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editura

Calea Credintei

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura

frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni... (Fapte 2:42)

O

bservăm că în bisericile evanghelice, din ce în ce
mai mult, doar o anumită învăţătură despre botezul
cu Duhul Sfânt se proclamă cu tărie ca fiind cea
adevărată. Probabil că din această cauză s-a ajuns ca
acest important subiect să nu mai fie într-un mod liniştit dezbătut
ci este evitat în Adunările noastre şi în Conferinţele biblice. Putem
să ne întrebăm ”de ce”? Un posibil răspuns este acela că încetul
cu încetul, această învăţătură, este singura care este proclamată,
cu ardoare, cu pasiune şi cu pretenţia autorităţii finale de a fi
considerată singura biblică, deci adevărată. Şi doar dacă aceasta
”una” este considerată ca fiind biblică şi adevărată, toate celelalte
posibilităţi de interpretare sunt văzute, de către ”oamenii cu
greutate” ca fiind un ”amestec de învăţături biblice şi umane” emise
de către „nespecialişti ” în teologie.
Ascultam de curând un anumit predicator, de pe alte meleaguri
îndepărtate, care deplângea, într-o predică, faptul că „îi
compătimeşte pe acei credincioşi care nu au ajuns să înţeleagă ce
este botezul cu Duhul Sfânt”. Desigur, vorbitorul nu îşi punea sub
nici o formă problema că el, sau alţii, au luat-o de mult înainte şi au
transformat o învăţătură biblică echilibrată, într-una emoţională, ce
caută ca prin experienţe speciale (vorbirea în limbi), să îşi confirme
ceea ce cred. Cu alte cuvinte cred doar dacă aud şi văd, adică au o
credinţă empirică, bazată în special pe ce se aude şi ce se vede.
Să nu uităm, că şi Toma a avut aceeaşi atitudine: dacă nu văd nu cred!
Dar Domnul Isus îi spune direct „pentru că M-ai văzut, ai crezut.
Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” (Ioan 20:29)

Am convingerea că în multitudinea de învăţături care se rostesc
astăzi despre lucrarea Duhului Sfânt, este absolut nevoie de o
reîntoarcere la Scripturi şi de acolo să ne extragem învăţătura, nu
invers, de la Mărturisirea de Credinţă şi practica de astăzi a unor
credincioşi să mergem spre Sfintele Scripturi, pentru a ne justifica
practica şi pentru a ne forma un crez.
Apostolul Pavel, în epistola sa către corinteni, ne-a descoperit că
adevărata libertate creştină este controlată şi ordonată de principiul
dragostei (1 Corinteni 8 - 13). Dacă în Corint a fost nevoie de o
clarificare, ca răspuns pentru manifestările exterioare ale prezenţei
Duhului Sfânt în credincioşi, atunci şi astăzi, în opinia mea, la fel ca
atunci, este absolută nevoie ca învăţătura despre Duhul Sfânt şi
despre darurile spirituale să fie fundamentată pe Scriptură şi să nu
fie folosită pentru ”egoismul confesional”, numit adevăr biblic de
către unele persoane.
În mod esenţial, trebuie să nu uităm că Duhul Sfânt nu a avut, nu are
şi nu va avea niciodată, ca şi Persoană a Sfintei Treimi, o activitate
independentă de celelalte două Persoane, Tatăl şi Fiul. Mai mult, este
clar din Scriptură că Duhul este o Persoană discretă, care doreşte
să înalţe pe Tatăl şi pe Fiul şi nu pe Sine. De aceea, este semnificativ
faptul că nu găsim nicio propoziţie biblică prin care suntem informaţi
că trebuie să ne închinăm, sau să ne rugăm, sau să-L glorificăm pe

