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E  D  I  T  O  R  I  A  L

PUTEREA CUVÂNTULUI

Un tată şi fiul lui de cinci ani erau la câmp, la secerat. Deodată, 
tatăl simte mirosul de fum şi privirea i se întoarce spre ferma din zare, 
care era şi casa lor. O perdea de foc înainta spre fermă. Primejdia era 
mare. Peste câteva minute vitele şi casa aveau să fie doar o amintire, o 
mână de scrum. Băiatul era prea mic şi tatăl nu-l putea lua cu el, deoa-
rece trebuia să intervină de urgenţă. Focul ameninţa să ajungă şi în locul 
unde muncea tatăl băiatului. Ceva trebuia făcut repede. A tras câteva 
brazde în cerc, pe o lăţime de doi metri, şi i-a poruncit băiatului să stea în 
mijlo cul cercului. „Să nu te mişti până vin eu să te iau. Ai înţeles? N-ai 
voie să pleci din cerc”, i-a spus apăsat tatăl. Apoi a fugit spre fermă să 
salveze gospodăria. Sub ameninţarea focului care se apropia a reuşit să 
pună o barieră din brazde proaspete făcute cu plugul în calea flăcărilor. 
Gospodăria a fost salvată. Dar focul alerga spre câmp în direcţia copilu-
lui. Tatăl nu mai avea timp să ajungă înaintea lui. Alergând în direcţia 
singurului copil, tremurând, se întreba: „ Oare copilul meu a rămas în 
cerc? Mi-a ascultat cuvântul?” Ajuns la locul unde flăcările ameninţau 
cercul făcut din brazde de pământ, tatăl a sărit în mijlocul lui. Copilul 
stătea ghemuit chiar în centrul locului, sub limbile de foc care se aruncau 
spre el, dar fără să-l ajungă. L-a luat în braţe şi l-a ascuns la pieptul lui. 
Acum era în siguranţă. „Am făcut tot ce mi-ai zis”, i-a şoptit copilul, pe 
deplin liniştit. 

Mai poţi găsi astăzi un loc unde este garantată siguranţa vieţii, acum, 
când flăcările păcatului aleargă spre fiecare suflet, dorindu-i nimicirea? 
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Mai poate fi auzită acea voce iubitoare care îţi cere să rămâi sub adăpost 
până se întoarce Cel care este plecat să salveze tot ce se poate salva? Mai 
contează Cuvântul Tatălui pentru fiii Lui?

& & &

„La început a fost Cuvântul...” şi Cuvântul a adus la existenţă două 
lucruri care au intrat în conştiinţa Universului: o sala de clasă cu mate-
rial didactic complet creat în şase zile şi prima grupă a Şcolii de Sabat. 
Această şcoală era formată doar din doi elevi uimiţi de viaţa plină de 
clocot şi de încântarea care a fost adusă în ei. Dar ceea ce dădea sens 
existenţei lor era Marele Instructor al Şcolii de Sabat, Creatorul cerului 
şi al pământului, care aducea argumente zilnice despre felul cum trebuie 
înţeleasă şi trăită această viaţă.

De ce credeţi că am amintit acest început la care ne tot întorcem pen-
tru a ne alimenta izvoarele de speranţă? Pentru simplu şi marele motiv 
că pornim pe un drum nou şi neumblat, care să refacă Edenul Şcolii de 
Sabat în frumuseţea Adevărului necompromis. Poate intuiţi că ţinta aces-
tei reviste este instructorul Şcolii de Sabat, cea mai mare forţă scoalstică 
a bisericii, chemat să aducă înţelepciunea de sus despre şi pentru o viaţă 
deplină şi veşnică în Isus. De aceea dăm start, sub binecuvântarea Mare-
lui Învăţător, a ceea ce se va numi Colegiul instructorilor, o aplicaţie a 
unei Şcoli de Sabat care se doreşte înnoită. Colegiul instructorilor este 
un sistem de instruire a instructorilor bisericii care se exprimă prin două 
metode de formare: 

a. revista Colegiului instructorilor şi 
b. întâlnirile pe centre ale instructorilor şi diriginţilor la un interval 

de 6-8 luni cu directorul Şcolii de Sabat de la Conferinţă.
Ce urmăreşte acest Colegiu? Pentru exemplificare, veniţi cu mine, 

din nou, în prima Şcoală din Eden şi vă rog să fiţi martori la căutările 
celor doi elevi de lângă pomul vieţii. Iată ce au învăţat ei:

1. Din studiile zilnice bine structurate în idei şi prin aplicaţii prac-
tice predate de Marele Instructor, au înţeles că tema funda men-
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tală care pune ordine şi armonie în toate lucrurile era dragostea 
Celui care îi învăţa. 

2. Al doilea lucru care îi făcea fericiţi a reieşit din conştienţa nevoii 
zilnice de a se întâlni cu Învăţătorul lor. Relaţia cu El însemna 
pentru ei oxigenul de care au nevoie.

3.  Iar al treilea lucru, fără de care sensul vieţii ar fi fost aruncat 
în nefiinţă, era felul în care răspundeau iubirii Creatorului lor 
şi iubirii partenerului de viaţă. De fapt, modul cum aplicau dra-
gostea Celui Desăvârşit. 

Colegiul instructorilor, prin revista pe care o editează şi prin întâl-
nirile de instruire, va aduce în cursurile scrise şi în seminarii o viziune 
cât mai deschisă a trei mari dominante de succes în Şcola de Sabat:

a. studiul inductiv (sună cam pretenţios, dar metoda de predare 
este aceea de a porni de la lucrurile observabile, practice, con-
crete, spre idee, spre principiile studiilor)

b. relaţie – gândul lui Dumnezeu trebuie să provoace părtăşie, uni-
tate, căldură sufletească între membrii bisericii din grupele Şcolii 
de Sabat

c. misiune – este fără raţiune să rămânem la teoria despre viaţa 
creştină autentică fără să fi cunoscut bucuria de a împărtăşi de-
scoperirea cerească

Ce aţi mai putea găsi în această revistă? Ştiri din toate Conferinţele 
despre eforturile Şcolii de Sabat şi experienţele pe care le generează 
această instituţie de educaţie creştină. Vor fi prezente în fiecare număr 
trei module de curs (în afară de primul număr), pe cele trei dominante 
prezentate mai sus şi din ele se va crea un test pentru instructori, prin 
care se vor forma (fără ideea competiţiei) ca instructori-profesori. Îi 
vom invita pe cei care doresc să devină instructori, iar participarea lor 
la cursurile Colegiului şi completarea testelor îi vor califica drept in-
structori. Un mare câştig al acestei reviste este că va promova Şcoala 
de Sabat înnoită, sau reformulată, dezvoltând o instituţie completă în 
ce priveşte formarea noastră spirituală. Vom găzdui un concurs biblic şi 
vom afla din scrierile inspirate care este gândul profetului bisericii cu 
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privire la Şcoala de Sabat. Nu va lipsi poşta redacţiei, în care puteţi scrie 
obiecţiile, sugestiile şi comentariile dumneavoastră care, de fapt, sunt 
pulsul înţelegerii şi practicii în Şcoala de Sabat. Şi, nu în ultimul rând, 
veţi avea parte de resurse pentru Şcoala de Sabat, care vă vor fi priel-
nice activităţii diverse pe care o cere această Şcoală. Revista va fi gata 
oricând să se înnoiască cu rubrici noi pe care le propuneţi.

Deci, fiţi bine veniţi dragi instructori în clasa Colegiului instructorilor. 
Deja uşa s-a deschis şi Marele nostru Instructor este gata să întâmpine 
grupa cu prima lecţie despre înţelepciunea de sus. Cere un singur lucru 
şi îl cere sub poruncă: să nu ieşiţi... din cercul grupei Şcolii de Sabat! 
Doar puterea Cuvântului ne poate salva şi întreţine viaţa spirituală. 

George Uba,
Director Şcoala de Sabat şi Lucrare Personală – Uniunea Română



Ş C O A L A   D E   S A B A T   R E F O R M U L A T Ă  –  1

CEVA MAI BUN
„... să faceţi orice vă va zice”. (Ioan 2,5 p.d.)

Care a fost secretul vinului mai bun la nunta din Cana, din Galileea? 
Veţi spune că existenţa celor şase vase de piatră a făcut posibilă găzduirea 
apei ce s-a făcut vin. Aveţi dreptate! Fără ele n-ar fi fost Ioan, capitolul 2, 
şi minunea unui gust mai bun. Veţi mai spune că resursa primară, apa, 
a stat la baza minunii, şi nu greşiţi. Să nu uitaţi cine a conceput acest 
proiect: mama lui Isus. Dacă n-ar fi fost informată de nevoia urgentă a 
momentului sărbătorii, vinul, şi dacă nu ar fi apelat la fiul ei, ruşinea i-ar 
fi îmbrăcat pe cei doi miri şi i-ar fi urmărit toată viaţa. Existenţa slujito-
rilor este un alt aspect care a dus la un rezultat istoric de referinţă. Şi nu 
mai puţin important este ascultarea lor întocmai cum li s-a spus să facă. 
Dar ceea ce a produs schimbarea apei în vin a fost Cuvântul înnoirii, rostit 
de Mântuitorul nostru înaintea a tot ceea ce este obişnuit, banal, rutină şi 
lipsă. Şi obişnuitul a devenit neobişnuit.

Şcoala de Sabat îşi găseşte multe corespondenţe în Ioan, capitolul 
2. Îndemnul rostit de mama lui Isus: „... să faceţi tot ce vă va zice”, 
transmite ideea că a nu face ceea ce El zice este eşec şi zădărnicie. 
Expresia biblică: „ El zice şi se face” este expresia unei noi creaţii şi 
Şcoala de Sabat trebuie să fie locul în care Isus aduce elemente noi de 
viaţă spirituală. Şi mai este locul în care trebuie să se facă ceva, nu doar 
să se spună ceva.

Din toamna anului 2005 s-a născut un gând privind nevoia de a se 
face ceva în Şcoala de Sabat. După o discuţie la nivel de instructori şi 
de biserici, privind starea acestei instituţii de educaţie creştină, numită 
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„inima comunităţii”, s-a constatat că diagnosticăm fără greutate o 
suferinţă gravă: insuficienţă cardiacă a Şcolii de Sabat. S-au identificat: 
rutină, şablonare, lipsa apetitului pentru studiu, instructori-predicatori, 
lipsa membrilor Şcolii de Sabat la grupe, grupe prea mari, centrare pe 
informaţie, slabă cunoaştere şi relaţionare între membrii grupei... Mai 
doriţi să cunoaşteţi semne evidente ale suferinţei? Nu e atât de plăcut 
să vorbim despre lucrurile care provoacă îngrijorare, dar, pornind de la 
ele, se naşte dorinţa de schimbare. Mai adaug câteva şi trecem la un 
gând mai luminos: lipsa misiunii în grupa Şcolii de Sabat, timp insufi-
cient, membri inactivi în grupă, lipsa unui climat de familie în grupă, 
absenţa rugăciunii în grupe, studiul lecţiei întrebare cu întrebare, la care 
adăugăm notele etc. Puteţi să lărgiţi lista pentru a realiza impasul Şcolii 
de Sabat, care îşi caută eliberarea de sub formele care au sufocat-o.

Deci, după inventarul marilor dureri din Şcoala de Sabat (nu toate 
comunităţile trebuie trecute ca nefuncţionale în Şcoala de Sabat), 
s-a decis o inţiativă de înnoire, luând model preocuparea bisericii pri-
mare. Astfel, s-a pornit un proiect-pilot în fiecare Conferinţă în vederea 
experimentării unei Şcoli de Sabat reformulate. Peste 40 de comunităţi 
au deschis frontul unei reforme privind instituirea celor mai vitale ele-
mente ale Şcolii de Sabat. După o perioadă de mai bine de 6 luni s-
a făcut evaluarea acestui experiment şi s-a constatat validitatea lui. În 
toamna anului 2006 s-a pornit al doilea val în experimentarea Şcolii 
de Sabat reformulate, în special în comunităţile de oraş şi, în luna mai 
2007, se va face evaluarea acestui efort. Acelaşi proiect s-a făcut auzit, 
prin iniţiativa Uniunii Spaniole, şi în comunităţile româneşti din Spania, 
urmând ca după două etape de testare a procesului de implementare a 
noului model să se facă evaluarea finală în luna iunie. Seminţe ale aces-
tui proiect de înnoire au fost aruncate în Atena, Atlanta, Bologna.

