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De ce fel de presbiteri are nevoie 
Biserica Domnului Isus din secolul XXI?

În articolul trecut, scriam despre presbiterul care aduce 
SUCCES dar nu BINECUVÂNTARE. Din păcate, acest 
model al lumii, omul de succes, tinde să influenţeze din ce 
în ce mai mult şi acţiunile pe care mulţi dintre presbiterii 

actuali le întreprind în Adunarea locală. 

Trebuie să recunosc că există şi o destul de mare presiune 
pe actualii conducători de Adunări, de a se implica în foarte 
multe activităţi parabisericeşti, care în sine nu sunt rele, dar 
nu sunt chemaţi ei să le facă. Modelul biblic este conducerea 
prin presbiteri şi administrarea prin diaconi. Aceste activităţi, 
în opinia mea, nu fac decât ca aceia care sunt presbiteri 
şi sunt chemaţi să dea învăţătură şi să conducă poporul 
Domnului, ajung să fie extenuaţi, îngrijoraţi, vorbiţi prea de 
bine sau prea de rău, pentru fapte pe care nu sunt chemaţi să 
le facă.

Presbiterul este chemat să înveţe şi să dea direcţie mersului 
înainte. Dacă este cazul, destul de des întâlnit astăzi, 
presbiterul are datoria de a opri stagnarea sau descreşterea 
unei Adunări.

Presbiterul este slujitorul împuternicit de Domnul Isus, 
Capul Bisericii, să înveţe şi să se pună la dispoziţia 
fraţilor şi surorilor lui în credinţă. Iar pentru această 
slujbă a primit daruri pentru slujire. „Şi El a dat pe 

unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori 
şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de 
slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi 
la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea 
de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;” (Efeseni 
4:11-13).

Există multe modalităţi de a ajunge presbiter. Una singură are 
binecuvântarea, şi anume: slujirea împuternicită. Poate cineva 
se va întreba: ce înseamnă aceasta? 

Slujire înseamnă că presbiterul rămâne şi în secolul XXI 
acelaşi slujitor de frunte ca în Biserica primară unde Hristos 
este Capul (Efeseni 5:23) şi Păstorul cel Mare (1 Petru 5:4). 
Petru se identifică pe el ca unul dintre presbiteri chemat să 
păstorească pe aceia cărora le este dator să îi apere şi să îi 
conducă. 

Apostolul Pavel întăreşte afirmaţia apostolului Petru şi le 
scrie celor din Efes: „Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia 
harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată faţă de voi. Prin 

descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta 
despre care v-am scris în puţine cuvinte.” (Efeseni 3:2,3).

În fond, Evanghelia înseamnă slujirea lui Hristos prin 
propovăduirea Cuvântului Lui, unei lumi ce se îndreaptă 
inevitabil către sfârşit. 

Aceia care sunt mai marii lumii la un moment 
dat, stăpânesc în felul lumii. Modelul oferit de 
Hristos nu este al lumii, nici oferit de Biserică lui 
Hristos, ci este un model pe care El Însuşi îl oferă 

Bisericii. Este slujire cu sacrificiu, este transmiterea către 
generaţia în care trăieşte, a învăţăturii Domnului Isus ce s-a 
continuat prin învăţătura apostolilor. Dar nu a unei Evanghelii 
contextualizate, sau a uneia care oferă tipare culturale pentru 
fiecare secol. Presbiterul este chemat să predice învăţătura 
Domnului Isus astfel încât aceia care ascultă să simtă că Sfânta 
Scriptură  este CARTEA VIEŢII, că este singura CARTE VIE!

Cum trebuie să predic astfel încât cei ce mă ascultă să fie 
străpunşi în inimă de cuvinte scrise cu două mii de ani în 
urmă? Cum se poate să aducă VIAŢĂ o carte ai cărei autori 
sunt morţi? Doar atunci când predic din CARTEA VIEŢII 
despre Dumnezeul cel viu în vecii vecilor. Şi predic din ea, zi 
de zi, lună de lună, an după an, din singura Carte care arată 
tuturor oamenilor cum a început lumea, dar şi cum se va 
sfârşi.

În multe cărţi despre caracter găsim scris ce trebuie să 
faci ca să dezvolţi un caracter deosebit din punct de 
vedere etic şi moral. Doar Biblia ne spune clar că nu prin 
puterea şi înţelepciunea omului se poate realiza această 

transformare după caracterul lui Hristos. Singura cale este 
ASCULTAREA DE DUMNEZEU. În fapt, Scriptura ne atrage 
atenţia că nu efortul uman este după voia lui Dumnezeu, ci 
ascultarea:

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după 
plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea (Filipeni 2:13).

Motivarea presbiterului de a fi slujitorul lui Hristos este 
înrădăcinarea în dragostea lui Dumnezeu, în dorinţa fiecăruia 
de a-L onora pe El şi în speranţa noastră, a fiecăruia, în 
împlinirea transformării noastre complete după chipul lui 
Hristos în ziua aceea.

 Virgil ACHIHAI

Isus Hristos este Acelaşi ieri şi azi şi în veci! (Evrei 13:8)



În viaţa apostolului Pavel, odată cu schimbarea numelui său, se petrec schimbări de esenţă în urma cărora 
valoarea „lucrurilor” se inversează. 
Falimentul total al încrederii în „lucrurile pământeşti” (Filipeni 3:4) este înlăturat prin noua sa orientare spre 

„lucrurile alese” (1:10). Convertirea de pe drumul Damascului, răspunsul corect la îndemnul „intră în cetate 
şi ţi se va spune ce trebuie să faci” (Fapte 9:6), reprezintă saltul calitativ de la „pierdere” la ”câştig”, 
mărgăritarul pe care un om îl găseşte şi pentru care urmează să trăiască tot restul vieţii.
Au fost ani când a trăit cu convingerea că bunăvoinţa lui Dumnezeu şi – în consecinţă – iertarea păcatelor pot fi 
câştigate bazat fiind pe argumente care ţineau exclusiv de persoana lui şi de eforturile proprii. Încrezător în aceste 
„argumente”, Saul din Tars ajunge în situaţia de a fi considerat duşman şi prigonitor al Mântuitorului. „Dar am 
căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă în necredinţă” (1 Timotei 1:13) şi „pentru ca Isus Hristos 
să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare” (1 Timotei 1:16).    >>

(Filipeni 3:4-8)
Partea a II-a A fost odată gunoiul... 

Epistola către Filipeni 
DE LA GUNOI LA PREmIU
- De la skybalon la brebaion -
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Într-o meditaţie, un credincios (D.J. 
Burrell) spune că acest eveniment 
are o importanţă istorică cu o triplă 
consecinţă. Este vorba de schimbări 

în economia mântuirii care se vor face 
simţite până la revenirea Domnului. 
Astfel, se pot nota: 

Schimbarea din 
propria lui viaţă

Din rabinul împotrivitor, 
ignorant şi necredincios 
– aşa cum el însuşi se 
caracterizase – se naşte cel 

mai convins, raţional şi activ misionar 
al Domnului pe care Îl persecutase. 
Convingerea lui era că transformarea se 
datora exclusiv harului, că era chemat 
la cu totul altceva, la a fi „o făptură 
nouă” (2 Corinteni 5:17), abandonând 
total trecutul cu care se lăuda. Nimic 
din ceea ce a urmat nu i se datora ca 
fiind meritul lui, înţelegând că „Lui Îi 
datorăm faptul că, prin credinţă, 
am intrat în această stare de har” 
(Romani 5:2). A intrat în viaţa nouă prin 
har, şi-a trăit viaţa nouă prin har şi a 
încheiat-o prin har. 

Influenţa asupra 
creştinismului

Într-o lume păgână, din care 
biserica abia se născuse, apostolul 
trebuie să insiste asupra separării 
totale de trecut, asupra trecerii 

de la „religie” la „viaţă”, asupra 
învăţăturilor nesănătoase care începeau 
să invadeze biserica (iudaizatorii, 
gnosticii, antinominienii etc.). În cele 
(cel puţin) trei călătorii misionare, 
apostolul, călăuzit de Duhul Sfânt, a 
dus Evanghelia până în părţile cele mai 
îndepărtate ale imperiului. Peste tot are 
un mesaj de viaţă de transmis „căci nu 
m-am ferit să vă vestesc tot planul 
lui Dumnezeu” (Fapte 20:27), în 
condiţiile împotrivirii vrăjmaşului – „am 
fost necăjiţi în toate chipurile; de 
afară lupte, din lăuntru temeri” (2 
Corinteni 7:5).

Fundamentarea 
adevărului creştin

Prea iubitul nostru frate 
Pavel, după înţelepciunea 
dată lui” (2 Petru 3:15) 
primeşte de la Domnul 

adevărurile pe care mi le încredinţează 
ca pietre fundamentale ale doctrinei 
despre mântuire din canonul Noului 
Testament. Neprihănirea care se capătă 
prin credinţă, sfinţirea progresivă, 
proslăvirea finală, lucrarea Duhului 
Sfânt, viaţa Bisericii, lucrarea misionară, 
revenirea Domnului Isus sunt doar 
câteva dintre doctrinele pe care Pavel 
ni le transmite pentru a putea umbla în 
adevăr.

Comentând Filipeni cap. 3, Martin 
Luther spunea: „eu însumi pretindeam 
– ca un călugăr devotat... că sunt sfânt 
şi evlavios dar... am constatat că sunt un 
duşman al crucii lui Hristos”. Ştim rolul 
scrierilor lui Pavel în transformarea lui 
Luther şi în reforma Bisericii din secolul 
XVI!

Practicarea religiei formale a fost 
marea problemă a lui Luther pentru 
că a fost şi marea problemă a lui Saul 
din Tars şi este şi marea problemă a 
unei creştinătăţi „având o formă de 
evlavie dar tăgăduindu-i puterea” 
(2 Timotei 3:5).

Adevărata transformare are loc când 
– ca urmare a întâlnirii cu Domnul Isus 
– omul găseşte o comoară într-un ogor, 
„se duce de vinde tot ce are şi-l 
cumpără” (Matei 13:46). Privind la tot 
ce preţuise până atunci, se desprinde de 
trecut, socotindu-l gunoi şi primeşte 
oferta cerului pe care i-o aduce 
Domnul Isus. Acest adevăr este trăit de 
apostolul Pavel, pentru care gunoiul 
rămâne în urmă, iar în faţa lui se află 
cerul!

