exploratorilor, Sola Scriptura, 

ASEF, ACL, ASE şi SUP – 350.815 lei.
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Alte subvenții acordate Conferințelor/Instituțiilor: 

Denumirea  
proiectului

Conferința Suma Ron

Subvenție școală Arad Banat 260.000
Subvenție școală Florești T. Nord 146.100
Amenajare studio TV Cluj CMA/T. Nord 99.000
Centru Sănătate Dumbrava T. Nord 148.200
Proiecte CMA CMA 535.308
Școli sanitare Cernica/Brăila 338.772
Proiect violență domestică - 
cofinanțare

ADRA 46.678

Proiecte ASUP - cofinanțare ASUP 38.907
Total 1.612.965

REVIZIA
În fiecare an, comunitățile, instituțiile şi organizațiile 

bisericii sunt supuse procesului de verificare pentru a se 
asigura corectitudinea şi transparența înregistrării fon-
durilor. În anul 2021 s-a remarcat faptul că regulamen-
tul financiar este aplicat corect, iar situațiile în care s-au 
constatat abateri au fost reduse. Rapoartele de revizie 
la nivelul comunităților au înregistrat puține probleme. 
Situația centralizată se află în anexă.

Concluzii revizie:
1. În anul financiar 2021, au fost verificate la nive-

lul Uniunii Române un număr de 1.140 de comunități şi 
grupe, ceea ce reprezintă un procent de 98,19% din tota-
lul comunităților şi grupelor Bisericii AZȘ din România.

2. În cazul a 33 de comunități şi grupe (2,84%) s-au 
semnalat erori de calcul şi înregistrare în conducerea 
evidențelor financiare la bugetele locale, erori nesemnifi-
cative care au fost corectate la recomandarea revizorilor.

3. Soldul bugetului de casă a fost insuficient în cazul a 
8 comunități şi grupe, ce reprezintă un procent de 0,69%.

4. Cu excepția perioadei în care bisericile au fost în-
chi se din cauza pandemiei, colectele speciale au fost 
efec tuate în toate bisericile.

5. Evidențele contabile la nivelul comunităților sunt 
în general bine conduse de către trezorieri, excepție fă-
când 14 grupe şi comunități mici. În aceste cazuri, revi-
zorii de la nivelul conferințelor au făcut recomandări şi 
i-au instruit pe casieri.

6. Sumele destinate conferințelor au fost depuse cu 
credincioşie de către trezorierii bisericilor locale.

7. Apreciem efortul persoanelor responsabile pentru 
colaborare şi asigurarea controlului intern la nivel optim.

AUDIT – Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
Fără rezerve.

CONCLUZII
După această retrospectivă, putem spune că trecutul 

are un viitor şi, privind spre trecut, înaintăm sub condu-
cerea lui Dumnezeu. Domnul Și-a condus poporul şi este 
gata să-Și încheie prin copiii Săi lucrarea finală de pro-
clamare a soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14 şi a 
celei a îngerului al patrulea, din Apocalipsa 18, chemân-
du-i pe oameni să iasă din confuzie la lumina deplină a 
adevărului biblic.

Ne aducem aminte de făgăduințele pline de putere 
din cartea Schițe din viața mea, unde, aducându-şi amin-
te de modul în care Dumnezeu a condus această mişcare 
în primele ei zile, la pagina 196, Ellen White scria: „Când 
retrăiesc istoria noastră, parcurgând fiecare pas al pro-
gresului până în situația de acum, pot spune: Lăudat 
fie Dumnezeu! Când văd ce a făcut Domnul, sunt plină 
de uimire şi de încredere în conducerea lui Hristos. Nu 
avem a ne teme de nimic pentru viitor, decât de a uita 
felul în care ne-a condus Domnul şi lecțiile pe care ni le-a 
oferit El în istoria noastră.”

Emil Jigău, trezorier al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

RAPORT SINTETIC DE REVIZIE AL COMUNITĂȚILOR ÎN PERIOADA 01.01–31.12.2021 
Anexa 1 – Situația detaliată pe comunități

Nr. Statistici* BANAT MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TR. NORD TR. SUD
 TOTAL COMUNITĂȚI 119 % 252 % 263 % 214 % 140 % 173 %
1 COMUNITĂȚI VERIFICATE A2 118 99% 250 99% 256 97% 209 98% 135 96% 172 99%
2 Com. cu diferențe + alte probleme A3 0 0% 14 6% 0 0% 5 2% 12 9% 2 1%
3 Soldul bugetului de casă insuficient A4 3 3% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 3 2%
4 Colecte speciale nefăcute A5 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1%

5 Cheltuielile nu se fac cu aprobarea 
comitetului A6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

6 Situația contabilă neclară A7 1 1% 1 0% 0 0% 5 2% 5 4% 2 1%

*Notă: Informațiile detaliate se găsesc în raportul analitic pe anul 2021.

Comitet de bilanț – Uniunea de Conferințe   » » » » »  
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La Speranța TV puteți urmări: •  emisiuni de sănătate, 
psihologie, educație și familie; • emisiuni pentru copii, 
adolescenți și tineri; • emisiuni informative, de actua-
litate și sociale; • emisiuni culturale, de divertisment și 
muzică; • emisiuni religioase și dezbateri biblice.

SPERANȚA TV poate fi recepționată:
• online la adresa www.sperantatv.ro
• prin DTH: Digi TV, Focus Sat, Orange TV
• prin cablu: RCS-RDS - cablu digital, Orange Home TV, 

Vodafone (UPC) - canalul 807, peste 400 rețele locale 
în toate județele

• prin satelit: Thor 5, poziție orbitală: 1 grad vest, frecvența 
12187 mHz, polarizare: verticală, symbol rate: 28000, 
FEC rate: 7/8

• prin aplicații mobile: Sperantatv (iOS și Android)

Vă așteptăm de asemenea și pe paginile de Facebook 
și Instagram Speranța TV și pe canalele de YouTube 
Speranța TV și Speranța TV Kids.

înînîn ta!ta!

17 15 ani de Speranța TV cu … pasiune pentru viață  «  

Speranța TV   » » » » »   

15 ANI DE SPERANȚA TV CU … PASIUNE PENTRU VIAȚĂ

Speranța TV a împlinit, pe 30 aprilie 2022,  
15 ani de activitate. Într-o lume dominată 
de incertitudine, în care veştile negative ne 

afectează calitatea vieții, Speranța TV are rolul să 
aducă doza necesară de optimism din Scriptură, 
pentru a-i ajuta pe telespectatori să treacă mai de-
parte prin cele mai grele momente ale existenței 
şi pentru a aduce în prim-plan promisiunea vieții 
veşnice. 

Momentul aniversar a fost marcat de mai mul-
te proiecte speciale pe care echipa Speranța TV 
le-a realizat şi pe care le va mai realiza până la 
finalul anului 2022. 

În luna martie a fost organizat un concert 
umanitar, în urma căruia s-au realizat două con-
voaie umanitare către Ucraina. Zona Izmail a fost 
în atenția noastră, şi în mod special maternitatea 
din oraş, unde au fost trimise mai multe mate-
riale sanitare specifice proaspetelor mămici şi 
bebeluşilor. De asemenea, au fost pregătite cutii 
cu produse alimentare care au ajuns la persoanele 
izolate din zonele de conflict, dar şi alte bunuri 
de primă necesitate (produse de igienă, îmbră-
căminte, saci de dormit). În total, 12 microbuze 
au făcut parte din cele două convoaie umanitare 
organizate de Speranța TV. „Produsele sanitare 
au luat prin surprindere cadrele medicale, iar ali-
mentele, articolele de îmbrăcăminte şi cutiile cu 
hrană pentru câteva zile au fost apreciate de că-
tre frații care le-au încărcat pentru a le distribui 
persoanelor aflate în zonele de conflict”, a declarat 
Cătălin Bărbulescu, directorul general al Centru-
lui Media Adventist, care a participat la cele două 
convoaie.

Un alt proiect pe care Speranța TV l-a realizat 
cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate a fost 
traducerea în limba română a jocului Heroes: The 
Biblia Trivia Game (https://www.heroesbibletri-
via.org/ro/). Cea de-a doua versiune a jocului, 
lansată în anul 2021 de Departamentul de Co-
municare al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 
şi de Hope Channel, era deja disponibilă în mai 
multe limbi şi timp de un an a fost accesată de 
peste 120.000 de persoane. Echipa Speranța TV 
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a avut visul de a aduce copiilor şi tinerilor din 
România, pasionați de jocuri video, acest instru-
ment de petrecere a timpului liber prin care îşi 
pot îmbunătăți cunoştințele biblice. De acum, jo-
cul poate fi accesat în limba română pe Android 
şi iOS. 

„Cunosc jocul acesta de mai bine de 10 ani. 
Deşi s-au făcut şi atunci eforturi pentru a fi adus 
în România, nu s-a întâmplat. Acum, visul devi-
ne realitate. Nu doar jocul este accesibil, ci toa-
tă infrastructura (site-ul acestuia, legăturile cu 
biserica). Jocul se adresează atât celor care sunt 
familiarizați cu Biblia, cât şi celor care nu o cu-
nosc. Intenția este aceea de a-i motiva şi pe unii, 
şi pe ceilalți să o citească. Un cuvânt de apreciere 
Departamentului Slujirea Pastorală, care a fost 
parte a procesului de lansare”, spune pastorul Că-
tălin Bărbulescu. 