Să consemnăm direcţiile care s-au urmărit în reanimarea Şcolii de Sa-
bat, coordonate care au existat cândva pe traseul istoric al acestui sistem 
de educare religioasă, dar care s-au pierdut odată cu interesul scăzut 
pentru exerciţiile spirituale vitale ale vieţii de credinţă: rugăciunea, 
studiul, misiunea personală. Iată câteva dintre cele mai importante ele-
mente ale Şcolii de Sabat înnoite:
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a. un timp mai generos pentru Şcoala de Sabat: o oră şi jumătate
b. o primă parte interactivă cu comunitatea şi o a doua parte în gru-

pe, în care au loc mai multe activităţi , având în centru studiul
c. rugăciune, părtăşie şi misiune în grupe
d. studiul inductiv pe idei majore (la timpul potrivit vom detalia)
e. planificare şi evaluare în programul Şcolii de Sabat
f. organizare grupei pe roluri
g. scurte seminarii pe subiecte de interes în prima sau a doua parte 

a Şcolii de Sabat
h. creativitate şi varietate continuă
i. veşti misionare locale sau din Conferinţă
j. raport interactiv
k. studiul de caz
l. grupa Şcolii de Sabat, o grupă de acţiune care se întâlneşte o 

dată pe săptămână sau la două săptămâni

Colegiul instructorilor va detalia în fiecare număr al revistei fiecare 
etapă şi o va supune dezbaterii, astfel ca fiecare instructor să-şi poată 
expune opinia şi contribuţia la configurarea unui model cât mai bine 
adaptat bisericii locale. Acest program al Şcolii de Sabat reformulate 
nu este un sistem rigid, care se impune a fi urmat în toate amănuntele 
prefigurate. Vom deosebi totuşi acele dominante ale Şcolii de Sabat care 
sunt fundamentale şi care nu pot fi negociate, după cum nu putem su-
pune votului dacă este necesară sau nu rugăciunea.

„Şcoala de Sabat”, spune profetul bisericii, „dacă este bine condusă, 
este unul dintre cele mai mari instrumente pentru aducerea sufletelor la 
cunoştinţa adevărului.” (CSW 115)

Să reamintim încă ceva din cadrul nunţii din Cana Galileii. Prin 
însăşi natura relaţiei cu Tatăl Său, suntem convinşi că Isus a cerut prin 
rugăciune schimbarea apei în vin. Acolo a fost misiune, iar binefacerea 
adusă de Isus a fost inima ei. A fost o grupă de acţiune care a respectat 
principiile unui proiect bine planificat. Isus a cerut să i se ducă nunului 
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noul vin spre degustare. A fost o concluzie care a identificat o stare de 
mai bine prin vinul mai bun. A fost o sărbătoare mai strălucită în finalul 
nunţii. A fost ceea ce trebuie să fie în Şcoala de Sabat. Şi aceasta, pentru 
că Isus a fost acolo. 



INSTRUCTORUL ÎNTREABĂ... 
SORA WHITE RĂSPUNDE

1. Credeţi că metodele şi obiceiurile vechi în educaţia pe care 
le dăm astăzi trebuie înnoite? Ce consecinţe putem avea dacă 
păstrăm forme vechi care nu corespund planului lui Dumnezeu? 

Prea mult ne agăţăm de obiceiuri vechi şi, din această cauză, sun-
tem foarte departe de unde ar fi trebuit să ajungem cu desfăşurarea so-
liei îngerului al treilea. Fiindcă oamenii n-au putut înţelege scopul lui 
Dumnezeu, în planurile pe care El ni le-a pus în faţă pentru pregătirea de 
lucrători în unele dintre şcolile noastre, au fost folosite metode care mai 
mult au stagnat decât au avansat lucrarea lui Dumnezeu. Au trecut în 
eternitate ani cu rezultate mici, ani care ar fi putut consemna mari îm-
pliniri. Dacă lucrătorii de pe pământ ar fi făcut voia lui Dumnezeu, aşa 
cum o fac îngerii din cer, mult din ceea ce azi a rămas nefăcut ar fi putut fi 
deja împlinit şi s-ar fi putut observa rezultate notabile, ca rod al efortului 
misionar. – Sfaturi pentru părinţi, pag. 136

2. De ce uităm atât de multe din ceea ce învăţăm? De ce avem 
o memorie atât de slabă? Nu este omeneşte şi scuzabil să avem 
aceste defecte? 

Mintea disciplinată are o mai mare putere de memorare. – Obi-
ceiul neglijenţei trebuie învins în mod categoric. Mulţi cred că uitarea consti-
tuie o scuză suficientă pentru greşelile lor. Dar nu deţin ei, asemenea tutu ror 
celorlalţi, aceleaşi însuşiri ale intelectului? Prin urmare, aceşti oameni au 
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nevoie să-şi disciplineze mintea, astfel încât să fie capabili să memo reze. 
Uitarea şi neglijenţa sunt păcate. Dacă vă formaţi obiceiul de a fi neglijenţi, 
este posibil să ajungeţi să vă neglijaţi chiar şi mântuirea sufletului vostru şi 
să descoperiţi, în cele din urmă, că sunteţi nepregătiţi pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu. – COL 358, 359 (1900)

3. De ce unele planuri sau concepţii sunt respinse, în ciuda faptu-
lui că sunt inspirate de Scriptură?

Prejudecata împiedică iluminarea minţii. – Aceia care îngăduie 
ca prejudecata să le instige mintea împotriva primirii adevărului nu pot 
beneficia de iluminarea divină. Cu toate acestea, când este prezentată o 
concepţie inspirată din Scriptură, mulţi nu se întreabă: Este adevărată? 
„Este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu?” Ci: „Cine este cel care 
susţine această idee?” Iar dacă ideea nu provine dintr-o sursă care să le 
convină, ei nu o acceptă. Aceşti oameni sunt atât de mulţumiţi de propriile 
idei, încât nu vor cerceta dovezile Scripturii cu dorinţa de a învăţa, ci vor 
refuza să fie interesaţi pur şi simplu, datorită propriilor prejudecăţi. – GW 
125, 126 (1893). (TM 105, 106)

4. Ce calitate trebuie să aibă instruirea? Ajung doar cunoştinţele 
stricte pe care le oferă instructorul sau mai trebuie şi altceva pen-
tru o educaţie spirituală completă?

Nu vă mulţumiţi cu rezultate de mâna a doua. – În realizarea 
lucrării sale, adevăratul profesor nu se mulţumeşte cu rezultate de mâna a 
doua. El nu se mulţumeşte să îşi îndrume elevii spre atingerea unui stan-
dard care să fie mai prejos decât cel mai înalt nivel de dezvoltare pe care 
aceştia ar putea să-l atingă. El nu se poate limita numai la transmiterea 
unor cunoştinţe de ordin tehnic, astfel încât aceştia să ajungă doar nişte 
contabili mai isteţi, doar nişte meşteşugari mai îndemânatici sau nişte 
comercianţi mai prosperi. Ţinta sa este aceea de a le inspira principiile 
adevărului, ale ascultării, ale onoarei, integrităţii şi curăţie – principii 
care îi va face să devină o forţă a binelui, ce va contribui la stabilitatea şi 
progresul societăţii. Iar mai presus de toate, adevăratul profesor doreşte ca 
elevii săi să înveţe marea lecţie a vieţii, şi anume lecţia slujirii neegoiste. 
– Ed. 29, 30 (1903)
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5. De ce este nevoie să cultivăm relaţii de calitate în grupa 
Şcolii de Sabat şi oriunde suntem adunaţi pentru învăţare?

Fiinţele omeneşti au nevoie unele de altele. – În planul lui Dum-
ne zeu, fiinţele omeneşti au fost create astfel încât să aibă nevoie unele de 
altele. Ce lucrare binecuvântată s-ar realiza, dacă toţi oamenii ar face tot 
ceea ce le stă în putinţă pentru a-i ajuta pe cei ce au nevoie de ajutorul 
lor, în simpatie şi dragoste. Fiecare este înzestrat de Dumnezeu cu propriile 
lui talente. Noi suntem chemaţi să folosim aceste talente pentru a ne spri-
jini semenii în umblarea pe calea cea strâmtă. În această lucrare, fiecare 
dintre noi este dependent de ceilalţi şi toţi, laolaltă, depindem de Hristos. 
Talentele noastre se perfecţionează şi se dezvoltă numai prin îndeplinirea 
unei slujiri lipsite de egoism. – Lt 115, 1903. (HC 182)

6. Ce calitate trebuie să aibă instructorul (sau oricine este che-
mat să prezinte Cuvântul), astfel ca valoarea prezentării să aibă 
impactul dorit?

Lucruri reale şi imaginare. – Într-o anumită ocazie, în timp ce Bet-
terton, un actor renumit, lua cina împreună cu Dr. Sheldon, [mai târziu] 
arhiepiscop de Canterbury, arhiepiscopul a întrebat: „Vă rog, dle Better-
ton, spuneţi-mi, cum se face că dumneavoastră, actorii, influenţaţi atât 
de puternic auditoriul, spunând lucruri imaginare?” „Domnul meu”, a 
răspuns Betterton, „cu respectul cuvenit Sfinţiei Voastre, permiteţi-mi să 
spun că motivul este simplu: totul se bazează pe puterea entuziasmului. 
Pe scenă, noi spunem lucruri imaginare ca şi când ar fi reale; în timp ce 
dumneavoastră, la amvon, spuneţi lucruri reale ca şi când ar fi imagin-
are”. – CT 255 (6 iulie 1902)

7. Ce pericol putem identifica atât la instructori, cât şi la elevii 
Şcolii de Sabat?

 Formalismul, mândria şi plăcerea de a se etala au luat locul evlaviei 
adevărate şi umile. Lucrurile ar arăta altfel dacă mai mulţi s-ar consacra 
cu totul lui Dumnezeu şi apoi şi-ar dedica darurile pe care le au în slujba 
Şcolii de Sabat, înaintând mereu în privinţa cunoaşterii, instruindu-se pe 
ei înşişi, astfel încât să fie în stare să-i înveţe, la rândul lor, pe alţii cu cele 



16 REVISTA COLEGIULUI INSTRUCTORILOR

mai bune metode care se pot folosi în lucrare. – Principiile fundamentale 
ale educaţiei creştine, pag. 253 

8. Ce recomandare preţioasă ne puteţi da privind atât instruc-
torii cât şi elevii Şcolii de Sabat?

Dragă cititorule, îţi recomand Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a 
credinţei şi vieţii tale practice. După acest cuvânt noi vom fi judecaţi. În 
acest cuvânt, Dumnezeu ne-a promis că ne va da viziuni în „ultimele zile”; 
nu pentru o nouă regulă de credinţă, ci pentru mângâierea poporului său 
şi pentru a-i corecta pe cei care se abat de la adevărul Bibliei. – Experienţe 
şi viziuni, p. 78



PRIN CONFERINŢE... 

CU ŞCOALA DE SABAT REFORMULATĂ

Bine aţi venit la un tur de orizont prin cele şase Conferinţe în care 
dorim să luăm pulsul câtorva dintre comunităţile care au ales să experi-
menteze formula înnoită a Şcolii de Sabat. Menţionăm că acest model 
este colportat de Conferinţa Generală în toată lumea ca o noutate veche, 
căci, la început, elementele de forţă ale Şcolii de Sabat au existat în 
natura ei, dar s-au pierdut, în parte, pe traseul unor schimbări mai puţin 
fericite.

Deci, să începem cu Conferinţa Oltenia. Mai precis cu Slatina:
Prima parte decurge în conformitate cu noua structură. Apreciez in-

teractivitatea şi varietatea punctelor prezentate. 
La majoritatea grupelor există deschidere, oamenii stau de vorbă şi se 

roagă împreună. Studiul se face pe idei şi există dezbatere. Puţine grupe 
(3) îşi planifică însă activităţi în cursul săptămânii care constă, de regulă, 
în acţiuni de binefacere. Nu se întlânesc regulat în timpul săptămânii. 
Ora instructorilor corespunde cerinţelor proiectului. Se discută despre 
situaţiile de la grupe, se sesisează nevoi, se selectează experienţele de 
prezentat în sală şi se punctează ideile studiului, rezolvând aspectele 
mai dificile. Atmosfera e bună, există consistenţă în prezenţă şi se 
colaborează. Nota generală este 9. Celelalte comunităţi din Oltenia în 
ocaziile viitoare. 