Marea majoritate a oamenilor care 
afirmă că au o credinţă religioasă, 
inclusiv între creştini, are convingerea 
că acumularea de merite le aduce 
bunăvoinţa lui Dumnezeu şi deci o 
răsplată în cer.

J. McArthur afirmă: „...creditele 
religioase nu-L impresionează pe 
Dumnezeu... ei se înşeală astfel. Pavel 
spune însă că toate acestea sunt gunoi, 
reziduuri, fără valoare... nimic bun nu 
decurge din moştenire, efort uman, acte 
religioase ci totul depinde de Hristos 
şi numai de El”. Ca iudeu de frunte ce 
era înainte, Pavel îşi pusese încrederea 
în aceste forme religioase şi ajunsese 
să creadă că Îl slujeşte pe Dumnezeu. 
Pe drumul Damascului, Saul din Tars 
face saltul calitativ de la „merite” la o 
persoană iar lucrurile care pentru el 
erau câştiguri ajunge să le socotească 
„ca o pierdere din pricina lui 
Hristos” (3:7)... chiar, mai convingător, 
le defineşte ca fiind „gunoi” (v. 8). 
În schimbul „gunoiului”, el devine 
posesorul unui mărgăritar de mare preţ. 

Denumind „gunoi” tot ce 
îl definea altădată, Pavel 
foloseşte cuvântul grecesc 
SKYBALON care include 

o mare varietate de reziduuri, de la cele 
de grajd până la cele menajere. Cuvântul 
este folosit şi de vorbitorii moderni 
de limbă greacă înţelegând prin acesta 
tot ce este de respins, care se aruncă! 
Dicţionarul „Strong” vede în acest 
cuvânt ceva ce se aruncă la câini, care 
în acele vremuri erau cu totul altceva 
decât animalele noastre de companie! 
Când spune despre el ca fiind „cel 
dintâi” dintre păcătoşi, apostolul îşi 
apreciază convertirea ca pe o salvare din 
„gunoi”!

Cu atât mai uşor devine de înţeles 
nevoia de baie generală despre care 
vorbeşte Domnul Isus (Ioan 13) sau 
de „spălarea naşterii din nou prin 
înnoirea făcută de Duhul Sfânt” 
(Tit 3:5) despre care vorbeşte Pavel mai 
târziu.

În acest context se poate observa că 
tot ceea ce pentru Pavel a devenit 
„gunoi”, nu se referă la fapte de 
imoralitate, la călcarea poruncilor Legii, 
la materialism sau idolatrie. Din contră, 
în „grămada de gunoi” a apostolului 
intrau religia lui, formele, ritualurile, 
poziţia fruntaşă în societate. Lucrările 
„religiei” nu au încă nicio valoare fără 
schimbarea inimii!
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Cuvântul „SKYBALON” nu mai apare 
în altă parte a Noului Testament şi 
apostolul, folosindu-l, vrea să ne facă să 
înţelegem că nu găseşte o exprimare 
mai convingătoare care să ne arate 
inutilitatea acestor „credite” (Barnes 
– „Note asupra Bibliei”). Nu poţi 
câştiga cerul – valoarea supremă a 
darurilor spirituale – nici cu cele mai 
importante valori ale lumii materiale. 
Este o stare de lucruri care ne face să 
ne amintim de mâna care a scris pe 
tencuiala zidului palatului împărătesc 
al lui Belşaţar: „numărat, numărat, 
cântărit şi împărţit” (Daniel 5:5,25). 
„Ai fost găsit uşor” (Daniel 5:27) 
sunt cuvintele cu valoare de verdict pe 
care Daniel le adresează împăratului 
petrecăreţ, cu inimă îngâmfată şi duhul 
împietrit.

Încercând să facem un studiu al 
„gunoiului” care caracterizase 
existenţa lui Pavel, ajungem la concluzia 
că acesta interesa trei domenii:

1. Gunoiul din 
domeniul religios

Întâlnirea neplanificată de pe 
drumul Damascului are menirea 
să răstoarne valorile vieţii lui 
Pavel care ajunge să înţeleagă că 

încrederea în „lucrurile pământeşti” 
care îi erau atât de dragi reprezintă 
un eşec în relaţia cu Dumnezeu. Ca 
într-un bilanţ contabil păgubos, tot 
ceea ce apărea în coloana ”câştig” 
este definit ca pierdere, gunoi, este 
un timp pierdut pe drumul care nu 
ducea nicăieri. Retrospectiv, apostolul 
se autoironizează când vede pe ce 
drum a mers şi defineşte trecutul 
ca pe o nebunie! „Ce spun în 
această îndrăzneală ca să mă 
laud, nu spun după Domnul, ci ca 
şi cum aş spune din nebunie, de 
vreme ce mulţi se laudă în firea 
pământească, mă voi lăuda şi eu”. 
(2 Corinteni 11:17-18).

Tot ce devenise pentru el 
SKYBALON îşi avea obârşia în religia 
strămoşească la care ţinuse atât de 
mult, cu care se mândrea şi pe baza 

căreia prigonea Biserica lui Hristos. 
Ritualuri, reguli păzite cu străşnicie 
proprie fariseilor, şcoala lui Gamaliel 
şi – mai ales – tăierea împrejur din ziua 
a opta specifică fiilor lui Isaac. „Acum 
privesc toate aceste lucruri ca o 
pierdere” (3:8). Nu a însemnat puţin 
lucru pentru fariseul şcolit să facă 
această mărturisire care, de fapt, este 
o autorenegare, o lepădare totală de 
sine! Trăieşte însă această experienţă 
numai datorită harului adus de Domnul 
Isus, care va deveni din acel moment 
raţiunea lui de a trăi (1:21)!

În esenţă, toată această schimbare 
o putem defini ca o trecere de 
la o neprihănire proprie, la 
neprihănirea pe care o dă 
Dumnezeu prin credinţă (3:9).

Alergarea după o neprihănire 
proprie care nu va fi niciodată atinsă 
a fost cauza pentru care iudeii şi, mai 
ales, fariseii au respins oferta harului. 
Apostolul numeşte acest aspect al 
gunoiului fie „o neprihănire a mea” 
(în acest text), fie „o neprihănire a 
lor înşişi” (Romani 10:3).

Am putea contra-argumenta că 
neprihănirea este oricum 
neprihănire (îndreptăţire, justificare, 
stare după voia lui Dumnezeu!) dar 
nu este aşa pentru că ea nu poate fi 
atinsă de niciun om în viaţa aceasta 
prin mijloace proprii. Oricât de mari 
ar fi eforturile, oricât de înaltă ar fi 
moralitatea, nu poate fi schimbată 
esenţa fiinţei umane şi anume inima... 
Dacă sursa „izvoarelor vieţii” 
(Proverbe 4:23) nu este curăţită, 
nici faptele nu vor fi desăvârşite. De 
aceea, Domnului Isus explică această 
neprihănire, mergând dincolo de ce se 
vede şi dând o definiţie a neprihănirii 
cerute de sfinţenia lui Dumnezeu care 
nu poate fi atinsă de nimeni: „dacă 
neprihănirea voastră nu va întrece 
neprihănirea cărturarilor şi a 
fariseilor, cu nici un chip nu veţi 
intra în Împărăţia cerurilor” (Matei 
5:20), fapt pentru care adaugă: „Dar Eu 
vă spun!”...

Nu, credinciosul nu-şi poate pune 
încrederea în lucrurile pământeşti, 
chiar dacă e vorba de faptele nelegiuirii. 

Apostolul Pavel se detaşează nu de 
fapte de imoralitate pe care le-ar fi 
săvârşit, nu de încălcări ale sutelor 
de reguli fariseice, ci respinge şi 
socoteşte gunoi chiar ceremonialele 
impuse de religia strămoşească şi pe 
care Biblia le etichetează ca „fapte 
moarte” (Evrei 9:14), iar noi obişnuim 
să le spunem „formalism religios”. 
Această modalitate de a te apropia de 
Dumnezeu este astăzi caracteristică 
multor creştini şi în acelaşi timp este 
o înşelătorie care stă în calea găsirii 
adevăratei împăcări cu El. Botezul din 
pruncie, participarea formală la unele 
manifestări religioase, ceva fapte bune, 
slujbele de după moarte, nu pot înlocui 
„naşterea din nou”, schimbarea 
esenţei omului, adevărata „tăiere 
împrejur”... 

2. Gunoiul din 
domeniul etnic

Suntem o ţară creştină! Este 
sloganul prin care religia formală 
încearcă să ne asigure că suntem 
cu toţii creştini pentru că ne-am 

născut în această ţară! Avem istorie, 
avem tradiţie strămoşească, biserici şi 
moaşte, slujbe şi alte expresii ale acestei 
religiuni şi nu avem nevoie de naşterea 
din nou, de pocăinţă, de Biblie (care – 
de altfel – e de origine satanică dacă nu  
are o anumită formă de prezentare!), 
de o relaţie personală cu Hristos cel 
viu... Degradarea morală în acest fel de 
„creştinism” cu lipsă de cunoaştere a 
valorii jertfei de la Golgota, cu alterarea 
concepţiei despre familie, relaţii dintre 
sexe şi a ideii de responsabilitate a 
condus la degradarea socială şi culturală 
în care Dumnezeu nu mai are loc în 
societate:

Ce trist este, Doamne, că azi din cetate,
Te-am scos cu orgoliul că nu mai exişti
Şi fără de Tine, vedem că în toate,
Suntem mai săraci şi mai răi şi mai trişti.

În anii `70 ai veacului XX, preşedintele 
Jimmy Carter se prezentase în înalta 
sa funcţie cu imaginea unei persoane 
„născute din nou” („born-again 
christian”) şi ţara prospera şi 
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credincioşii erau unul dintre motoarele 
acestei evoluţii. După mai puţin de 
o jumătate de secol, preşedintele 
Obama declară că Statele Unite 
nu sunt o ţară creştină, ci o ţară a 
tuturor posibilităţilor şi, spunem noi, 
a prăbuşirii moralităţii şi a motto-ului: 
„În Dumnezeu ne încredem” care 
a rămas o formulă lipsită de conţinut 
pentru foarte mulţi americani. Unde 
este astăzi evlavia din societate, din 
şcoli, din instituţii, din familie, din 
cultură? „Efraim s-a lipit de idoli: 
lasă-l în pace!” (Osea 4:17)

Dacă anul 1976 a fost declarat Anul 
Evanghelicilor, în 2015, creştinii 
evanghelici sunt incluşi pe lista celor 75 
de grupări care ameninţă prin terorism 
societatea americană!