Tot pentru a marca cei 15 ani de activitate ai 
postului Speranța TV, angajații Centrului Media 
Adventist s-au mobilizat şi, din donații persona-
le, au strâns 1.700 euro, bani cu care a fost con-
struită o fântână cu apă potabilă pentru locuitorii 
din zona Mpigi, din Uganda. O astfel de fântâ-
nă deserveşte circa 4.000 de oameni. Proiectul 
a fost realizat prin intermediul Fundației „Jeni 
Mandachi”, iar gestul angajaților Speranța TV a 
fost evidențiat de cea mai cunoscută televiziu-
ne națională din Uganda, care a fost prezentă la 
inau gurare pentru a filma un reportaj şi a promis 
că va urma exemplul televiziunii din România şi 
va construi şi ea două fântâni. 

Speranța TV   » » » » »   
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Tot din seria de proiecte speciale pe care echi-
pa Speranța TV le-a pregătit pentru momentul 
aniversar face parte şi ideea donării de sânge. Pe 
4 mai, o unitate mobilă a Centrului de Transfuzii 
Bucureşti este aşteptată la sediul Speranța TV, din 
Voluntari, județul Ilfov. Angajați ai Centrului Me-
dia Adventist, împreună cu prieteni sau membri 
ai familiei lor vor dona sânge, arătând astfel că, 
dincolo de cuvinte, sunt şi fapte mici, dar cu im-

pact mare pentru cei din jur. Vă invităm să vă alăturați acestui 
proiect şi să mergeți să donați sânge în cel mai apropiat centru 
de transfuzii. 

Cei 15 ani de activitate ai postului Speranța TV vor fi de 
asemenea marcați printr-un concert aniversar ce va avea loc 
sâmbătă, 4 iunie, ora 19:00, la Sala Palatului din Bucureşti.  
Ineditul acestui eveniment muzical va fi faptul că repertoriul 
va cuprinde cele mai cunoscute şi îndrăgite melodii înregistrate 
de Speranța Tv, interpretate nu de câte o formație, ci de un cor 
reunit ce va cuprinde peste 150 de 
cântăreți şi instrumentişti, inclusiv 
angajați ai Centrului Media Adven-
tist. De asemenea, o serie de solişti 
îndrăgiți de publicul Speranța TV 
vor urca pe scenă pentru a adu-
ce laudă lui Dumnezeu. Accesul 
în sală se va realiza pe baza unei 
invitații pe care cei interesați o pot procura de la sediul Speranța 
TV, o pot solicita online la numărul de telefon 0741 059 059 
sau prin e-mail la contact@sperantatv.ro. Invitațiile vor fi de 
asemenea distribuite prin pastorii adventişti ai bisericilor din  
zona Bucureşti şi din județele limitrofe. Vă aşteptăm să fiți ală-
turi de noi la acest eveniment aniversar şi vă lansăm o provoca-
re: Veniți la acest concert împreună cu un prieten, să fim astfel, 
împreună, ambasadori ai Speranței! 

În funcție de evoluția evenimentelor pandemice şi politice 
externe, toamna acestui an ar putea aduce o altă serie de surpri-
ze pe care echipa Speranța TV doreşte să le ofere publicului său, 
şi anume o caravană care să străbată mai multe oraşe din țară. 

Dincolo de planurile noastre, sunt însă planurile lui Dum-
nezeu. Suntem martori ai minunilor pe care El le-a făcut în Ro-
mânia şi peste hotare prin intermediul postului Speranța TV. 
Ratingul nostru nu se măsoară în cifre, ci în vieți schimbate, 
în oameni care au aflat de planul de salvare al divinității și 
care au găsit un nou sens pentru această existență și speranță 
pentru viață veșnică. 

Cei 15 ani de activitate au fost marcați de multe experiențe, 
de provocări, de momente mai dificile şi de multe bucurii, iar 
noi vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest timp. „Me-
sajele dumneavoastră, încurajările, observațiile şi suportul 
financiar ne-au făcut să creştem şi, împreună, să devenim am-
basadorii Speranței. Vrem să ne fiți alături şi mai departe, astfel 
încât Speranța să unească România şi o lumea întreagă”, declară 
Cora Albu, redactor-şef Speranța TV şi Radio Vocea Speranței.

Suntem recunoscători că Dumnezeu a fost cu noi până acum, 
iar convingerea că Centrul Media Adventist, prin Speranța TV 
şi Radio Vocea Speranței, este un instrument pe care Dumnezeu 
doreşte să îl folosim pentru a duce mai departe Evanghelia ne 
dă energia de a aduce de la an la an noi proiecte, noi emisiuni 
care să îmbogățească grilele de programe şi să răspundă nevoi-
lor publicului nostru. Vă invităm să trăim împreună cu pasiune 
pentru viață! n

Cristina Ișvan, director de programe  
Speranța TV și Radio Vocea Speranței 

SĂRBĂTOAREA 
SPERANȚEI

CRISTINA  
IŞVAN
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Omenirea parcă rescrie astăzi cu sânge roma-
nul lui Tolstoi: Război și pace. Războiul re-
clamă pacea. Oricâte casus belli – (pretexte/

cauze pentru declanşarea unui război) am cău-
ta, nu putem justifica războiul în fața potopului 
de mărturii îngrozitoare care vin de pe frontul 
luptei. Istoria „polemosului” începe în ceruri: 
„Și în cer s-a făcut un război (gr. polemos, n.a.). 
Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și 
balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au 
putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 
Și balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit dia-
volul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a 
fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost 
aruncaţi şi îngerii lui” (Apocalipsa 12:7-9). Gre-
cescul polemos este folosit în Noul Testament cu 
sensul de: „război”, „luptă”, „polemică”. Polemi-
ca îşi are obârşia în metafizica cerească. Lucifer 
a declanşat ostilitățile împotriva Arhanghelului 
Mihail, Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hris-
tos. Unul dintre semnele revenirii Mântuitorului 
este „polemica” din ce în ce mai intensă: „Veţi au-
zi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu 
vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie 
să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci” 
(Matei 24:6). Planeta îmbătrânită a devenit tea-
trul unei lupte care a intrat în prelungiri. În timp 
ce îngerul căzut seamănă zâzania permanent în 
ogorul lumii (gr. zizanion – „neghină”, „zâzanie”, 
„discordie”), îngerii Domnului încă țin în frâu 
„vânturile” istoriei. La granița dintre lumea văzu-
tă şi cea nevăzută, dintre providență şi mundan, 
dintre sacru şi profan, „duhurile slujitoare” au 
fost trimise să intervină în favoarea celor care vor 
moşteni mântuirea (Evrei 1:14). 

În Sabatul din 12 martie, îngerii lui Dum-
nezeu au intervenit în favoarea copiilor Săi din 
Ucraina. Cerul a intervenit miraculos într-una 
dintre bisericile adventiste din Kiev. Aproxima-
tiv 200 de credincioşi, majoritatea mame şi copii, 
se închinau în dimineața de Sabat. În timpul ru-
găciunilor sfâşietoare, o bombă termobarică de 
trei metri lungime loveşte acoperişul. Bombele 

termobarice sunt printre cele mai înfricoşătoare 
arme folosite în războaiele convenționale, deoa-
rece aspiră tot oxigenul din zona unde cad, pe un 
kilometru pătrat nemairămânând nimic în viață. 
În spațiile închise, şansele de supraviețuire sunt 
practic inexistente. Racheta termobarică loveşte 
acoperişul bisericii, pătrunde prin tavan şi, deo-
dată, îşi schimbă traiectoria, țâşnind afară prin-
tr-unul dintre pereții laterali. Se înfige în curtea 
bisericii, dar nu explodează. Și dacă ar fi căzut la 
un kilometru depărtare ar fi produs ravagii. Orice 
posibilă explicație ştiințifică este lovită de nuli-
tate în ochii credincioşilor care se rugau pentru 
protecție în timp ce bomba a căzut peste ei. Acolo 
unde rațiunea nu se mai simte confortabil, începe 
credința pură.

O altă minune s-a întâmplat pe 24 aprilie, la 
vama Isaccea. Ludmila, o femeie de 50 de ani, 
călătorea deja de două zile în maşina ei, o Lada 
veche, când a trecut vama. Cu greu a reuşit să iasă 
din țara ei din cauza faptului că indicatoarele ruti-
ere fuseseră smulse de la locul lor de armata ucrai-
neană. Cu ajutorul unor tineri ucraineni a reuşit 
să țină drumul până în vamă. În ciuda oboselii 
care i se citea pe chip de departe, această femeie 
straşnică insista să ajungă până în Germania. So-
ra Ani Paraschiv, „îngerul” traducător care media 
între cele două lumi – românească şi ucraineană 
–, la îndemnul nostru, a rugat-o să poposească 
la Constanța în acea noapte. În ciuda faptului că 
sora a însoțit-o pe Ludmila în maşină, aveai im-

PE FRONTUL DINTRE DOUĂ LUMI. 
ÎNGERII ÎN ACȚIUNE

reflecții   » » » » »   

LA GRANIȚA 
DINTRE LUMEA 
VĂZUTĂ ȘI CEA 

NEVĂZUTĂ, 
DINTRE PRO

VIDENȚĂ ȘI 
MUNDAN, 

DINTRE SACRU 
ȘI PROFAN, 

„DUHURILE SLU
JITOARE” AU 

FOST TRIMISE 
SĂ INTERVINĂ 
ÎN FAVOAREA 
CELOR CARE 

VOR MOȘTENI 
MÂNTUIREA 
(EVREI 1:14)
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ne şi de sensul insuflat de Dumnezeu în om. „Om”, în 
limba greacă anthropos (de aici avem antropologie), 
înseamnă „cel care îşi ridică/roteşte capul în sus”.  
Este acelaşi îndemn din Isaia 40:26: „Ridicați-vă ochii 
în sus şi priviți…” Evanghelia după Luca (21:28) ne 
îndeamnă la acest exercițiu inerent ființei umane: 
„Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă 
uitați în sus şi să vă ridicați capetele, pentru că izbăvi-
rea voastră se apropie.” Ce să facem când ochii noştri 
obosiți nu mai pot privi la lucrurile care se 
întâmplă în lumea noastră? Să-i ridicăm în 
sus „aşteptând fericita nădejde şi arătarea 
slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântu-
itor Isus Hristos” (Tit 2:13).