A consemnat fratele Andrei Daniel, directorul Şcolii de Sabat din 
Conferinţa Oltenia. 
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În numărul viitor vom afla mai multe şi despre alte comunităţi în 
care se desfăşoară acest experiment.

Trecem în Conferinţa Moldova: Într-un program de botez comun 
pe care l-am avut la Vaslui, fiind prezenţi şi responsabilii principali ai 
bsericii din Poieneşti, aceştia au văzut Şcoala de Sabat reformulată, după 
care mi-au spus: Este ceva deosebit şi ne-ar interesaă şi pe noi. Când am 
putea aplica şi noi noua formulă?

Era sfârşitul anului 2006, când doreau ceva nou în biserica lor şi, 
într-un comitet, m-au întrebat: Frate pastor, noi nu am putea face aceasta 
în mod neoficial? M-am gândit ca nu-i nimic rău să facem aşa ceva, dar, 
având şi girul comitetului, i-am întrebat pe membrii bisericii dacă doresc 
să experimentăm o reînviorare a Şcolii de Sabat, prezentându-le proiect-
ul Şcolii de Sabat reformulate. Am avut votul unanim al comunităţii, care 
este foarte deschisă la schimbări, care la rândul lor conduc la inviorarea 
bisericii.

I-am prezentat comitetului Şcolii de Sabat ce implică aceasta şi ei s-
au mobilizat exemplar. Vă mărturisesc că nu a fost nevoie să fiu prezent 
la debutarea programului, care a fost în primul Sabat. Chiar m-au rugat 
să-i las singuri ca să se obişnuiască şi eu să vin mai târziu ca să le dau 
calificativul derulării programului. Am fost după trei Sabate. Sora Lu-
chian Aneta, diriginta Şcolii de Sabat, m-a rugat să-i las făra să intervin 
ca apoi, la urmă, să le spun ce trebuie să schimbe. Vă mărturisesc că a 
fost doar nevoie să-i felicit. Este un program care i-a pus pe toţi la lucru, 
pe rând. Sora Aneta este dirigintă, iar soţul ei este ajutor. Fac o echipă 
de minune. Ei îi rânduiesc cu un Sabat înainte pe cei care vor asigura 
partea de „plen”: raportul interactiv, experinţele misionare, promovarea 
planurilor de misiune şi momentele speciale. Fiecare ştiu cu un Sabat 
înainte ce urmează să facă. La momentul Şcolii de Sabat, fiecare din-
tre cei numiţi şi care şi-au pregătit momentele din cursul săptămânii 
acum antrenează biserica să îşi spună experienţele sau cei care au avut 
experienţe să îşi prezinte motivele de mulţumire.

Da, la Poieneşti Şcoala de Sabat este REFORMULATĂ şi a adus un 
suflu nou în biserici. Dacă nu credeti, veniţi şi vedeti şi vă veţi convinge.
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Sunt fericit că am o asemenea biserică, aşa cum este Poieneşti. Dom-
nul să fie lăudat!

A consemnat un pastor fericit: Eugen Profir.
Data viitoare, ceva despre comunitatea Galaţi – Betania şi experienţa 

ei.

La rând este Conferinţa Banat. Vom avea o singură întrebare generală 
şi câteva răspunsuri pe care câteva comunităţi, care experimentează 
Şcoala de Sabat înnoită, ni le dau la fel de laconic, dar sugestiv. E un 
model de formulare a concluziilor la studiul Şcoliii de Sabat. Deci: Care 
este cel mai mare câştig al Şcolii de Sabat reformulate? 

Brînzan Teofil – Lugoj – Implicarea membrilor în misiune (cel puţin 
o parte dintre ei). Avem grupe care funcţionează în fiecare săptămână şi 
care, în fiecare Sabat, prezintă rapoartele.

Iştoc Abel – Arad III Salem – Părtăşia.
Memete Pave – Timişoara III Crişan –Variaţia mult mai mare în cadrul 

programului care înlătură monotonia în stilul Şcolii de Sabat. 
Obăgeanu Dănuţ – Petroşani – Nu e niciun câştig.
Dumitriu Daniel – Timişoara I Maranatha – Interactivitatea, impli-

carea tinerilor, mai mult timp de studiu. 

Să deschidem uşa mărturisirilor Conferinţei Transilvania de Sud
Districtul Toaca a fost destul de rezervat faţă de Şcoala de Sabat 

reformulată. Fratele George Uba a pregătit districtul prin prezentările 
şi seminariile sale şi astfel  districtul a primit o nouă viziune despre tot 
ce înseamnă o Şcoală de Sabat reorientată. Acum, fraţii şi fratele pastor 
se bucură de tot ce înseamnă această nouă orientare a Şcolii de Sabat 
şi concluzia este că, dacă până acum nu au venit doar câţiva la Şcoala 
de Sabat, acum doar 2-3 nu vin. Grupele Şcolii de Sabat sunt orientate 
misionar şi astfel sunt persoane noi în grupe.

În comunitatea Târnăveni, Şcoala de Sabat este foarte îndrăgită. Cei 
mai în vârstă, împreună cu tinerii, fac din Şcoala de Sabat o expe rienţă 
plăcută pentru toţi membrii comunităţii. Sabat de Sabat sunt aduse lu-
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cruri noi, şi grupele sunt orientate misionar. Prezenţa este foarte bună şi 
fraţii se simt foarte bine la această Şcoală a lucrurilor noi.

De curând, la Târgu-Mureş s-a prezentat în faţa a peste douăzeci de 
comunităţi acest model nou al Şcolii de Sabat şi avem reacţii fericite pri-
vind atitudinea faţă de startul aşteptat în derularea acestui proiect.

Iată şi Conferinţa Transilvania de Nord. Să asistăm la un interviu 
cu dirigintele Şcolii de Sabat din comunitatea Teaca, care are 125 de 
membri.

Pastor: Cum apreciaţi noua desfăşurare a Şcolii de Sabat? 
Diriginte: Este o ocazie excelentă prin care am câştigat participarea 

întregii comunităţi la închinare chiar de la începutul Şcolii de Sabat. 
Sunt foarte plăcut surprins să constat că există un spirit înflăcărat în 
aceia care până nu demult stăteau pe margine fără nicio implicare. 

Pastor: Care credeti că este unul dintre punctele forte ale programu-
lui Şcolii de Sabat reformulate?

Diriginte: Dacă ar fi să rezum aceasta s-ar traduce foarte bine prin 
cuvântul „diversitate”. Mă bucură faptul că întreaga biserică a ieşit din 
făgaşul monotoniei şi programul devine tot mai interesant şi atrăgător 
pentru biserică. Devine evidentă responsabilitatea purtării de grijă faţă 
de cei care nu pot participa la biserică şi factorul social ne-a solicitat să 
mergem spre semenii noştrii care au nevoie de ajutor.

Pastor: În partea închinării publice este vreun aspect care se 
evidenţiază în mod special?

Diriginte: Fără îndoială, îmi este foarte uşor să vă răspund… pentru 
că ne-a câştigat prin implicarea întregii săli: raportul interactiv. Dacă 
înainte era un moment ce se derula din inerţie, acum parcă nu ţi-ai mai 
dori să se termine… 

Pastorul: Dacă ar fi să ne referim la a doua parte… ce înseamnă 
aceasta pentru comunitatea din Teaca? 

Dirigine: Partăşia din cadrul grupei a dus la sudarea acestea şi des-
chiderea membrilor unii faţă de alţii şi la trasformarea grupei de Şcoală 
de Sabat în grupă de acţiune. Spre exemplu, o grupă de familii tinere 
şi-a găsit identitatea în acest context. Până acum ne întâlneam pentru 
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rugăciune. Dar lipsea ceva… MISIUNEA. Domnul fie lăudat! Acum 
avem un proiect concret prin implicare în localitatea vecină (Viile Tecii) 
unde avem o biserică mică şi foarte mult slăbită, care a început să fie 
susţinută atât în privinţa vieţii de comunitate, cât mai ales prin proiecte 
sociale. În final, dorim să ţintim dezvoltarea acesteia şi câştigarea de noi 
membri. 

Pastorul Identificaţi vreo aspiraţie pe care o aveţi odată cu imple-
mentarea acestui proiect? 

Diriginte: Da, îmi doresc să fie câştigate toate grupele de viziunea 
misionară pe care o au unele dintre ele.

 În numărul viitor veţi citi un interviu interesant luat de fratele Ghiţă 
Urdaş, directorul Şcolii de Sabat din Conferinţa Transilvania de Nord, 
fratelui Orban Ioan, pastorul comunităţii Cluj-Central despre cum a fost 
receptat noul model al Şcolii de Sabat.

Să încheiem cu Conferinţa Muntenia, dar nu şi cu proiectul revita-
lizării Şcolii de Sabat, care merge în continuare. Constanţa are cuvântul 
prin dirigintele Şcolii de Sabat.

Nu ştiu exact ce aţi vrea să aflaţi despre Şcoala noastră de Sabat 
reformulată, vă spun ce este Şcoala de Sabat reformulată la Constanţa.

Am început prin a prezenta într-o predică câte ceva din „Mugurele 
care doarme”, predica o puteţi găsi pe site-ul nostru www.azsct.co.nr, 
dacă doriţi mai multe detalii. Rezultatul a fost foarte bun, majoritatea 
comunităţii dorind noul sistem. A fost ceva împotrivire la început, dar 
am trecut la treabă. Treptat, deocamdată. Repetarea studiului anterior 
o fac prezentând cele 2-3 întrebări în diverse forme: ori alcătuiesc o 
prezentare power-point cu diverse imagini şi informaţii, în care includ şi 
întrebările, ori prezint un studiu de caz şi întrebările, bazate pe studiul 
anterior şi pe textele biblice din el, vin în mod practic. La sfârşitul Şcolii 
de Sabat, nu mai prezint rezumat, ci aduc câte un copil din fiecare grupă 
de vârstă să spună ce a învăţat la Şcoala de Sabat. Apoi, pentru fiecare 
Sabat, începând cu ora 8:30, când intră primii fraţi în sală, şi continuând 
în fiecare pauză, pun pe video-proiector câte un material pe diverse teme. 
Din toate acestea notez idei importante CU APLICAŢIE PRACTICĂ, în 
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primul rând, pe care apoi le duc la instructori şi ulterior în comuni-
tate. (Cine vrea să reţină ceva, bine, cine nu... este alegerea personală.) 
Totul este făcut audio-video şi rulează toată pauza. Ultimele cinci minute 
din timpul Şcolii de Sabat învăţăm câte o cântare cu ajutorul unui tânăr 
priceput, Silviu Plăcintă. Două sâmbete învăţăm câte o cântare nouă, 
al treilea Sabat repetăm cele două cântări învăţate anterior. Chiar dacă 
„furăm” câteva minute din pauză, nimeni nu este nemulţumit. Comu-
nitatea cântă acum foarte bine fiind condusă de la amvon şi repetând 
săptămânal. Închiderea o facem cu una dintre cântările nou-învăţate.

Sărbătorim, săptămânal, ziua de naştere a fiecărui frate sau soră, data 
de naştere a qacestora fiind trecută şi pe site-ul nostru. 

Rezultatele sunt ca niciodată mai înainte. Prezenţa este aproape 
100%. Sunt musafiri în fiecare Sabat, pe care îi salutăm şi îi tratăm cu 
multă căldură. La ora 9, cel târziu la 9:15, sala este plină.

În sală este acum mult mai multă linişte în pauză şi chiar dacă nu 
urmăresc toţi prezentarea, sunt destui care o fac cu atenţie, aşa că efortul 
îmi este răsplătit din belşug.

La ora specială pentru instructori, numărul s-a mărit considerabil, 
avem 4 persoane noi care vin de dimineaţă.

Nu ştiu ce v-aş mai putea spune acum, cred că am cuprins tot ce era 
important. 

 
Iată primul raport scris în revista Colegiului instructorilor, pe care 

nu sunteţi obligaţi să-l citiţi în întregime la prima vedere. Totuşi, cine îl 
parcurge în întregime îşi va face o imagine privind aplicarea pe teren a 
acestui proiect, care vine din timpul bisericii apostolice.

 Să fie cu har tot ce începeţi după modelul ceresc!



ŞCOALĂ NOUĂ – EXPERIENŢE NOI

La Şcoala de Sabat, tinerii au planificat o activitate misionară pe 
săptămână. Au aflat de la o soră despre copiii de la Azilul din Slatina, 
care, după noile reguli europene, au fost repartizaţi acum la locuinţe 
sociale. Aşa că sub îndrumarea acestei surori au vizitat un asemenea 
apartament în care locuiau şase copii. Tinerii adventişti au dus cu ei 
prăjituri şi suc, iar, în cele din urmă, s-au legat prietenii, au cântat şi au 
povestit diferite întâmplări biblice. 