De ce această evoluţie, de ce Satan 
câştigă teren prin viclenia lui de 
„şarpe”? De ce un procent din ce 
în ce mai scăzut de creştini devotaţi 
sunt înghiţiţi de o masă de indiferenţă 
şi chiar de împotrivire? Nu cumva 
abandonarea unui creştinism real 
şi înlocuirea lui cu forme goale de 
religiune şi cu idolatria modernă stau la 
baza acestui trist fenomen? Apostolul 
Pavel are răspunsul conţinut într-un 
singur cuvânt: „GUNOI”!

Este evoluţia logică a unei situaţii când 
Îl părăsim pe El, izvorul apelor vii şi 
ne săpăm puţuri crăpate care nu ţin 
apă (Ieremia 2:13). Toate avantajele 
apartenenţei la poporul evreu s-au 
pierdut prin „crăpăturile” unor 
ceremoniale lipsite de consistenţă prin 
abandonarea lui Dumnezeu. Templul 
devine o peşteră de tâlhari, preoţia 
o meserie aducătoare de avantaje 
materiale (vezi fiii lui Eli), Legea – o 
literă moartă. GUNOI! O religie 
fără Dumnezeu conduce la o absenţă 
totală a religiei, stare în care se poate 
spune: „Secerişul a trecut, vara 
s-a isprăvit şi noi tot nu suntem 
mântuiţi” (Ieremia 8:20).

Mergând pe acest drum, apostolul Îl 
întâlneşte pe Hristos cel viu şi, căzând 
la pământ, ajunge să înţeleagă ce e 
GUNOIUL: nici apartenenţa la un 
popor, nici chiar la o ramură aparte a 
acestuia (vezi seminţia lui Beniamin), 

sau la o familie, nici tăierea împrejur 
sau orice alt ceremonial nu ne duc 
la mântuirea sufletului şi nici la vreo 
recompensă cu importanţă veşnică!

3. Gunoiul din 
domeniul social

Făcând parte din „elita” celor 
aproximativ 6000 de farisei 
din acele vremuri, Saul din 
Tars avea o poziţie socială 

care i-ar fi permis să se bazeze pe 
lucrurile pământeşti. Crescut în cultura 
greacă din Tarsul Ciliciei, vorbitor 
de mai multe limbi, îşi desăvârşeşte 
pregătirea în Ierusalim în şcoala lui 
Gamaliel (Fapte 22:3), „fariseu...
preţuit de tot norodul” (Fapte 
5:33)... şi care, conform tradiţiei, 
a devenit ulterior creştin după ce 
luase apărarea ucenicilor în faţa 
Sanhedrinului. Timpul petrecut de Saul 
din Tars pe lângă Gamaliel ne explică 
cunoaşterea profundă a Vechiului 
Testament şi prestigiul de care avea să 
se bucure între iudei – „viaţa mea 
este cunoscută de toţi iudeii, ... 
ei ştiu de la început că am trăit, 
ca fariseu, după cea mai îngustă 
partidă a religiunii noastre” (Fapte 
26:4-5). Poziţia de frunte pe care o 
deţinea în societate este întărită şi de 
faptul că era deţinător al cetăţeniei 
romane (Fapte 22:28). 

În virtutea acestei poziţii, Pavel poate 
face faţă dialogului cu oameni de frunte 
din vremea lui. Celor din Atena li se 
adresează cu argumente din filosofia 
lor (Fapte 17:28), lui Tit îi scrie despre 
poeţii cretani (Tit 1:12), dregătorul 
Festus este impresionat de învăţătura 
lui cea multă (Fapte 26:24) ca, de 
altfel, şi împăratul Agripa. Acesta este 
apostolul Pavel „un vas pe care 
l-am ales ca să ducă Numele 
Meu înaintea împăraţilor” (Fapte 
9:15), un rob al lui Hristos chemat să 
completeze Cuvântul Noului Testament 
şi să-l vestească în ciuda persecuţiilor 
pe care el însuşi le practicase!

Alegerea lui ca „vas” de către Domnul 
nu ţine cont de poziţia lui în societate 

după cum n-a ţinut cont nici de alte 
valori pozitive sau negative! Pavel 
însuşi, privind la „valorile” trecutului 
le consideră pe toate, prin prisma 
câştigării lui Hristos, ca pe o pierdere, 
ca pe un GUNOI!

De aici începe drumul spre 
premiul chemării cereşti, aici 
e linia de start a neprihănirii 
poziţionale pe care o capătă 

prin credinţă şi care are ca rod sfinţirea.

Nimic din motivele sale de laudă ca 
evreu, beniamit, fariseu, împlinitor al 
Legii, tăiat împrejur a opta zi nu au 
contat în alegerea pe care Domnul a 
făcut-o!

Nu naşterea noastră într-o ţară sau 
familie creştină, nu tradiţiile moştenite, 
nu vreun ritual sau altul, nu nivelul 
educaţiei sau averii noastre ne califică 
pentru Împărăţia cerurilor, ci „a fi o 
făptură nouă!” (2 Corinteni 5:17).

Atunci când punem eticheta GUNOI 
pe toate „lucrurile pământeşti”, 
atunci când abandonăm meritele 
noastre despărţindu-ne de calea 
„tânărului bogat” (Matei 16) şi 
pornim, împreună cu apostolul Pavel, pe 
calea harului, atunci ne vom bucura pe 
deplin de chemarea cerească!  
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„Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după 
asemănarea Noastră... Dumnezeu a făcut pe om după chipul 

Său, l-a făcut după chipul Lui Dumnezeu... Dumnezeu S-a uitat 
la tot ce a făcut; şi iată că erau foarte bune.”

Geneza 1:26-27,31

Existenţa umană este un unicat în Universul cunoscut. 
Dumnezeu face pe Adam şi Eva după chipul Său, 
după asemănarea Sa. Aceasta înseamnă că omul 
are o complexitate asemănătoare (nu asemenea) 

cu Dumnezeu. Omul a fost făcut parte materială şi parte 
spirituală. Dumnezeu a făcut trupul din ţărâna pământului, 
i-a suflat suflare de viaţă (suflare din Dumnezeu) şi omul s-a 
făcut astfel un suflet viu. Omul este alcătuit, astfel, din parte 
materială, vizibilă, ce poate fi cercetată ştiinţific, şi parte 
spirituală, invizibilă, ce poate fi cercetată, indirect şi parţial, 
după manifestările fiinţei respective. Dacă ar fi să rezumăm, 
omul este ţărână (materie) şi suflare de viaţă divină, rezultatul 
fiind un suflet viu.

Structura trupului omenesc a constituit o temă de cercetare 
în toate timpurile şi nici până astăzi nu a putut fi finalizată. 
Nici nu este de mirare, întrucât trupul omului a fost creat de 
Dumnezeu, un Dumnezeu infinit în complexitate, iar opera Sa 
nu putea fi de o simplitate atât de uşor de descifrat. 

Psihicul omului a rămas, în bună parte, o mare necunoscută. 
Dacă s-a putut afla unde este sediul motricităţii trupului 
(sediul diferitelor mişcări), centrul vederii, centrul auzului, al 
vorbirii, din creier, încă mai bâjbâim când vorbim de valorile 
sufletului, despre dragoste, credinţă, adevăr.

Când vorbim despre personalitatea omului, vorbim despre 
omul privit în integralitatea sa. Personalitatea umană cuprinde 

organismul individual, structurile psihice umane, relaţiile 
sociale în care trăieşte, precum şi mijloacele culturale 
existente. Personalitatea omului se formează în funcţie de 
ereditatea moştenită, de mediul în care trăieşte şi de educaţia 
primită. Personalitatea cuprinde pe homo faber - cel care 
are stăpânire asupra lumii, homo sapiens - cel care are 
cunoştinţe despre sine şi beneficiază de cunoaştere, şi homo 
valens - cel care caută adevărul, binele, frumosul, călăuzindu-
se după credinţă şi idealuri, dând un sens superior propriei 
vieţi. Această prezentare psihologică a omului şi personalităţii 
sale, nu este departe de ceea ce Biblia ne învaţă despre 
crearea omului - întocmit de Dumnezeu să stăpânească, 
căpătând cunoaşterea direct de la Dumnezeu şi dând 
semnificaţie propriei vieţi prin credinţa în Dumnezeu, care 
este Adevărul, Idealul, Binele Suprem.

Personalitatea cuprinde, deci, „întreg sistemul 
atributelor, structurilor şi valorilor de care dispune 
un individ”. Se poate obiecta, pe bună dreptate, 
că toate aceste consideraţii despre personalitatea 

umană aparţin unei psihologii complet desacralizate, 
despărţită de religia creştină şi ataşată de religia umanismului. 
De aceea, psihologia creştină caută să integreze doctrinele 
biblice cu aspectele ştiinţifice şi aplicate ale psihologiei. Scopul 
psihologiei creştine ar fi o redefinire a psihologiei, încât să fie 
de acord cu principiile generale ale unei concepţii creştine 
despre lume şi viaţă, dar şi de a aplica judecăţile teologice şi 
psihologice pentru a susţine credinţa şi faptele individuale. 
Cum încearcă să facă psihologia creştină acest lucru, este o 
altă temă.

Se poate analiza personalitatea unui individ studiind 
temperamentul său, aptitudinile sale şi caracterul său.

Personalitatea 

prezbiterului

Temperament şi aptitudini (I)
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Temperamentul

Reprezintă partea dinamico-energetică a 
personalităţii. Temperamentul dezvăluie de 
câtă cantitate de energie dispune persoana 
respectivă, ce dinamism are, ce vioiciune, cum 

îşi organizează conduita personală. Se poate constata ce 
personalitate are un individ, prin observarea trăsăturilor 
şi tipurilor temperamentale. Dar o persoană nu are, strict, 
doar trăsăturile unui anumit temperament, ci o îmbinare 
de trăsături, dominant fiind, însă, temperamentul de bază. 
O schiţă simplă a temperamentelor ar arăta conform 
reprezentării de mai jos.