Mai mult ca oricând, avem nevoie de 
reziliență psiho-emoțională, pentru a face 
față provocărilor sfârşitului de veac. 

Promisiunea Sa pentru astfel de vre-
muri se găseşte în Ieremia 45:5: „Și tu 
umbli după lucruri mari? Nu umbla după 
ele! Căci iată voi aduce nenorocirea peste 
orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da 
ca pradă de război viața ta în toate locurile 
unde vei merge.” n

Daniel Nițulescu, doctor în istorie, 
 pastor în Conferința Muntenia

presia că pe şosea nu circulă o Lada, ci un şarpe. 
După mai multe opriri şi rugăciuni, am ajuns cu 
bine la Topraisar. Înainte de a intra în casă şi-a 
făcut de mai multe ori semnul crucii în semn de 
mulțumire. Cum a păşit în casa familiei Voinea, 
a exclamat: „Nu ne-am întâlnit niciodată, dar 
aceasta este o casă de oameni buni. Deşi sufăr de 
insomnie cronică, în noaptea aceasta voi dormi.” 
A dormit atât de bine încât nu a auzit alarmele 
telefonului care insistau să o trezească. Dimineața 
a continuat să mulțumească lui Dumnezeu aşa 
cum ştia mai bine. Înainte să ne despărțim pe A4, 
autostrada de centură a Constanței, i-am rostit 
un fel de binecuvântare: „Dumnezeu să vă ocro-
tească şi îngerii să vă păzească.” Răspunsul ei ne-a 
uimit pe toți: „Voi ați fost trei îngeri pentru mine.” 
Deşi nu mi-am verbalizat gândurile de moment, 
ştiam că îngerii arată altfel, se comportă diferit 
față de noi, muritorii căzuți. Cu toate acestea, pe-
cetea despărțirii după scurta întâlnire a fost fără 
loc de interpretare: „Voi ați fost îngerii mei!” 

Dacă îngeri nu putem fi, şi nu suntem, atunci 
să fim oamenii lui Dumnezeu. Dacă este prea 
mult, să fim oameni. 

Retorica Psalmului 8:4 – „Ce este omul, ca să 
te gândeşti la el? Și Fiul omului, ca să-l bagi în 
seamă?” ne aduce aminte de originea ființei uma-

ASTĂZI, MAI MULT 
CA ORICÂND, 

AVEM NEVOIE DE 
REZILIENȚĂ PSIHO
EMOȚIONALĂ, PEN

TRU A FACE FAȚĂ 
PROVOCĂRILOR 

ACESTUI SFÂRȘIT 
DE VEAC.

OAMENI AI 
CREDINȚEI

DANIEL
NIȚULESCU
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spiritual   » » » » »   

Sistemul jertfelor şi sanctuarul
De fapt, despre prima jertfă se poate vorbi cu 

mult înainte de apariția poporului israelit, atunci 
când „Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi 
nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele” 
(Geneza 3:21). Scriptura nu oferă detalii privind 
sacrificarea animalului, sau despre participarea 
primilor oameni la acest act, dar este limpede că 
haina de piele va constitui un mijloc continuu 
de aducere aminte a nevinovăţiei lor pierdute, a 
morţii ca plată a păcatului şi a Mielului făgăduit al 
lui Dumnezeu, care urma să îndepărteze păcatele 
lumii prin propria moarte.

Scrierile inspirate menționează că serviciul 
jertfelor a fost instituit cu această ocazie. „Pentru 
Adam, aducerea primei jertfe a fost o ceremonie 
dintre cele mai dureroase. Mâna sa a trebuit să se 
ridice spre a lua viața, pe care numai Dumnezeu 
o putea da. […] În timp ce junghia victima ne-
vinovată, el tremura la gândul că păcatul său era 
cauza vărsării sângelui nevinovat al Mielului lui 
Dumnezeu. Scena aceasta i-a dat o mai profundă 
înțelegere şi un sens mai viu al grozăviei păcatului 
său, pe care nu-l putea ispăşi nimic altceva decât 
moartea scumpului Fiu al lui Dumnezeu.”1 

De la Abel şi Cain, trecând prin Noe, Avra-
am şi descendenții săi şi până la Moise, jertfa şi 
altarul au constituit locul central de închinare, 
punctul de întâlnire al omului cu Dumnezeul său 
creator şi răscumpărător.

Un episod care merită menționat în acest con-
text este încercarea prin care a trecut Avraam. „Ca 
să imprime în mintea lui valoarea Evangheliei şi 
pentru a-i pune la probă credinţa, Dumnezeu îi 
poruncise să-l aducă jertfă pe fiul său. Chinul de 
moarte prin care a trecut în timpul zilelor de teri-
bilă încercare a fost îngăduit pentru ca el să poată 
înţelege, din proprie experienţă, ceva din măreţia 
sacrificiului făcut de Dumnezeul cel veşnic pen-
tru mântuirea omului.”2 

Avem aici o aplicație practică a rolului sub-
stitutiv pe care îl avea jertfirea unui animal, ber-
becul „adus ca ardere-de-tot în locul fiului său” 

ISUS HRISTOS – PERSONAJUL PROEMINENT  
AL VECHIULUI TESTAMENT (II)

Pe lângă profețiile mesianice propriu-zise, simbolurile profe-
tice cu caracter mesianic constituie o altă linie de argumen-
tare a calității de personaj emblematic veterotestamentar a 

Mântuitorului Isus Hristos. Și asta cu atât mai mult cu cât aceste 
simboluri formează un sistem articulat ce a constituit timp de 
aproape un mileniu şi jumătate modelul de închinare al popo-
rului evreu, a cărui istorie este descrisă în detaliu în prima parte 
a Scripturii. 
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(Geneza 22:13) fiind o prefigurare a Mielului lui 
Dumnezeu, asupra căruia „Domnul a făcut să ca-
dă […] nelegiuirea noastră, a tuturor” (Isaia 53:6).

În Vechiul Testament, credincioşii aduceau 
jertfe cu ocazia anumitor sărbători şi în diferite 
circumstanţe ale vieţii. Sacrificarea unor anima-
le reprezintă cel mai vechi element al serviciului 
din sanctuar şi, împreună cu slujba preoţească, 
formează centrul sistemului religios israelit. Viaţa 
religioasă era de neconceput fără jertfe.

Se poate observa cu uşurință că, în accepțiunea 
biblică, însăşi noțiunea de jertfă diferă de prac-
ticile oarecum asemănătoare din alte religii, în 
sensul că nu omul este cel care vine înaintea lui 
Dumnezeu cu intenția şi mijlocul necesar ca să-L  
îmbuneze, ci Dumnezeu este cel care îi pune la 
dispoziţie omului mijlocul prin care poate veni 
înaintea Sa. Prin Domnul Hristos, El Însuşi oferă 
sângele pentru răscumpărare.

Dumnezeu a stabilit sistemul jertfelor pentru 
ca oamenii credincioşi să poată intra într-o relaţie 
apropiată cu El. „Domnul Hristos era temelia şi 
centrul sistemului jertfelor, atât în vremea patri-
arhilor, cât şi în epoca iudaică.”3

Jertfele puteau fi aduse într-o diversitate de 
situaţii: când cineva dorea să-şi exprime recu-
noştinţa, când avea o bucurie, când era o sărbă-
toare, când dorea să ofere un dar, când dorea să 
obţină iertare, când dorea să-şi exprime pocăinţa 
ori consacrarea sau când dorea să repare o dau-
nă. Multitudinea cazurilor în care puteau fi aduse 
jertfe ne arată că fiecare aspect al vieţii noastre 
trebuie să fie sub controlul lui Dumnezeu.

În plus, „fiecare victimă jertfită era un simbol 
al lui Hristos, lecţie care era întipărită în minte 
şi în inimă printr-un ceremonial deosebit de so-
lemn şi sacru şi care era explicată clar de preoţi. 
Jertfele au fost stabilite în mod direct de Dum-
nezeu Însuşi pentru a prezenta acest adevăr mare 
şi însemnat: numai prin sângele lui Hristos există 
iertare de păcat”4. 

Mai mult, vorbim despre un sistem de jertfe 
pentru că numai împreună ele pot exprima ima-
ginea de ansamblu a sacrificiului hristic, fiecare 
dintre acestea relevând unghiuri diferite din care 
putem privi la jertfa Mântuitorului. 

Astfel, arderea-de-tot – jertfa uzuală, practi-
cată în fiecare dimineață şi seară – Îl reprezintă 
pe Hristos în sensul că sacrificiul Său avea să-l 
mistuie complet şi, în plus, El a oferit totul pentru 
întreaga omenire. Numită şi „jertfa necurmată”, 
simboliza dispoziţia neîncetată a lui Dumnezeu 
de a-i ierta pe păcătoşi şi de a-i primi prin Răs-
cumpărătorul prefigurat prin jertfă. 

Jertfa de mâncare – constând, de regulă, din 
făină sau cereale pregătite în diferite feluri – pe 
lângă consacrarea posesiunilor materiale, re-
prezintă puterea dătătoare de viață a lui Hristos 
pentru poporul său (Isus – „Pâinea vieții”). Pre-
vederea ca „niciunul din darurile pe care le veţi 
aduce ca jertfă de mâncare înaintea Domnului 
să nu fie făcut cu aluat” (Leviticul 2:11) poate fi 
pusă în legătură cu caracterul Mântuitorului, care 
„în toate lucrurile a fost ispitit ca 
şi noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15), 
fermentarea fiind un simbol al stri-
căciunii.

