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un pas înainte pe
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Calea Credintei

Biserica Creştină după Evanghelie la 120 de ani

ÎNCOTRO?

„El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmaţi,
căci n-aţi mai trecut pe drumul acesta.” – Iosua 3:4

D

in când în când este benefic pentru oricine
să privească, într-o atitudine de mulţumire şi
recunoştinţă, la aceia prin care a primit Evanghelia,
la Adunarea unde a crescut, atât fizic cât şi
spiritual, la Cultul din care face parte.

Am participat la multe Congrese şi Adunări Generale de
credincioşi. Aproape în toate s-a (prea) accentuat invitaţia de
a cunoaşte şi păstra identitatea specifică Cultului sau Bisericii
respective. Până la urmă este o problemă în care fiecare
organizaţie trebuie să găsească echilibrul dintre identitatea
cultică şi cea evanghelică, având în vedere că (încă) există Alianţa
Evanghelică şi funcţionează Radio „Vocea Evangheliei” în mai
multe oraşe.
Privind însă la ceea ce înseamnă Biserica Creştină după
Evanghelie din România, la aproximativ 120 de ani de la prima
Adunare în limba română, am convingerea că suntem datori cu
toţii să ne luăm timp, în anii ce vin şi să privim mai cu atenţie
la ceea ce am fost şi la ceea ce suntem acum! Dar mai ales la
ce vrem să fim în anii ce vin, mulţi sau puţini, până la revenirea
Domnului Isus Hristos.
Totodată, cei 120 de ani trebuie văzuţi şi în contextul în care anul
acesta se împlinesc 500 de ani de la Reformă. Iar acest cuvânt
„reformă” am convingerea că este pe inima şi în mintea multor
creştini după Evanghelie.

Fiecare dintre noi, conform Statutului, suntem membri ai Bisericii
Creştine după Evanghelie din România, dar şi ai unei Adunări
locale. Dar mai presus de ele suntem parte a Bisericii lui Hristos!
Să mergem în toată lumea pentru Evanghelie, şi desigur pentru
Domnul Isus. Dar câţi dintre noi mai dorim aceasta? Înaintaşii
noştri au străbătut ţara în lung şi în lat, mergând pe jos, cu
căruţa, sau cu bicicleta. Mai avem astăzi în noi dorinţa de a merge
până acolo unde Evanghelia încă nu a ajuns? Să nu uităm că unul
dintre primii „fraţi” - Anthony Groves - a fost numit „părintele
misionarismului prin credinţă”.
În fond, ce ne lipseşte nouă, creştinilor după Evanghelie acum
în 2017? O stare, o atitudine pe care au avut-o înaintaşii noştri?
Dacă da, ce anume?
Am să menţionez în treacăt câteva aspecte pe care cred eu
că trebuie să le analizăm mai cu atenţie. Nu sunt într-o ordine
anume, pe priorităţi.
Ne dorim adunări cu duh de rugăciune, dar cât de mult mă rog
eu acasă? Cât te rogi tu? Cât cred sau crezi în puterea rugăciunii?

Cât de mult cred eu/tu în puterea rugăciunii, atât se va vedea şi
în serile de rugăciune! Prea multe adunări de rugăciune sunt reci,
serbede, fără putere, în care de cele mai multe ori ştim ce se va
ruga sora sau fratele? Nu cumva am stins duhul de rugăciune fără
să vrem prin faptul că motivarea pentru rugăciune o face cineva
care nu crede în puterea rugăciunii?
Am observat în multe adunări că unii fraţi care nu mai au
capacitatea de a predica duminica sunt „retrogradaţi” la motivarea
pentru rugăciune de joi seara. Rezultatul: de obicei, stingerea
duhului de rugăciune! Inimi reci şi ochi uscaţi! De prea multe
ori se vine la adunare ca la un program religios prestabilit, fără
teamă sfântă. Nu cumva avem nevoie în atitudinea noastră, de o
recuperare a sensului biblic de frică şi uimire înaintea Cuvântului?
Am copiat modelul altora de a-L „cinsti” pe Dumnezeu,
ridicându-ne în picioare la citirea Cuvântului. Ei acum renunţă, iar
unii dintre noi îl promovează.
Prea multe predici sunt fără „gust” şi plictisesc audienţa. Nu
au început şi nici sfârşit, nu provoacă la cercetare interioară,
pocăinţă şi înnoire.
Pereţii sunt plini de ceasuri – cel puţin unul să fie văzut de
predicator şi două pentru cei din sală.Venim la Adunare cu graba
în suflet şi tot aşa plecăm.
Prea mulţi nu mai sunt interesaţi de faptul că de duminică până
duminică nimic nu se petrece în viaţa lor. Aceasta se datorează şi
predicilor care nu „ating” inimile ascultătorilor.
Promovăm diversitatea în slujire, dar am uitat că suntem chemaţi
să fim una.Vorbim despre lucrare şi lucrători, dar ne rugăm
să-i susţină Domnul, în timp ce noi cheltuim nu puţini bani pe
plăcerile noastre. Îndemnăm pe bogaţi să fie generoşi, dar am
uitat dărnicia creştină. Cântăm fără pasiune şi fără bucurie,
de aceea cântările nu ne mai ating inima. Am dat la o parte
multe cântări duhovniceşti şi le-am înlocuit cu muzică creştină
contemporană, în care nu găseşti urmă de Hristos, credinţă şi
pocăinţă. Doar ceva despre Regele ce stă pe tron, mâini ce se
ridică spre cer şi genunchi ce se apleacă. Şi totul cu ritmuri ce
amintesc de muzica lumii.

EDITORIAL

Întrebarea este: reformă, trezire sau înnoire duhovnicească? „Nu
ne vei înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în
Tine?” Psalmul 85:6.

Ce mai reprezintă pentru mine sau pentru tine textul: „Ilie era un
om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu
plouă şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.” - Iacov 5:17?

Sunt acestea câteva probleme ale noastre astăzi în 2017? Dacă
da, ce trebuie să facem ca să corectăm, în linişte şi pace, acele
practici care ne îndepărtează, în opinia mea, încetul cu încetul,
de valorile Adunărilor Frăţeşti? Doar Dumnezeu are puterea
să schimbe inimile oamenilor; ei trebuie doar să spună ce au pe
inimă.

 Virgil ACHIHAI
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? Valentin GIUROIU

Epistola
către
Filipeni
Delalapremiu
gunoi
Serial 2017

SERIAL BIBLIC

Partea a IV-a

Neprihănirea dată de Dumnezeu
Filipeni 3:9 „NU având o neprihănire a mea… ci neprihănirea pe care o dă Dumnezeu”.

U

rmând linia prezentării drumului de la gunoi la premiu, din Filipeni capitolul 3, ajungem la importanta doctrină
a neprihănirii. Cunoaşterea şi câştigarea lui Hristos îi oferă credinciosului o nouă relaţie cu Dumnezeu, o
adevărată trambulină pentru efectuarea saltului calitativ spre premiul chemării cereşti.
Citind acest paragraf, s-ar părea că Pavel vorbeşte despre două feluri de neprihănire:
zz Neprihănirea mea
zz Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu
Pe linia argumentării lui Pavel şi în general a Noului Testament, înţelegem că, de fapt, lucrurile nu stau aşa, când
vorbim despre neprihănire şi că ne sunt prezentate:
zz Neprihănirea adevărată, dată de Dumnezeu, unică
zz Pseudo-neprihănirea mea, care, de fapt, nu există
>>
4
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P

entru a ne însuşi corect doctrina biblică despre
neprihănire, precum şi terminologia legată de aceasta,
este necesar să aprofundăm acest subiect în tot
materialul ambelor testamente şi să renunţăm la
orice opinie „a priori” pe baza căreia am înţeles greşit unele
componente ale doctrinei.
Tendinţa noastră firească este ca, atunci când medităm la
neprihănire, să considerăm că este vorba despre o viaţă fără
pată, fără păcat, fără abatere. Acceptând această înţelegere
a termenului original „dikaios”, ar însemna că acceptăm
prezenţa unor contradicţii în Biblie. Pe de o parte găsim
oameni despre care ni se spune că erau neprihăniţi (Avraam,
Lot, Iosif – soţul Mariei etc.) şi totodată, aflăm că nimeni nu
este neprihănit prin propriile eforturi (Romani 3:10). Cum
se împacă aceste afirmaţii şi care este abordarea corectă a
termenului de neprihănire?

Studiind şi alte traduceri în afara celei a lui Cornilescu,
avem deja mici chei pentru a înţelege mai bine care este
semnificaţia cuvântului. Noua Traducere în limba română redă
pentru cuvântul dikaios, tradus de Cornilescu cu neprihănire,
cuvintele dreptate, îndreptăţire, iar termenii aceştia se găsesc
şi în traducerile din alte limbi de circulaţie internaţională.
Înţelegem astfel mai bine ce semnificaţie are cuvântul dikaios,
care, trebuie înţeles dincolo de „absenţa păcatului”, „viaţă
fără păcat”, ci mai degrabă ca pe o stare de îndreptăţire în
care suntem socotiţi fără păcat. Este ceea ce susţine prorocul
Isaia în cap. 53:11 că „Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi
oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu”, cu explicaţia în
josul paginii că îi va îndreptăţi.