Copiii au dreptul de a-şi vizita familiile în vacanţă (cei care au) sau 
să meargă la rude. 

În acest apartament, patru din cei şase copii sunt fraţi. Tatăl lor le-a 
interzis să mai vină acasă vreodată. Lucrul acesta l-a marcat vizibil, în 
mod special, pe cel mai mare dintre ei, care are 17 ani. 

Cu ocazia acestei vizite tinerii noştri au intrebat:
– Am dori să ştim ce nevoi aveţi. Ce putem face să le indeplinim?
– Avem tot ce ne trebuie, au răspuns. 
– Nu vă fie jenă. Dacă vă putem ajuta cu ceva, spuneţi-ne.
– Doamnele (asistente) au grijă de noi şi nu ne lipseşte nimic.
Pe chipul băiatului de 17 ani se vedea totuşi tristeţea. Era vremea 

vacanţei şi el şi fraţii lui nu erau doriţi acasă. Pe deasupra se simţeau 
singuri şi nu aveau nicio preocupare.

– Poate că vă va ajuta el să vă petreceţi timpul mai plăcut, a zis ci-
neva, arătând computerul de pe masă.

– Dacă ar funcţiona şi monitorul... a răspuns tânărul. E defect.
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Tinerii au înţeles despre ce era vorba. Au hotărât că merită să facă 
eforturi pentru a le lumina feţele copiilor. S-a găsit un monitor de vânzare 
chiar la unul dintre ei, care a cerut un preţ bun: numai 70 RON. 

Pentru ei era totuşi o sumă importantă, care trebuia strânsă.
– Cât ar mai trebui ca să completăm suma necesară? s-a interesat 

instructoarea.
Roxana îşi pierduse cecul de alocaţii, dar s-a rugat Domnului şi l-a 

găsit. Mulţumesc, Doamne, a spus şi a hotărât ca mulţumire să ofere ba-
nii pe o lună pentru proiectul comun. Un altul a donat banii de buzunar, 
iar cel ce vindea monitorul a spus: cincizeci e suficient. 

– E acoperită suma! au răspuns tinerii.
Când au revenit în vizită, au audus cu ei şi monitorul. Au cântat 

din nou şi s-au bucurat împreună. Fericirea copiilor năpăstuiţi a fost 
întrecută doar de fericirea lor că au fost alături de ei.

(Consemnat de Natalia Ciurea, instructor adolescenţi – Slatina)

* * *

La ora 9, cel târziu la 9:15, la Şcoala de Sabat sala este plină. Pot 
să vă spun că, într-o zi friguroasă, au intrat în sală, pentru a se încălzi 
puţin, doi „boschetari”, murdari şi mirosind a băutură de la o poştă. 
I-am întâmpinat cu căldură, i-am invitat să stea în bancă şi să asculte. 
Când s-a cântat, i-am rugat pe fraţii din preajmă să le dea şi lor o carte 
de cântări, deşi şi aici am folosit o nouă metodă: cântările sunt ilustrate 
tot în power-point şi sunt afişate pe video-proiector. Urmarea a fost că 
sâmbăta următoare, ambii au venit spălaţi şi îmbrăcaţi curat, la prima 
oră, şi de atunci vin în fiecare zi. Sabatul trecut unul dintre ei a lipsit şi 
l-am întrebat (de la amvon) pe cel prezent ce ştie de colegul său. Ne-a 
spus că este bolnav şi ne-am rugat cu toată comunitatea pentru el şi pen-
tru sănătatea lui. Aşa este Şcoala de Sabat la noi. 

(Ne-a relatat diriginta Şcolii de Sabat – Venera Barna
 – Constanţa-Speranţa) 



ŞCOALA INSTRUCTORILOR
„Cei înţelepţi vor străluci ca strălu cirea cerului, 

şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire 
vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” 
(Daniel 12,3) 

Dragi instructori, intrăm la cursuri! Veţi descoperi lucruri noi şi ne 
vom aduce aminte de lucruri vechi, dar importante. Este timpul să ne 
instruim în cele mai valoroase metode de lucru în câmpul studiului din 
Şcoala de Sabat. Calificarea pe care o dorim realizată în acest Colegiu 
este de instructor-profesor. Vom căpăta, prin metode pedagogice cereşti, 
abilităţi de a cunoaşte calea cea mai potrivită de a oferi un studiu care 
duce la mântuire; vom descoperi nevoile cele mai presante ale elevilor 
Şcolii de Sabat şi ne vom cunoaşte mai bine pe noi şi acele înălţimi pe 
care să le urcăm. Dacă veţi pune seriozitate şi pasiune pentru studiu 
Cuvântului şi pentru a câştiga metode cât mai eficiente, biserica va 
cunoaşte puterea modelării cereşti şi puterea mărturisirii Cuvântului în 
cel mai înalt grad, spre slava lui Dumnezeu.

După completare, le veţi da testele pastorilor dumneavoastră pen-
tru evaluare şi punctare, teste care vor ajunge la Conferinţă, la direc-
torul Şcolii de Sabat. Nu va fi o competiţie cu premii, ci o activitate 
binecuvântată a recunoaşterii înzestrării de către Marele Învăţător. Dez-
voltarea calităţilor, cunoştinţelor şi metodelor instructorului nu este o 
opţiune, ci este o necesitate.Veţi avea un profit ceresc garantat şi o cali-
ficare cerească. Aceste cursuri sunt din materialele şi resursele Şcolii 
de Sabat de la Conferinţa Generală şi au menirea de a face o radiografie 
a darurilor şi a competenţelor de învăţare atât a instructorilor, cât şi a 
elevilor Şcolii de Sabat.
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CURS A: STILURI DE ÎNVĂŢARE

1. Inventarul stilurilor preferate de învăţare
Instrucţiuni: Fiecare declaraţie este urmată de patru posibile 

răspunsuri. Pe o scară de la 1 la 4, 4 fiind cel care vi se potriveşte cel mai 
bine, şi 1, cel mai puţin, aşezaţi în ordine răspunsurile. Folosiţi fiecare 
cifră doar o singură dată pe linie.

1. Sunt o persoană:
____a. sensibilă  ____b. gânditoare 
____c. practică  ____d. căreia îi place să-şi asume 
   riscuri

2. Când abordez o nouă sarcină:
____a. iau în considerare fiecare  ____b. o studiez temeinic. 
 alternativă
____c. cer sfat de la cineva  ____d. mă apuc de treabă 
  care a mai făcut-o   aşa cum ştiu eu

3. Când învăţ doresc:
____a. motive  ____ b. fapte 
____c. implicată  ____d. orientat pe rezultate 

4. Am tendinţa să fiu:
____a. prea îngăduitor  ____b. prea dependent de 
   fapte şi cifre
____c. pripit  ____d. prea impulsiv

5. Am tendinţa să mă bizui pe:
____a. sentimentele mele  ____b. judecata mea 
____c. simţul realităţii  ____d. intuiţia mea

6. Când vine vorba să învăţ ceva, îmi plac cel mai mult:
____a. discuţiile în grupuri mici  ____b. stilul precis şi ordonat 
____c. explorarea soluţiilor  ____d. independenţa
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7. Când mă confrunt cu probleme, caut :
____a. acordul celorlalţi  ____b. acurateţe 
____c. eficienţă  ____d. rezultate previzibile

8. Când aleg o soluţie:
____a. caut sprijin la prieteni  ____b. caut soluţii logice 
____c. caut soluţii practice  ____d. acţionez intuitiv

9. Când cumpăr ceva, sunt cel mai influenţat de: 
____a. vânzător  ____b. Cu Rapoarte 
____c. evaluarea produsului  ____d. impuls 

10. Mă identific cu persoana:
____a. grijulie  ____b. bine informată 
____c. raţională, eficientă,  ____d. întreprinzătoare 
  care rezolvă problemele 

11. Sunt o persoană:
____a. populară  ____b. logică 
____c. practică  ____d. entuziastă

12. Când fac cunoştinţă cu informaţii noi, îmi place:
____a. să le înregistrez pentru o  ____b. să le analizez 
 utilizare ulterioară
____c. să le aplic la situaţii noi  ____d. să le pun în practică

____Total coloana a  ____Total coloana b 
____Total coloana c  ____Total coloana d 

 1993, NAD Church Ministries. Acest test a fost pregătit de dr, Gene 
Brewer şi Noelene Johnsson. 

Sunt patru tipuri de instructori, dar şi de elevi, care pot fi identificaţi 
în Şcoala de Sabat . Reţineţi cifrele din fiecare căsuţă, deoarece ele 
vor corespunde aceluiaşi tip în căsuţele din toate celelalte planşe care 
urmează:
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   DINAMIC  INVENTIV

                 4  1 

                 3  2

   PRACTIC  ANALITIC
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CURS B: ÎNŢELEGEREA STILURILOR DE ÎNVĂŢARE

Tipul dinamic
Puncte tari: Este preocupat 

de rezultate. Preia conducerea şi 
se pricepe să explice metodologia; 
bun comerciant. Îşi asumă riscuri. 
Dacă, să zicem, trebuie să pună 
gresie, preferă să înveţe cum se 
face practic, începând direct cu 
montarea gresiei. (S-ar putea să 
fie obligat să ia munca de la capăt, 
deoarece nu a planificat-o sufi-
cient înainte.)

Puncte slabe: corecţii neesen-
ţiale, activităţi nesemnificative. 
Începe o mulţime de treburi, dar 
nu le duce la bun sfârşit. Plani-
ficarea este nepractică şi nu are 
întotdeauna un scop.

În Şcoala de Sabat
� activităţi practice (preferă 

să facă decât să asculte)
� reproduceri ale unor eveni-

mente din viaţa reală
� realizarea/producerea unor 

scenarii imaginate
� alcătuire de liste, organiza-

rea materialelor, planifi-
care de evenimente

� evaluarea situaţiilor/teori-
ilor

Tipul inventiv
Puncte tari: Are aptitudini 

imaginative. Îi înţelege pe oameni. 
Identifică problemele. Găseşte idei 
noi. Este conştiinţă pentru grup, 
profet. De obicei, este preocupat 
de relaţiile dintre oameni. Nu va 
pleca de la o oră de clasă sau o 
întâlnire de teamă să nu rănească 
sentimentele cuiva.

Puncte slabe: Preferă să ob-
serve, să-şi aducă aportul creator 
la proiectele grupului şi să strângă 
informaţii. Nu ia prea des hotărâri. 
Poate fi paralizat din cauza mul-
titudinii de alternative. Uneori nu 
reuşeşte să identifice problemele şi 
oportunităţile. 

În Şcoala de Sabat
� exprimarea artistică a cre-

dinţei
� scrieri creative (poezie, cân-

tec, parabolă)
� afişe, desene, decorarea ca-

merei
� ocazii de exprimare a sen-

timentelor personale
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� atingerea unor obiective, 
realizarea de programe

Imnul caracteristic: „Seamănă 
sămânţa”

Cartea biblică: Geneza, 1 şi 2 
Împăraţi

Personajul biblic: David solda-
tul

Ucenicul lui Isus: Petru, Iuda

Tipul practic
Punctele tari ale acestui 

stil de învăţare sunt: rezolvarea 
problemelor, luarea deciziilor, 
raţionamentul deductiv, identifi-
carea problemelor şi aplicarea de 
idei noi la situaţii noi.

Puncte slabe: Este posibil să 
rezolve false probleme, să ia deci-
zii pripite, să-i lipsească capaci-
tatea de concentrare, să nu testeze 
ideile, să aibă idei mai puţin clare

În Şcoala de Sabat
� experimente
� invitaţia de a se implica
� scrie/organizează o discuţie 

interactivă
� rezolvă probleme care sunt 

aplicaţii la viaţa zilnică
� lansează activităţi (acest 

tip de persoană se retrage 

Imnul caracteristic: „Ca un cerb 
setos de ape”

Cartea biblică: Psalmi, Cân-
tarea cântărilor, Proverbe

Personajul biblic: Psalmistul, 
Solomon, Maria

Ucenicul lui Isus: Ioan

Tipul analitic
Cei care au acest stil preferă 

să înveţe prin idei. De obicei, sunt 
gânditori, logici şi sistematici. 