Jertfa de mulţumire – singura 
din care dătătorul primea o parte 
pentru a o consuma personal – pu-
ne în evidență beneficiul vieții lui 
Hristos pentru aceia care-L acceptă 
în viețile lor, dar şi părtăşia cu Isus, în 
general, aşezarea lui Dumnezeu şi a 
omului la aceeaşi masă fiind posibilă 
datorită sacrificiului hristic.

Jertfa pentru ispăşire (numită şi 
„jertfa de curățire”, sau „pentru pă-
cat”) era adusă după întinarea prin 
călcarea legii ceremoniale, sau când 
omul devenea conştient de o întinare 
morală survenită ca urmare a unui păcat. În acest 
caz, importanța sângelui răscumpărător al lui Isus 
era dată de faptul că în acest fel se realizează re-
staurarea relației cu divinitatea, sau menţinerea 
relaţiei deja stabilite, în situaţia în care păcatul a 
fost înfăptuit fără intenţie. Mai mult, prin jertfa 
Sa, Mântuitorul ne vindecă de boala morții, în-
trucât „darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23).

Jertfa pentru vină se aducea în cazul încălcării 
drepturilor altora, situație în care era necesară nu 
doar o îndepărtare a păcatului, ci şi o compensa-
ţie pentru paguba pricinuită. Împăcarea cu Dum-
nezeu era, totodată, şi o recunoaştere a faptului 
că greşeala poate fi reparată numai prin colabo-
rarea cu Isus, întrucât numai El poate restaura pe 
deplin, atât paguba propriu-zisă, cât şi efectele 
negative conexe, cum ar fi de pildă consecințele 
greşelii sau propriul sentiment de vinovăție. 

Ritualul jertfelor conținea şi alte elemente ce 
făceau trimitere la „Hristos, care [...] S-a adus pe 
Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu” (Evrei 
9:15):
• punerea mâinii pe capul animalului, la jertfa 

pentru păcat, sublinia rolul lui Hristos de a 
prelua asupra Lui păcatele noastre;

LECȚIA  
SANCTUARULUI

DAN
CONSTANTINESCU

LECȚIA SANCTUARULUI 
SĂ SE REFLECTE ȘI ÎN 

EXPERIENȚA PERSONALĂ 
CU HRISTOS: CU CÂT TE 

APROPII MAI MULT DE 
DUMNEZEU, CU ATÂT MAI 

SFÂNT ESTE CEEA CE TE 
ÎNCONJOARĂ.
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• „înălțarea fizică a sângelui corespundea înălțimii sale în ceea 
ce priveşte puterea de ispăşire; cu cât e sângele mai proemi-
nent, cu atât e mai mare puterea de ispăşire”5;

• umilința din Ziua Ispăşirii viza recunoaşterea puterii de 
curățare a sângelui lui Hristos;

• rolul substitutiv al jertfei Mântuitorului (Isaia 53:5);
• fumul jertfei care se înălța la Dumnezeu pentru ca ea să fie 

acceptată prefigura înălțarea lui Isus imediat după înviere, 
pentru a fi asigurat că jertfa Lui era primită de Tatăl;

• „marele-preot, îmbrăcat în hainele preotului obişnuit când 
slujea în Ziua Ispăşirii, Îl reprezenta pe Domnul Hristos în-
trupat în natura umană; când preotul purta hainele complete 
de mare-preot, hainele de podoabă, el Îl reprezenta pe Dom-
nul Hristos ca mare-preot în natura Sa divină”6;

• experiența individuală a jertfei, adițională jertfelor publice, 
ne arată că mântuirea prin Hristos este oferită tuturor, dar 
beneficiază de ea numai „cine crede în El” (Ioan 3:16).
În vechiul Israel, atât sistemul jertfelor, cât şi slujirea 

preoțească erau strâns legate de locul de închinare – sanctuarul, 
despre care Scriptura ne spune că reprezintă „chipul şi umbra 
lucrurilor cereşti” (Evrei 8:5). În felul acesta, Domnul găsise cu 
cale să ofere tuturor generațiilor care s-au succedat între Moise 
şi Ioan Botezătorul o imagine intuitivă a planului de mântuire, a 
cărui dinamică era demonstrată practic zi de zi.

Atât construcția şi mobilierul sanctuarului, cât şi ceremoni-
ile care se desfăşurau în acest spațiu permit analiza jertfei lui 
Hristos din diferite unghiuri. Avem în vedere, pe de o parte, 
constatarea că ceremoniile în cauză erau ele însele adevărate 
profeții mesianice, cât şi faptul că serviciile din sanctuarul pă-
mântesc constituiau un prototip al slujirii lui Isus Hristos în 
sanctuarul ceresc. 

Aşadar, Hristos este cel care face legătura între cele două 
sanctuare, iar elementele sanctuarului reprezentau diferitele Lui 
roluri în cadrul planului de mântuire:
1. altarul de jertfă prezenta un „tablou dezgustător: animale 

sacrificate, sânge vărsat, miros greu de grăsime arsă; toate 
acestea ne amintesc de Golgota, locul sacrificiului suprem”7;

2. coarnele altarului, ridicate în semn de implorare şi devoțiune 
spre Dumnezeu, ofereau imaginea Mântuitorului crucificat;

3. preotul întruchipa însăşi ideea de mijlocire prin Hristos, iar 
mielul de jertfă trimite tot la Isus – „Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29);

4. şi alte jertfe, precum snopul de orz, numit „pârga secerişului” 
arătau spre Hristos „pârga celor adormiți” (1 Corinteni 15:20);

5. apa din ligheanul de aramă făcea trimitere la apa curățitoare 
ce a curs împreună cu sângele din trupul străpuns al lui Isus 
la Golgota; 

6. cele două încăperi ale sanctuarului vizau cele două etape ale 
împăcării cu Dumnezeu: iertarea şi curățirea (ispăşirea);

7. lumina sfeşnicului (Menora) era un simbol al Fiului lui 
Dumnezeu întrupat, care s-a prezentat El Însuşi prin cuvin-
tele: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8:12);

8. pâinea pentru punerea înainte (pâinea prezenței) este nu 
doar un alt simbol al lui Isus Hristos, ci reprezintă şi pute-

rea dătătoare de viață a Acestuia: „Isus le-a zis: 
«Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va 
flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va 
înseta niciodată»” (Ioan 6:35);

9. tămâia arsă pe altarul din Sfânta făcea posi-
bilă acceptarea rugăciunilor, la fel cum aroma 
sacrificiului lui Hristos, care se înalță spre cer, 
sfințeşte rugăciunile noastre către Tatăl ceresc;

10. legea din chivot reprezenta caracterul desă-
vârşit al lui Isus Hristos.
Interesantă este opinia unor autori, potrivit 

căreia rolul mântuitor al lui Hristos este eviden-
ți at chiar şi de limitele sanctuarului pământesc.  
Astfel, pentru David şi Manase, iertarea s-a rea-
lizat direct în baza jertfei Sale, care urma să vină, 
fără intermediul unor jertfe de animale, întru-
cât legea iudaică nu permitea ispăşirea păcatelor 
săvârşite cu premeditare, ci solicita nimicirea ce-
lor în cauză. 

Apoi, perdeaua despărțitoare din sanctuarul 
pământesc avea rolul de a-l proteja pe marele-
preot (un om păcătos), la fel ca şi perdeaua de 
fum din Sfânta Sfintelor, de slava Prezenței divi-
ne. Dar pentru că Isus a fost fără de păcat, o ase-
menea protecție nu era necesară, motiv pentru 
care vizionarul Ioan nu menționează existența 
vreunei perdele în sanctuarul ceresc şi, chiar în 
cazul existenței unui asemenea obiect, funcția sa 
protectoare ar fi inutilă.8

Lecția practică a sanctuarului ar trebui să 
se reflecte şi în experiența noastră personală cu 
Hristos, pornind de la constatarea că, cu cât te 
apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât mai sfânt 
este ceea ce te înconjoară. De altfel, gradarea 
sfințeniei potențează creşterea spirituală, după 
cum ne îndeamnă şi apostolul Petru: „Creşteţi în 
harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului 
nostru Isus Hristos” (2 Petru 3:18). n

Dan Constantinescu, doctor în economie, licențiat în teologie

1  E.G. White, Patriarhi și profeți, p. 68.
2  Ibidem, p. 154.
3  Ibidem, p. 365.
4  Idem, Selected Messages, cartea 1, p. 107.
5  Roy Gane, Chemarea altarului, p. 93.
6  Traian Aldea, Sanctuarul, calea mântuirii, p. 91.
7  Ibidem, pp. 55–56.
8  Roy Gane, op. cit., pp. 46–47.
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Vorbind despre sfințirea vieții în contextul în-
demnului lui Dumnezeu de a fi sfinți (1 Petru  
1:13-16; 2 Corinteni 7:1; 1 Tesaloniceni 5:23,24),  

Spiritul Profetic foloseşte expresia „rați une sfin-
țită”, aşa cum apare în următoare propoziție: „Ori-
ce pasiune nesfințită trebuie ținută sub controlul 
rațiunii sfințite, prin harul acordat din abundență 
de către Dumnezeu în orice nevoie.”1 Ca principiu 
fundamental pentru viața creştină, Ellen White 
spune că „puterea împărătească a rațiunii, sfințită 
prin harul divin, trebuie să fie stăpână în viețile 
noastre”2. Înțelegem că Dumnezeu, care ne-a cre-
at cu această capacitate de a raționa, de a cugeta, 
gândi şi chibzui, aşteaptă din partea noastră, spre 
binecuvântarea noastră şi spre slava Sa, să trăim 
nu sub imperiul impulsurilor biologice nechibzu-
ite (Faptele 19:36), ci sub călăuzirea unei rațiuni 
sfințite, în colaborare cu lucrarea Duhului Sfânt, 
prin credință, prin lumina Cuvântului lui Dum-
nezeu (Romani 12:2). Ce înseamnă din punct de 
vedere biblic şi psihologic o rațiune sfințită? Cum 
putem să colaborăm cu Duhul Sfânt în mod real 
pentru sfințirea rațiunii noastre?