Duhul Sfânt dă diferite daruri spirituale credincioşilor, astfel încât
ei să poată sluji pe Domnul Isus şi Biserica Sa, Trupul Său în calitate
de diferite mădulare vii. Sunt felurite daruri şi slujiri dar prin acelaşi
Duh, acelaşi Domn şi acelaşi Dumnezeu (1 Corinteni 12:18-24) spre
folosul Trupului lui Hristos.
Apostolul Pavel, deşi a revelat în scris, prin Duhul Sfânt, marea
valoare duhovnicească a darurilor spirituale, tot prin acelaşi Duh
Sfânt a subliniat şi superioritatea dragostei asupra tuturor darurilor
spirituale, a descoperit întâietatea rodirii duhovniceşti faţă de
manifestările darurilor duhovniceşti.
Vorbirea în limbi, care este un subiect drag multor creştini astăzi,
în Corint, datorită lipsei de învăţătură, a creat dezbinare. De aceea,
credincioşii aveau nevoie de clarificări referitoare la învăţătura
temeinică a Scripturii.Vorbirea în limbi, în acea vreme de început a
Bisericii, în care Noul Testament nu era încă delimitat, era un dar
cu menirea de a CONFIRMA învăţătura orală şi practica închinării.
Astăzi, când Biserica a primit Cuvântul scris, când avem deplina
revelaţie sub forma ei înregistrată ca Scriptură, de ce să ne mai
întoarcem, în închinarea noastră, la vremea când nu era scrisă Sfânta
Scriptură? Tocmai de aceea nu avem astăzi nevoie, în Bisericile
noastre, de rânduieli privitoare la vorbirea în limbi, cum a fost
necesar în Corint. Se poate observa foarte uşor că în Corint nu
exista o rânduială bine stabilită a întâlnirilor credincioşilor.

EDITORIAL

Apropiindu-ne de subiectul botezului cu Duhul Sfânt, trebuie să
o facem cu o minte iluminată care este deschisă pentru Cuvântul
lui Dumnezeu şi cu dorinţa ca prin Duhul Sfânt, Acela care ne-a
iluminat mintea, să ne vorbească prin Cuvântul inspirat.

Duhul Sfânt. Şi aceasta nu pentru că înjosim demnitatea divină a
Duhului Sfânt ci pentru că dorim să ţinem cont tocmai de intenţia
evidentă a Duhului de a nu Se înălţa pe Sine. Nu numai din punct de
vedere istoric Duhul a coborât, deoarece Domnul Isus S-a înălţat,
ci şi din punctul de vedere al importanţei înălţării: Duhul înalţă
pentru noi pe Fiul şi pe Tatăl. Să ne amintim cuvintele Domnului Isus
referitoare la Duhul: ”Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă
duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite”
(Ioan 16:7). În acest context trinitarian, şi având în vedere situaţia
concretă din Corint, apostolul Pavel referindu-se la Dumnezeu Tatăl,
la Domnul Isus şi la Duhul Sfânt, subliniază în primul rând unitatea
Sfintei Treimi în legătură cu darurile spirituale manifestate în Biserică
(1 Corinteni 12: 4-6).

S

ă nu uităm că, tocmai în epistola sa către credincioşii
din Corint, apostolul Pavel afirmă permanenţa dragostei
faţă de darurile spirituale. Dintre aceste daruri spirituale,
unele sunt pentru aşezarea temeliei în credinţă (daruri ca
apostolia, proorocia şi învăţătura apostolică), iar altele sunt daruri de
confirmare, printre care este şi vorbirea în limbi. Darurile spirituale
sunt necesare pentru ca Biserica să crească spre maturitate, iar
proorocia, deosebirea duhurilor şi vorbirea în limbi au funcţionat
doar în primii ani ai istoriei Bisericii pentru confirmarea autenticităţii
învăţăturii apostolice.
Desigur, există şi daruri spirituale care continuă şi vor continua până
când se va ajunge la desăvârşire. Iar atunci când vom ajunge cu toţii
la desăvârşire, darurile îşi vor fi atins scopul şi vor înceta. Însă nu tot
aşa va fi cu dragostea: ea va fi fundamentul etern al părtăşiei noastre
cu Sfânta Treime. 

 Virgil ACHIHAI
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SERIAL BIBLIC

Partea a VI-a

C

a orice persoană care se află departe de casă,
creştinul tânjeşte să se regăsească în locurile de care
este legat prin legi şi prin sentimente.