Pentru detalierea subiectului şi pentru înţelegerea mai bună a
acestuia, vom încerca să-l prezentăm în 4 subcapitole, astfel:
1. Neprihănirea mea
2. Neprihănirea dată de Dumnezeu
3. Modalitatea de a intra în posesia acestei neprihăniri
4. Neprihănirea dată de Dumnezeu – baza pe care se
clădeşte sfinţirea.

1. Neprihănirea mea

A

m arătat faptul că, întrucât noi nu putem cu
propriile puteri să realizăm o astfel de stare,
vorbind despre neprihănirea mea, vorbim de fapt
despre o pseudo-neprihănire, despre o nonneprihănire. Apostolul Pavel a abandonat această doctrină
pe care o îmbrăţişase în anii trăirii sub lege. „Nu având o
neprihănire a mea” spune el, pornind pe calea spre premiul
ceresc.

Această stare de lucruri devine şi mai evidentă atunci când
ne amintim de cuvintele apostolului Iacov (2:10) că acela
care „păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă,
se face vinovat de toate”. Cel care a dat Legea este unic,
suveran, iar încălcarea oricăreia dintre porunci este la fel de
gravă ducând la moarte. Cât de uşor a fost pentru Domnul
Isus să-l convingă pe tânărul bogat că, încălcând porunca
legată de iubirea pentru Dumnezeu, se prăbuşeşte tot
edificiul încrederii lui în neprihănirea proprie! O singură
cărămidă incorect aşezată într-o construcţie atrage după sine
consecinţe grave în ceea ce priveşte soliditatea lucrării.
În această privinţă trebuie să admitem că nu există „păcate
mari” şi „păcate mici” nu numai pentru că Cel ce a poruncit
este Acelaşi, dar şi pentru că în toate cazurile consecinţa este
aceeaşi şi anume moartea! A invoca o „ascultare parţială” nu
este altceva decât o auto-înşelare şi deci o mare pagubă (H.
Usher în articolul „Vinovat de toate”).
Încercarea de a ne câştiga o neprihănire proprie este
sortită eşecului pentru că ea nu are rădăcini adânci, în
interiorul nostru, dacă inima noastră nu a fost transformată
prin naşterea din nou, dacă acolo nu sunt izvoarele vieţii
(Proverbe 4:23). Pentru rezolvarea căderii lui, psalmistul
David (Psalmul 51) îi cere lui Dumnezeu mai întâi „o inimă
curată” şi pentru ca neprihănirea ce va urma să nu fie
efemeră, cere un „duh statornic”. Acest proces este clar
legat de naşterea din nou, de schimbarea inimii, de metanoia!
„Iudeu este acela care este Iudeu înlăuntru şi tăiere împrejur
este aceea a inimii, în duh” (Romani 2:29).

L

uptând cu propria neputinţă şi străduindu-se să
obţină neprihănirea proprie, M. Luther s-a călugărit şi
scria mai târziu: „dacă un călugăr ar fi câştigat cerul
prin practicile călugăreşti, sunt sigur că eu aş fi fost
îndreptăţit la aceasta, dar dacă aş mai fi continuat aşa, mi-aş
fi dus chinurile până la moarte.” Punctul de cotitură din viaţa
lui s-a petrecut atunci când un prieten credincios (Staupitz)
l-a ajutat să înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, să înceteze să
contempleze pedeapsa veşnică pentru încălcarea Legii şi să
privească la Isus!

SERIAL BIBLIC

Originalul în ebraică este „yasdik” şi celelalte traduceri
îl redau prin „justificare”. Sintagma „o stare după voia
lui Dumnezeu”, repetată în Ieremia 33:16, este o redare
mai fidelă, pentru înţelegerea noastră, decât termenul de
neprihănire, care vedem că sugerează absenţa păcatului şi nu
este cazul.

Încercarea de a deveni neprihănit prin împlinirea faptelor legii,
deci prin ascultarea de porunci sfinte, drepte şi bune (Romani
7:12) nu a dus la niciun rezultat şi dovedeşte doar faptul că
trăind „sub firea pământească, patimile păcatelor aţâţate de
Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade
pentru moarte.” (Romani 7:5). Nu putem ajunge la neprihănire
câtă vreme suntem în firea pământească ceea ce face ca să fim
pământeşti, vânduţi robi păcatului. Nici măcar evlavia moştenită
nu poate să ne confere neprihănire, aşa cum subliniază Pavel în
„autobiografia” lui spirituală din Filipeni capitolul 3.

Apostolul Pavel vede în încercarea nereuşită de a câştiga
neprihănirea, cauza pentru care Israelul a avut doar o „râvnă
fără pricepere”, „pentru că au căutat să-şi pună înainte o
neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe
care o dă Dumnezeu” (Romani 10:2-3).
>>
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T

ermenul de „neprihănire a lor înşişi” este echivalent
cu „neprihănirea mea” precum şi cu cei folosiţi de
Domnul Isus (Matei 5:20) respectiv „neprihănirea
cărturarilor şi a fariseilor” şi „neprihănirea voastră.”
În acest context, Domnul Isus pune o condiţie aparent greu de
îndeplinit şi anume „dacă neprihănirea voastră nu va întrece
neprihănirea cărturarilor şi fariseilor, nu veţi intra în Împărăţia
cerurilor!”.
Se ştie că, văzuţi în lumina Legii, erau farisei care se străduiau
să împlinească poruncile (vezi Iosif din Arimateia, Nicodim,
Gamaliel, Saul din Tars), dar, dincolo de aparenţe, ştim
că „nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.”
(Romani 3:20). Atunci cum ar putea un om obişnuit să aibă o
neprihănire care s-o întreacă pe a cărturarilor şi a fariseilor?
Răspunsul greşit la această întrebare a făcut un popor întreg
să nu ajungă la mântuire şi multe suflete, căutând neprihănirea
lor înşişi, au continuat să rătăcească.
În plus faţă de cerinţele Legii, Domnul Isus adaugă nişte
„supra-condiţii” care fac imposibilă respectarea lor: „aţi auzit
că s-a zis celor din vechime, dar Eu vă spun...!” (Matei 5) şi
repetă de 6 ori această condiţionare.

SERIAL BIBLIC

Există mulţi ucigaşi în închisorile lumii, există mulţi adulterini
şi divorţaţi blamaţi de o parte a societăţii, există persoane
care jurând strâmb au fost condamnate ca martori mincinoşi,
oameni care au dus ura până la crimă, dar câţi au fost
condamnaţi pentru că au ură în inimă, folosesc minciuna ca
unealtă zilnică de supravieţuire, nu-şi iubesc aproapele sau
îşi insultă fratele? Domnul Isus, venind cu „supra-condiţiile”
acestea, arată că cerinţele neprihănirii merg dincolo de
convenţiile sociale şi că, în firea pământească, omul care nu le
poate împlini este expus pierzării veşnice.
Ce este de făcut? Rămâne să alegem drumul lui Saul din Tars
şi, renunţând la „neprihănirea mea”, „neprihănirea noastră” să
căutăm adevărata neprihănire pe care o căpătăm în dar de la
Dumnezeu!

2. Neprihănirea dată de
Dumnezeu

Î

n economia mântuirii prin har, căpătarea stării de
neprihănire din partea lui Dumnezeu reprezintă
fundamentul, infrastructura pe care credinciosul îşi
clădeşte prin Duhul Sfânt edificiul unei vieţi de sfinţire
care culminează cu proslăvirea finală.
A înţelege modalitatea prin care intrăm în posesia acestei
adevărate neprihăniri înseamnă a face un prim pas în
câştigarea siguranţei mântuirii. „Lui îi datorăm faptul că, prin
credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem”
(Romani 5:2).
Fiind vorba de har, nu avem niciun merit în obţinerea acestei
neprihăniri. Nici poziţia socială, nici nivelul de educaţie, nici
faptele „făcute de noi în neprihănire”, ci doar îndurarea Lui,

6
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prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul
Sfânt (Tit 3:5), ne-au adus în această stare după voia Lui.
Alegerea prin har a marilor oameni ai credinţei din Biblie
ne confirmă această cale prin care Dumnezeu le conferă
neprihănirea. Nici poporul Israel n-a fost beneficiarul
binecuvântărilor pentru că ar fi avut vreun merit: „Să ştii dar
că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău
acea ţară bună ca s-o stăpâneşti, căci tu eşti un popor tare
încăpăţânat” (Deuteronom 9:6) şi repetă de trei ori această
apreciere în acest capitol.
Înţelegând bine acest adevăr, apostolul Pavel, pe drumul lui de
la gunoi la premiu din Filipeni capitolul 3, subliniază importanţa
câştigării neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Primele opt
versete ale capitolului ne arată non-valoarea unor lucruri cu
care se mândrea mai înainte, pentru ca din versetul 9 să ne
facă cunoscut adevăratul drum al înaintării spre desăvârşire.
În toată pledoaria lui, el trebuie să combată şi ereziile care
parazitaseră deja creştinismul şi, mai ales, confuzia strecurată
de iudaizatori. Un credincios (Phil Johnson) spunea că acest
pasaj este o fereastră spre sufletul apostolului, un rezumat al
autobiografiei lui. În acest text, el vrea să îi pună în gardă, atât
pe iudei cât şi pe neamuri, să nu repete greşelile pe care el le
comisese în încercarea de a fi plăcut lui Dumnezeu.
Religiile ne prezintă un sistem de reguli şi ritualuri pe care
doar împlinindu-le ajungem la mântuire. „Cine va face aceste
lucruri, va trăi prin ele” (Galateni 3:12), trecând credinţa pe
un plan secundar. Creştinismul ne învaţă că „cei ce primesc...
harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă..., printr-o
singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o
hotărâre de neprihănire” (Romani 5:17-18).
Observăm că prima mişcare o face Dumnezeu care,
excluzând orice merit al omului, oferă în dar o hotărâre de
iertare, urmând ca această hotărâre să fie primită în toată
plinătatea ei de către om.