Psihologia şi procesele cognitive
Psihologia cognitiv-comportamentală afirmă 

că felul în care trăim la nivel emoțional şi felul 
cum ne comportăm depind într-o mare măsură de 
procesările noastre cognitive. Spus într-un limbaj 
de specialitate, „cognițiile, sau procesările cog-
nitive, sunt prerechizite esențiale în declanşarea 
oricărui răspuns psiho-emoțional şi comporta-
mental, iar evaluarea cognitivă stă la baza trăirii 
emoționale şi este cea care mediază între individ 
şi mediul său”3. „Iar aceste procesări şi evaluări 
cognitive pot fi raționale sau iraționale.”4

De exemplu, atunci când Esau s-a întors de la 
„câmp rupt de oboseală” (Geneza 25:29), proce-
sele lui cognitive au fost profund iraționale. Iacov, 
profitând în mod păcătos de slăbiciunea lui men-
tală şi morală, i-a condiționat cererea de hrană de 
cedarea dreptului de întâi născut. Dominat de in-
stinctele de foame, el a crezut în mod ilogic că va 
muri dacă în minutele următoare nu-şi va potoli 
foamea. El i-a spus lui Iacov: „Iată-mă, sunt pe 

moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de 
întâi născut?” (Geneza 25:32).

Fiind lipsit de harul lui Dumnezeu, 
Esau nu a gândit rațional, la rece, aşa 
cum se spune, ce se va întâmpla mai 
departe, care vor fi consecințele cedării 
dreptului de întâi născut. Rațiunea lui 
de om firesc a funcționat într-un mod ilogic, evaluând cu totul 
exagerat situația în care se găsea, prin concluzia eronată că va 
muri dacă nu va mânca în momentele acelea. Spiritul Profetic 
spune că „Esau a crescut iubind satisfacerea eului, concentrân-
du-şi tot interesul în prezent. Impulsiv în fața restricțiilor, se 
complăcea în libertatea sălbatică a vânătorii şi, de timpuriu, a 
ales viața de vânător. Și, pentru un blid de linte, el se despărți 
de dreptul său de întâi născut şi întări tranzacția aceasta  
printr-un jurământ. Dacă ar fi răbdat puțin, el ar fi putut găsi 
hrană în corturile tatălui său, dar pentru a-şi satisface pe mo-
ment dorința, el şi-a vândut moştenirea plină de slavă pe care 
Dumnezeu Însuşi o făgăduise părinților săi. Tot interesul său era 
pentru prezent. El era gata să sacrifice cerul pentru cele pămân-
teşti, să schimbe un viitor bun pentru împlinirea unor pofte  
trecătoare.”5

Nevoia de sfințire a rațiunii
Din această experiență a lui Esau, falimentară din punct de 

vedere spiritual, înțelegem că modul de gândire, de raționare 
pe care-l cultivăm poate avea consecințe veşnice, de viață şi de 
moarte. O rațiune nesfințită, sau o gândire irațională din per-
spectivă biblică, ne poate conduce la comportamente irespon-
sabile şi păcătoase, aşa cum s-a întâmplat cu Esau.

Un teolog adventist spunea următoarele: „Conform per-
spectivei biblice asupra lumii, facultatea rațională a omului – 
rațiunea, sau mintea – este în mod consecvent caracterizată ca 
fiind afectată de păcat. Descriind capacitatea rațională natura-
lă prin termenul „inimă”, profetul Ieremia afirmă că „este mai 
înşelătoare decât toate lucrurile şi este fără vindecare” (Ieremia 
17:9 NTR)6. Omul firesc crede că modul lui de gândire este să-
nătos, realist, dar în timp apar dovezi clare că lucrurile nu sunt 
aşa. „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că 
duc la moarte” (Proverbele 14:12). Gândirea firească are nevoie 
de modelare, de schimbare prin credința în Domnul Hristos, 
în jertfa Lui ispăşitoare. Această schimbare de gândire se de-
rulează în cadrul pocăinței prin călăuzirea Duhului Sfânt. Este 
înnoirea în duhul minții noastre prin adevăr, aşa cum este el 
în Isus (Efeseni 4:23,20), ca răspuns la rugăciunea mijlocitoare 
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a Mântuitorului: „Sfințeşte-i prin adevărul Tău, Cuvântul Tău 
este adevărul” (Ioan 17:17).

O rațiune sfințită înseamnă un mod de gândire modelat de 
Duhul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu, primit în inimă prin 
credință. „Când ia inima în stăpânire – prin Cuvântul Domnului 
–, Duhul lui Dumnezeu transformă viața. Gândurile păcătoase 
sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința şi pa-
cea iau locul mâniei, invidiei şi certurilor. Bucuria ia locul în-
tristării, iar fața oglindeşte lumina cerească.”7 Sfințirea înseamnă 
a fi pus deoparte, „înseamnă cultivarea şi pregătirea pentru ca 
orice capacitate să fie pusă în slujba Domnului”8. Această cul-
tivare şi pregătire începe cu capacitatea noastră rațională, prin 
care ne punem pe noi înşine în slujba Domnului printr-o supu-
nere inteligentă.

Sfințirea rațiunii prin supunerea deplină față de voia lui Dumnezeu
O rațiune sfințită înseamnă o gândire sănătoasă şi logică, 

în armonie cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, o gândire 
curățită prin meritele jertfei Domnului Hristos „de orice răuta-
te, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de invidie sau cleve-
tire” (1 Petru 2:1). Înseamnă curățirea minții noastre, a gândirii 
noastre de gândurile păcătoase, neadevărate, iraționale şi abe-
rante, adică de „orice gând sau raționament care se ridică împo-
triva cunoştinței lui Dumnezeu” (2 Corinteni 10:5) şi modelarea 
rațiunii noastre după gândirea Domnului Hristos (Filipeni 2:5).

Din punct de vedere psihologic cognitiv-comportamental, 
„cogniția irațională generală centrală este gândirea inflexibilă, 
absolutistă, din care derivă alte trei cogniții iraționale gene-
rale intermediare: catastrofarea, lipsa de toleranță la frustrare 
şi evaluarea globală. Cogniția rațional-generală centrală este 
gândirea flexibilă, nonabsolutistă, din care derivă apoi celelalte 
trei cogniții raționale generale intermediare: noncatastrofarea, 
toleranța la frustrare şi evaluarea contextuală”9. Ce legătură are 
această descriere psihologic-ştiințifică cu sfințirea rațiunii? Răs-
punsul este următorul: pentru că „ştiința descoperă neîncetat 
noi lucruri, dar ea nu aduce din cercetările ei nimic care, înțeles 
aşa cum se cuvine, să vină în conflict cu revelația divină, aceste 
descoperiri ale ştiinței psihologice ne familiarizează cu Dum-
nezeu, învățându-ne ceva despre legile prin care El lucrează la 
nivelul rațiunii noastre”10.

Psihologia cognitiv-comportamentală spune că există o 
cogniție irațională generală centrală, şi anume gândirea inflexi-
bilă, absolutistă. Aceasta se exprimă prin expresii de tipul „tre-
buie cu necesitate” ca o dorință sau plan să fie împlinit, altfel, 
conform cu următoarele trei cogniții generale intermediare, este 
o catastrofă de nesuportat şi cu o evaluare globală negativă. Ce 
înseamnă din perspectiva relației cu Dumnezeu gândirea infle-
xibilă şi absolutistă? Înseamnă aroganță şi aşezarea noastră pe o 
poziție absolută, pe care doar Dumnezeu, ca Ființă desăvârşită 
şi atotputernică, o are. „Numai cerințele/dorințele lui Dumne-
zeu dobândesc cu necesitate realitatea ontologică, adică devin 
realitate.”11 Ellen White spune că „aceia care sunt cu adevărat 
sfințiți nu-şi vor pune propria lor părere ca măsură a dreptății 
sau nedreptății”12.

Care e soluția pentru un astfel de tip de gân-
dire absolutist, arogant şi nesfânt? Soluția este o 
gândire flexibilă, un limbaj prefe rențial, de tipul: 
„Mi-ar plăcea să realizez ținta aceasta, sau cursul 
evenimentelor din viața mea să fie în felul acesta, 
dar, dacă nu va fi aşa, nu este o catastrofă, pot să 
suport, prin harul lui Dumnezeu, care mă iubeşte, 
şi am deplină încredere că El lucrează spre binele 
meu prezent şi veşnic.” Sfințirea rațiunii înseam-
nă flexibilizarea modului de gândire prin smere-
nia şi înțelepciunea Domnului Hristos, care ne 
conduce la supune re față de călăuzirea atotiubi-
toare şi atot în țeleaptă a lui Dumnezeu. „Adevă-
rata sfințire înseamnă supunere deplină față de 
voința lui Dumnezeu. Cugetele şi sentimentele 
de răzvrătire sunt atunci biruite, iar glasul lui 
Isus trezeşte o nouă viață, care pătrunde întreaga 
ființă.”13 Cugetele de răzvrătire sunt acele gânduri 
absolutiste şi inflexibile exprimate în Biblie prin 
expresia împietrirea inimii (Romani 2:5).