„Cetăţenia noastră este în ceruri” (Filipeni 3:20) este
realitatea care ne dirijează vieţile pe calea repatrierii, a revenirii la
Acela care ne-a creat după chipul şi asemănarea Lui şi care nu a
ezitat să plătească preţul răscumpărării noastre în urma păcatului
şi a zidului de despărţire ridicat de acesta între Dumnezeu şi noi.
Repatrierea noastră este de fapt drumul sfinţirii progresive,
despre care am vorbit în materialul anterior, este drumul
câştigării lui Hristos, al câştigării premiului alergării ce ne stă în faţă,
al chipului pe care l-am pierdut cândva şi pe care Dumnezeu
ni-l dă înapoi prin Fiul. Adevărata noastră desăvârşire îşi găseşte
împlinirea atunci când „vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa
cum este” (1 Ioan 3:2). Cuvântul originar „telos” pe care Însuşi
Domnul Isus îl foloseşte (Matei 5:45), atunci când ne cheamă la
desăvârşire în asemănare cu Tatăl, ne vorbeşte despre un scop
atins, despre o alergare câştigătoare şi aceasta va putea fi trăită
de fiecare din noi în momentul repatrierii noastre.
Când fiecare dintre noi vom înţelege că asemănarea cu Hristos
înseamnă desăvârşirea la care suntem chemaţi, preocuparea
noastră de căpătâi va fi înaintarea spre această ţintă şi
abandonarea iluziilor pe care le urmărim de multe ori şi care ne
vor face să înaintăm „cu frâna de mână trasă”.
Uitând acest deziderat şi angrenându‑ne în ceea ce oferă lumea,
uităm şi de subtilitatea duşmanului sufletelor noastre atunci
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De la
gunoi
la premiu
când ne pune în faţă ofertele sale şi când ne împiedică să-L
cunoaştem cu adevărat pe Hristos, altfel decât „în felul lumii”
(2 Corinteni 5:16).
Apatia din unele Adunări de-ale noastre, lipsa de interes pentru
maturizare şi slujire ca şi pentru posibilităţile pe care le găsim
în rugăciune, toate îşi găsesc explicaţia în subestimarea chemării
de a fi tot mai asemănători cu El, de a merge „din slavă în slavă”
(2 Corinteni 3:18), de a avea în faţa ochilor spirituali, linia de
sosire a momentului întâlnirii cu El.
Dacă „cetăţenia noastră e în ceruri” rămânem străini şi călători
pe acest pământ, în căutarea unei patrii mai bune (Evrei 11:1316), cu un permanent „telos” spiritual spre care ne aţintim
preocupările. C. H. Spurgeon povestea că o anumită melodie
era interzisă ostaşilor elveţieni care activau peste hotarele ţării,
pentru că amintindu-le de cunoscutele clopote ale vacilor de
acasă, le provoca ispita de a dezerta. Câte clopote ale lumii nu
ne fac şi pe noi dezertori ai chemării cereşti? (vezi comentariu la
Filipeni 3:20).
Pentru a ne ocupa de acest subiect într-un mod cât mai practic,
vom încerca să îl abordăm în patru componente:
1. Generalităţi despre patria cerească
2. De ce dorim să mergem în patria cerească
3. Cum intrăm în patria cerească
4. Cum va evolua patria cerească

>>

1. Generalităţi despre patria
cerească

T

răim într-o vreme când omul urmăreşte opţiunea
avantajelor imediate atunci când face o investiţie
şi aceasta explică gravitatea stării de ruină a unor
obiective care altădată prezentau un mare interes.
Această tristă evoluţie reduce şansele de a creşte nivelul de
civilizaţie, de a ne ridica pe o treaptă superioară.
În domeniul spiritual, aceeaşi tendinţă de a trăi de azi pe mâine
de la o duminică la alta, de a ne preocupa mai mult de confort şi
acumulări trecătoare, ne face să întârziem în drumul nostru pe
drumul maturizării.
Apostolul Pavel ne cheamă să urmăm pilda lui care aleargă
căutând să apuce premiul şi plânge când vede „fraţi” care se
poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos (Filipeni 3:17-18). În
ultimele două versete ale capitolului, el ne arată că adevărata
motivaţie a alergării noastre este legătura noastră spirituală cu
cerul şi aşteptarea revenirii de acolo a Mântuitorului.
Domnul nostru este astăzi un personaj ceresc şi în măsura în
care noi ne preocupăm de El, vom avea ca preocupare centrală
şi relaţia noastră cu cerul. Dacă ar vizita unele dintre Adunările
noastre, apostolul ar constata că în loc de a privi cerul ca pe
obiectivul principal al călătoriei noastre, astăzi ne-am făurit alte
obiective, unele incluse în „Evanghelia prosperităţii”, care vizează
aspecte familiare, sociale, economice, sau politice. Răsplata pe
care ne-o făgăduieşte cerul este o perspectivă îndepărtată şi pe
noi ne interesează prosperitatea zilelor pe care le trăim.