D

octrina neprihănirii acordate prin har este parţial
descoperită în Vechiul Testament şi noi, cei ce
cunoaştem azi plinătatea acestei doctrine, găsim
în paginile din vechime mici ferestre care ne arată
că Domnul este Cel ce a dăruit adevărata neprihănire.
Când vorbeşte despre mântuirea viitoare a Israelului, Ieremia
ne aminteşte în două pasaje (23:6 şi 33:16) că unul din
numele specifice ale Domnului este „Domnul, neprihănirea
noastră” (Iehova – tsidkenu), iar Isaia în cunoscutul capitol 53
ne explică în detaliu mecanismul prin care „Robul Domnului
cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia
lui Dumnezeu” (versetul 11), adică într-o stare de neprihănire.
Lumina completă a mântuirii prin har şi deci a primirii
neprihănirii lui Dumnezeu se găseşte însă în Noul Testament.
O mahramă este îndepărtată, o perdea este ruptă, un zid este
demolat şi apostolul Pavel trece la demonstrarea valabilităţii
neprihănirii date de Dumnezeu.

E

xistă un moment în istoria lucrării de mântuire care
scoate în totalitate la lumină „arătarea” unei neprihăniri
necunoscute până atunci, moment pe care Pavel îl
numeşte „dar acum”: „Dar acum s-a arătat o neprihănire
pe care o dă Dumnezeu fără Lege – despre ea mărturisesc Legea
şi prorocii” (Romani 3:21). Din acest moment, omul trebuie să
înţeleagă că o nouă viziune despre câştigarea neprihănirii este
fundamentul unei stări după voia lui Dumnezeu.

Dumnezeu oferă neprihănire reală omului care o acceptă,
care recunoaşte că are nevoie de ea. Este un decret al
Suveranului, este un act juridic. Pentru a defini acest act,
apostolul foloseşte expresia „a socoti neprihănit” (vezi
Romani 3: 24, 26, 28, 30 şi capitolele 4,3, etc., Galateni
3:6). Traducerea românească nouă foloseşte expresia „a
îndreptăţi” iar traducerea ortodoxă foloseşte „a îndrepta”.
Cuvântul grec din original - dikaios - este tradus în aşa fel
încât să putem realiza că el exprimă un decret care vine din
afara persoanei, o declaraţie că acela care a fost implicat este
„drept” (dicţionar Strong), este aşa „cum ar trebui” (dicţionar
Thayer), este după voia lui Dumnezeu.
„Obsesia fariseilor pentru Lege are de-a face cu aspecte
exterioare şi ceremoniale. Ei se concentrau asupra lucrurilor
pe care le vedeau la alţi oameni, nu asupra a ceea ce poate
vedea doar Dumnezeu. În acest fel făceau confuzie între
standardele lor de comportament vizibil şi adevărata
neprihănire. Aveau încredinţarea că Dumnezeu îi va accepta
pentru că expuneau o faţadă de neprihănire. Acest lucru
îl credea şi Saul din Tars că, ascultând de Lege cât putea el
de strict, îi va conferi neprihănirea care să-l facă plăcut lui
Dumnezeu.” (Phil Johnson)

Primul aspect are în vedere strădania umană, este exterior,
urmează reguli şi ceremonii, este cenzurat de oameni
şi aşteaptă răsplata de la ei; celălalt aspect este darul lui
Dumnezeu, este interior, schimbă inima, este consecinţa harului
divin şi pregăteşte o răsplată în veşnicie. Întrebarea logică,
care reiese din acest raţionament şi la care Pavel doreşte
să răspundă este cum poate un Dumnezeu drept, posesor
al adevăratei neprihăniri să rămână neprihănit „şi totuşi să
socotească neprihănit pe cel ce crede” (Romani 3:26), de fapt
pe cel fără putere, păcătos, şi chiar vrăjmaş al Lui? (Romani 5).
Răspunsul ni-l dă Pavel care arată că răscumpărarea, plătirea
preţului pe care omul nu o poate face, stă în lucrarea
Domnului Isus care la vremea cuvenită a murit pentru
cei nelegiuiţi, a plătit în locul nostru şi ne-a împăcat cu
Dumnezeu! (Romani 5:6-11). În textul din Filipeni 3 el afirmă
că saltul de la neprihănirea proprie la cea dată de Dumnezeu
este făcut „din pricina lui Hristos” (versetul 7).
Dumnezeu ne-a iertat pentru că n-aveam cu ce plăti, iar
faptele noastre bune nu erau mai mult decât o „haină
mânjită” (Isaia 64:6).

Toate acestea au însemnat DRAGOSTE şi ea a fost arătată în
Fiul Său, a cărui neprihănire a fost transferată asupra noastră. 

(va urma)
În Domnul mi-am găsit PĂSTOR
Cu EL mi-e drumul mai ușor
Și nu duc lipsă de nimic
Din zori și până-n asfințit...
Îl simt cum vrea să mă dezmierde
Păscându-mă-n pășune verde;
Când e furtună și n-am tihnă
EL mi-e liman pentru odihnă!
Iar sufletul de-i obosit
Pe-un drum pe care-am rătăcit
Găsesc în EL oricând vigoare
Și iar mă duce pe cărare...

Psalmul 23
Valentin GIUROIU

Mereu EL vrea să mă îndrume
Iar când mă pierd îmi dă un nume
Chiar dacă sunt și zile-n care
Ne amintim că omul moare...
Prin Valea Umbrelor pășim
Ce va fi mâine nu prea știm
Dar când mi-e drumul tot mai greu
PĂSTORUL e sprijinul meu!
Și n-am motive să mă tem
Căci lângă mine pot să-L chem
Toiagul LUI e mângâiere,
Nuiaua - sursa de putere!
Se mai întâmplă peste ani
Să mai apară și dușmani
Atunci îmi vine-n ajutor
Același DREPT și BUN PĂSTOR...

SERIAL BIBLIC

Când soseşte momentul „dar acum”, Saul din Tars devine
apostolul Pavel, iar neprihănirea proprie este înlocuită cu
neprihănirea dată de Dumnezeu. Sunt două aspecte diametral
opuse ale neprihănirii, primul dintre ele nu duce la nimic, în timp
ce al doilea duce la viaţă veşnică.

C

ând Domnul Isus a plătit acest preţ, El nu l-a plătit
parţial şi a împlinit toate cerinţele Legii (C. H.
Spurgeon). Simon din Cirena a purtat un timp
crucea Lui, dar nu a fost pironit pe lemn, tâlharii
răstigniţi alături de El au fost răstigniţi, dar pentru propriile
păcate. Strigătul Lui „s-a isprăvit” este dovada faptului că
lucrarea de răscumpărare a fost dusă la bun sfârşit, iar
învierea Lui din ziua întâi a săptămânii consfinţeşte faptul că
preţul plătit de El în locul nostru a fost acceptat (Romani
4:25)... iar noi am fost socotiţi neprihăniţi.