În procesul sfințirii, care durează toată viața, 
avem de luptat cu structurile noastre menta-
le rigide, inflexibile, pentru a le birui prin harul 
Domnului. Această gândire absolutistă este de 
fapt manifestarea necredinței în Domnul Hristos, 
în darul neprihănirii Sale şi în adevărul Lui expri-
mat în Biblie. Când ne rugăm cu toată inima ca 
Duhul Domnului să ni-L descopere pe Domnul 
Hristos prin Cuvântul Lui, vom înțelege iubirea 
fără egal a lui Dumnezeu față de fiecare dintre 
noi, iar „gândul acesta are asupra sufletului pu-
tere de convingere şi aduce rațiunea în supunere 
față de voința lui Dumnezeu”14. n

Liviu Văduva, pastor în Conferința Muntenia

1  https://egwwritings.org/read?panels=p2016.497&index=0.
2  https://egwwritings.org/read?panels=p2031.546&index=0.
3  Daniel David, Tratat de Psihoterapii Cognitive și Comporta-
mentale, Editura Polirom, Bucureşti, 2012, p. 47.
4  Ibidem.
5  https://egwwritings.org/read?panels=p2674.719&index=0.
6  George W. Reid, Principii de înțelegere a Bibliei, Editura Viață 
şi Sănătate, Pantelimon, Bucureşti, 2013, p. 23.
7  https://egwwritings.org/read?panels=p2000.732&index=0.
8  https://egwwritings.org/read?panels=p13977.4059&index=0.
9  Daniel David, Tratat de Psihoterapii Cognitive și Comporta-
mentale, Editura Polirom, Bucureşti, 2012, p. 79.
10  https://egwwritings.org/read?panels=p2029.639(2029.642)&i
ndex=0.
11  Daniel David, Tratat de Psihoterapii Cognitive și Comporta-
mentale, Editura Polirom, Bucureşti 2012, p. 361.
12  https://egwwritings.org/read?panels=p2709.28(2709.31)&ind
ex=0.
13  Ibidem.
14  https://egwwritings.org/read?panels=p2010.31(2010.32)&ind
ex=0.
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Într-un studiu anterior am argumentat că, în 
cadrul cărții Daniel, se pot identifica analogii 
între viața profetului şi viața lui Mesia. Scrie-

rile Noului Testament susțin această observație, 
surprinzând mai multe corespondențe între des-
tinul profetului şi experiența trăită de Isus pe pă-
mânt. Corespondențele pot fi observate în ceea 
ce priveşte numele, devoțiunea, lucrarea publică, 
destinul şi învățătura celor doi.

Apelativ
Cu toate că numele diferă – „Daniel înseam-

nă „Dumnezeu este judecătorul meu”, pe când 
„Isus” înseamnă „Salvatorul” –, apelativele cu 
care ființele cereşti li se adresează ambelor per-
sonaje sunt foarte asemănătoare. În cazul profe-
tului, îngerul trimis pentru a-i oferi explicații îl 
numeşte „preaiubit şi scump” (Daniel 9:23; 10:11) 
şi „preaiubit” (Daniel 10:19). În cazul lui Isus, 
Dumnezeu I se adresează printr-un limbaj asemă-
nător, de exemplu „preaiubit”, cu ocazia botezului  
(Matei 3:17; Marcu 1:11; Luca 3:22) şi cu ocazia 
schimbării la față (Matei 17:5; Marcu 9:7; cf. 2 Pe-
tru 1:17).1

De asemenea, apelativul „fiul omului” a fost 
folosit în dreptul ambelor personaje. Adresându-
i-se profetului, îngerul interpret utilizează expre-
sia „fiul omului” (Daniel 8:17). Este semnificativ 
de remarcat că însuşi Daniel descrie identitatea lui 
Mesia folosindu-se de cuvintele „unul ca un fiu al 
omului” (Daniel 7:13). Isus nu doar că îşi asumă 
apelativul (vezi Marcu 13:26; 14:62; Matei 24:30; 
26:64; Luca 21:27)2, ci îşi construieşte mesajul 
public cu privire la identitatea Sa în jurul acestu-
ia. El a ales să facă referire la Sine utilizând pre-
ponderent expresia „Fiul omului” (Matei 16:13; 
19:28; Marcu 2:27-28; Ioan 3:13; 12:34 etc.). Cel 
mai probabil, preferința a fost motivată teologic, 
expresia subliniind identificarea lui Isus cu rasa 
umană. 

Devoțiune
O trăsătură dominantă a spiritualității profe-

tului este aceea de om al rugăciunii. El s-a rugat 
cu consecvență, atât în perioadele liniştite ale 

activității lui de la curte, cât şi în ce-
le tulburi. Crizele au fost întâmpina-
te pe genunchi. Decretul de moarte 
împotriva înțelepților Babilonului 
l-a determinat pe Daniel să se roage 
(Daniel 2:12,17-23). Tot astfel, atunci 
când viața îi era pusă în pericol dacă 
avea să înalțe rugăciuni unui alt dum-
nezeu în afara împăratului, profetul 
nu a renunțat la obiceiul lui şi s-a ru-
gat cum „făcea şi mai înainte” (Daniel 
6:10). Temerile sale cu privire la viito-
rul poporului Israel au fost abordate 
în acelaşi mod. Nu doar că Daniel a 
căutat iluminare prin rugăciune pentru a înțelege ce le rezervă 
viitorul, ci el a şi mijlocit pentru fărădelegile poporului, identi-
ficându-se cu acesta (Daniel 9:4-19).3

Isus, de asemenea, a fost un om al rugăciunii. La fel ca Da-
niel, El a întâmpinat provocările misiunii Lui pe pământ având 
comuniune cu Tatăl. Isus se retrăgea deseori în liniştea natu-
rii şi, în atmosfera rugăciunii, lua decizii majore (Matei 14:23). 
Într-un asemenea context au fost aleşi cei doisprezece apostoli 
(Luca 6:12-16; Marcu 3:13-19). Tot aşa S-a pregătit pentru apo-
geul lucrării Sale. Decizia de a-Și întinde mâinile pe cruce a fost 
obținută în agonie, în rugăciune (Luca 22:39-46). Și, nu în ulti-
mul rând, viața de rugăciune a lui Isus a atras atenția ucenicilor. 
Ei au venit la El cu rugămintea: „Doamne, învață-ne să ne ru-
găm!” (Luca 11:1).

Atât Daniel, cât şi Isus şi-au ancorat viața de devoțiune în cu-
vintele revelate ale lui Dumnezeu prin profeți. Daniel a studiat 
cu atenție discursurile lui Ieremia – un profet contemporan cu 
el – care anunțau întoarcerea lui Israel din robie după 70 de ani. 
Daniel s-a raportat la această perioadă ca la o predicție sigură, 
venită din partea lui Dumnezeu (Daniel 9:1-2). Isus s-a raportat 
la profețiile mesianice şi apocaliptice în acelaşi fel. Viața Și-a vă-
zut-o ca o împlinire a acestora. El şi-a început lucrarea publică 
cu mesajul: „S-a împlinit vremea” (Marcu 1:15). Cel mai proba-
bil, Isus a făcut referire la discursul profetic din Daniel 9 în care 
s-a anticipat venirea lui Mesia. De asemenea, Isus Și-a ancorat 
discursul escatologic de pe Muntele Măslinilor în apocalipsa lui 
Daniel. Profetul nu doar că a fost menționat pe nume, ci Isus 
a făcut apel ca profețiile din cartea care-i poartă numele să fie 
citite şi înțelese (Matei 24:15). 

Pe lângă rugăciune şi studiul Scripturilor, ambele persona-
je s-au raportat cu mare considerație la o altă disciplină spiri-
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tuală, şi anume postul. Pentru Daniel, abstinența totală4 a fost 
mijlocul prin care şi-a pregătit mintea să descifreze revelația cu 
privire la viitorul omenirii. Isus s-a raportat la post cu aceeaşi 
considerație. În pustie, timp de patruzeci de zile şi patruzeci de 
nopți, Isus nu a mâncat pâine şi nici nu a băut apă. Acesta a fost 
ambientul spiritual în care Și-a descifrat misiunea publică. Și tot 
într-un asemenea ambient al abstinenței, ambele personaje au 
primit descoperiri şi au depăşit situații de criză.

Lucrare publică
Atât Daniel, cât şi Isus au avut parte de opoziție în lucrarea 

publică. Cu toate că a făcut parte din elita înțelepților Babilonu-
lui, profetul a fost într-o competiție constantă cu aceştia. Nu o 
singură dată, narațiunile creează un contrast evident între Dani-
el şi înțelepții timpului. Încă de tânăr, el şi-a surclasat competi-
torii prin înțelepciune, ştiință şi pricepere (Daniel 1:17).5 Ba mai 
mult, datorită acestor virtuți, el şi-a câştigat pe bună dreptate 
reputația în fața contemporanilor ca având în el duhul dum-
nezeilor celor sfinți. În timp ce competitorii lui înregistrează 
eşecuri sistematice, Daniel reuşeşte cu succes să recupereze şi 
să interpreteze visele lui Nebucadnețar (Daniel 2:1-49; 4:1-37) 
şi să-i descifreze lui Belşațar scrierea codată de pe zid (Daniel  
5:1-31). De asemenea, profetul surclasează elita vremii în inte-
gritate. Curăția morală a stârnit în cele din urmă invidie şi a 
condus la un complot împotriva vieții lui.

Isus întâmpină şi el împotrivire din partea elitei intelectuale 
a timpului. Lucrarea Sa publică a fost obstrucționată constant 
de către farisei, saduchei şi preoții cei mai de seamă. Asemenea 
lui Daniel, în confruntările publice cu reprezentanții acestor ca-
tegorii, Isus a excelat în modul în care a manifestat înțelepciune 
şi integritate. Prezența acestor virtuți au atras boicot şi, în final, 
uneltiri care au atentat la viața Lui. Indiferent de intensitatea is-
pitelor şi a provocărilor, prin fapte şi cuvinte, Isus a întruchipat 
înțelepciunea, ştiința şi priceperea. Rezultatul a fost pe măsură: 
El a lăsat o mărturie durabilă că este umplut şi călăuzit exclusiv 
de Duhul lui Dumnezeu. 