Despre dotările cerului cu care vine în contact, apostolul
vorbeşte ca despre „lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea
nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit” (1 Corinteni 2:9). Este
deci vorba de un loc de unde va veni Mântuitorul nostru pentru
că S-a dus acolo, asigurându-ne că „în casa Tatălui Meu sunt multe
locaşuri, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca acolo unde sunt Eu
să fiţi şi voi” (Ioan 14: 2-3). Este vorba de un loc şi că acolo „avem
o clădire în cer de la Dumnezeu care nu este făcută de mână, ci este
veşnică” (2 Corinteni 5:1) şi „ne place ...să fim acasă cu Domnul”
(2 Corinteni 5:8).
Este vorba de un loc în care Pavel „ar dori să se mute căci ar fi cu
mult mai bine” (Filipeni 1:23). Este vorba despre un loc în care o
Persoană ocupă scaunul harului şi de unde aşteptăm să revină
într-o zi.

Este de înţeles că toate aceste adevăruri pe care ni le descoperă
Biblia, noi le acceptăm azi prin credinţă. Ceea ce se descoperă
ochilor noştri fizici, rămân totuşi valori sugestive. Măreţia
cerului pe care încă nu o vedem astăzi, este într-o oarecare
măsură oglindită în măreţia cerului pe care o putem vedea cu
ochii noştri „cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea
lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui” (Psalmul 19:1) şi ne putem
minuna împreună cu David „când privesc cerurile, lucrarea
mâinilor Tale, luna şi stelele pe care le-ai făcut îmi zic «ce este
omul»” (Psalmul 8:3-4).
Cerul vizibil cu ochii fizici nu este însă acelaşi lucru cu „al treilea
cer” vizitat de Pavel, el fiind o parte a Universului material creat
de Dumnezeu la început şi care va avea şi un sfârşit. El a găsit cu
cale să aşeze planeta Pământ în acest spaţiu în aşa fel ca pe ea
să se dezvolte viaţa creată pentru care au fost asigurate toate
condiţiile.
Unul dintre primii cosmonauţi sovietici spunea cândva că a fost
în cer şi nu L-a întâlnit pe Dumnezeu. De ce nu L-a întâlnit?
Pentru că a abordat o infinit de mică parte a cerului şi în nici
un caz nu a beneficiat de privilegiile apostolului Pavel răpit la al
treilea cer! In plus, cum îi răspundea un credincios „dacă nu-L
ai pe Dumnezeu aici, nu-L vei întâlni nici în cer”. Din nefericire
pentru el, se va întâlni cu Dumnezeu în ziua veşniciei. Nu este
mai puţin adevărat că, nu de puţine ori, chiar şi noi credincioşii
uităm care este adevărata noastră patrie şi că viaţa de înviere
prin Domnul Isus ne cheamă să ne gândim la lucrurile de sus.
În mod cinic, cunoscutul scriitor ateu Mark Twain, spunea odată:
„Alegeţi voi cerul, eu prefer să merg în Bermude!”. Nu poţi
pretinde să fie preocupat de cer, unui om care nu e preocupat
de mântuirea lui. Cuvântul scris al lui Dumnezeu fiind o călăuză
pe calea mântuirii vorbeşte foarte mult despre cer (sunt
aproximativ 550 de menţiuni ale acestei noţiuni, din care 54 le
găsim în cartea Apocalipsa).