De ce ne oprim ceva mai mult asupra temperamentului, sau 
a firii omului, aşa cum mai este numit? Se spune că ne naştem 
cu un anumit temperament şi pe 
acela îl avem până la moarte! Este 
oare adevărat? Se întâlneşte şi la 
creştin şi la presbiterul creştin 
scuza aceasta: aşa sunt eu, acesta 
este temperamentul meu, cu bune 
şi cu mai puţin bune! Dar Domnul 
Isus spune că omul trebuie să se 
nască din nou pentru a fi în stare 
să vadă Împărăţia lui Dumnezeu, să 
intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Se 
pare că Nicodim pune o întrebare 
rezonabilă Domnului Isus: „Cum se 
poate naşte un om bătrân? Poate 
el să intre a doua oară în pântecele 
maicii sale, şi să se nască?” Dacă 
ar fi să parafrazăm cele spuse de 
Nicodim, am spune: poate un om, 
cu personalitatea deja formată, s-o ia de la capăt în formarea 
unei noi personalităţi, care cuprinde temperament, 
aptitudini, caracter? Biblia vorbeşte că odată cu naşterea 
din nou, toate lucrurile s-au făcut noi, nu doar s-au înnoit!

Se spune că temperamentul este nespecific, adică nu implică 
anumite valori, nu se apreciază din punct de vedere moral. Un 
temperament nu este mai moral decât altul, mai estetic sau 
mai intelectual.

Dar exprimarea trăsăturilor de caracter depinde 
de trăsăturile temperamentale, deoarece 
temperamentul îşi pune pecetea pe viaţa 
psihică. De exemplu, generozitatea nu ţine de 

temperament, dar felul cum îşi manifestă cineva generozitatea 
se află sub influenţa temperamentului. Dacă şi psihologia 
laică, desacralizată, afirmă faptul că temperamental poate 
fi modelat de condiţiile socio-culturale, de condiţiile 
existenţiale ale individului, nu este mai puţin adevărat ceea 
ce spune Domnul Isus că trebuie să ne naştem din nou, să 
ne naştem de sus? Naşterea din nou nu cuprinde şi un alt 
temperament? Ce fel de temperament avea Domnul Isus? 
Este îndreptăţită această întrebare? Domnul Isus a avut o 

natură umană, asemănătoare cu a noastră, dar fără păcat, 
păcat ce a alterat şi alterează fiinţa umană! Dacă ar fi să 
alcătuim un temperament al Domnului Isus, am găsi la El 
toate lucrurile pozitive ale temperamentelor, fără niciunul 
negativ! Ar fi un exerciţiu interesant să descoperim toate 
aceste lucruri pozitive în persoana Mântuitorului nostru. Dar 
următoarea întrebare ar fi: ce fel de temperament avem noi, 
ca presbiteri, cât ne asemănăm cu Domnul Isus? Sau folosim 
scuza că aşa sunt eu, aşa m-am născut şi cu temperamentul 
acesta voi muri? Care este rolul Duhului lui Dumnezeu, care 
aduce la viaţă duhul nostru, ce a murit odată cu săvârşirea 
păcatului din Grădina Edenului? „Voi eraţi morţi în greşelile 
şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul 
lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care 
lucrează acum în fiii neascultării… dar Dumnezeu... măcar că 
eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună 

cu Hristos” (Efes. 2:1-2, 4-5). Cel 
născut din nou devine om din 
casa lui Dumnezeu, devine o nouă 
zidire (Efes. 2:19-22). Dezbrăcarea 
de omul cel vechi, înnoirea în 
duhul minţii şi îmbrăcarea cu 
omul cel nou, după chipul lui 
Dumnezeu, de o sfinţenie şi 
neprihănire, pe care o dă adevărul, 
sunt deziderate pe care apostolul 
Pavel le consideră obligatorii (Efes. 
4:22-24). Apostolul Pavel continuă 
şi spune că „dacă este cineva în 
Hristos, este o făptură (zidire) 
nouă. Cele vechi s-au dus, iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi” 
(2 Cor. 5:17).

Aptitudinile unei persoane. 

Aptitudinile sunt de două feluri: aptitudini 
elementare şi aptitudini complexe. Aptitudinile 
elementare cuprind acuităţile – vizuale, auditive, 
tactile, cuprind anumite proprietăţi ale memoriei 

– ca volum, persistenţă, capacitatea de a reproduce ce ai 
înmagazinat.

Aptitudinile complexe sunt reprezentate de combinaţii 
ale aptitudinilor elementare de natură specială, ce 
privesc forme concrete de activitate, sau generale, ce 
sunt utile în toate domeniile de activitate. Aptitudinile 
complexe generale cuprind: spiritul de observaţie, 
capacitatea de a memora exact şi de a reproduce 
corect informaţiile, şi inteligenţa. Inteligenţa este un 
proces cognitiv, de cunoaştere, ce culminează cu gândirea. 
Inteligenţa înseamnă capacitatea intelectuală de a acţiona 
la un nivel superior. O inteligenţă performantă este aceea 
ce se exprimă prin capacitatea de învăţare cognitivă, dar şi 
capacitatea conceptuală, printr-o înţelegere în profunzime a 
problemelor şi rezolvarea celor mai dificile. Într-un înţeles 
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mai limitat, inteligenţa se identifică cu aptitudinea de a rezolva 
problemele ce apar în viaţă.

Aptitudinea reflectă diferite posibilităţi de acţiune, şi ea se 
demonstrează prin reuşita în activităţi. De aici şi calificativul 
care se obţine, de apt sau inapt, dotat sau nedotat, de 
capacitate sau incapacitate. Aptitudinea arată ce poate 
cineva, nu ce ştie el. De aceea se spune că inteligent este 
acela care extrage dintr-un minim de cunoştinţe, maximum 
de profit. Aptitudinea poate fi consolidată prin deprinderi 
noi, prin exerciţii, şi îmbogăţită cu noi cunoştinţe, şi se ajunge 
astfel la ceea ce se numeşte capacitate. 

La naşterea din nou, căpătăm alte deprinderi, deprinderi noi? 
Apostolul Pavel spune că Hristos ne-a făcut în stare de a avea 
aptitudini noi. Gândirea este schimbată, avem un alt mod de 
gândire: „Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim 

ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine 
de la Dumnezeu, care ne-a făcut în stare să fim slujitori ai 
unui legământ nou... ( 2 Cor. 3:4-6). 

Sfatul lui este de a ne deprinde şi să fim cei dintâi în 
fapte bune (Tit 3:14). Avem posibilitatea să exersăm, 
pe baza cunoştinţelor noi pe care le căpătăm din 
Cuvântul lui Dumnezeu? Omul cel nou, se înnoieşte, 

spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut (Colos.3:10). 
Ajungem la acea capacitate necesară unui presbiter în 
lucrarea de păstorire a sufletelor? Începem noi să ne 
asemănăm Marelui Păstor al oilor, să creştem treptat la 
statura plinătăţii Domnului nostru Isus Hristos? Sunt numai 
începutul întrebărilor pe care trebuie să ni le punem ca 
presbiteri ai Bisericii lui Hristos. Iar caracterul creştin este 
esenţial în această lucrare.  
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Informare de la Conferinţa 
Naţională BCER-UBCE

6-8 octombrie, Braşov

Prin harul Domnului, în perioada 6-8 octombrie, la 
Biserica Bartolomeu, Braşov, a avut loc conferinţa 
Bisericilor Creştine după Evanghelie cu tema „Omul 
lui Dumnezeu şi misiunea pentru Dumnezeu.”

• Ce înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu?

• Ce înseamnă să fii în misiune pentru Dumnezeu?

• Care este misiunea aceasta?

Tema biblică a fost susţinută în mai multe sesiuni, de către 
fraţii: Lew Worrad, Dany Box şi Mathew Kenedy, care au fost 
însoţiţi şi de Brian Worrad. Pe lângă cei 192 de fraţi din ţară 
am avut invitaţi din Moldova, Ucraina, Germania, Austria şi 
Anglia.

Ne bucurăm să vedem că sunt Biserici care doresc să pună în 
practică lucrurile bune învăţate. Dorinţa Comitetului Executiv 
este ca la nivelul Comunităţilor Zonale să fie o analiză cu 
toţi participanţii la acest eveniment şi să se pună în practică 
lucrurile învăţate care ajută la îmbunătăţirea vieţii Bisericilor 
creştine după Evanghelie.

Pe parcursul Conferinţei au avut loc şi sesiuni de lucru ale 
Consiliului Naţional. În cadrul acestor sesiuni s-au dezbătut 
probleme legate de actele de cult în cadrul BCER-UBCE, 
statutul persoanelor divorţate şi recăsătorite, precum 
şi probleme administrative legate de funcţionarea unor 
Comunităţi Zonale.

De asemenea, s-a făcut o analiză privind paşii 
parcurşi pentru acreditarea definitivă a Institutului 
Teologic Timotheus.

Reamintim că pentru o bună funcţionare a 
Institutului, pe lângă rugăciune este nevoie să motivăm 
lucrători din Biserici şi tineri să urmeze cursurile de pregătire 
oferite de Institut.

Aşa după cum obişnuim, în primul număr al revistei din 
fiecare an, se face o informare cu privire la suma rezultată 
din colecta naţională şi a proiectelor care au fost susţinute cu 
aceşti bani.

În prima duminică din luna octombrie sunt două evenimente 
care dorim să fie cunoscute de toate Bisericile creştine 
după Evanghelie: deschiderea anului universitar la Institutul 
Timotheus şi colecta naţională.

Pentru anul 2017 contribuţia rămâne 15 lei/membru/an, 
abonamentul la revistă 40 lei/an. De asemenea, la Uniune sunt 
disponibile calendare 2017 de 12 file la 7 lei/buc si de o filă la 
1 leu/buc.

Aşteptăm ca în cadrul Conferinţelor Zonale, participanţii de 
la Conferinţa Naţională şi Consiliul Naţional să facă informări 
mai ample cu privire la toate lucrurile petrecute la Braşov.

În numele Comitetului Executiv,
Dan MITrEA
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Informare privind acreditarea 
programului de studii  

Teologie Creştină după 
Evanghelie Pastorală

Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la 
oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. 

(2 Timotei 2:2)

Guvernul României, prin H.G. nr. 654 din 14 septembrie 2016, a acreditat programul de studii de licenţă cu 
specializarea Teologie Creştină după Evanghelie Pastorală, din cadrul Institutului Teologic Creştin după Evanghelie 
„Timotheus” din Bucureşti (ITT).