Destin
Lucrarea publică a profetului se termină cu o experiență ca-

re oglindeşte finalul vieții lui Isus. Datorită calităților adminis-
trative şi integrității de caracter a lui Daniel, împăratul Cirus 
plănuieşte să-l facă responsabil peste toți oficialii de la curte. 
Planul stârneşte împotrivire. În consecință, colegii de breaslă 
ai profetului pun la cale un complot care să-i cauzeze moartea. 
Planul este justificat cu argumente de natură religioasă şi politi-
că. Complicii au justificat că decretul pus la cale viza binele reli-
gios şi politic al imperiului. Potrivit planului, împăratul urma să 
primească, pentru un timp limitat, închinare exclusivă. De ase-
menea, pentru disidenți decretul prevedea pedeapsa cu moar-
tea. Daniel înfruntă decretul de moarte rugându-se. Adus în fața 
regelui şi acuzat de trădare, Daniel rămâne integru. În cele din 
urmă, împăratul îşi dă seama de complotul pus la cale de către 
competitorii profetului. Împăratul chiar caută tertipuri legisla-

tive ca să-l scape. Cu toate acestea, fără temei şi 
contrar spiritului legilor mezilor şi perşilor, care 
protejau drepturile individului, Daniel este con-
damnat pe nedrept la moarte. Sfârşeşte aruncat 
într-o groapă cu lei, pe capacul căreia este aşezat 
un sigiliu. Experiența însă nu se termină aici. 
Există şi o dimineață a „învierii”. Venit în grabă 
la mormânt pentru a constata cum au decurs lu-
crurile peste noapte, împăratul îl primeşte înapoi 
pe slujitorul credincios „ca înviat din morți”. Nu 
este de mirare că finalul cărții Daniel se încheie 
cu asigurarea că, după odihna morții, va avea par-
te de învierea drepților care vor lua în stăpânire 
împărăția (Daniel 12:2,3,13).

Lucrarea publică a lui Isus se finalizează cu o 
experiență asemănătoare, dar cu mult mai dra-
matică. Asemenea lui Daniel, Isus a avut parte la 
finalul vieții de împotrivire acerbă din partea eli-
tei intelectuale a timpului Său. Popularitatea Lui a 
stârnit invidie şi integritatea de care a dat dovadă 
a fost o continuă mustrare pentru cei care com-
plotau să-L omoare. Isus a întâmpinat complotul 
în rugăciune în Grădina Ghetsimani. Târât îna-
intea lui Caiafa, Pilat şi Irod, El a fost învinuit pe 
nedrept de neloialitate față de împărat şi dispreț 
față de sensibilitățile religioase ale timpului. Pro-
cesul lui Isus din tribunalul iudaic şi cel roman 
a consemnat încălcări flagrante ale dreptului in-
dividual, stipulate în cele mai evoluate coduri de 
legi ale timpului, i.e., dreptul iudaic şi dreptul ro-
man. În zadar a încercat guvernatorul Pilat să-L 
scape. Isus a fost condamnat la moarte fără temei 
şi, ulterior, executat. Trupul Lui a fost aruncat în 
mormânt, în „groapă” (Faptele 2:25-28,31). Dar 
a venit şi dimineața învierii. Dacă în cazul profe-
tului Daniel putem vorbi despre o întoarcere „ca 
din morți”, în cazul lui Isus se poate vorbi despre 
o înviere din moartea a doua. Realitatea depăşeşte 
cu mult umbra. 

De remarcat este şi faptul că destinul lui Da-
niel şi destinul lui Isus au fost strâns legate de 
lupta dintre bine şi rău. Prezența îngerilor în 
experiențele lor de viață sugerează interesul ma-
jor al lui Dumnezeu pentru lucrarea lor publică. 
Succesul slujirii amândurora urma să se răsfrângă 
pozitiv asupra destinului poporului, al templului 
şi al cetății Ierusalim.

Învățătură
Analogiile dintre Daniel şi Isus nu se li-

mitează doar la experiența lor de viață. Există 
corespondențe multiple în ce priveşte învățătura 
lor, sugerând o influență directă între conținutul 

hermeneutică   » » » » »   
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cărții Daniel şi ideile teologice ale lui Isus. Aceas-
tă influență nu este întâmplătoare. Cartea Daniel 
este una dintre puținele cărți veterotestamentare 
la care Isus face referire pe nume. Mai mult decât 
atât, cuvintele Lui conțin un mesaj voalat pentru 
a fi studiat cu atenție: „De aceea, când veți vedea 
urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul 
Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să 
înțeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fu-
gă la munți” (Matei 24:15-16). Vom nota pe scurt 
câteva direcții în care se poate vedea cu uşurință 
influența apocalipsei lui Daniel asupra teologiei 
lui Isus.

O trăsătură distinctivă a cărții Daniel este 
prezența mai multor perioade cronoprofetice, 
de exemplu „o vreme, două vremi şi o jumătate 
de vreme” (Daniel 7:25), „două mii trei sute de 
seri şi dimineți” (Daniel 8:14), „o mie două sute 
nouăzeci de zile” (Daniel 12:11), „o mie trei sute 
treizeci şi cinci de zile” (Daniel 12:12). O ultimă 
perioadă este profeția celor „şaptezeci de săptă-
mâni”, la finalul căreia se anticipează venirea lui 
Mesia (Daniel 9:24-27). În această privință, şi 
anume aceea de a fixa date specifice pentru eveni-
mentele pe care le menționează, cartea este unică 
în literatura profetică. Semnificativ este faptul că 
Isus face aluzie la această profeție prin cuvintele 
Sale care, în mod programatic, anunță începerea 
lucrării publice pe acest pământ: „El zicea: «S-a 
împlinit vremea şi Împărăția lui Dumnezeu es-
te aproape. Pocăiți-vă şi credeți în Evanghelie»” 
(Marcu 1:15). Cel mai probabil, Isus Și-a început 
conştient lucrarea publică în jurul anului 27 d.Hr. 
ca o împlinire a acestei profeții. 

Pe lângă aluzia la „împlinirea vremii”, Isus  
adoptă învățătura cărții Daniel despre „împărăția 
lui Dumnezeu”. Evans observă că această temă 
este prezentă în discursurile lui Isus în însăşi ex-
presiile „împărăția lui Dumnezeu” şi „împărăția 
cerurilor”, în accentul pe imanența acestei împă-
rății, în caracterul ei misterios, care necesită reve-
lația divină pentru a o descoperi, în imaginea 
pie trei care sfărâmă, în expresia „fără ajutorul 
vreunei mâini”, în promisiunile făcute ucenicilor 
despre tronurile împărăției şi în expresia „urâciu-
nea pustiirii”.6

Escatologia lui Isus are la bază constelația de 
idei apocaliptice din cartea Daniel. Slujirea pro-
fetului a fost strâns legată de identificarea cu po-
porul Israel, cu viitorul acestuia, al templului şi 
al Ierusalimului. Atunci când mijloceşte pentru 
popor, profetul nu doar că se identifică cu acesta, 
ci cererile lui au în atenție şi viitorul templului şi 
al cetății. Nu este de mirare că, în revelațiile pri-

mite, destinul poporului, al cetății şi al templului ocupă un loc 
esențial. Capitolul 7 din Daniel descoperă că sfinții vor suferi 
persecuții. Capitolul 8 adaugă un element nou: serviciul cultic 
de la templu este afectat. În capitolul 9, destinul poporului, al 
templului şi al cetății se întrepătrund. Profeția anunță un viitor 
sumbru în dreptul fiecăruia. Ultimul discurs profetic, şi anume 
cel din capitolele 10–12 din cartea Daniel, are în atenție popo-
rul. Desfăşurarea evenimentelor istoriei escaladează către un 
timp de strâmtorare „cum n-a mai fost de când sunt neamurile 
şi până la vremea aceasta” (12:1). 

Discursurile escatologice ale lui Isus împrumută aceleaşi 
accente. Viitorul imediat va aduce distrugerea templului şi a 
Ierusalimului. Urmaşii lui Isus vor suferi. Dar intensitatea eve-
nimentelor apropiate vor fi surclasate de cele din viitorul în-
depărtat, când „puterile cerurilor vor fi clătinate” (Luca 21:26; 
cf. Matei 24:29). Anticipând ceea ce rezervă viitorul, Isus este 
preocupat de seriozitatea pregătirii aşteptătorilor împărăției, 
de credința, de dragostea şi de pregătirea lor. Asemenea lui 
Daniel, Isus mijloceşte pentru urmaşii lui ca, în tumultul eve-
nimentelor viitoare, credința lor să rămână statornică (Luca 
22:31-34; Ioan 17:1-26). Apogeul timpului sfârşitului este atins 
de însăşi apariția Fiului omului „pe norii cerului cu putere şi 
cu mare slavă”. Atunci, „îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare [...] 
vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine 
a cerurilor până la cealaltă” (Matei 24:30-31). Momentul cul-
minant este echivalent cu intervenția în istorie a lui Mihail, a 
cărui apariție conduce la învierea tuturor celor care au murit  
(Daniel 12:1-2). n

Dr. Daniel Olariu este pastor și predă limba ebraică și cursuri  
de Vechiul Testament la Universitatea Adventus din Cernica. 