Iar când puterile mă lasă,
M-așează lângă EL la masă
Dar nu-i o masă oarecare,
Ci este una de valoare...
Îmi dă un prânz îmbelșugat,
Ca pentr-un fiu de împărat E chiar adevărat festin
Iar mie-mi dă paharul plin...
Mi-e capul uns cu untdelemn
Și asta e pe veci un semn
Că BUNĂTATEA LUI va fi
Cu mine-n fiecare zi!
Aș vrea LOCAȘUL LUI să fie
Rezerva de credincioșie
Iar peste toți și peste toate
Belșug de zile-ndelungate!
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C ONC EPŢIA
DOMNULUI
I S U S
DESPRE
NEMURIREA
SUFLETULU I
„Isus a răspuns: «Adevărat
îţi spun că astăzi vei fi cu
Mine în Rai.»”
PE CALEA CREDINŢEI

LUCA 23:43
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P

robabil că mulţi dintre noi au întâlnit martori
ai lui Iehova sau adventişti de ziua a şaptea
şi au discutat cu ei despre învăţătura Sfintelor
Scripturi referitor la nemurirea sufletului.
Faptul că nici martorii lui Iehova, nici adventiştii nu
cred în nemurirea sufletului, ci susţin teoria nemuririi
condiţionate, îi poate bulversa pe unii credincioşi. Ce
spune Biblia despre acest subiect? Ce i-a spus Domnul
Isus tâlharului pocăit în Luca 23:43?
În tradiţia românească a traducerii Bibliei, promisiunea
Mântuitorului din Luca 23:43 făcută tâlharului pocăit a
fost înţeleasă şi tradusă ca referindu-se la sosirea în
Rai a sufletului tâlharului şi a Domnului Isus chiar în
ziua aceea. Iată câteva exemple de traduceri:
>>
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Tabelul 1
Traducerea

Luca 23:43

Noul Testament de la Bălgrad (1648)

„Atuncea zise Iisus lui: Adevărat zic ţie, astăzi cu Mine vei fi în raiu.”

Biblia de la Bucureşti (1688)

„Atunci zise Iisus lui: «Adevărat zic ţie, astăzi cu Mine vei fi în raiu».”

Biblia de la Blaj (1795)

„Şi au zis Iisus lui: «Amin, zic ţie, astăzi vei fi cu Mine în raiu».”

Biblia Nitzulescu (1922)

„Şi Iisus îi zise: adevăr zic ţie, astăzi vei fi împreună cu mine în raiu.”

Biblia Cornilescu (1924)

„Isus a răspuns: «Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.»”

Biblia Regele Carol II (1939)

„Ci Iisus i-a răspuns: Adevăr grăiesc ţie: astăzi vei fi cu mine în Rai.”

D

in tabelul de mai sus se poate observa că adverbul „astăzi” este legat de termenii care urmează, nu de cei care îl
preced. Cu toate acestea, unii susţinători ai nemuririi condiţionate, care nu cred în existenţa sufletului, au tradus
altfel acest verset. Iată, de exemplu cum este redat Luca 23:43 în Traducerea Lumii Noi (a Martorilor lui Iehova):
„Iar el i-a zis: «Adevărat îşi spun astăzi:Vei fi cu mine în Paradis»”.

Care traducere este corectă? Cum se traduce corect Luca 23:43?
Pentru a afla răspunsul trebuie să apelăm în primul rând la textul grecesc al Noului Testament. Iată cum redă Noul Testament
grecesc din 1550 al lui Stephanus (cunoscut ca Textus Receptus):
Tabelul 2

„Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.”

Totuşi, avându-se în vedere că pe vremea apostolilor nu se foloseau semne de punctuaţie, unii susţinători ai
nemuririi condiţionate pretind că virgula a fost adăugată ulterior de unii scribi care credeau în nemurirea sufletului. Prin
urmare lecţiunea aceasta nu reflectă textul original al Noului Testament.
Dacă într-adevăr pe vremea apostolilor nu s-au folosit semne de punctuaţie, nici pauze între cuvinte, toate cuvintele fiind
legate, formând un şir lung, aparent fără noimă, cel ce citea avea probabil o slujbă deosebit de grea. Trebuia să folosească
intonaţia corectă, să facă pauzele necesare între cuvinte şi să lege cuvintele în aşa fel încât acestea să aibă sens. De regulă,
cititorul trebuia să-şi folosească logica, intuiţia, experienţa şi alte cunoştinţe generale referitor la textul citit.
Iată ca exemplu Luca 17:5. Dacă în limba română nu ar exista semne de punctuaţie, nici pauze între cuvinte, Luca 17:5 în
traducerea Cornilescu ar arăta astfel:

PE CALEA CREDINŢEI

D

upă cum se poate observa, termenul astăzi (σήμερον) este precedat de virgulă, fiind legat de cuvintele care
urmează. Chiar şi în textul critic al Noului Testament grecesc, Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland),
termenul astăzi (σήμερον) este precedat de virgulă.

Tabelul 3
APOSTOLIIAUZISDOMNULUIMĂREŞTENECREDINŢA

D

acă observăm atent, acest text poate fi citit în două moduri, deşi una dintre aceste lecţiuni contrazice flagrant
mărturia internă a Evangheliei şi învăţăturile clare ale Domnului Isus. Iată cum ar citi un cunoscător al Evangheliei:
„Apostolii au zis Domnului: «Măreşte-ne credinţa!»” Un necunoscător ar putea citi astfel: „Apostolii au zis
Domnului: «Măreşte necredinţa!»”.
>>
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P

rimul cititor, cunoscător al Evangheliei şi al învăţăturilor Domnului Isus, ar înţelege că silaba NE dinaintea termenului
CREDINŢA este de fapt pronume cu valoare posesivă („Măreşte credinţa noastră”), nu un prefix care adaugă
cuvintelor simple un sens negativ („Măreşte necredinţa”). Pentru primul cititor, faptul că ucenicii L-au rugat pe Domnul
Isus să le mărească credinţa era de la sine înţeles, avându-se în vedere că Mântuitorul Şi-a mustrat deseori ucenicii
pentru lipsa lor de credinţă (Marcu 4:40; Ioan 3:12; 4:48; 5:47 etc.).
Aşadar, chiar dacă textul ar putea fi citit şi altfel, cititorul cunoscător al Evangheliei este îndreptăţit să-l citească doar într-un
singur fel.
Aici se impune să menţionăm necesitatea verificării dovezilor externe şi a dovezilor interne ale textului. Dovezile interne au
de a face cu mărturia internă a textului (în cazul nostru, Evanghelia după Luca), iar dovezile externe au de a face cu modul în
care a fost perceput şi redat un text biblic în diverse manuscrise ale sale în primele secole ale erei creştine.

Dovezile externe
Dovezile externe privitoare la Luca 23:43 în favoarea celor ce nu cred în nemurirea sufletului sunt puţine la număr, după cum
se poate vedea în tabelul de mai jos:
Tabelul 4
Dovezile externe (Luca 23:43)

Motivul

Marcion* şi maniheiştii* au eliminat Luca 23:43 din
manuscrisele lor ale Evangheliei după Luca.
*Marcion (100-160 e.n.) a fost întemeietorul unui curent
creştin cu influenţe gnostice cu mare răspândire în secolul al
II-lea.
*Maniheismul susţinea dualismul radical ontologic între cele
două principii eterne, Binele şi Răul, care se opun, în cursul
istoriei, într-o confruntare fără sfârşit.

PE CALEA CREDINŢEI

Traducerea Lumii Noi (a Martorilor lui Iehova, 2006):
Iar el i-a zis: «Adevărat îţi spun astăzi:Vei fi cu mine în
Paradis».

Cuvintele Domnului Isus erau considerate o dovadă prea
puternică în sprijinul imaterialităţii sufletului, teză pe care
Marcion şi maniheiştii n-o puteau accepta, avându-se în
vedere concepţiile lor gnostice dualiste.

După astăzi au fost adăugate două puncte (:) pentru a susţine
teza nemuririi condiţionate sau a mortalităţii sufletului. Astfel,
Domnul Isus nu-i spune tâlharului când va ajunge în Paradis.

Dovezile externe privitoare la Luca 23:43 în favoarea celor ce cred în nemurirea sufletului sunt numeroasele manuscrise
greceşti ce constituie textul majoritar al Noului Testament precum şi primele traduceri ale Bibliei din era creştină (Peshitta
arameică şi Vulgata latină).
Tot aici ar putea intra şi numeroasele traduceri în limba română citate în Tabelul 1.
Tabelul 5
Dovezile externe (Luca 23:43)

Traducere

Textus Receptus (1550):
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον
μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

Şi i-a zis Iisus: Adevărat îţi spun, astăzi cu mine vei fi în Paradis.

Peshitta arameică (Noul Testament, sec. II e.n.):
0sydrpb 0wht Ym9 0nmwyd Kl 0n0 rm0 Nym0 (w4y hlrm0 I-a zis Ieşua: Adevărat îţi spun că astăzi cu mine vei fi în Paradis.
Vulgata lui Ieronim (sec. III-IV e.n.):
Et dixit illi Jesus: Amen dico tibi: Hodie mecum eris in
paradiso.

Şi i-a zis Iesus: Adevărat îţi spun: Astăzi cu mine vei fi în Paradis.

Din tabelul de mai sus reiese foarte clar că dovezile externe înclină în favoarea celor ce cred în nemurirea sufletului şi înţeleg
Luca 23:43 în accepţiunea creştină conservatoare.
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Dovezile interne

Î

n privinţa dovezilor interne, trebuie să privim la mărturia
internă a Evangheliei şi la învăţăturile clare ale Domnului
Isus referitor la nemurirea sufletului. În cazul acesta,
contextul larg al versetului 43 din Evanghelia după Luca are
un cuvânt greu de spus.