Acreditarea acestui program de studii a necesitat un efort susţinut din partea cadrelor didactice, a studenţilor, a 
personalului administrativ, a conducerii ITT, dar şi a Comitetului Executiv al Bisericii Creştine după Evanghelie din România – 
Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie (BCER-UBCE). 

Prin harul lui Dumnezeu, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a acreditat programul de 
studii cu calificativul ÎNCREDERE. În evaluarea sa, Consiliul ARACIS a constatat că ITT desfăşoară o activitate academică de 
bună calitate, conform standardelor actuale din învăţământul universitar, de aceea a acreditat programul de studii cu un număr 
maxim de 50 de studenţi/an, în condiţiile în care ITT a solicitat o cifră de şcolarizare mai mică, de 30 studenţi/an. 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a ajutat în această etapă şi dorim să-I dăm slavă şi prin activitatea noastră viitoare. Vă 
rugăm să susţineţi în rugăciune ITT pentru obţinerea acreditării instituţionale, care trebuie făcută în anul universitar 2016-
2017. Prin obţinerea acreditării instituţionale, ITT va putea organiza licenţa în cadrul Institutului. Vă mulţumim.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, ITT a organizat alegeri pentru ocuparea funcţiilor de conducere din cadrul 
Institutului, pentru legislatura 2016-2020. Ca rector, a fost ales conf. univ. dr. Ieremia RUSU, care a fost confirmat de către 
Consiliul Naţional al BCER-UBCE, în baza art. 73, alin. 1, lit. e, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Creştine 
după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie.

Prin concurs, a fost selectat ca decan lect. univ. dr. Teodor DOBRIN. Ca director de departament, a fost ales lect. univ. dr. 
Gheorghe DRAGOMAN. 

La propunerea rectorului nou ales, deviza sub care ITT îşi va desfăşura activitatea în continuare este: „Excelenţă pentru Cristos!”

 Ieremia RUSU
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CINCI CUVINTE 
ALE hARULUI
din Vechiul Testament

 Claudiu CÂRLESCU

   >>

Din punctul de vedere al 
perioadei în care trăim, 
la un nivel al teologiei 

populare, se spune că noi trăim 
acum în ceea ce se numeşte 
vremea (sau dispensaţia) 
Harului, aceasta fiind văzută 
ca începând odată cu venirea 

Domnului Isus pe Pământ şi 
durând până la momentul 

revenirii Lui. 
Această perioadă de 
timp îşi poate primi 

numele şi trăsăturile 
din textele biblice care 
aduc în atenţie un nou 

legământ între om şi Dumnezeu 
- unul al harului. Acest nou legământ - 

al harului - în general pare că este pus în antiteză cu un 
legământ al faptelor, prezentat în Vechiul Testament în 
ceea ce se poate numi vremea (sau dispensaţia) Legii (din 
timpul lui Moise până la venirea lui Ioan Botezătorul). 
După un studiu mai atent al Scripturii, însă, cele două 
legăminte, al Harului şi al Legii, pot fi văzute nu ca fiind 
contradictorii, ci venind unul în completarea şi împlinirea 

celuilalt şi anume harul împlineşte legea, prin Isus 
Hristos, iar legea este o etapă pregătitoare şi necesară 
pentru har. Scriptura afirmă această complementaritate:

…pentru că - lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea 
pământească o făcea fără putere - Dumnezeu a osândit 
păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina 
păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu 
a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în 
noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci 
după îndemnurile Duhului (Romani 8:3, 4).

Oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? 
Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, 
într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. Dar Scriptura 
a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată 
celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos. Înainte de 
venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru 
credinţa care trebuia să fie descoperită. Astfel, Legea 
ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi 
neprihăniţi prin credinţă. După ce a venit credinţa, nu 
mai suntem sub îndrumătorul acesta (Galateni 3:21-25).
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din Vechiul Testament

Sunt mulţi creştini care susţin că Vechiul Testament 
nu pune accent pe harul şi mila lui Dumnezeu, ci 
prezintă un Dumnezeu nemilos şi neîndurător. 
Această atitudine este periculos de asemănătoare 

cu erezia numită marcionism, susţinută de Marcion - un 
gnostic din anul 100 d.Hr. care făcea o distincţie eronată 
între Dumnezeul Vechiului Testament şi Cel al Noului 
Testament. De asemenea, sunt unii care sugerează ideea 
că Dumnezeu a arătat îndurare doar acelora care au trăit 
înainte de darea legii prin Moise. Ambele categorii de 
susţinători greşesc1. 

Niciun creştin din ziua de azi nu crede în doi Dumnezei 
– unul din Vechiul Testament şi unul din Noul Testament – 
însă, din păcate, mulţi vorbesc despre un Dumnezeu din 
Vechiul Testament ca fiind un Dumnezeu al judecăţii, al 
răzbunării, al Legii, regulilor, datoriilor, având foarte puţină 
dragoste şi lipsit de har, în timp ce Dumnezeul Noului 
Testament este unul plin de dragoste, har şi care nu are 
niciun fel de porunci şi judecăţi. Astfel de gândiri sunt cât 
se poate de eretice şi nebiblice.

Se pun însă mai multe întrebări: a fost prezent harul în 
Vechiul Testament? Cum au fost mântuiţi oamenii din toate 
timpurile? În planul lui Dumnezeu a fost, pentru perioada 
veche, o anumită „absenţă a harului” sau este de fapt o 
problemă a noastră, legată de revelaţia Sa succesivă către 
umanitate şi, în consecinţă, de înţelegere şi primire a 
harului? 

Cred că este util doar să trecem în revistă 
câţiva dintre termenii care arată spre harul şi 
îndurarea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, 
arătând astfel că Dumnezeu S-a descoperit 

ca un Dumnezeu al harului chiar în vremurile Vechiului 
Testament. Bineînţeles că discuţia asupra acestui subiect 
este cu mult mai vastă, iar termenii biblici din Vechiul 
Testament care Îl arată pe Dumnezeu ca fiind plin de har 
sunt mult mai mulţi şi diverşi, însă mă rezum la a aminti 
doar cinci dintre cei mai relevanţi, urmând îndemnul 
apostolului Pavel de a spune mai degrabă „cinci cuvinte 
înţelese, decât zece mii…” (1Corinteni 14:9):

Trebuie menţionat că, uneori, în limba română (în 
traducerea Scripturii de către Dumitru Cornilescu) atât 
termenul har din Vechiul Testament a fost tradus sub 
diferite moduri, cât şi alţi termeni care denotă prezenţa 
harului în Vechiul Testament, la fel, au fost traduşi sub 
diferite forme, în funcţie de context. 

Iată, aşadar, cinci termeni regăsiţi în textele Scripturilor din 
Vechiul Testament, împreună cu câteva exemple aferente, 
care arată spre un Dumnezeu plin de har, milă, răbdare, 
bunătate şi dragoste:
1 Coulter, Fred R., The Grace of GOD in the Old Testament, publicat pe 
www.cbcg.org 

(în lb. ebraică hen = har, favoare nemeritată)2 - tradus în 
limba română ca milă / îndurare / trecere:

Geneza 6:8 - „Dar Noe a căpătat milă înaintea 
Domnului.”

Psalmii 84:11 – „Căci Domnul Dumnezeu este un soare 
şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de 
niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.”

Ieremia 31:2 - „Aşa vorbeşte Domnul: «Poporul celor 
ce-au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie: Israel 
merge spre locul lui de odihnă»”.

Isaia 30:18 - „Totuşi, Domnul aşteaptă să Se milostivească 
de voi şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este 
un Dumnezeu drept. Ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în 
El!”

Zaharia 12:10 – „Atunci voi turna peste casa lui David 
şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de 
rugăciune şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care 
L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul 
lui fiu şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un 
întâi născut.”

(în lb. ebraică racham = milă, compasiune)3, tradus în limba 
română prin îndurare / îndurări:

Neemia 9:19 - „În îndurarea Ta fără margini, nu 
i-ai părăsit în pustie şi stâlpul de nor n-a încetat să-i 
călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze 
noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze.”

Psalmii 25:6 – „Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea şi 
bunătatea Ta, căci sunt veşnice.”

Psalmii 119:77 – „Să vină peste mine îndurările Tale, ca 
să trăiesc, căci Legea Ta este desfătarea mea.”

Plângerile lui Ieremia 3:22 – „Bunătăţile Domnului nu 
s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt”

Daniel 9:18 – „Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! 
Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre şi la 
cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu 
pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile 
noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.”

2 Cf. www.biblehub.com
3 Idem
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   >>

MILĂ

hAR



(în lb. ebraică er-ek ap-pa-yim = încet la mânie)4, tradus în 
limba română încet la mânie / îndelung răbdător:

Neemia 9:17 - „N-au vrut să asculte şi au dat uitării 
minunile pe care le făcusei pentru ei. Şi-au înţepenit 
grumazul şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să 
se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata 
să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în 
bunătate. Şi nu i-ai părăsit.”

Iona 4:2 - „S-a rugat Domnului şi a zis: «Ah! Doamne, nu 
este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara 
mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. 
Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, 
îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi că Te căieşti de 
rău!»”

Naum 1:3 - „Domnul este îndelung răbdător, dar de o 
mare tărie şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă 
în furtună şi în vârtej şi norii sunt praful picioarelor Lui.”

Psalmii 103:8 - „Domnul este îndurător şi milostiv, 
îndelung răbdător şi bogat în bunătate.”

Psalmii 145:8 - „Domnul este milostiv şi plin de îndurare, 
îndelung răbdător şi plin de bunătate.”

(în lb. ebraică has-ed = bunătate mare, credincioşie)5, tradus 
în limba română prin bunătate / îndurare / dragoste:

Geneza 24:27 - „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul 
stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea şi 
credincioşia Lui faţă de stăpânul meu! Domnul m-a 
îndreptat în casa fraţilor stăpânului meu.”

Psalmii 26:3 - „Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor 
mei şi umblu în adevărul Tău.”

Psalmii 36:7 - „Cât de scumpă este bunătatea Ta, 
Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor 
adăpost.”

Isaia 54:8 - „Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o 
clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste 
veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.”

Ieremia 31:3 - „Domnul mi Se arată de departe: «Te 
iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea 
Mea»”!