Punctele tari: Capabili să pla-
nifice, să creeze modele, să identi-
fice probleme, să elaboreze teorii, 
să aducă în atenţie diverse fapte. 
Le place să gândească inductiv.

Puncte slabe: Pot fi atât 
de prinşi de gândirea abstractă, 
încât să nu poată face o aplicaţie 
practică viabilă. De exemplu, 
dacă e să pună gresie, citesc întâi 
cărţi, studiază cum se pune gresia, 
pentru ca, în final, să nu reuşească 
şi punerea în practică.

În Şcoala de Sabat 
Pentru a veni în întâmpina rea 

celor care învaţă analitic, orga ni-
zaţi activităţi de cercetare (con-
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şi renunţă dacă acţiunea 
nu demarează rapid)

� inventare personale

Aceştia sunt cei care sunt 
primii care ghicesc finalul pove-
stirii. Se angajează cu plăcere 
în alcătuirea unui program şi 
în îndeplinirea instrucţiunilor 
cu minim de ajutor din partea 
adulţilor.

Imnul tipic: „Iubirea lui Isus 
ne-a adunat”

Cartea biblică: Matei
Personajul biblic: Luca, Iosif
Ucenicul lui Isus: Petru, Iacov

cor danţă biblică, dicţionar biblic, 
hărţi, Biblie).

� chestionare
� discuţii
� studii biblice abstracte
� cuvinte încrucişate cu su-

biect biblic

Imnul caracteristic: „Cetate 
tare-i Dumnezeu”

Cartea biblică: Romani
Personajul biblic: Pavel
Ucenicul lui Isus: Toma 
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CURS C: NEVOI, ÎNTREBĂRI ŞI PREFERINŢE

Stilul 4

Nevoi
� învăţare care implică sim-

ţurile
� şansa să dezvolte ce au în-

vă ţat
� flexibilitate în învăţare
� instructori înţelegători şi 

răb dători
� exprimarea individualităţii

Întrebare
� Ce-ar fi dacă...

Ce îi place
� arta dramatică
� dinamismul
� studiile de caz
� şansa de a fi unic şi crea-

tiv
� opţiunile

Ce nu îi place
� un loc fixat
� rutină neîntreruptă
� instructori tradiţionalişti
� activităţi făcute în grabă
� sarcini monotone şi pre-

vizibile

Stilul 1

Nevoi
� oportunităţi
� o atmosferă caldă, priete-

noasă
� instructori dispuşi să as-

culte
� timp de părtăşie 
� ocazii în care să-şi exprime 

creativitatea

Întrebare
� Ce îmi trebuie ca să învăţ 

asta?

Ce îi place
� activităţile în grupuri mici
� mima şi interpretarea de ro-

luri
� proiecte artistice
� raportarea Bibliei la simţă-

minte

Ce nu îi place
� proba timpului
� dezbaterile
� acţiuni grăbite
� cunoştinţe de dragul cunoş-

tinţelor
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Stilul 3

Nevoi
� multe lecţii practice
� ocazia de a pune în practică 

ce a învăţat
� punctualitate în începerea 

lecţiei
� ocazia de a vorbi despre ce 

a descoperit

Întrebare
� Cum funcţionează asta?

Ce îi place
� să descifreze singur
� probleme şi experimente
� dezbateri
� colectivităţi independente
� să aplice adevărul Bibliei 

la viaţă

Ce nu îi place
� instructori care „bat câm-

pii”
� să memoreze
� îndatoriri care presupun 

studiu prelungit
� lucrul în grup

Stilul 2

Nevoi
� informaţii demne de încre-

dere
� timp pentru compararea şi 

analizarea ideilor
� timp de gândire
� învăţare secvenţială, logică

Întrebare
� Ce trebuie să cunosc?

Ce îi place
� sală de clasă tradiţională
� lecturi bine organizate
� demonstraţii
� ocazii de cercetare
� întrebări care să dea de 

gân dit

Ce nu îi place
� interpretarea de roluri
� proiecte de grup
� proiecte practice
� să dea rapoarte verbale 
� profesori care nu stau la 

catedră
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CURS D: COMUNICAREA

Părinţii şi profesorii pot comunica mai eficient cu copiii sau elevii 
atunci când înţeleg nevoile de comunicare ale fiecărui stil de învăţare

Stilul 4
� Vorbiţi-le folosind un ton 

sigur; fiţi practic, metodic.
� Precizaţi punctul peste care 

nu pot să treacă.
� Organizaţi concursuri şi 

oferiţi recompense ca stim-
ulent pentru abordarea sar-
cinilor.

� Adresaţi-vă lor astfel încât 
să le captaţi atenţia.

� Cereţi-le să fie responsabi-
li.

� Confirmaţi-le productivita-
tea, eficienţa.

Stilul 3
� Evitaţi pălăvrăgeala inutilă 

ca preambul la o lecţie sau 
o oră de instruire.

� Nu-i faceţi să aştepte instruc-
ţiuni sau explicaţii.

Stilul 1
� Plecaţi de la premisa că 

doresc să fie de ajutor şi 
cooperanţi.

� Nu daţi impresia că sunteţi 
combativ sau autoritar. 

� Vorbiţi în termeni pozitivi.
� Faceţi-i să înţeleagă că 

observaţi şi preţuiţi ascul-
tarea lor.

� Spuneţi-le ce vreţi de la ei 
în termeni clari, specifici.

� Respectaţi-le simţămintele 
şi preţuiţi-le idealismul.

� Arătaţi-le prin cuvânt şi 
faptă că vă sunt pe plac.

� Susţineţi-i constant.
� În cazuri neclare, admiteţi 

că încearcă să vă mulţu-
mească.

Stilul 2
�  Explicaţi motivele care 

stau la baza sarcinilor şi 
regulilor.

� Fiţi logic în explicaţii.
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� Fixaţi limite de timp pentru 
sarcini, nu le lăsaţi la voia 
întâmplării.

� Căutaţi să păreţi prietenos 
şi flexibil; fiţi dispus să 
ascultaţi punctul lor de ve-
dere.

� Nu lăsaţi ca prin voce sau 
atitudine să păreţi critic, 
sarcastic sau poruncitor.

� Folosiţi umorul pentru a 
câştiga sprijin.

� Folosiţi-vă de surse autori-
zate când explicaţi anumite 
cerinţe.

� Aşteptaţi-vă la un răspuns 
direct, coerent.

� Stabiliţi o procedură şi 
cereţi-le să o respecte.

� Introduceţi gradat schim-
bări şi aşteptări, explicân-
du-le întâi întotdeauna. 
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CURS E: ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE A BIBLIEI
ŞI STILURILE DE ÎNVĂŢARE

Stilul 4

Ce preferă
� activităţi experimentale
� activităţi competitive
� simularea situaţiilor din 

viaţa reală
� activităţi în care să schiţeze 

strategia
� să producă o scenetă sau 

un eveniment important
� activităţi în grup
� ştafetă cu obstacole

Ce nu le place
� să alcătuiască o listă de 

evenimente şi proceduri
� detaliul
� procedură pas cu pas, la 

care fiecare pas este veri-
ficat de un profesor

� limitele rigide, copierea 
exactă

� proiectele scrise

Stilul 1

Ce preferă
� creaţie literară: poezie, scri-

sori
� discuţii de grup
� activităţi care le permit să-

şi exprime sentimentele
� crearea de cărţi poştale, afi-

şe
� relaţiile de încredere
� artele şi meseriile
� interpretarea de roluri

Ce nu le place
� proiecte ştiinţifice/de cer-

cetare
� inventarele personale
� să dea un raport în faţa unui 

grup
� să studieze proiectele, cu 

excepţia celor de care este 
personal interesat
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Stilul 3

Ce preferă
� experimentele
� mesajele codificate
� să alcătuiască propriul pa-

nou de ştiri
� activităţi artistice şi de meş-

teşuguri 
� realizarea unor prezentări 

satirice

Ce nu le place
� munca aglomerată şi lu-

cruri previzibile
� teme la care trebuie să sc-

rie mult
� să-şi stilizeze lucrările scrise
� să înveţe pe dinafară, ca un 

robot

Stilul 2

Ce preferă
� să cerceteze dicţionare
� să cerceteze concordanţe
� să studieze hărţi
� să înveţe pe dinafară /să 

com pleteze chestionare
� lecturile/parabolele
� rapoarte/proiecte scrise
� să citească

Ce nu le place
� să interpreteze roluri/pre-

zen tări satirice
� rapoarte orale
� să scrie poezii
� proiecte practice
� proiecte de grup
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TEST DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR

Instrucţiuni
Mai jos aveţi întrebările pentru evaluarea cunoştinţelor privind Sti-

lurile de învăţare. După începerea completării acestui test, nu vă folosiţi 
de notiţele dvs. şi nu vă consultaţi cu nimeni în timpul completării aces-
tei evaluări a cunoştinţelor dvs. Testele completate vor fi date pastorilor 
până la data de 15 iunie 2007. 

Întrebări
1. Care este stilul tău preferat de învăţare? (indică numărul sau numele)

(1 punct)

2. Descrie două caracteristici, care ţi se aplică, ale stilului tău preferat.
(2 puncte)

3. Descrie două caracteristici, care nu ţi se aplică, ale stilului tău pre-
ferat. 

(2 puncte)

4. Cum se numesc cele patru stiluri de învăţare?
(4 puncte)

a. stilul 1 _________________________________
b. stilul 2 _________________________________
c. stilul 3 _________________________________
d. stilul 4 _________________________________

5. Când ceri clasei/grupei să pregătească un experiment practic, la ce 
reacţii specifice te aştepţi de la:

(4 puncte)

a.  elevul stilului 1 _________________________________
b.  elevul stilului 2 _________________________________
c.  elevul stilului 3 _________________________________
d.  elevul stilului 4 _________________________________
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6. Dacă se oferă posibilitatea alegerii între cercetarea unei concordanţe, 
un experiment ştiinţific, un proiect artistic de creaţie şi a preda o lecţie 
cuiva, ce ar alege în mod specific fiecare dintre următorii şi de ce?

(4 puncte)

a.  elevul stilului 1 _________________________________
b.  elevul stilului 2 _________________________________
c.  elevul stilului 3 _________________________________
d.  elevul stilului 4 _________________________________

7. Dacă i-ai cere unui elev analitic să realizeze un proiect, ce crezi că 
ar face el în primul rând?

(1 punct)

8. Enumeră trei motive pentru care ai dori cel puţin o persoană inventivă 
în comitetul de construcţii al bisericii?

(3 puncte)

9. Care trei calităţi ale stilului 2 ar putea fi de folos într-un comitet con-
vocat pentru a rezolva o problemă?

(3 puncte)

10. Ce stil de elev ai numi ca lider pentru Şcoala bibică de vacanţă din 
biserica ta? De ce? (Enumeră trei motive).

(3 puncte)

11. Care trei puncte sunt importante atunci când comunici cu un elev 
practic?

(3 puncte)

12. De ce nu ai numi un elev practic să stea lângă uşă?
(1 punct)
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Răspundeţi la următoarele întrebări de bază: 17 puncte
1. Ce stiluri sau caracteristici de învăţare aţi observat la membrii 

Şcolii de Sabat din grupa dumneavoastră? 
2. Când învăţaţi ceva nou, sunteţi atras mai mult de învăţarea 

abstractă sau de experienţa concretă?
3. Sunteţi înclinat mai mult spre activităţi practice sau spre obser-

vare atentă? 

    



R  E  S  U  R  S  E

La această rubrică, prin bunăvoinţa Asociaţiei pastorale, 
vom insera resurse legate de tematica studiilor din trimestrul 
în curs.De asemenea aşteptăm resurse de valoare pe care le 
consideraţi potrivite pentru a fi cuprinse în această secţiune.

CE A ÎNSEMNAT 
ŞI CE ÎNSEAMNĂ UN TEXT BIBLIC?

Ekkehardt Mueller, BRI

Este cu adevărat interesant să stai la Şcoala de Sabat şi să asculţi 
discuţiile pe marginea unui text biblic. Unele grupe rămân la perspec-
tiva istorică a textului, discutând textul sau istoria în contextul original, 
de exemplu, cartea lui Daniel, în contextul sec. 6 î.H. Arareori sau deloc 
se întâmplă ca textul să fie aplicat în contextul curent. În alte grupe, tex-
tul este aplicat direct timpului nostru, fără nici o consideraţie pentru tim-
pul şi circumstanţele în care a fost scrisă cartea biblică, deşi s-ar putea 
dovedi de mare ajutor să înţelegem, de exemplu, ce anume se petrecea 
atunci când a fost scrisă cartea lui Amos. 