Luca 20:27-39 este un pasaj concludent cu privire la concepţia
Domnului Isus relativ la nemurirea sufletului. Acest incident a
fost fără îndoială relevant pentru cititorii greci (destinatari) ai
Evangheliei după Luca. Chestiunea învierii trupului era foarte
importantă în filozofia greacă (vezi Faptele Apostolilor 17 şi
1 Corinteni 15).
Oponenţii Domnului Isus din acest pasaj au fost saducheii.
Aceştia erau bine-educaţi, sofisticaţi şi bogaţi. Ei nu credeau nici
în înviere, nici în duhuri, nici în îngeri (cf. Faptele Apostolilor
23:8), pe când fariseii le mărturiseau pe toate acestea. Saducheii
erau, aşadar, o partidă aparte, formată din preoţi cu o concepţie
materialistă despre lume şi viaţă. Ei nu acceptau decât Pentateuhul
şi respingeau orice avea de a face cu supranaturalul. Prin urmare
nu credeau nici în nemurirea sufletului.
Domnul Isus le corectează înţelegerea greşită pe care o aveau cu
privire la înviere, apelând la singura Scriptură pe care o acceptau:
Pentateuhul. „Dar că morţii învie, a arătat însuşi Moise, în locul
unde este vorba despre «Rug» când numeşte pe Domnul:
«Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui
Iacov». Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al
celor vii, căci pentru El toţi sunt vii” (Luca 20:37, 38).

PE CALEA CREDINŢEI

Implicaţia cuvintelor rostite de Domnul Isus este următoarea:
Dacă Avraam, Isaac şi Iacov nu ar fi continuat să existe, Dumnezeu
nu ar mai fi putut spune că este Dumnezeul lor, ci doar că a fost
Dumnezeul lor. Însă pentru Dumnezeu „toţi sunt vii”.

A

cest pasaj confirmă citirea utilizată de creştinii din
primele veacuri privitor la Luca 23:43. Ei au înţeles
promisiunea pe care Domnul Isus i-a adresat-o
tâlharului pocăit că aveau să se reîntâlnească în
Rai chiar în ziua aceea. Prin urmare, moartea fizică este
doar o despărţire temporară a sufletului de trup. Conform
Luca 16:19‑31, sufletul celui mântuit aşteaptă în Rai („sânul
lui Avraam”) Învierea, în fericire, iar sufletul celui nemântuit
aşteaptă Învierea în iad („Locuinţa morţilor”), în chinuri. Prin
urmare, după moarte sufletul omului nu încetează să existe, ci
se regăseşte într-o stare intermediară, unde aşteaptă Învierea.
Acest adevăr este susţinut şi de Luca 23:43.
Cei ce nu vor să accepte adevărul revelat al Scripturii vor
încerca să răstălmăcească textul sacru spre propria pierzare.
Domnul i-a promis tâlharului că îl va revedea în Rai chiar în acea
zi în care amândoi au murit. Aceasta este o încurajare şi pentru
noi că în ziua în care vom muri Îl vom vedea pe Domnul, iar El
ne va spune: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în
puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria
stăpânului tău!” (Matei 25:32; cf. Luca 19:17). 
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Personalitatea
presbiterului
„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

Caracterul sfânt

PE CALEA CREDINŢEI

comportament, în ideile sale şi în acţiunile sale. Se
observă cele trei domenii în care se manifestă aceste însuşiri
psihico-morale: în plan personal, în plan ideatic şi în
planul acţiunilor sale.

12

Caracterul reprezintă latura relaţională şi valorică a
personalităţii. De fapt, în limba greacă, caracter înseamnă
pecete, tipar. Este aşa numita „fizionomie spirituală”, alcătuită
din trăsături spirituale ce se evidenţiază în cadrul relaţiilor
sociale ale individului, dar şi în activitatea sa.

Partea a II-a
tudiind personalitatea umană, în general, am văzut
cele trei domenii ale acesteia: temperament,
aptitudini şi caracter. Formarea personalităţii
umane are loc de-a lungul vieţii, necesitând deci, timp,
aşa cum şi naşterea din nou necesită un timp mai mult sau
mai puţin îndelungat.

Comportamentul unui individ îi descoperă caracterul
său. A caracteriza o persoană înseamnă a descrie trăsăturile
caracteristice ale sale. În sens larg, caracterul este modul
de a fi al persoanei respective, reprezintă ansamblul de
particularităţi psiho-individuale, realizează portretul psihic
al persoanei, ce apare sinonim cu personalitatea. Caracterul
însumează însuşiri sau particularităţi privind valorile după
care se conduce persoana respectivă, precum şi relaţiile ce
apar conform acestor valori.

Vorbind despre caracter, ne vin în minte câteva întrebări:
Ce este caracterul? Cum se formează un caracter? Fiecare
om are un caracter? De ce se spune despre unii că „n-au
caracter”? Cum se formează un caracter sfânt? Cum se
manifestă un caracter sfânt şi cum se recunoaşte el? Sunt
câteva întrebări pe care fiecare dintre noi ar trebui să ni le
punem, dar şi mai mult, să ştim şi să răspundem la ele.

În cadrul personalităţii, caracterul reprezintă, aşa cum s-a
menţionat mai sus, latura valorică şi relaţională, cuprinzând
un ansamblu de atitudini-valori. Cu alte cuvinte, caracterul
cuprinde valori după care se conduce persoana respectivă,
dar şi raportarea acesteia la cei din jur şi la sine însăşi.
Valorile pe care le are individul respectiv, determină
modul de relaţionare al acestuia.

Psihologia ne oferă o primă definiţie a caracterului uman:
„Caracterul reprezintă totalitatea însuşirilor psihice şi
morale ale unei persoane, însuşiri fundamentale, care
se manifestă, se evidenţiază, în modul personal de

Filozofii antichităţii erau preocupaţi de formarea
caracterului, dar cea mai mare parte dintre ei se raportau
numai la adevărurile naturale şi nu acordau credit revelaţiei
divine.
>>

S
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U

n renumit educator spaniol, Quintilian, sublinia
importanţa caracterului integru al educatorului,
în procesul de formare a caracterelor elevilor
săi. Educatorul va forma elevi care vor dori să-l
imite, şi chiar să-şi întreacă profesorul. Quintilian afirma
că „oratorul, fără caracter, duce la prostituarea oratoriei”,
adevăr valabil pentru unii predicatori ai zilelor noastre.

Cum se formează caracterul?

L

a formarea caracterului contribuie tot ceea ce ţine
de concepţia persoanei respective despre lume şi
viaţă (adică de credinţele sale), contribuie valorile pe
care le cultivă societatea în care trăieşte (valori care
depind de perioade de dezvoltare sau involuţie a societăţii, în
ceea ce priveşte valorile morale), cât şi modelele culturale
de comportament pe care le oferă societatea (nu întotdeauna
cele mai bune).
Caracterul creştin se formează începând cu momentul
naşterii din nou. Aşa după cum caracterul unei persoane
se formează în timp şi depinde de mai mulţi factori, aşa şi
caracterul creştin are nevoie de timp să se formeze. Are
nevoie de concepţia cristologică despre lume şi viaţă, are
nevoie de modelul caracterului perfect al Domnului
Isus Cristos, are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, care
conţine valorile necesare formării şi dezvoltării caracterului
creştin, are nevoie de lucrarea Duhului Sfânt, care, după
naşterea din nou, produce roada Duhului. Nu am greşi dacă
identificăm formarea caracterului cu procesul sfinţirii.

O

persoană poate fi caracterizată de modestie
şi generozitate, sau de dorinţa de putere
şi îngâmfare, de încredere în sine sau
neîncredere în sine, de încredere în oameni
sau neîncredere. Este necesar ca, în experienţele vieţii,
trăsătura dominantă de caracter să se evidenţieze faţă de
trăsăturile principale. De obicei, ajungem să cunoaştem cu
adevărat pe cineva, dacă îi cunoaştem trăsăturile principale
de caracter. Mai greu, însă, ajungem să pătrundem până la
înţelegerea factorilor dominanţi ai caracterului, sau ceea ce
constituie esenţa caracterului.

Unele trăsături caracteriale sunt încărcate de afectivitate şi
pot fi considerate ca sentimente generale - de exemplu: om
predispus la iertare, la toleranţă sau abuz. Caracterul poate
fi dominat de voinţă şi atunci acel caracter se poate defini ca
organizat spre moralitate de către voinţă.
Când se face un profil caracterial al unei persoane, adică o
încercare de stabilire a caracterului acelei persoane, trebuie
să se ţină cont de anumite elemente:
•

În primul rând, se aminteşte unitatea esenţială
a caracterului, această unitate evidenţiind un
comportament care nu se modifică în funcţie de
împrejurări.

•

Expresivitatea caracterului se realizează prin
dezvoltarea, în mod pregnant, a uneia sau câtorva
trăsături caracteristice.