4 Cf. www.biblehub.com
5 Idem

(în lb. ebraică ahav = dragoste)6, tradus în limba română 
prin dragoste / iubire / alipire:

Deuteronomul 7:7 - „Nu pentru că întreceţi la număr 
pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a 
ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele.”

Deuteronomul 7:8 - „Ci pentru că Domnul vă iubeşte, 
pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut 
părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna 
Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui 
Faraon, împăratul Egiptului.”

Deuteronomul 10:15 - „Şi numai de părinţii tăi S-a alipit 
Domnul ca să-i iubească; şi după ei, pe sămânţa lor, pe voi 
v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi.”

Proverbele 3:12 - „Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, 
ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!”

1 Impăraţi 10:9 - „Binecuvântat să fie Domnul, 
Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de 
domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubeşte pentru 
totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să judeci 
şi să faci dreptate.”

După cum am văzut, pe scurt, de la început 
şi până la final, Vechiul Testament conţine 
numeroase referinţe ale harului şi îndurării 
lui Dumnezeu. Omul este mântuit şi susţinut 

doar prin meritele Domnului Isus Hristos. Chiar şi cei 
din Vechiul Testament, au fost mântuiţi prin acelaşi har 
al lucrării de la Calvar a Domnului Isus, jertfă ilustrată 
şi preilustrată prin nenumărate „umbre” de-a lungul 
Scripturii (Galateni 3:6-14).

Atunci când privim în succesiunea revelaţiei, întâi vedem 
„umbra” şi apoi realitatea: ceea ce a fost doar „umbră a 
bunurilor viitoare” (Legea, cf. Evrei 10:1) a fost, pe urmă, 
descoperit într-un mod superior în Hristos - împlinitorul 
Legii şi aducătorul Harului (cf. Ioan 1:17).

Nimeni nu poate smulge acest har de la Dumnezeu. 
Dumnezeu nu datorează har nimănui, nici milă, nici 
îndurare, nici bunătate şi nici dragoste şi, totuşi, El ni le 
oferă pe deplin.

Fie ca aceste cinci cuvinte ale harului să ne aducă pace în 
inimă şi să ne întărească încrederea în Dumnezeu!  

6 Idem

RĂBdARE

BUNĂTATE

DRAGOSTE
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   >>

În furtunile vieţii 
cu Domnul Isus

 Bogdan Emanuel RĂdUŢ

După o serie de învăţături exprimate prin pilde, la 
lăsarea serii, Domnul Isus se urcă, dinspre malul de 
răsărit, într-o corabie împreună cu ucenicii Săi (relatare 
regăsită şi la ceilalţi evanghelişti sinoptici: Matei 

8:23-27, Luca 8:22-25). Pe Marea Galileii apare o situaţie de criză 
(s-a stârnit o mare furtună – v. 37) ce ameninţa siguranţa corabiei 
(mai că se umplea corabia – v. 37) şi viaţa ucenicilor (pierim – v. 
38). Dar furtuna afecta şi pe alţii (împreună cu El mai erau şi alte 
corăbii – v. 36). În mijlocul acestei crize, evanghelistul notează o 
situaţie contrastantă: Domnul Isus dormea la cârmă, iar ucenicii 
erau panicaţi (v. 38). Astfel, textul ne revelează atât umanitatea 
Domnului Isus (dormea), cât şi divinitatea Lui (potoleşte furtuna). 

Experienţa ucenicilor poate fi o lecţie şi pentru credincioşii de 
astăzi, care se confruntă şi ei cu furtunile vieţii, ce vin neanunţate, 
nedorite şi neaşteptate. Fiecare călătorim pe marea vieţii şi ne 
confruntăm cu furtuni (probleme). Din textul nostru învăţăm ce se 
întâmplă când Domnul Isus este în barca vieţii noastre: 

În furtunile vieţii, problema 
mea este în controlul Lui

Ucenicii nu s-au aşteptat să apară o furtună puternică 
pe mare. Oricât de experimentaţi au fost ei, unii fiind 
pescari cu activitate şi oameni ai mărilor, furtuna i-a 
luat prin surprindere. Necazurile şi problemele vin 

întotdeauna neanunţate şi lovesc foarte tare. Deşi nu ne aşteptăm, 
acestea vin şi ne provoacă la un test pe care îl putem trece sau 
pica.

Ucenicii au fost depăşiţi de situaţie şi au apelat la Domnul Isus: 
Doamne, scapă-ne că pierim! (Matei 8:25). Era strigătul unor 
oameni disperaţi, care constată că Domnul Isus era singura lor 
soluţie de scăpare. Şi noi facem de cele mai multe ori la fel. Când 
vin încercările soluţia cea mai optimă este la ajutorul Domnului 
Isus. Dar nu întotdeauna este şi prima noastră opţiune. Iniţial 
încercăm să rezolvăm singuri situaţiile cu care ne confruntăm. 
Dar, doar renunţând la independenţa noastră avem siguranţa că 
totul este în controlul Lui. Pentru că de cele mai multe ori, tocmai 
independenţa aceasta a noastră limitează intervenţia Domnului 
Isus. Iar când avem situaţii de cârtire sau reproş la adresa Lui, că ne 
simţim abandonaţi, de fapt eul nostru este de vină.

Marcu 4:35-41

PE CALEA CR
ED

IN
ŢEI

Calea Credinţei, nr. 409, septembrie - octombrie 2016   15



În furtunile vieţii, problema 
mea devine problema Lui 

Nu ne spun clar evangheliştii, dar credem că până 
să-L trezească pe Domnul Isus, ucenicii s-au 
confruntat singuri cu furtuna. În activitatea lor de 
pescari, unii dintre ei sigur mai avuseseră parte 

de furtuni şi ştiau ce să facă. Aveau experienţă, mai trecuseră 
pe acolo. Numai că de data aceasta furtuna era prea 
puternică pentru eforturile lor. Şi noi ne chinuim de multe 
ori să rezolvăm singuri problemele cu care ne confruntăm, 
dar atunci când ne depăşesc trebuie, mai devreme sau mai 
târziu, să ne declarăm înfrângerea. Aceasta au făcut şi ucenicii, 
apelând la Domnul Isus. Cât timp credem că noi suntem 
cineva şi putem face ceva, nu vom rezolva nimic. Poate 
doar ne vom amăgi cu soluţii temporare, dar fără liniştirea 
furtunilor. 

Din momentul trezirii Sale, Domnul Isus ia problema în 
propriile mâini. De acum problema lor devenise problema Lui. 
Când îi încredinţăm Lui problemele cu care ne confruntăm, 
devin ale Lui şi El oferă soluţiile cele mai bune. Ca Unul cu 
autoritate şi putere, are şi soluţiile necesare în orice situaţie 
şi pentru orice situaţie cu care ne-am confrunta. Dar trebuie 
să-i lăsăm toată problema ca El să ne ofere soluţia completă. 
Oamenii ar vrea segmentar, acestea le rezolvăm noi, pe 
acestea să le rezolve El. Dar nu merge aşa. Noi ne facem rău 
singuri, prin acest mod de gândire. Dar, să recunoaştem, e o 
gândire comună şi umană. 

În furtunile vieţii, problema 
mea primeşte rezolvarea Lui 

Oricât s-au chinuit singuri cu furtuna, ucenicii nu 
au rezolvat nimic. La o situaţie care-i depăşea 
pe aceştia, Domnul Isus a spus doar trei cuvinte 
(v. 39). Aceasta este puterea Lui, nu-i ia mult 

să rezolve problemele noastre. Nouă ne ia uneori mult să 
le încredinţăm Lui şi să-L lăsăm pe El să lucreze. Aici apare 
lucrarea Duhului Sfânt de zdrobire a eului nostru.  

Ceea ce pe noi ne doboară, pe Dumnezeu Îl face să-şi arate 
bunătatea şi îndurarea Sa. Nu există furtună şi situaţie în 
viaţa noastră pe care Dumnezeu să nu poată să o rezolve. 
Dar El vrea s-o rezolve potrivit cu voia Sa, nu cum ne-am 
gândi sau dori noi. De multe ori nu ne abandonăm în mâna 
Domnului, lăsându-L pe El să lucreze, tocmai pentru că vrem 
să rezolvăm problema independent. Ne e oarecum teamă, 
uneori, de soluţia lui Dumnezeu. Dar soluţia lui Dumnezeu 
este întotdeauna cea mai bună pentru noi, indiferent de 
situaţia cu care ne confruntăm. Iar intervenţia Domnului Isus 
a produs uimire ucenicilor: Cine este Acesta..? (v. 41).   

***

Toţi cei trei evanghelişti sinoptici încheie naraţiunea aceasta 
în acelaşi mod, evidenţiind faptul că numai Dumnezeu poate 
da pace şi linişte copiilor Săi în furtunile vieţii: s-a făcut o 
linişte mare (Matei 8:26), s-a făcut o linişte mare (Marcu 4:39), 
s-a făcut linişte (Luca 8:24). Acalmia de după furtună nu a 
fost doar pentru ucenici, ea a fost la fel de valabilă şi pentru 
celelalte corăbii de pe mare.  

Ca să înfruntăm biruitor furtunile vieţii trebuie să-L avem pe 
Domnul Isus în barca vieţii noastre şi să-L lăsăm să conducă 
viaţa noastră. Doar El ne poate duce la liman! Domnul sigur 
ştie cu ce ne confruntăm, iar El este acolo ca să ne dea pace 
şi linişte. Cu Domnul Isus suntem în siguranţă! Nu trebuie 
să ne confruntăm singuri cu problemele vieţii, putem apela 
oricând la ajutorul Domnului Isus şi să-L lăsăm pe El să le 
rezolve, fie direct, fie dându-ne înţelepciunea necesară în 
rezolvarea lor. 

Orice intervenţie a Domnului în viaţa noastră ne arată mila 
Sa, iar noi nu ne putem lăuda că am făcut ceva singuri. Uneori 
îşi amână intervenţia directă tocmai pentru a zdrobi orice 
idee de implicare umană. Un salvamar nu sare să salveze 
pe cineva de la înec când acesta se zbate, ci când vede că îi 
slăbesc puterile. Sunt situaţii când Dumnezeu ne lasă să ne 
zbatem singuri până la epuizare, tocmai pentru ca atunci când 
intervine să se vadă clar gloria şi bunătatea Lui. El să iasă în 
evidenţă şi nu noi. Şi să nu uităm că locul Domnului Isus este 
la cârmă, la punctul de comandă, şi trebuie să-L lăsăm pe EL 
să conducă viaţa noastră!  