 Evident, ambele demersuri sunt extreme şi optimă este cuplar-
ea celor două demersuri, ocupându-ne atât de trecut, cât şi de prezent. 
Totuşi, se impune o întrebare deloc lipsită de însemnătate: dacă într-
un fel sau altul trebuie să facem distincţie între situaţia destinatarilor 
originali ai mesajului biblic şi situaţia ascultătorilor prezenţi ai aceluiaşi 
mesaj, mesajul rămâne acelaşi sau trebuie modificat şi adaptat la cultura 
şi cadrul modern?
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I. Conceptul „Ce a însemnat şi ce înseamnă un text” 
 K. Stendahl a discutat şi a apărat acest concept, acceptat la scară 

largă în cercurile teologice, potrivit căruia trebuie să facem distincţie 
clară între ceea ce textul a însemnat în cadrul original şi ceea ce aces-
ta înseamnă pentru noi, cei de astăzi.1 Influenţa s-a răsfrânt şi asupra 
unor membri, pastori, teologi din biserica adventistă. Unii au sugerat că 
subiecte cum ar fi homosexualitatea, divorţul şi recăsătoria, bijuteriile, 
trebuie interpretate în lumina situaţiei culturale prezente, iar nu în con-
textul textului biblic antic. 

 Este adevărat că trăim în sec. 21 d.H., iar nu în sec. 7 î.H. ori 
în sec. 1 d.H. şi că lumea noastră este diferită de cea din vechiul Orient 
Apropiat. Majoritatea vorbim alte limbi decât cele folosite de scriitorii 
Bibliei, iar culturile prezente, în cea mai mare parte, inclusiv viziunea 
despre lume, obiceiurile, alimentaţia, arta şi multe altele, se deosebesc 
de culturile prezentate în Biblie. Ca atare,  suntem chemaţi să investigăm 
textul biblic, încercând să înţelegem limbile, timpurile şi împrejurările 
în care au fost scrise aceste texte. Trebuie să încercăm să vedem cu ochii 
şi să auzim cu urechile celor care au trăit cu secole în urmă. Prin în-
cercarea de a depăşi aceste bariere temporale, lingvistice şi culturale, 
credem că ne putem apropria de textul biblic pentru a-l putea aplica 
la situaţia noastră prezentă. Totuşi, rămâne întrebarea dacă este sau nu 
nevoie de o distincţie clară între ceea ce a însemnat şi ceea ce înseamnă 
textul. 

II. Problemele ridicate de un atare concept
 Adesea, în spatele întrebării se află ideea şi programul potrivit 

cărora textul biblic trebuie reaplicat în situaţia noastră prezentă, într-o 
manieră cu totul nouă. În acest caz, vocabularul biblic rămâne în uz, 
însă cu un înţeles cu totul nou. De exemplu, se susţine că învierea lui 
Isus, care potrivit Noului Testament, reprezintă garanţia pentru învierea 
corporală viitoare a celor răscumpăraţi. Ca atare, aceasta doar trimite 
la învierea spirituală a credincioşilor la o nouă dimensiune a vieţii, aici 
şi acum, indiferent de ce ar însemna aceasta.2 Prin aplicarea acestei 
1   Krister Stendahl, „Biblical Theology, Contemporary”, The Interpreter’s Dictionary of the 
Bible, 5 vol., 1:418-432.
2   Procesul acesta mai poartă şi numele de traducere categorială. Vezi Langdom Gilkey, 
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metode, nu facem decât să înlocuim intenţiile originale ale lui Dumnezeu 
cu autoritatea interpretului uman, astfel expunând textul la nenumărate 
interpretări, cu riscul de înlocuire a adevărului cu relativism şi plural-
ism. 

 Dacă textul biblic a evoluat prin procese naturale, fără inspiraţie 
şi revelaţie divină – aşa cum se presupune uneori -  atunci cu siguranţă 
că mesajul se va limita la un anumit timp şi la o anumită cultură. Dacă pe 
de altă parte, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, scris de oameni, atunci 
va transcende aceste limite, ajungând chiar până la noi cei de azi. 

 Epistola către Coloseni nu s-a limitat strict la acea biserică 
(Col. 4:16), ci era importantă şi pentru biserica din Laodiceea. Cartea 
Apocalipsei, prin adresarea către cele 7 biserici, ne indică importanţa 
universală, iar prin binecuvântarea celor care o aud şi citesc, trece pes-
te limitele spaţiale, temporale şi culturale. În 1Cor. 10:6 şi 11, Pavel 
subliniază de 2 ori că istoria lui Israel este un exemplu pentru biserica 
Noului Testament. Între aceste două afirmaţii, Pavel avertizează împotri-
va idolatriei, desfrâului, încumetării şi cârtirii împotriva lui Dumnezeu, 
prin referirea la raporturi istorice ale relaţiei lui Dumnezeu cu poporul 
legământului, din VT. În Evrei 11 ne sunt prezentaţi eroii credinţei. În 
Evrei 12:1-2a se trage următoarea concluzie pentru auditoriului autoru-
lui: „Şi noi, dar, fiind ca suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de 
martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa 
de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să 
ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la 
Isus...” 

 Mai găsim în Scriptură şi principiul personalizării textelor bib-
lice. Ce a făcut Dumnezeu pentru generaţia Exodului se aplică la fel şi 
la generaţiile ulterioare. Şi aceştia iau parte la actele Sale mântuitoare 
(Deut. 5:2-4). La fel, credinciosul creştin ia parte acum şi aici la moartea, 
învierea şi înălţarea lui Hristos (Gal. 3:29; Efes. 2:6). Dar, dacă princi-
piul „Ce a însemnat şi ce înseamnă textul” este aplicat într-o manieră 
radicală, corespondenţa cu prezentul sau aplicarea în prezent ar avea 

“Cosmology, Ontology and the Travail of Biblical Language”, The Journal of Religion, 41 (iulia 
1961):204



44 REVISTA COLEGIULUI INSTRUCTORILOR

numai puţină legătură cu intenţia originală a textului. 
 Mai mult, avem nevoie să păstrăm în minte faptul că în ciu-

da diferenţelor, rămâne o continuitate a umanităţii, de grad înalt, 
independentă de timp, cultură şi împrejurări, mai ales în ceea ce priveşte 
chestiunile morale şi principiile generale psihologice şi antropologice.1

 „Biblia spune clar că unitatea omenirii, derivată de la primii 
părinţi, este mult mai fundamentală decât diversitatea de expresie 
culturală. Pavel prezintă aceasta succint: „El a făcut ca toţi oamenii, 
ieşiţi dintr-unul singur...” (Fapte 17:26). Raportul creării primului nos-
tru părinte, Adam, în Gen. 1 şi 2, ne spune că omul a fost făcut după 
chipul lui Dumnezeu. Urmând metoda empirică, antropologii şi psiholo-
gii au mai descoperit o unitate în umanitate, un element comun pe care 
îl localizează în nevoile percepute şi procesele funcţionale, perceptuale 
şi intelectuale, care rămân constante de la o cultură la alta...Nu numai că 
Dumnezeu încredinţează lucrări culturale omului ca om (Gen. 1:28; 9:1-
3), dar El cheamă şi conduce indivizi ca lideri cheie în cadrul lucrării 
Lui de mântuire, necondiţionat de cultura acestora....Unitatea umanităţii 
create după chipul lui Dumnezeu, atât de fără echivoc susţinută de la 
începutul şi până la sfârşitul Bibliei, sfidează relativismului cultural 
epistemologic şi moral...”2

 Deşi credem că Dumnezeu a vorbit prin profeţi, în anumite 
situaţii, mesajul Lui transcende aceste situaţii. S-a spus foarte corect 
că Scriptura nu este condiţionată cultural sau istoric, ci este constituită 
cultural şi istoric; este dată într-un anumit cadru cultural şi temporal, 
însă trece dincolo de toate aceste culturi şi are impact asupra noastră în 
prezent.3

III. Utilitatea conceptului „Ce a însemnat şi ce înseamnă un text”
 În ciuda naturii problematice a conceptului „Ce a însemnat şi 

1   De exemplu, a avea relaţii sexuale cu nevasta aproapelui rămâne mai mult sau mai puţin 
inacceptabil, pe scară universală. Experienţa suferinţei, a bolii, a respingerii, a morţii ne este familiară 
aproape tuturor. Dorinţa de a fi acceptaţi, de a fi iubiţi, de a ne bucura de prietenie şi interacţiuni sociale 
ne este comună tuturor. Vezi şi ierarhia Maslow a nevoilor, în James F. Engel, Contemporary Christian 
Communications: Its Theory and Practice, 112-114. 
2   William J. Larkin, jr., Culture and Biblical Hermeneutics: Interpreting and Applying the 
Authoritative Word in a Relativistic Age, 199. 
3   Frank M. Hasel, “Reflections on the Authority and Trustworthiness of Scripture”, în Issues 
in Revelations and Inspiration, 208-209
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ce înseamnă un text”, acesta se poate dovedi util în următoarele feluri: 
(1) Ne aduce aminte că în timp ce studiem Scriptura trebuie să acordăm 
suficientă atenţie atât textului în cadrul originar, cât şi semnificaţiei aces-
tuia pentru cititorii moderni; (2) Conceptul ne ajută să conştientizăm 
problema permanenţei Scripturii. În cazul Decalogului, este suficient de 
evidentă identitatea dintre ceea ce a însemnat şi ceea ce înseamnă textul. 
Scriitorii NT au afirmat natura dăinuitoare a Celor Zece Porunci (Rom. 
7:7,12; 13:8-9; Iacob 2:8-12) şi la fel şi iudeii şi creştinii din secolele 
ce au urmat. Însă ce putem spune despre celelalte porunci, cum ar fi cea 
cu privire la un fiu îndărătnic care trebuie ucis (Deut. 21:18-21)? Ceea 
ce a însemnat textul rămâne valabil şi pentru astăzi sau în prezent textul 
înseamnă altceva? Care părţi din Scriptură sunt permanente, la detaliu, 
şi care conţin doar un principiu permanent? 

 În continuare ne vom ocupa de această chestiune. O privire asu-
pra varietăţii de texte biblice se poate dovedi utilă în găsirea răspunsului 
la această problemă. 

(1) Pasaje cu conţinut doctrinar. Scriptura conţine pasaje întregi 
care se ocupă de prezentarea unei anumite doctrine biblice.1 Doctrinele 
biblice sunt independente de timp şi cultură. O învăţătură biblică nu 
poate fi deplin înţeleasă de o anumită generaţie, dar, de exemplu, doc-
trina biblică a celei de-a doua veniri a lui Hristos nu este validă astăzi, 
şi invalidă, mâine. Într-o anumită măsură, doctrinele biblice pot fi cu-
prinse în termeni specifici unei anumite culturi: Evrei 1 ni-L prezintă 
pe Isus ca Rege, iar în restul cărţii, El este Marele Preot – însă chiar şi 
astăzi înţelegem că un rege reprezintă conducătorul suprem şi că un pre-
ot acţionează ca mediator. Astfel, în cazul doctrinelor biblice, nu avem 
nici o diferenţă între ceea ce textul a însemnat şi ceea ce înseamnă. 

(2) Pasaje profetice şi făgăduinţe. O imagine asemănătoare apare în 
ceea ce priveşte profeţia biblică, prezicerile şi făgăduinţele. Isaia 53, 
unde sunt descrise suferinţele Robului Domnului, Psalmii 2 sau 110, 
făcând referire la Mesia sau Daniel 2 şi 7, descriind istoria lumii până 
la sfârşit, sunt trans-temporale şi trans-culturale. Însă trebuie să reţinem 
1   Genesa 1-2 prezintă Creatorul şi creaţia. În Mat. 24, Isus vorbeşte despre a doua venire. 
În Romani, Pavel explică nepihănirea prin har prin credinţă, iar în 1Cor. 15 detaliază doctrina învierii. 
Apocalipsa 20 prezintă Mileniul. 
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faptul că unele profeţii şi majoritatea făgăduinţelor sunt condiţionate. 
Mai mult, trebuie să facem distincţie între prezicerile şi făgăduinţele 
adresate unui anumit individ sau grup de persoane şi acele preziceri şi 
făgăduinţe adresate întregii omeniri. Profeţiile şi făgăduinţele destinate 
anumitor indivizi şi grupuri de oameni nu pot fi aplicate direct la noi cei 
de azi, chiar dacă principiile fundamentale rămân în vigoare. Pe de altă 
parte profeţiile şi făgăduinţele date omenirii, în general, trebuie luate ca 
atare.1 

(3) Pasajele care conţin istorisiri de evenimente, întâmplări. În Biblie 
se găsesc numeroase secţiuni narative, inclusiv biografii mai succinte 
sau mai detaliate. Acestea nu conţin întotdeauna şi o evaluare a com-
portamentului eroului şi cititorii contemporani nu trebuie să deducă că 
prin această tăcere, Biblia scuză acţiunile eroului. Naraţiunile nu tre-
buie deosebite de textele legale, însă trebuie făcute „relevante pentru 
credincioşii contemporani, fără a le face să spună altceva decât ceea ce a 
dorit autorul.”2 Principiile ce stau la baza naraţiunii trebuie descoperite 
şi aplicate cititorului contemporan. 