•

Originalitatea caracterului presupune autenticitate,
coerenţă şi forţă morală. Bogăţia caracterului constă
în multitudinea relaţiilor cu viaţă socială, relaţii cu ceilalţi
oameni, în medii diferite.

•

Statornicia caracterului este dată de faptul că
atitudinile şi trăsăturile caracteriale au o semnificaţie de
mare valoare morală, au o bază morală solidă.

•

Plasticitatea caracterului este evidenţiată în
capacitatea de restructurare a unor elemente ale
caracterului, a posibilităţii modificării lor în funcţie de
valorile morale şi spirituale.

•

Tăria de caracter reprezintă rezistenţa la acţiunile
contrare convingerilor, scopurilor şi sentimentelor de
mare valoare morală şi spirituală.

Încercând o comparaţie între componentele personalităţii
umane (temperament, caracter, aptitudine), precum şi a
relaţiilor dintre ele, se pot observa câteva aspecte interesante
în ceea ce priveşte raporturile caracter/temperament
şi caracter/aptitudine. Temperamentul este neutru din
punct de vedere al conţinutului socio-moral şi al semnificaţiei
umane. Caracterul are la bază valori după care se conduce
individul şi care se evidenţiază în relaţiile cu ceilalţi şi chiar
cu sine însuşi. Caracterul presupune existenţa judecăţilor de
valoare (binele şi răul), presupune responsabilitate morală,
dar şi o instanţă spirituală de control şi verificare, care
în cazul creştinului este Cuvântul scris, Biblia, şi Cuvântul
întrupat, Domnul Isus Hristos.

PE CALEA CREDINŢEI

Există multe trăsături de caracter care ar trebui luate în
consideraţie, dar pentru a caracteriza o persoană se are în
vedere două sau trei trăsături dominante de caracter, 1015 trăsături principale de caracter şi alte zeci sau sute de
trăsături secundare, slab exprimate. Trăsăturile de caracter
suferă o anumită ierarhizare, aşezate pe o anumită scară
valorică. Orice persoană are trăsături de caracter pozitive şi
trăsături de caracter negative. Dacă trăsăturile de caracter
negative predomină, se poate spune despre acea persoană că
„n-are caracter”, folosindu-se conotaţia negativă a aprecierii
caracterului. Există multe persoane cu un caracter bun, cu
trăsături pozitive de caracter, chiar dacă nu sunt născute din
nou. Dar caracterul acestora nu se poate numi un caracter
creştin, sau un caracter sfânt.

C

omponentele de bază ale caracterului cuprind
trăsături caracteristice, ca de exemplu
înţelepciunea, răbdarea, îngăduinţa,
tenacitatea, asprimea, ambiţia, neiertarea,
îndărătnicia, starea de neînduplecare, de certăreţ,
dărnicia, perseverenţa, zgârcenia, lăcomia, chibzuinţa,
răutatea, bunătatea.

Temperamentul produce o nuanţare a atitudinilor, trăsăturile
caracteriale exprimându-se diferit, în funcţie de temperament
(de exemplu, bunătatea, sinceritatea, iubirea, se exprimă
diferit, în funcţie de temperament).
>>
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Î

n ceea ce priveşte legătura dintre caracter şi aptitudine,
se cunoaşte faptul că aptitudinea se regăseşte în
activităţile desfăşurate şi se apreciază după rezultate,
în timp ce trăsăturile caracteriale constau în modul de
raportare la realităţile vieţii, inclusiv la activitatea proprie.
Aprecierea aptitudinii se face după calitatea executării
diferitelor activităţi, în timp ce trăsăturile de caracter se
apreciază după modul de raportare la acea activitate.

O persoană poate fi apreciată după aptitudine, de exemplu
este o persoană inteligentă, dar nu poate fi apreciată pozitiv
după atitudine - este arogantă! Sau o persoană care este
lipsită de talent, dar este apreciată pentru modestia ei.
Caracterul creştin are la bază credinţa într-un Dumnezeu
Creator şi Mântuitor; are la bază valorile spirituale ale lui
Dumnezeu, are un model comportamental în persoana
Domnului Isus Hristos, precum şi lucrarea Duhului Sfânt în
persoana care crede în Domnul Isus.

PE CALEA CREDINŢEI

Un scurt exerciţiu de evidenţiere a unor trăsături de caracter
ar fi benefic pentru o înţelegere mai bună a caracterului.
Trăsăturile pozitive de caracter sunt puse în opoziţie cu
trăsăturile negative, încercând să le definim numai pe cele
pozitive, aşa cum le prezintă unii cercetători:
•

Credinţa/Îndoiala - încrederea că acţiunile bazate pe
adevărurile biblice vor da rezultatele cele mai bune, chiar
dacă nu văd cum se va realiza aceasta.

•

Dreptate/Nedreptate - a-mi lua responsabilitatea
personală de a susţine ceea ce este curat, corect,
adevărat (şi nu ceea ce cred eu că este).

•

Bucurie/Amărăciune - a-mi menţine o atitudine corectă,
biblică chiar şi în situaţiile neplăcute.

•

Smerenie/Mândrie - a recunoaşte că realizările
personale vin de Sus, din darurile şi puterea date de Sus.

•

Înţelepciune/Prostie - a acţiona în diferite situaţii ale
vieţii dintr-o perspectivă care transcende circumstanţele
prezente.

•

Mulţumire/Lăcomie - a realiza faptul că adevărata
fericire nu depinde de condiţiile materiale.

•

Adevăr/Minciună - a câştiga încrederea viitoare prin
relatarea corectă a evenimentelor trecute.

•

Flexibilitate/Rigiditate - disponibilitatea de a-mi
schimba planurile sau chiar ideile, în acord cu adevărurile
biblice.

În acelaşi mod, se poate discuta despre iertare, sinceritate,
dărnicie, ascultare, ospitalitate, toleranţă, respect,
discernământ etc., în opoziţie cu contrariile lor.
Dacă ar fi să urmărim trăsăturile de caracter ale Domnului
Isus, am fi uimiţi de bogăţia caracterului Său, un caracter fără
nicio trăsătură negativă, un caracter divino-uman. Încă din
copilărie, se evidenţiază una dintre trăsăturile de caracter
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ale Copilului Isus: a fost supus părinţilor Săi (Luca 2:51).
Ascultarea va fi una dintre trăsăturile de caracter dominante
ale Domnului Isus: ascultarea de părinţi şi mai ales, ascultarea
de Tatăl ceresc.
Iubirea de oameni L-a adus la jertfa de pe cruce, Domnul
Isus „care iubea pe ai Săi, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13:1).
Spiritul dreptăţii, smerenia, bucuria („pentru bucuria care-I
era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea”),
adevărul („Eu sunt Adevărul” identificându-Se cu acesta),
compasiunea („lui Isus I S-a făcut milă de el”), blândeţea („Eu
sunt blând şi smerit cu inima”), hotărârea, („Am un botez cu
care trebuie să fiu botezat, Isus şi-a îndreptat faţa hotărât
să meargă spre Ierusalim), şi multe altele, sunt trăsăturile de
caracter ale Domnului Isus.
Ce trăsături de caracter avem noi? Ce ne caracterizează
în relaţiile din familie (blândeţea sau intransigenţa, sau
nepăsarea), în relaţiile din Biserică, (spirit de dreptate,
dragostea, lipsa compromisurilor, neimplicarea, critica,
vorbirea de rău), în relaţiile din societate? Suntem cunoscuţi
ca oameni iubitori de fraţi şi iubitori de oameni, iubitori de
Dumnezeu, în primul rând? Suntem persoane drepte, care nu
iubesc compromisul, ci adevărul?

S

untem persoane darnice, dăruind celor în nevoie
şi gata să ne dăruim şi pe noi înşine, cum spunea
apostolul Pavel, sau ne caracterizează mercantilismul?
Suntem oameni care înţeleg slăbiciunile celor slabi,
pentru că suntem şi noi oameni, supuşi greşelilor, ca şi ei?
Suntem persoane dedicate slujirii lui Dumnezeu, din dragoste
faţă de Domnul Isus, sau slujim în funcţie de avantajele
materiale?
•

Ce zici tu despre tine însuţi? A fost şi întrebarea
pusă lui Ioan Botezătorul, la care a dat un răspuns de o
smerenie deosebită: „Eu sunt glasul…”. Nu se consideră
o personalitate de excepţie, el este un glas care are o
sarcină deosebită: să facă cunoscut pe Acela care este
înaintea lui, adică pe Domnul Isus Hristos.

•

Dar ce zic alţii despre tine? Cum te caracterizează
cei din familia ta, cei din Biserică, cei din societate?
Părerea celorlalţi este mai obiectivă decât părerea
proprie.

•

Dar ce zice Domnul despre tine, reprezintă adevărul
obiectiv, de care fiecare dintre noi ar trebui să fim
interesaţi, în cea mai mare măsură. Numai Domnul ştie
cât de aproape de caracterul Său am ajuns, şi cât de
preocupaţi suntem să ajungem la statura plinătăţii Sale. 