1  Termenii greceşti ai Noului Testament şi ai Septuagintei Vechiului Testament 
care au fost traduşi cu „preaiubit” diferă. Totuşi, aceştia acoperă aceeaşi arie seman-
tică, denotând o relație intimă, apropiată între cei implicați în actul comunicării. 
În literatura biblică, nu există alte personaje în dreptul cărora o ființă cerească să fi 
folosit apelative asemănătoare.  
2 În tabloul profetic introductiv al cărții Apocalipsa lui Ioan (1:10-16), Isus este 
prezentat printr-un limbaj specific vedeniilor din Daniel 7 şi 10. De exemplu, com-
pară expresiile: „Fiul omului” (v. 13, cf. Dan. 7:13); „El vine pe nori” (v. 7, cf. Dan. 
7:13); „brâu de aur” (v. 13, cf. Dan. 10:5); „arama aprinsă” (v. 15, cf. Dan. 10:6) etc.  
3 Motivul identificării profetului cu poporul reiese explicit din folosirea în rugă-
ciune a pronumelor la persoana întâi plural: „noi”, „ne-”, „noştri”, „noastre”, „nouă”, 
„nostru” etc.
4 Ținerea postului de trei săptămâni descris în Dan. 10:3 devine cu atât mai re-
levantă cu cât perioada îngloba cel mai probabil şi Sărbătoarea Paştelui. Potrivit 
cronologiei interne a cărții, postul s-a încheiat în a douăzeci şi patra zi a lunii întâi 
(v. 4), incluzând astfel şi Paştele din a paisprezecea zi a lunii întâi. Sublinierea că „nu 
mi-a intrat în gură nici carne, nici vin” (v. 3) poate reprezenta o aluzie că profetul a 
omis îndeplinirea ritualurilor cu ocazia acestei sărbători. 
5 Potrivit scrierilor sapiențiale, fiecare din aceste virtuți îşi are sursa în Dumnezeu: 
„Căci Domnul dă înțelepciune; din gura Lui iese cunoştință şi pricepere” (Proverbe-
le 2:6).
6 Craig Evans, „Daniel in the New Testament: Visions of God’sKingdom” în The 
Book of Daniel: CompositionandReception, ed. John J. Collinsand Peter W. Flint, 
VTSup 83/2 (Leiden: Brill, 2001), 490–528.
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ILIE CIUPAGU 
S-a născut în 1941, la 27 aprilie, în 

comuna Mitreni, sat Clăteşti, județul 
Călăraşi, fiind al şaselea copil al lui 
Marin şi Stanca, o familie modestă, 
care a îndurat vitregiile vremii res-
pective, inclusiv vitregia celui de-al 
Doilea Război Mondial. A trecut prin 
sărăcie şi nevoi în copilărie, împreu-
nă cu părinții, cele două surori şi cei trei frați. În 1966 s-a 
căsătorit cu Ioana Maioru, cea care avea să-i dăruiască 
doi copii, pe Marian, în 1969, şi George, 1971. În 1975, 
după o experiență deosebită cu Dumnezeu, se hotărăşte 
să încheie legământ cu Domnul prin botez în Biserica 
Adventistă din Oltenița. Această decizie avea să-i aducă 
multe greutăți. Mai întâi avea să fie dat afară de la Fa-
brica de conserve Valea Roşie, pe motiv că nu mergea la 
schimburi când acestea cădeau în Sabat, apoi o reacție de 
izolare şi îndepărtare din partea celor apropiați, părinți, 
frați de corp şi cele două surori. După ce a fost dat afară 
de la fabrică şi-a găsit de lucru în construcții, pe şantier, 
la Oltenița. Ca să poată fi acceptat cu Sabatul liber, i s-au 
pus două condiții: prima a fost aceea ca, în schimbul Sa-
batelor libere, să meargă în zilele de duminică pe şantier 
şi să păzească şantierul, iar a doua condiție a fost ca din 
cei 1.800 lei pe lună, cât avea salariu, 600 de lei îi lua 
şeful de echipă. Cu toate aceste atacuri ale vrăjmaşului, 
nu a cedat, nu a renunțat la credință, chiar dacă a fost 
persecutat în fiecare loc, între rudele lui, la locul de 
muncă, în localitate, de către secretarul de partid. Nu 
numai că nu a cedat, dar a înțeles că trebuie ca şi ceilalți 
să-L cunoască pe Domnul. Aşa se face că, deşi ştia că e 
urmărit, mergea şi vorbea despre Dumnezeu în diferite 
case. Nu de puține ori era sancționat de miliția acelor 
vremuri. Într-o ocazie, pe când era în comuna Curcani, 
la opt kilometri de domiciliu, unde a fost chemat ca să 

discute din Biblie, a fost abordat şi bătut de milițianul 
comunei pe motiv că făcea prozelitism. Nu s-a speriat 
nici de această întâmplare şi nici de altele care au urmat, 
continuând să le vorbească oamenilor despre Dum-
nezeu. Purta Biblia după el mereu, fie că era la lucru, 
fie că mergea cu treburi. Îi plăcea să vorbească despre 
Dumnezeu şi a făcut lucrul acesta, cu toată inima, până 
şi-a încheiat alergarea. A avut parte de o mare bucurie 
când tatăl său a ales să se împace cu Dumnezeu, înche-
ind legământ în apa botezului în biserica de la Oltenița, 
în 1992. Bucuria avea să-i fie umbrită de decesul tatălui 
său, la aproximativ doi ani după încheierea legământu-
lui, în 1994. Cu toate acestea a continuat să le vorbească 
semenilor despre Dumnezeu. Modest, gata oricând să 
lase de la el pentru pace, pentru bună înțelegere, nu-i 
plăcea să se răzbune şi nici să țină supărare. În 2007, 
când avea 66 ani, a făcut un infarct miocardic din care 
doar Dumnezeu l-a mai scăpat. După ce i s-au aplicat 
cinci stenturi, şi-a continuat, cu har divin, viața, alături 
de soția sa şi de cei doi copii. Deşi medicii îi garantau, 
în 2007, nu mai mult de cinci ani de viață, anii au trecut 
şi, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2022, la aproape 
cincisprezece ani de la infarct, face din nou un infarct, 
infarct mezenteric. Deşi a fost dus urgent la Spitalul din 
Oltenița, nu s-a intervenit în termenul limită de 4-6 ore, 
în care mai putea fi salvat, fiind dus abia după alte 13 ore 
la Spitalul Bagdasar, Bucureşti, când era mult prea târ-
ziu, iar pe 16 februarie 2022 îşi încheie alergarea în Spi-
talul Bagdasar din Bucureşti, cu nădejdea în revenirea 
Domnului Hristos, a învierii şi a revederii, speranță pe 
care o vestea adesea în alergarea vieții şi celor cărora le 
vorbea despre Dumnezeu. Deşi ne va lipsi mult, suntem 
mângâiați de credința lui, de încrederea şi speranța lui, 
că Domnul îi va da viață şi mântuire prin Isus. n

A consemnat Marian Ciupagu, fiul,  
pastor în Conferința Oltenia, district Costești. 

la odihnă   » » » » »   
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CAREURI BIBLICE
A. Intrarea lui Isus în Ierusalim. Căutați în careul de mai jos următoarele cuvinte: 

CĂLARE    IERUSALIM    ISUS    MĂGĂRUȘ    OSANA    RAMURI    UCENICI

Acestea pot fi pe verticală de sus în jos, de jos în sus, pe orizontală de la dreapta la 
stânga, de la stânga la dreapta și pe orizontală de sus în jos și invers.

Alina Chirileanu,  
director asistent în cadrul 

Departamentului Copii, 
Uniunea de Conferințe

CITESC ŞI
DESCOPĂR

ALINA
CHIRILEANU

pagina copiilor   » » » » » 
Răspuns B:

AETNAMAIDTU
NUMILINTACI
TTELEVIZORA
NARULSAINMB
TRTELEFONAU
ETSOGARDISN
STATCACIEIA
RAPARTAMENT
RABDAREAFAA
OARTEBOGAT!
SIMPLITATE!

ATUNCI TÂNĂRUL S-A ÎNTRISTAT CĂCI ERA FOARTE BOGAT.

A E T N A M A I D T U
N U M I L I N T A C I
T T E L E V I Z O R A
N A R U L S A I N M B
T R T E L E F O N A U
E T S O G A R D I S N
S T A T C A C I E I A
R A P A R T A M E N T
R A B D A R E A F A A
O A R T E B O G A T !
S I M P L I T A T E !

_ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _     _- _     
_ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ 

Răspuns A:

SZVFDJBAARMSRKR
NQWJXZKNMUUPGGF
ICINECUAVSANGCJ
LCPNXPJSIHVEMRF

MRAMURIOPQMAOEX
YIQZROMPUXGIPJC
SILTIIISYAQBDCA
OZMAEHJWRUTKOEL
ZOQNSFTUDGGUPSA
PKORSUSRBEGWHZR
BDAJNTRMRJOVYBE
EZQZSSNEDLCVIJB
WAFIFMLMIIDLOYA
ISYKWCJLQGGGBLA
VTPFSPMXNZVTKDA

S Z V F D J B A A R M S R K R

N Q W J X Z K N M U U P G G F

I C I N E C U A V S A N G C J

L C P N X P J S I H V E M R F

M R A M U R I O P Q M A O E X

Y I Q Z R O M P U X G I P J C

S I L T I I I S Y A Q B D C A

O Z M A E H J W R U T K O E L

Z O Q N S F T U D G G U P S A

P K O R S U S R B E G W H Z R

B D A J N T R M R J O V Y B E

E Z Q Z S S N E D L C V I J B

W A F I F M L M I I D L O Y A

I S Y K W C J L Q G G G B L A

V T P F S P M X N Z V T K D A

B. Tânărul bogat. Căutați în careul de litere 
de mai jos zece bogății. Apoi grupați-le în două 
categorii și explicați de ce. Literele rămase ne 
spun care a fost reacția tânărului bogat (vezi  
Luca 18:18-27) la ceea ce i-a cerut Isus să facă.
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