(4) Textele de înţelepciune. Literatura de înţelepciune, aşa cum 
găsim de exemplu în cărţile Proverbe şi Eclesiastul, conţine afirmaţii 
sentenţioase care „reflectă ceea ce este tipic sau normal, fără a se sugera 
că nu ar exista şi excepţii.”3 Multe dintre aceste afirmaţii sunt atât de 
explicite şi au atâta sens, independent de cultură şi timp, că aplicaţia lor 
va fi mai mult sau mai puţin o elaborare a ceea ce deja s-a spus. 

(5) Textele ce conţin porunci. Dificultatea apare cu adevărat în ca-
zul pasajelor care conţin porunci. Din fericire, Biblia ne spune că unele 
porunci, cum ar fi legea ceremonială, nu au un caracter permanent.4 Ca 
atare, legea civilă şi constituţia teocratică au ieşit din vigoare, odată cu 
1   Când Isus face cunoscută lepădarea lui Petru şi posibilitatea convertirii sale ulterioare 
(Luca 22:32,34), nu ni se adresează nouă, chiar dacă, indirect, sunt chemaţi să nu facem asemenea lui 
Petru, dar să ne cercetăm pe noi înşine şi să ne pocăim, atunci când este necesar. Cf. Robert B. Chisholm, 
jr., From Exegesis to Exposition: A Practical Guide to Using Biblical Hebrew, pag. 259. Pe de altă parte, 
când Isus promite viaţa veşnică celor care cred în El (Ioan 3:36), toţi adevăraţii ucenici ai lui Isus sunt 
avuţi în vedere. 
2   Henry A. Virkler, Hermeneutics Principles and Processes of Biblical Interpretation, 212.
3   Chisolm, 258. De exemplu, Proverbe 14:11 afirmă: “Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul 
celor fără prihană va înflori.” Însă, uneori credincioşii observă cu perplexitate „fericirea celor răi” (Psa. 
73:3). Totuşi, rămâne o dimensiune viitoare când această afirmaţie se va adeveri la literă. 
4   Acestea arătau spre Isus şi au fost împlinite în El (Evr. 10:1-18). 
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sfârşitul teocraţiei.1 Unele legi nu erau decât concesii temporare făcute 
din cauza împietririi de inimă a israeliţilor (Mat. 19:8), iar în NT, Isus a 
restaurat voia originară a lui Dumnezeu (Mat. 19:4-6,8). Noul Testament 
ne învaţă clar că Cele Zece Porunci rămân în vigoare şi că anumite forme 
creştine, cum ar fi botezul, spălarea picioarelor şi Cina Domnului, nu 
pot fi înlocuite sau substituite cu alte forme, pentru că „îşi au rădăcina 
în pilda şi porunca explicită a lui Isus.”2 Pentru a face distincţia între 
legile permanente şi nepermanente, este nevoie, pe lângă altele: (1) ex-
plorarea pasajului în cauză şi a contextului pentru a determina dacă este 
folosit sau nu un limbaj indicator al unei forme de practică limitată; (2) 
reţinerea faptului că un auditoriu limitat poate indica o aplicaţie limitată 
a practicii respective şi (3) trasarea subiectului investigat în întreaga 
Biblie pentru a vedea dacă nu au avut loc modificări care ar putea indica 
o aplicare limitată.3 „Presupoziţia principală ce stă la baza demersului 
nostru este aceea că toate învăţăturile biblice – porunci, făgăduinţe şi 
declaraţii de adevăr – sunt normative, cu excepţia cazurilor în care Bib-
lia indică în mod explicit contrariul.”4 Dacă după un studiu judicios nu 
se poate determina dacă o practică este sau nu permanentă, „aplicaţi 
principiul biblic al umilinţei”5 şi urmaţi practica, cu stricteţe, chiar şi în 
prezent. Poruncile permanente sunt la fel de valide ca înainte, în timp ce 
în cazul poruncilor nepermanente, principiului ce stă la baza lor trebui 
prezentat şi aplicat în situaţia de azi. 

Concluzie 
 Principiul care face distincţia între ceea ce a însemnat textul 

şi ceea ce înseamnă comportă o anumită validitate atunci când avem în 
atenţie anumite naraţiuni biblice, când cercetăm profeţii şi făgăduinţe 
adresate unei persoane sau unui grup de persoane şi când studiem texte 
care au de-a face cu porunci divine de natură non-permanentă. Aceste 
pasaje nu pot fi transferate literă-cu-literă în realitatea prezentă. Trebuie 
1   Cf. Richard M. Davidson, „Biblical Interpretation”, în Handbook of Seventh-day Adventist 
Theology, vol. 12, ed. de Raoul Dederen, pag. 85-86, care a arătat cum chiar VT îşi indică limitările. 
2   Davidson, 86
3   Cf. Larkin 353-356
4   Ibid. 354
5   Virkler 228
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descoperite principiile cuprinse în ele, pentru a le aplica în situaţia 
prezentă. 

 Însă, din perspectiva unui studiu îndeaproape al Bibliei, 
principiul prezintă carenţe grave, fiind folosit întru discreditarea 
rapoartelor istorice, negarea intervenţiilor supranaturale în istoria 
omenirii şi a nenumăratelor corespondenţe biblice, în care ceea ce a 
însemnat textul este acelaşi lucru cu ceea ce acesta înseamnă astăzi. 

 Ca atare, vă propunem ca regulă generală faptul că ceea ce 
textul biblic a însemnat în cadrul originar reprezintă, în principiu, ceea 
ce textul înseamnă în prezent. Însuşi Isus a fost convins că Biblia nu se 
adresa doar auditoriului originar, ci şi generaţiei din timpul Lui şi la fel, 
celor care aveau să vină, fără a mai supune Biblia vreunui proces de 
dezistoricizare sau demitologizare.1

1   Vezi, de exemplu, Mat. 5:17-48; 24:20 şi Exod 20. 



R  E  S  U  R  S  E

REVELAŢIE ŞI INSPIRAŢIE 
Angel Manuel Rodriguez, BRI

Pentru teologii adventişti, ca de altfel pentru numeroşi laici pasionaţi, 
subiectul revelaţiei şi inspiraţiei Bibliei a ajuns o problemă teologică 
de însemnătate centrală. Semnificaţia 
acestuia nu poate fi exagerată de vreme 
ce supune analizei tocmai ceea ce conferă 
substanţă mesajului şi stilului nostru 
de viaţă. Prin urmare, modul în care 
înţelegem revelaţia şi inspiraţia, adică 
însăşi natura Bibliei, se va repercuta asu-
pra credinţei şi practicii acesteia, precum 
şi asupra rolului interpretului. 

Studiile efectuate în istoria revelaţiei/
inspiraţiei în Biserica Adventistă arată 
că pionierii bisericii noastre au adop-
tat drept validă înţelegerea protestantă 
tradiţională a inspiraţiei verbale şi numai 
după anul 1882 problema a făcut subi-
ectul dezbaterilor serioase1. Discuţiile ul-
terioare asupra acestui subiect dezvăluie 
o oarecare rezervă a bisericii în ceea 

1. A se vedea Alberto Ronald Timm, „A History of Seventh-day Adventist Church Views on Biblical and 
Prophetic Inspiration (1844 – 2000)”, Journal of Adventist Theological Society, 10.1,2 (Spring-Autumn 
1999): 486-542.

Inspiraţie verbală (verbal 
inspiration)

Obiectivul este îndreptat 
asupra cuvintelor Bibliei. 
Dumnezeu foloseşte vo-
cabularul propriu fondului 
cultural şi educaţional al 
autorului pentru comuni-
carea mesajului.

Inspiraţie prin dictare 
mecanică (mechanical 
inspiration)

Duhul Sfânt a dictat 
chiar cuvintele consemnate 
de scriitorii biblici, fără 
a ţine cont de originea şi 
educaţia profetului.
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ce priveşte inspiraţia verbală, cu urmarea că alte poziţii au început să 
fie investigate, printre care şi teoria gradelor de inspiraţie, propusă de 
George I. Butler, teorie în scurt timp respinsă. Un indicator al direcţiei în 
care se îndrepta biserica se găseşte în declaraţia Conferinţei Generale, 
făcută odată cu revizuirea volumului Mărturii pentru biserică, de Ellen 
G. White, în care se afirma: „Noi credem că lumina a fost dată de Dum-
nezeu prin slujitorii Săi, prin luminarea minţii, astfel transmiţându-se 
gândul, iar nu (cu excepţia unor cazuri rare) cuvintele prin care să fie 
exprimată ideea.”1, concepţie ulterior cunoscută sub numele de „inspi-
raţie ideatică” (thought inspiration). 

În ciuda acestei declaraţii, majoritatea adventiştilor continuă 
să susţină inspiraţia verbală şi, în cele mai multe cazuri, inspiraţia 
mecanică. Subiectul revelaţiei/inspiraţiei s-a dovedit a fi unul extrem 
de sensibil, cu ocazia revizuirii volumului Tragedia veacurilor. Cum El-
len G. White era considerată profetesă şi cum poziţia predominantă era 
cea a inspiraţiei verbale, pentru mulţi era de neconceput ca scrierile 
acesteia să fie supuse revizuirii. În aceste volume nu ar fi trebuit să 
existe erori. Ellen White, însă, a afirmat clar că niciodată nu a crezut 
în inspiraţia verbală, iar în introducerea volumului Tragedia veacuri-
lor a prezentat ceea ce considera a fi o înţelegere corectă a subiectului 
revelaţie/inspiraţie. Dumneaei a arătat că revelaţia operează în întreaga 
fiinţă umană, infuzând mintea cu gândurile divine. 

Contextul socio-teologic al Biseri-
cii Adventiste în America de Nord a 
contribuit, în mod direct, la promovar-
ea inspiraţiei verbale. În încercarea de 
a se opune evanghelicilor modernişti, 
aceştia au promovat inspiraţia verbală 
şi mulţi adventişti care se confruntă 
cu aceleaşi probleme continuă să 
sprijine inspiraţia verbală. Conferinţa 
Biblică ce a avut loc în Washington 
D.C., în perioada 1-21 iulie 1919, 

1. „General Conference Proceedings”, Review and Herald, 27 noiembrie 1883, 741-742 

Inspiraţia ideatică (thought 
inspiration)

Obiectivul este îndreptat 
asupra scriitorului, iar nu asu pra 
cuvintelor din Biblie. Inspi raţia 
acţionează asupra minţii autoru-
lui, Duhul Sfânt asi gurând trans-
miterea mesajului într-o formă 
corectă. Deşi cuvintele însele 
nu sunt inspirate, Scriptura, în 
ansamblu. este.
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semnalează divergenţa ce exista printre adventişti, vizavi de inspiraţia 
verbală. În timpul primei jumătăţi a secolului XX, teoria dominantă era 
cea a inspiraţiei verbale. Însă începând cu anii ’50, inspiraţia ideatică 
(thought inspiration) se impune tot mai mult ca poziţie principală a biser-
icii. În prima ediţie a Seventh-day Adventist Encyclopedia (1966) găsim 
consemnat că „noi nu credem în inspiraţia verbală, în sensul obişnuit 
al termenului, ci în ceea ce cu justeţe poate fi numit inspiraţia ideatică 
(thought inspiration).”1