Să învăţăm să-i
respectăm pe
„MAI MARII NOŞTRI”
* Extras din interviul realizat de fratele Vasile Anghel, Braşov.

Mărturie

M

A

În vara anului 1943, la vârsta de 20
de ani, m-am predat Domnului, fiind
botezat în apa pârâului Hamaradia. În
toamna aceluiaşi an, am fost încorporat
în armată la Câmpulung Muscel şi am
fost trimis pe front, iar în anul 1946,
după încheierea războiului, m-am
eliberat din armată. În 1947 m-am
căsătorit cu Ana Maminuţ (devenită
Comănelea) şi împreună am fost
binecuvântaţi de Dumnezeu cu zece
copii: primul s-a născut în anul 1948
(Elena).

D

upă ce România a trecut
prin război, a urmat seceta
din anii 1946-1947. În
această situaţie de criză, ca
tânără familie, lipsurile de tot felul şi-au
pus amprenta asupra noastră. În aceste
condiţii, cu cinci lei pe care îi aveam
în buzunar, m-am hotărât să merg
la Braşov să-mi caut ceva de muncă.
Am plecat de acasă călătorind cu o
căruţă până la Codlea. Fiind în căruţă,
am înmânat căruţaşului „Tractate care
priveau starea de păcat şi posibilitatea
mântuirii omului” şi acelaşi lucru l-am
făcut apoi şi pe străzile din Codlea.
De aici am plecat mai departe pe jos,
până la Braşov (aprox. 20 km), iar când
am ajuns acolo, am continuat să împart
„tractate” persoanelor pe care le-am
întâlnit pe stradă. Ajuns la intersecţia
străzilor Lungă - Calea Făgăraşului,
am fost oprit de o persoană care s-a
legitimat, mi-a adus la cunoştinţă faptul
că sunt arestat, a oprit un autobuz
al transportului în comun din oraş, a
ordonat şoferului să coboare călătorii,
după care am urcat noi, apoi a ordonat
din nou să oprească autobuzul doar la
„securitate”.

juns la securitate am
fost preluat în vederea
anchetei de un ofiţer, care
în conformitate cu practica
timpului, şi-a „făcut pe deplin meseria”,
administrându-mi o bătaie zdravănă în
timpul căreia m-am rugat Domnului ca
să-mi ia frica (ceea ce s-a şi întâmplat).
După anchetă am fost „băgat în celula
nr. 1”, iar aici am întâlnit o persoană
care m-a întrebat: „Ce ai făcut de ai
ajuns aici?”. Eu i-am răspuns că sunt
„pocăit şi am distribuit tractate pe
stradă” şi de aceea m-au arestat. Din
discuţiile purtate cu acest domn Mircea,
aveam să constat că era vorba de un
fost ofiţer al armatei române (colonel),
care era arestat pentru că încercase să
organizeze o lovitură de stat împotriva
comunismului. Ştim cu toţii că acţiunea
a eşuat. Acolo, în zona celulelor de
arest, exista un loc al gardianului
care era poziţionat undeva deasupra
celulelor, iar spre seară, acest gardian
ne-a spus: „Dacă vreţi să vorbiţi, puteţi
vorbi”. Colonelul Mircea a replicat
atunci: „Să vorbească creştinul!”, dar
ceilalţi arestaţi, spre surprinderea mea,
au spus: „nu credem că o să vorbească,
că au mai fost şi alţi creştini şi nu au
vorbit” (ce tragic!).
>>
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ă numesc Comănelea
Mihaiu şi m-am născut în 13
Decembrie 1923, în com.
Dumbrăviţa (Ţânţari), jud.
Braşov, într-o familie de creştini după
Evanghelie. În comuna noastră, credinţa
creştină a ajuns după primul război
mondial prin fraţii Săniuţă, Şchiopu şi
Tomiani, ei fiind astfel prima generaţie
de creştini după Evanghelie din comuna
noastră. Cea de-a doua generaţie i-a
cuprins pe părinţii mei (Comănelea
Neculae şi Ana) alături de fraţii Puşcaş
Iosif, Neagoe Nicolae şi Grămadă
Nicolae. Eu fac parte din a treia
generaţie, alături de fraţii Vasile Anghel,
Ioan Ioniţă etc.
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A

tunci colonelul Mircea m-a
invitat: „Ăsta nu e ca ceilalţi
creştini, el o să vorbească !”.

În aceste condiţii, nu numai
ale închisorii, ci şi ale unei mărturii
creştine pe care mă simţeam dator să o
îndrept, am început prin a vesti că, deşi
noi toţi suntem muritori, avem un suflet
nemuritor, suflet care ne-a fost dat de
Dumnezeu, iar la înviere, sufletul nostru
va da socoteală înaintea lui Dumnezeu
pentru viaţa trăită aici pe pământ. M-am
bucurat că toţi arestaţii ascultau cu
luare aminte şi la final au spus: „Aşa
ceva nu am mai auzit până acum”.

PAGINI DE ISTORIE

După patru zile de anchete, am fost
informat că voi pleca acasă. Atunci
colonelul Mircea m-a rugat să mă duc
la un cumnat de-al lui, care era avocat,
să-i dau de ştire că el era arestat de
securitate şi este în celula 1. Eu am
promis că am să mă duc, dar el s-a
arătat neîncrezător în promisiunea mea,
deoarece înainte, mai mulţi promiseseră
că se vor duce şi nu s-au dus.
După ce am fost eliberat, am scris un
bilet în care făceam de cunoscut faptul
că, colonelul Mircea se află arestat
în clădirea securităţii, în celula 1. Am
căutat adresa indicată, am pus biletul
în cutia poştală şi apoi am plecat acasă.
În noaptea aceea însă, Dumnezeu
mi-a vorbit în vis şi mi-a spus: „Dute înapoi la avocat ca să-ţi împlineşti
promisiunea”.

M

-am dus a doua zi şi,
de data aceasta am
sunat la uşa avocatului.
Acesta, în momentul în
care m-a văzut, a fost foarte mirat şi
neîncrezător: m-a întrebat cine sunt
şi de ce îl caut. De fapt, la început, nu
a crezut că datorită faptului că sunt
„pocăit”, fusesem arestat împreună cu
colonelul Mircea la securitate. Atunci
m-a supus la un examen: cu Biblia în
mână, mi-a pus întrebări, ca să vadă dacă
sunt „pocăit” sau nu. Abia după ce s-a
convins că lucrurile erau adevărate, m-a
ascultat în tot ceea ce i-am relatat.

D

upă acest episod din viaţa
mea, m-am angajat la
întreprinderea „Tractorul”
şi nu pot aprecia cu precizie
ce perioadă de timp trecuse de când
mă angajasem, când, într-o seară, fiind
în tren şi mergând spre casă, cineva
m-a anunţat că „mă caută cineva”: era
colonelul Mircea. El mi-a relatat cum,
în urma înştiinţării pe care am făcut-o
cumnatului său, „avocatul”, acesta îşi
pusese în mişcare toate ”cunoştinţele”
sale şi reuşise să-l scoată din puşcărie.
Acum, venise să-mi mulţumească pentru
faptul că mă ţinusem de cuvânt şi
comunicasem cumnatului său situaţia
lui, şi astfel a fost eliberat din puşcărie.
Ce important este să ascultăm de
călăuzirea lui Dumnezeu!
În timp ce colonelul Mircea se afla în
puşcărie, soţia lui a divorţat de el, aşa
că a fost nevoit să se întoarcă acasă la
părinţii lui în zona Iaşului. Nu ştiu dacă
acest om a devenit credincios sau nu
dar m-am bucurat că mărturia mea,
din partea lui Dumnezeu, l-a ajutat să
trăiască în libertate.
În toată perioada de activitate la
serviciu am fost urmărit de securitate,
dar Dumnezeu m-a protejat. La
pensionare, în anul 1989, secretara
secţiei unde am lucrat mi-a spus:„Nene
Comănele, tot timpul ai fost urmărit de
securitate!”. După ce m-am pensionat,
Dumnezeu m-a binecuvântat cu viaţă şi
sănătate aşa că sunt acum la frumoasa
vârstă de 93 ani: am ajuns să-mi văd şi
nepoţii şi strănepoţii.

S

lavă lui Dumnezeu pentru toată
purtarea Lui de grijă şi pentru
Mâna Lui Atotputernică cu
care m-a călăuzit prin toate
încercările din viaţa mea, care nu au fost
puţine! Amin! 