Când furtunile vieţii 
Bat cu-avânt în tine az’, 

Când corabia ia apă 
Şi când lacrimi curg pe-obraz,

Când necazul şi-ncercarea 
Vin aşa neanunţat, 

Şi când vezi că te doboară 
Valurile ce te bat,

Când găseşti că n-ai scăpare 
Şi te-afunzi mai la adânc, 
Oh, ridică-ţi ochii-n zare 
Şi priveşte ca un prunc.

El e-acolo să te scape, 
Şi să-ţi vină-n ajutor,  

Căci doar El e Domnul care 
Este şi-astăzi Salvator.

Uită-te cu luare aminte, 
Priveşte ţintă către El, 

Iar când barca ta se zbate 
Nu te agita defel.

Mergi la ajutorul Lui,  
Azi ai harul cel divin, 
Să ajungi în siguranţă 
La limanul cel sublim.
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Ca familie, suntem recunoscători lui Dumnezeu 
şi departamentului TAC care a iniţiat şi 
susţinut „Conferinţa pentru familii” de la 
Şelimbăr, în perioada 21-25 august 2016.

Într-o lume în care valorile familiei sunt răsturnate, 
Dumnezeu ne-a făcut parte de câteva zile în care au 
fost reafirmate principiile fundamentale ale familiei: 
Geneza 2:2.
• Partenerul pe primul loc: „va lăsa omul...”
• Fuziunea sufletească: „se va lipi...”
• Unirea fizică: „se vor face un singur trup”.

Dumnezeu doreşte să avem căsnicii pline de vitalitate şi 
semnificaţie. O relaţie personală, autentică, dezvoltată cu 
Dumnezeu, aduce vitalitate în familie, care la rândul ei se 
răsfrânge ca o binecuvântare în Biserică.

Dumnezeu ne-a binecuvântat prin această Conferinţă şi 
ne întoarcem spre casă cu dorinţa de a dezvolta o relaţie 
profundă cu Dumnezeu, de a creşte în relaţia de familie, 
şi de a fi o binecuvântare pentru alte familii.

 Fam. Răducanu Titu & Tabita

Conferinţa pentru familii
şelimbăr, 21-25 august 2016

Invitaţia la tabăra pentru familii am primit-o cu scepticism, 
din diverse motive, însă după câteva discuţii avute cu 
anumiţi fraţi din biserică, părerea aceasta ni s-a schimbat, 
în acelaşi timp conştientizând că în domeniul familiei 

suntem neiniţiaţi.

Ajunşi în tabără, am fost primiţi cu căldură, echipa de 
organizare reuşind să îmbine într-un mod eficient timpul de 
studiu cu timpul liber, locaţia aleasă a fost extraordinară, iar 
vorbitorii, fraţi cu experienţă, au încercat să ne îndrume spre 
o căsnicie după voia lui Dumnezeu. Fratele Gigi Cosman şi 
fratele Ema Dobrin au împărţit subiectul familiei în mai multe 
sesiuni comune şi una separată, explicând detaliat subiecte 
ca: dragostea - temelia căsniciei, scopul familiei, rolurile 
partenerilor într-o familie, importanţa relaţiei spirituale a 
celor doi, raportarea corectă la relaţia intimă şi paşii spre un 
posibil divorţ. Conceptul de familie este mult mai profund 
decât îl ştiam noi, iar acum suntem bucuroşi că am înţeles 
acest lucru şi că putem să spunem acest mesaj şi altor familii. 

Am dori să mulţumim pe această cale tuturor celor 
implicaţi în această lucrare şi ne rugăm ca Domnul să dea în 
continuare binecuvântare pentru organizarea unor astfel de 
evenimente. Ne-ar plăcea să mai participam şi cu alte ocazii şi 
sperăm din toată inima ca ceea ce am învăţat să aplicăm zilnic 
în căsnicia noastră.

 Fam. Florea Alex & Raluca

Impresii personale:
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Coaliţia pentru Familie

Curtea Constituţională a României a avizat iniţiativa constituţională care defineşte căsătoria ca uniunea dintre un 
bărbat şi o femeie CU UNANIMITATE de voturi!
Coaliţia pentru Familie: Solicităm Camerei Deputaţilor şi Senatului să dezbată proiectul de lege în procedură de 
URGENŢĂ! Comitetul de Iniţiativă pentru promovarea iniţiativei cetăţenilor de revizuire a Constituţiei României, 

împreună cu Coaliţia pentru Familie, salută decizia unanimă a Curţii Constituţionale.
Curtea a hotărât că propunerea legislativă, susţinută prin semnătura a 3 milioane de cetăţeni cu drept de vot ai României, 
prin care se doreşte ridicarea la rang de principiu constituţional a definiţiei căsătoriei din Codul Civil, îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de lege.
În condiţiile eliminării oricăror obstacole de constituţionalitate, legalitate şi procedură, responsabilitatea care revine 
Parlamentului României nu poate fi în nici un fel eludată. Iniţiatorii propunerii de revizuire solicită Senatului şi Camerei 
Deputaţilor să dezbată şi să adopte în procedură de urgenţă proiectul de lege, în aşa fel încât referendumul de revizuire să 
poată fi organizat la data alegerilor generale din 2016.
Considerăm că decizia Curţii este firească şi este o victorie a democraţiei autentice asupra ideologiei. Demersul nostru este 
unul democratic, întrucât legile, inclusiv Constituţia, trebuie să fie consistente cu valorile majorităţii cetăţenilor. De asemenea, 
propunerea de revizuire este conformă cu obligaţiile internaţionale asumate de România, în special cu Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului şi cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care protejează familia întemeiată pe căsătoria dintre 
un bărbat şi o femeie.
Căsătoria şi Familia sunt realităţi obiective, fireşti, verificate istoric, din care derivă definiţia lor legală: dreptul de a se căsători 
este un drept comun al bărbatului şi al femeii care pot întemeia în mod natural o familie, cu scopul naşterii şi creşterii de copii. 
Astfel, Familia este fundaţia societăţii umane şi a civilizaţiei. Este un adevăr simplu şi universal, fără de care „binele comun” nu 
poate fi conceput.

MIHAI GHEOrGHIU
Preşedintele Comitetului de Iniţiativă

dECIZIA nr. 580 din 20 iulie 2016 
asupra iniţiativei legislative 
a cetăţenilor intitulată „Lege 
de revizuire a Constituţiei 
României”
Faţă de aceste prevederi, Curtea constată că a fost legal sesizată 
şi este competentă să se pronunţe asupra iniţiativei legislative 
a cetăţenilor de modificare a art. 48 alin. (1) din Constituţie. În 
exercitarea competenţei sale în acest cadru constituţional şi 
legal, Curtea verifică:

• întrunirea numărului minim de susţinători pentru 
promovarea iniţiativei, prevăzut la art. 150 alin. (1) din 
Constituţie (500 000 de cetăţeni cu drept de vot, precum 
şi respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul 
Bucureşti, prevăzute de art. 150 alin. (2) din Constituţie 
(cetăţenii ce iniţiază revizuirea să provină din cel puţin 
jumătate din judeţele ţării/cel puţin 20.000 de semnături 
de susţinere în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul 
Bucureşti); verificarea are în vedere şi condiţiile pe care 
Legea nr. 189/1999 le impune, în privinţa publicării iniţiativei 
legislative cetăţeneşti şi a atestării listelor de susţinători;

• caracterul constituţional al propunerii legislative 
ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor, aşadar respectarea 
limitelor revizuirii prevăzute de art. 152 din Constituţie.

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii 

Decide

Constată că iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege 
de revizuire a Constituţiei României” îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de art. 150 şi art. 152 din Constituţie.

Decizia se comunică iniţiatorilor revizuirii, precum şi 
Preşedintelui Senatului, şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 iulie 2016.

Este evidentă, deci, componenta biologică ce a fundamentat 
concepţia legiuitorului constituant în privinţa căsătoriei, fiind fără 
îndoială că aceasta a fost privită ca uniunea dintre un bărbat 
şi o femeie, câtă vreme numai dintr-o astfel de uniune, 
indiferent dacă este în căsătorie sau în afara ei, se pot 
naşte copii.  
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Centrul Creştin  
de Îngrijire Bătrâni CASA SIMEON

Stimaţi fraţi,

Vă comunicăm faptul că dorim completarea colecţiei revistei Calea Credinţei, cu următoarele numere care 
ne lipsesc:

• Anul 1949 – Ianuarie

• Anul 1950 – Aprilie – Iunie, Iulie – Septembrie

• Anul 1951 – Ianuarie – Martie, Aprilie – Iunie, Iulie – Septembrie, Octombrie – Decembrie 

• Anul 1953 – Iunie – Septembrie 

• Anul 1954 – Ianuarie - Iunie

• Anul 1959 – Ianuarie – Februarie, Septembrie – Decembrie

• Anul 1960 – Ianuarie – Februarie, Martie – Aprilie, Mai – Iunie, Iulie – Decembrie 

Rugămintea noastră este ca aceia dintre dumneavoastră care doresc să doneze numerele de mai sus, să le 
trimită pe adresa Uniunii: Şos. Andronache 60A, Sector 2, 022527, Bucureşti.

Centrul Creştin de Îngrijire Bătrâni CASA SIMEON, ce funcţionează în localitatea Răchiţi Botoşani, apărut prin grija 
Fundaţiei Umanitare Operaţiunea Dragostea Frăţească Botoşani, este un Centru Rezidenţial de tip hotelier, cu 
aspect strict caritabil. Acesta oferă bătrânilor membri din Bisericile Creştine după Evanghelie, aflaţi în situaţii sociale 
dificile şi în imposibilitatea de a fi îngrijiţi de familie, o îngrijire completă şi asistenţă spirituală specifică, în condiţiile 

cele mai optime, în limita locurilor disponibile. Asistenţa oferită bătrânilor este acordată prin personal creştin cu pregătire de 
specialitate. 

Pentru relaţii şi condiţii de acceptare accesaţi www.casasimeon.ro, pagina facebook „Casa Simeon”, sau telefon 0745893313 , 
0744357197, 0374617790 fix.