În momentul în care biserica a ajuns la un consens cu privire la 
chestiunea revelaţiei / inspiraţiei, o altă problemă şi-a făcut apariţia pe 
orizontul teologic: teoria Encounter cu privire la revelaţie. Teoria En-
counter susţine că revelaţia constă în întâlnirea (encounter) existenţială 
dintre profet şi Dumnezeu, în cadrul căreia Dumnezeu nu-i comunică 
nicio informaţie instrumentului uman. Cuprinsul Bibliei reprezintă in-
terpretarea slabă şi failibilă de către profet a acelei întâlniri. Biblia se 
constituie ca mărturie a acestei întâlniri, fără a conţine nicio revelaţie de 
la Dumnezeu pentru noi, fiind o carte ca oricare alta. Impactul acestei 
teorii propuse de teologii liberali neadventişti nu a fost unul semnificativ, 
şi aceasta, în primul rând, pentru că erau pregătiţi să o combată.2

La nivelul Bisericii Adventiste, ultimii 25 de ani ai secolului XX 
au fost marcaţi de discuţii legate nu numai de revelaţie/inspiraţie, ci şi 
de hermeneutică biblică şi incursiuni în teritoriul metodei istorico-cri-
tice. De atunci şi până în prezent multe au fost scrise de către teologii 
adventişti pe marginea acestui subiect. În ceea ce priveşte hermeneu-
tica, biserica mondială a respins oficial metodologia critică, pe motiv că 
aşază fiinţele omeneşti, judecători peste Biblie. Punctul de credinţă nr. 
1, votat cu ocazia Sesiunii Conferinţei Generale din 1980, afirmă: 

„Sfintele Scripturi, Vechiul şi Noul Testament, reprezintă Cuvântul 
scris al lui Dumnezeu, dat prin inspiraţie divină, prin intermediul oame-
1. Don F. NEufeld, ed.,Seventh-day Adventist Encyclopedia (Washington DC: Review and Herald, 1966) 
585 
2. A se vedea Edward Heppenstall, „Revelation and Inspiration”, Ministry, August 1970; Raoul Dederen, 
„Revelation, Inspiration and Hermeneutics”, în Symposium on Biblical Hermeneutics, editor Gordon 
M. Hyde (Washington DC: Biblical Research Committee, 1974), 1-15; „Toward a Seventh-day Adventist 
Theology of Revelation-Inspiration”, North American Bible Conference 1974 (Washington DC: Biblical 
Research Committee, 1974)
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nilor sfinţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris mişcaţi de Duhul 
Sfânt. În Cuvântul Său, Dumnezeu i-a încredinţat omului cunoştinţa 
necesară mântuirii. Sfintele Scripturi reprezintă descoperirea infailibilă 
a voii Sale. Acestea constituie standardul pentru aracter, testul pentru 
experienţă, revelatorul autorizat de doctrine şi mărturia vrednică de în-
credere a actelor lui Dumnezeu în istorie.”1 

Prin utilizarea limbajului biblic, declaraţia stabileşte originea divină 
a Bibliei şi faptul că Dumnezeu a fost implicat în procesul de trans-
mitere şi consemnare a revelaţiei divine. Se evită expresia de „inspiraţie 
ideatică” (thought inspiration), la fel ca şi ideea că fiecare cuvânt din 
Biblie i-ar fi fost dictat profetului de către Duhul Sfânt. În ciuda faptului 
că inspiraţia ideatică (thought inspiration) nu este menţionată explic-
it în punctul fundamental de credinţă nr. 1, aceasta a ajuns concepţia 
predominantă printre adventişti. Din nefericire, în ultima vreme, această 
concepţie a fost folosită în mod abuziv, fiind pusă la dispoziţia metodolo-
giei istorico-critice. 

La începutul secolului XXI, inspiraţia ideatică (thought inspiration) 
a fost radical detaşată de cuvintele Bibliei. În prezent se susţine de către 
un număr de teologi adventişti că sarcina teologică este de a descoperi 
gândurile lui Dumnezeu revelate profeţilor, iar nu mijloacele folosite 
pentru a reda acele gânduri, de exemplu, istoria condiţionată istoric pe 
care ei au relatat-o sau materialele legale, determinate cultural, găsite 
în Biblie. Această dihotomie între gând şi cuvinte le permite acestora să 
susţină că raportul din Geneza 1, de exemplu, nu este decât o expresie 
culturală din vechiul Orient Apropiat, utilizată de scriitorul biblic pen-
tru a comunica gândul divin ce i-a fost revelat, anume faptul că Dum-
nezeu este Creatorul a toate. Lucrul acesta a fost revelat, iar nu faptul 
că Dumnezeu a creat timp de şase zile, iar în ziua a şaptea s-a odihnit 
(modalitatea creaţiei). În spatele acestei concepţii pândeşte dualismul 
elen. Ca atare, „gândul” ar fi echivalentul „sufletului”, iar „cuvântul”, 
echivalentul „trupului”. Sarcina interpretului este de a desprinde gândul 
din cuvinte, pentru a putea înţelege divinul. 
1. Yearbook: Seventh-day Adventist Church (Silver Spring, MD: General Conference, 2004), pag. 5
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O astfel de dihotomie nu numai că este cu totul străină de Biblie, 
totodată lipsind şi din scrierile lui Ellen G. White. Pasajele biblice clas-
ice cu privire la revelaţie/inspiraţie (2 Tim. 3,16; 2 Petru 1,20-21) indică 
faptul că termenul de „inspiraţie” era folosit cu referire la originea 
revelaţiei şi, de asemenea, la rezultatul final al acesteia, anume Scriptura. 
Pasajele în cauză afirmă clar că de la început şi până la sfârşit, Dumne-
zeu a fost implicat în procesul de revelaţie/inspiraţie şi că în exprimarea 
gândului divin, profeţii se aflau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu 
Şi-a însuşit cuvintele profeţilor (Ezech. 2,7, Ier. 1,7), asigurându-Se că 
aceştia vor transmite mesajul în mod corespunzător. Domnul l-a întrebat 
pe Ieremia: „Ce vezi?”, iar după ce acesta descrie viziunea, Domnul îi 
spune: „Bine ai văzut.” (Ier. 1,11-12). O astfel de călăuzire nu conferea 
desăvârşire divină lucrării profeţilor. Elementul uman este mereu prezent 
şi devine vizibil mai cu seamă în unele discrepanţe biblice.

Orice încercare de interpretare a conceptului de inspiraţie ideatică 
(thought inspiration) în scrierile lui Ellen White, prin prisma dihotomiei 
radicale menţionate mai sus, constituie o distorsiune a ceea ce dumneaei 
are de spus în legătură cu acest subiect. Iată ce spune dumneaei, într-o 
bine cunoscută declaraţie: 

„Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii au fost inspiraţi. 
Inspiraţia operează nu asupra cuvintelor sau expresiilor omului, ci asu-
pra omului însuşi, care, sub influenţa Duhului Sfânt, este umplut cu gân-
duri. Cuvintele însă primesc marca minţii acestuia. Gândul divin este 
infuzat. Mintea şi voinţa divină se împletesc cu mintea şi voinţa umană, 
astfel, rostirile omului sunt cuvintele lui Dumnezeu.” 1

Potrivit celor de mai sus, Dumnezeu se adresează persoanei omeneşti 
în întregime, şi nu doar unei anumite faţete a personalităţii profeţilor, 
cum ar fi capacitatea comunicativă a acestora. În al doilea rând, dum-
neaei prezintă aici procesul tainic prin care mesajul divin sau cuvântul 
se „întrupează” în plan uman. Gândul divin, spune sora White, este in-
fuzat, prin aceasta înţelegând că mintea şi voinţa divină se împletesc cu 
mintea şi voinţa umană în aşa fel că ceea ce instrumentul uman exprimă 
– „rostirile omului” – reprezintă „cuvântul lui Dumnezeu”. 
1. 1SM, pag. 21 (Manuscrisul nr. 24, 1886, scris în 1886, Europa)



54 REVISTA COLEGIULUI INSTRUCTORILOR

Ellen G. White nu separă în mod radical primirea mesajului de trans-
miterea acestuia. Dumneaei accentuează faptul că termenii folosiţi de 
profet nu provin din limba sau lexiconul divin, subliniind că în con-
semnarea mesajului, Duhul Sfânt a fost direct implicat: „Chiar dacă în 
scrierea lucrurilor ce-mi sunt descoperite, mă bizui pe Duhul Domnului, 
totuşi cuvintele pe care le întrebuinţez pentru a descrie ceea ce am văzut, 
îmi aparţin, cu excepţia cazului în care sunt cuvintele ce mi-au fost spuse 
de vreun înger şi pe care întotdeauna le aşez între ghilimele.”1

Procesul revelaţiei/inspiraţiei se răsfrânge şi asupra cuvintelor, chiar 
dacă acestea nu sunt inspirate, adică nu reprezintă limbajul divin şi nici 
nu au fost dictate de Duhul. Totuşi Duhul i-a călăuzit pe profeţi în pro-
cesul de scriere, în sensul că Spiritul a garantat folosirea optimă de către 
profeţi a propriului vocabular, pentru redarea mesajului primit într-o 
formă validă. Ellen G. White a sugerat această posibilitate atunci când 
vorbeşte despre acele momente în care, neştiind cum să se exprime, 
„cuvinte potrivite” îi veneau în minte.2

Fără îndoială că discuţiile cu privire la revelaţie/inspiraţie vor con-
tinua şi în viitor. Totuşi, orice concepţie care subminează sau tinde să 
submineze autoritatea Scripturii sau care instituie fiinţa umană drept 
judecător asupra Scripturii trebuie respinsă pe motiv de incompatibili-
tate cu însăşi natura Cuvântului lui Dumnezeu. 

1. 1SM, pag. 37. În altă parte găsim scris: „Atât în primirea viziunii, cât şi în relatarea sau scrierea 
acesteia, sunt dependentă de Duhului Domnului în egală măsură”. (3SM, pag. 48) 
2. 1MCP, pag. 318.



POŞTA REDACŢIEI

Aici veţi găsi locul dialogului cu redacţia revistei Colegiului 
instructorilor. Orice sugestie, orice întrebare, orice obiecţie le 
veţi putea aşeza la această rubrică de comunicare prin care vom 
lucra împreună sub inspiraţia Duhului Sfânt, la o cât mai bună 
şi mai înaltă Şcoală a vieţii spirituale. 

CONCURS BIBLIC

Din fiecare lecţie a studiului din trimestrul III (La bine şi la rău – 
iulie-sept.) s-a formulat câte o întrebare. Cei ce vor răspunde la toate 
întrebările vor fi recompensaţi. Odată cu testul completat, daţi-i pastoru-
lui şi răspunsurile la concursul biblic. Răspunsurile la concurs le veţi 
da pastorului până la data de 10 septembrie 2007 pentru a fi evaluate. 

1. Care este declaraţia de misiune a căsătoriei în Geneza, cap. 2? 
(Programul şi menirea căsătoriei)

2. Care a fost prima manifestare de egoism al lui Avraam, faţă de 
soţia lui, consemnată în Geneza, cap. 12?

3.  Ce divergenţe maritale exista între Rebeca şi Isaac? Ce greşeli 
face Rebeca în efortul ei de a obţine binecuvântarea pentru fiul 
ei, Iacov?

4. În familia lui Iacov şi în alte familii de patriarhi, care era cea 
mai mare aşteptare pentru soţiile lor prin care îşi subliniau me-
nirea de soţie? (Gen. 30) 

5. Atunci ca şi acum, care este trăsătura de caracter cu care Moise 
a cucerit-o pe Sefora? (Ex. 2)
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6. Ce iubea Samson mai mult la soţiile pe care le-a avut: carac-
terul, hărnicia, frumuseţea sau inteligenţa lor? (Jud. 16)

7. Ce aspecte de caracter remarcă Boaz la Rut? Identifică-le şi 
precizează textele.

8. Care este secretul tristeţii Anei, deşi Elcana o asigura că este 
iubită şi fără a avea copii? 1 Sam. 1,8

9. Care este motivul pentru care soţia lui Iov l-a îndemnat pe patri-
arh să-l blesteme pe Dumnezeu?

10. Enumeraţi trei motive pentru care David a căzut în adulter cu 
Bat-Şeba?

11. Prin ce caracteristici îl domina Izabela pe Ahab? Căutaţi patru 
trăsături ale răutăţii soţiei lui?

12. Care este argumentul principal al lui Dumnezeu prin care nu 
aprobă despărţirea în căsătorie?

 Ce aspect subliniază şi prin care pledează Creatorul pentru a 
păstra căsătoria chiar dacă un partener comite adulter? (Osea şi 
Gomera)

 13. Ce elemente foloseşte Dumnezeu în relaţia cu cel necredincios 
pentru a-l recupera din păcat? Enumeraţi zece elemente.