„Aduceţi-vă aminte
de mai marii
voştri, care v-au
vestit Cuvântul
lui Dumnezeu;
uitaţi‑vă cu băgare
de seamă la
sfârşitul felului
lor de vieţuire
şi urmaţi-le
credinţa.”
„Alţii au suferit
batjocuri,
bătăi, lanţuri şi
închisoare”...
Evrei 13: 7 | Evrei 11: 36
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INFORMARE COLECTA NAŢIONALĂ 2016:

O

bişnuim ca în primul număr al revistei din anul în curs să oferim informaţii privitoare la colecta naţională anterioară.
Reamintim, cu această ocazie, că aceasta are loc anual, în prima duminică a lunii octombrie şi este destinată sprijinului
proiectelor din cadrul Bisericilor Creştine după Evanghelie. Colecta naţională din 2 octombrie 2016 a fost în valoare de
77.331 lei şi a fost repartizată astfel:

Proiect											

Suma (lei)

zzConferinţa Naţională de la Braşov din luna octombrie – 130 participanti, Consiliul Naţional (aprilie)

35.530,95

zzConferinţe lideri de Tineret, Adolescenţi, Copii 							

5.330

zzMisiunea transculturală:
Centrul de misiune Orhei, Republica Moldova 						
Agenţia de misiune Kairos 								

11.116
10.420

zzInstitutul Timotheus 										

19.880

zzMisiunea „Ucenicii” – lucrarea în penitenciare 							

1.000

zzCheltuieli ale Comisiilor Naţionale pentru Biserici aflate în situaţii de criză 				

1.627

zzSusţinere situaţii exceptionale ale Bisericilor (Biserica Gulia, Suceava) 				

4.432

zzVizite misionari la Uniune 										

2.000

zzTotal 												

91.335,95

-

Ne-am bucurat că în anul 2016 au fost Biserici mai multe care au participat la colecta naţională, ceea ce este un semnal încurajator
pentru colecta naţională din 1 octombrie 2017.
Pentru anul 2017 contribuţia ramâne de 15 lei/membru, iar abonamentul la revista Calea Credinţei, 40 lei.
Suntem recunoscători pentru ajutorul pe care l-am primit din partea Bisericilor şi în anul 2016. Dorim ca Dumnezeu să răsplătească
dărnicia şi să binecuvânteze pe fiecare frate şi soră care au luat parte la această lucrare.
 Dan Mitrea

S

âmbătă, 28 ianuarie a.c. la Biserica Betel din Suceava
a avut loc întâlnirea de analiză privind lucrarea din
Republica Moldova şi Ucraina.

Printre participanţii implicaţi în lucrarea din aceste ţări
(fraţi din Suceava, Botoşani, Iaşi,Vaslui, Galaţi, Neamţ, Sighetu
Marmaţiei) s-au regăsit şi fraţi din Republica Moldova, Ucraina,
Italia, Germania şi din conducerea Uniunii.
Evenimentul a început cu un cuvânt de motivare la rugăciune şi
cu un moment de rugăciune pentru lucrarea Domnului.
La timpul alocat lucrării din Republica Moldova, fratele Narcis
Lungu, misionar stabilit împreună cu familia la centrul de misiune
Orhei, a prezentat în prima parte lucrarea din anul 2016 iar în a
doua parte, proiectele din 2017 şi nevoile lucrării. Participanţii au
putut constata că lucrarea lui Dumnezeu de acolo se dezvoltă şi,
de asemenea, au aflat noi posibilităţi de implicare a bisericilor din
ţară şi diaspora în această lucrare.
În timpul alocat lucrării din Ucraina, s-au putut afla informaţii
despre fraţii şi surorile din această ţară prin intermediul fratelui
Mişa Gavka. De asemenea, fratele a prezentat şi lucrarea în care
erau implicaţi în acele zile o delegaţie de fraţi din România aflaţi
cu un transport de ajutoare în Ucraina. S-a exprimat dorinţa ca
şi în această ţară, într-un viitor apropiat, să se dezvolte o lucrare
similară celei din Republica Moldova. Până atunci se analizează

modalitatea de susţinere a lucrării din localitatea Mahala şi
deschiderea unei Biserici Creştine după Evanghelie în limba
română în Cernăuţi.
Aşa după cum s-a discutat în cadrul Consiliului Naţional,
strategia ar fi ca Bisericile Creştine după Evanghelie din România
să sprijine lucrarea din ţările învecinate.
Evenimentul s-a încheiat cu un îndemn la unitate a celor implicaţi
în lucrarea din aceste ţări şi cu dorinţa ca Dumnezeu să ne dea
înţelepciune ca resursele să fie folosite cât mai eficient.
Unul din scopurile principale este ca în decursul timpului să fie
implicaţi în lucrare fraţi localnici, pentru ca lucrarea să fie legată
de Domnul şi nu de persoane care sunt trecătoare.
Nu putem trece cu vederea şi să nu amintim lucrarea surorilor
care s-au îngrijit într-un mod frumos de cele necesare trupului.
Credem că fiecare participant a fost binecuvântat de Dumnezeu
în cadrul acestei părtăşii şi dorim ca El să răsplătească orice
efort făcut.
Dacă Dumnezeu îngăduie, pe 27 ianuarie 2018 vom avea ocazia
să ne reîntâlnim. Până atunci „Harul Domnului Isus Hristos şi
dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi
cu toţi!”- 2 Corinteni 13:14
 Dan Mitrea

(*vezi foto coperta 4)
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Întâlnirea anuală Kairos

Î
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n zilele de 20-21 ianuarie a.c., a avut loc Întâlnirea anuală
Kairos, găzduită de Biserica Creştină după Evanghelie
de limbă maghiară de la Ghindari, jud. Mureş. Este
deja al şaptelea an, în care, prin harul lui Dumnezeu,
ne întrunim cu reprezentanţi din mai multe zone ale ţării,
prin slujirea cărora ne bucurăm de o mişcare naţională
de misiune
transculturală.
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Anul acesta,
la întâlnire
au participat
membrii
fondatori ai
Asociaţiei
Kairos, fraţii din
bordul Agenţiei,
reprezentanţi
ai birourilor
zonale, misionari
şi voluntari. Din
partea Uniunii
Bisericilor
Creştine după
Evanghelie a
participat fratele Dan Mitrea, secretar general şi membru în
Bordul Agenţiei de Misiune Externă Kairos.
În prima zi a întâlnirii a fost prezentată retrospectiva anului
2016 structurată pe departamentele Agenţiei: mobilizare,
personal, publicaţii, proiecte, media şi instruire (cursurile
şi şcoala Kairos). Reprezentanţii birourilor zonale au
împărtăşit situaţia din zona pe care o reprezintă, inclusiv cea
maghiară, iar misionarii invitaţi au prezentat lucrările în care
au fost implicaţi pe câmpul de misiune.

În a doua zi, s-a lucrat la Planul de acţiune pentru anul 2017,
stabilindu-se astfel paşii concreţi din strategia agenţiei
pentru anul în curs. Transmiterea viziunii misionare în rândul
bisericilor Creştine după Evanghelie din ţară şi întărirea
relaţiei cu misionarii de pe câmpul de misiune rămân în
continuare priorităţi pentru Agenţia Kairos.
„Printre toate
discuţiile
strategice şi
administrative,
un lucru a
penetrat toată
atmosfera:
dorinţa comună
de a trăi în
ascultare de
chemarea lui
Dumnezeu şi de
a ne face partea
în misiunea
transculturală.
S-a văzut şi
s-a simţit că
într‑adevăr
dorim să extindem viziunea Bisericii cu privire la Împărăţia
lui Dumnezeu până la marginile pământului. Şi avem pentru
asta o echipa cu oameni, care doresc să-L vadă pe Hristos
preamărit şi puterea Lui lucrând printre neamuri.”, a afirmat
Oszkar Ambrus, reprezentant zonal pentru bisericile CDE
de limbă maghiară.

 Echipa Kairos

Graduare Colegiul Biblic Satu Mare
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Vizită la Bisericile din
Râşnov şi Codlea

P

rin harul lui Dumnezeu, Duminică, 11
Decembrie 2016, corul Bisericii Creştine
după Evanghelie din Băicoi şi corul nr. 2
al Bisericii Logos din Ploieşti au slujit
împreună sub conducerea dirijoarei Alina Rădoi
în Biserica Creştină după Evanghelie Râşnov,
dimineaţa, iar seara în Biserica Betel din Codlea.
A fost o atmosferă duhovnicească şi
binecuvântată de Dumnezeu. Mulţumim celor
două biserici pentru ospitalitate şi colaborare.
Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea Sa în toate
Bisericile Creştine după Evanghelie. Domnul să
dea mult har!

 Viorel Istrate

Un proiect multimedia de educație biblică pentru copii

Aventurile a doi prieteni care călătoresc prin lumea Bibliei
alături de Memo, prietenul lor robot.

SITE-UL PENTRU COPII - www.carteacartilor.tv
Copiii descoperă Biblia prin jocuri, rezolvarea de
mistere și videouri din desenele animate Cartea Cărților.

COMANDAȚI ACUM!

- Cele 13 episoade Cartea Cărților pe DVD! Preț:15 lei/episod
- Devoționalul de 30 de zile pentru copii. Preț: 10 lei
www.alfaomega.tv/librarie | 0256-284.913 | comenzi@alfaomega.tv

Un proiect realizat de CBN în colaborare cu Alfa Omega TV.
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Ne rugăm pentru Republica Moldova