ANUNȚ
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Botez la Biserica din Balinţi

Botez la Biserica Nr. 1 din Craiova

Botez la Biserica din Livezi

Botez la 
Biserica din 

Scrioaştea  
jud. Teleorman

În data de 04 septembrie 2016, în Biserica Creştină după Evanghelie ,,Harul”din satul Balinţi, com. Havîrna, jud. 
Botoşani, a fost o atmosferă de sărbătoare şi bucurie. O tânără de 18 ani a mărturisit credinţa în Domnul Isus ca 
Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul ei personal, fiind botezată.

La această sărbătoare, în prezenţa unui numeros public, au slujit din cuvânt, fraţii : Toader Iepure, Titi Vrăbioru şi 
Dan Fodor. Familia fratelui Relu Cazacu au slujit Domnului prin cântări spre slava Lui. Ne rugăm ca binecuvântarea lui 
Dumnezeu să fie peste lucrarea din această biserică şi din această localitate.

 Maricel GROSU

În seara duminicii de 04 septembrie 2016 la Biserica Nr. 1 „Betel” Craiova, 12 persoane au primit botezul nou 
testamentar (şase din adunarea locală, trei din Dâlga, două din Bratovoieşti şi una din Bădoşi). Mesajele biblice au 
fost ţinute de fraţii Teofil Badea (Deva) şi Dan Florescu (Craiova 2), iar actul botezului a fost oficiat de fraţii Bădiţă 
Niţă şi Cătălin Capac, din adunarea locală. La eveniment sala adunării s-a umplut, încât s-a ocupat şi curtea. 

Domnul să-şi binecuvânteze lucrarea Sa cu propăşire!

 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Duminică,18 septembrie, în Biserica Creştină 
după Evanghelie din localitatea Livezi, judeţul 
Bacău a fost o zi de mare bucurie. Trei 
persoane au făcut mărturia unui cuget curat 

înaintea lui Dumnezeu şi înaintea multor martori, fiind 
botezate.

În cadrul programului, tinerii Bisericii Creştine după 
Evanghelie din Roman au lăudat pe Domnul prin cântări 
şi poezii. La mesaj au slujit fraţii presbiteri: Bogdan 
Chiţescu, Traian Dominte şi Dorin Gavril, fiind susţinuţi 
de fraţi din biserica ,,Filadelfia”Bacău.

 Pavel MANEA
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Botez la Biserica din Paşcani

Botez la Biserica din Tărcaia

Botez la Biserica din Târnăveni

Duminică 21 august 2016, în Biserica Creştină 
după Evanghelie din Paşcani,  au primit 
botezul nou-testamentar poruncit de 
Domnul Isus, 19 tineri, mărturisind astfel “un 

cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus 
Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a 
înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile.” 
(1Petru 3:21b, 22).

Mesajul Evangheliei a fost vestit de către fratele NELU 
PRODAN din Suceava, punând accent pe semnificaţia 
şi importanţa botezului. Alături de noi, la această 
sărbătoare, au fost mulţi prieteni printre care şi  
profesori şi colegi de clasă ai tinerilor.

Ne rugăm ca Domnul să lucreze la inimile lor şi Cuvântul lui Dumnezeu să aducă mult rod în oraşul nostru şi 
Numele Domnului Isus să fie glorificat.

 Cornel SOHORIANU
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În data de 4 septembrie 2016, am avut o zi binecuvântată 
de Dumnezeu când 7 tineri au mărturisit credinţa lor în 
Domnul nostru Isus Hristos, prin botez nou testamentar la 
Biserica Creştină după Evanghelie Tărcaia, Jud. Bihor (biserică 

maghiară). 

Evanghelia a fost propovăduită de fr. Balogh Zoltán (Găneşti, jud. 
Mureş) şi fr. Görög Attila (Oradea, Jud. Bihor). La serviciul Frângerii 
pâinii cu fraţii nou botezaţi a citit din Cuvânt fr. Benedek Ioan 
(Tărcaia). Sala de rugăciune a fost plină cu fraţi din: Nuşfalău, Satu 
Mare, Oradea, Găneşti, fraţi baptişti din Biserică Baptistă –Tărcaia, 
Idrifaia (MS) şi numeroşi prieteni. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în inimile tuturor, ca evanghelia 
Lui semănată să aducă roade pentru slava Domnului. 

 Benedek ATTILA

În data de 25 Septembrie 2016 în Biserica Creştină după 
Evanghelie din Mun. Târnăveni, zona Târnavele, partea 
română, a avut loc un botez nou testamentar în care 
patru suflete şi-au mărturisit public hotărârea de a sluji 

lui Dumnezeu.

A fost o zi de sărbătoare şi binecuvântare!

 Emil MOGA
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Evanghelizare în 
judeţul Alba

Evanghelizare în judeţul Prahova

Data de 4 septembrie 2016 a fost o zi de 
sărbătoare şi mare bucurie pentru Biserica 
Creştină după Evanghelie din Văratec, jud. 
Suceava. Cinci tineri au declarat că „Al Tău pe 

veci voiesc să fiu Isuse preaiubit...” şi au primit botezul în apă.

Mesajul lui Dumnezeu pentru adunare a fost rostit clar 
şi cu folos de către fratele Ilie Potop. După botez noii 
membri împreună cu ceilalţi credincioşi au participat la 
Masa Domnului. La acest act a slujit din Cuvânt fratele Dan 
Mitrea.

Lăudat a fost, este şi va fi Dumnezeu.

 Dorin MITREA

Mulţumim Domnului că şi în anul acesta am putut să 
facem evanghelizare cu cortul în judeţul Alba. În perioada 
08-17 August am ajuns cu Evanghelia în localităţile: Câlnic, 
Ungurei, Şpring, Dobârca, Răchita şi Miercurea Sibiului. 
La aceste programe, copii şi adulţi au avut ocazia să audă 
Evanghelia şi să ia o decizie pentru viaţa lor, potrivit cu 
voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu că au fost 
persoane care au decis să-L primească pe Domnul Isus în 
viaţa lor.

 Pavel Dumitrache

În perioada 26- 28 August am avut trei seri de 
Evanghelizare la Bertea, judeţul Prahova. În fiecare seară au 
fost câte două programe unul pentru copii şi unul pentru 
adulţi. Cu ajutorul Domnului şi spre slava Lui, în aceste zile 
au lucrat Frâncu Adrian cu Frâncu Violeta (la programul 
pentru copii), Cristian Florea Daniel, Mincu Onisim, 
Dumitrache Pavel, Paul Williams, Ieremia Rusu şi alţii. Toată 
slava se cuvine Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos.

 Pavel Dumitrache

Botez la Biserica din Văratec
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Bucureşti,  
14-15 octombrie
Cu ajutorul Domnului, în data de 15 
octombrie, un număr de 31 de studenţi au 
absolvit Cursul de Predicare Expozitivă, 
zona Sud.

 Uniunea

Necrolog

TIMOTEIU MĂCEŞARU

La despărţirea de fratele

Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El! 
Psalmul 116:15

Iubitul Domnului, Timoteiu Măceşaru s-a născut în 
Nedelea – Prahova, la data de 2 aprilie 1938, şi a crescut 
ca unul din cei opt copii ai unei familii de credincioşi 
creştini după evanghelie.

După o copilărie şi-o adolescenţă petrecute în 
localitatea natală, fratele Timoteiu Măceşaru a încheiat 
legământ personal cu Domnul la vârsta de 19 ani. Deşi 
n-a avut posibilitatea să studieze pe cât ar fi dorit, 
Domnul l-a făcut priceput şi a devenit un bun meseriaş. 
Electrician autorizat de prestigiu (şi ulterior inventator 
cu certificat, din 1980), a fost „omul cu lumina” nu doar 
pentru aşezări, ci mai cu seamă pentru suflete şi duhuri, 
fiind un harnic şi curajos propagator al Cuvântului 
eliberator al Evangheliei, în pofida opreliştilor şi-n 
ciuda beznei, apăsării şi ameninţărilor comuniste. În 
acea perioadă grea şi cu puţine resurse şi posibilităţi 
materiale şi umane, dânsul a fost nu doar un viteaz de 
interior, ci a slujit cât a putut de mult întreaga zonă 
Prahova în care a ţinut sus Cuvântul vieţii şi a hrănit, 
încurajat şi zidit multe familii şi adunări frăţeşti.

Din anul 1987, fratele Titi s-a mutat cu toată familia în 
Bucureşti, cam în aceeaşi perioadă devenind membri ai 
adunării creştine după evanghelie din strada Isbândei. 
Dânsul a fost implicat de la bun început în tot ce a ţinut 
de învăţătura şi păstorirea comunităţii, fiind parte activă 
în propovăduirea Cuvântului de la amvon şi membru al 

sfatului de fraţi şi ulterior al comitetului de presbiteri. 
Mulţumim Domnului si fratelui Timoteiu pentru cei 
aproape 30 de ani de slujire în această postură!

Dânsul a fost un lucrător neobosit, harnic, direct şi 
discret, care s-a remarcat prin simplitate, concizie şi 
francheţe, străin de orice compromis sau standard 
dublu. A fost un om al Cuvântului, un frate credincios 
adevărului care a manifestat şi dragoste, un om al lui 
Dumnezeu care a trăit prin har, şi care a invocat, s-a 
alimentat, a predicat, a revendicat şi a recomandat 
constant harul, atât în relaţia cu Domnul pe verticală, cât 
şi în relaţia frăţească pe orizontală.

Dumnezeul oricărei mângâieri să întărească şi să susţină 
familia Măceşaru şi să ne dea fiecăruia puterea de a călca 
pe urmele înaintaşilor noştri care ne-au vestit Cuvântul 
– între care se înscrie şi fratele Timoteiu Măceşaru – în 
aşteptarea clipei binecuvântate când promisiunea Tatălui 
şi a Domnului Isus va deveni realitate şi vom fi pentru 
totdeauna cu Domnul şi cu toţi cei iubiţi de El... şi de 
noi!

Fie ca de Sus să ne vină călăuzirea şi puterea de a folosi 
bine timpul aşteptării revenirii Mântuitorului nostru – şi 
să fim o mărturie discretă, vie şi rodnică a puterii Învierii, 
aşa cum a fost şi fratele nostru Timoteiu Măceşaru.

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă întărească pe 
toţi!

 Cristi PAVEL
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