SERIAL BIBLIC

Având cetăţenie în cer, ar fi legitim să ne întrebăm unde este
cerul. Nu putem răspunde la această întrebare decât pe baza
descoperirilor Bibliei. În Apocalipsa 4:1, Ioan vede o uşă deschisă
în cer şi aude un glas care i se adresează „suie-te aici şi-ţi voi
arăta”. Înţelegem că este un loc care se află undeva sus şi despre
care Pavel vorbeşte ca despre „al treilea cer” (2 Corinteni 12:2).
Pavel ne prezintă această mutare ca pe o „răpire” (în greceşteharpazo, apucat, luat cu forţa, acelaşi cuvânt cu cel din
1 Tesaloniceni 4:17, unde se vorbeşte despre răpirea Bisericii)
şi asta înseamnă că prin intervenţia divină, această acţiune
este instantanee, depăşeşte orice limitare cunoscută a vitezei.
Tâlharului de pe cruce, Domnul Isus îi spune că „astăzi” va fi în
rai, acolo unde va fi şi El.

P

ână la revenirea Lui, credincioşii care mor în Domnul
sunt mutaţi acolo în prezenţa Lui, devenind locuitori
ai Ierusalimului ceresc, printre „zecile de mii, ....printre
duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi” (Evrei
12:22-23). Toate aceste duhuri sunt în aşteptarea reunificării
cu trupul de slavă pe care îl vor primi la venirea Domnului Isus
pentru răpirea Bisericii (1 Corinteni 15).

În limba ebraică a Vechiului Testament, cerul este redat prin
„shamaim” deci plural, iar în limba greacă a Noului Testament
cuvântul este „ouranos” (de unde şi numele unei planete) şi
în ambele limbi cuvântul redă noţiunea de ceva care se află la
înălţime, care este ridicat. Aceasta este valabil în primul rând
pentru „al treilea cer”, cerul lui Dumnezeu, locaşul Lui cel veşnic
deşi atmosfera şi stratosfera reprezentând primul şi al doilea cer,
sunt situate de asemenea la înălţime. Atât Luna aflată la peste
300.000 de km de noi, cât şi Soarele de la care lumina ajunge în
8 minute, sunt corpuri cereşti ale celui de-al doilea cer, suficient
de depărtate pentru a realiza ce înseamnă „shamaim”. Ce
important este să purtăm în gândurile noastre despre cer aceste
dimensiuni colosale, dar pe care Domnul Isus le-a străbătut la
venirea şi la înălţarea Sa şi le va mai străbate o dată, după ce ne
va fi pregătit un loc, atunci când va reveni pe planeta Pământ. >>
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2. De ce dorim să mergem
spre patria cerească?

Î

n Filipeni 1:21, apostolul ne spune că „pentru mine a trăi este
Hristos şi a muri este un câştig”. Cum poate un om, pe acest
pământ să spună că pentru el a muri este un câştig? Desigur
nu putem uita necazurile apostolului de care „am fost apăsaţi
peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici
nu mai trăgeam nădejde de viaţă” (2 Corinteni 1:8), nu trebuie să
uităm nici de situaţiile în care erau „încolţiţi în toate chipurile...
prigoniţi... trântiţi jos” (2 Corinteni 4:8-9), sau „priviţi ca nişte
înşelători... necunoscuţi... ca unii care murim ... întristaţi” (2
Corinteni 6:8-10) sau în „osteneli...în temniţe, ...în lovituri fără
număr... în primejdii, etc.” (2 Corinteni 12:23-33).
Toate aceste situaţii ar fi putut face pe Pavel să spună că
„moartea este un câştig” dar nu din cauza acestor necazuri
dorea el să se mute şi să fie împreună cu Hristos „unde ar fi cu
mult mai bine” (Filipeni 1:23) „strâns din două părţi”, el trăia
într-o dilemă afirmând situaţia unică pentru apostol „nu ştiu ce
trebuie să aleg”. Deşi este confruntat cu această dilemă, Pavel
are însă o convingere neclintită şi anume că „acum ca totdeauna,
Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa
mea, fie prin moartea mea” (Filipeni 1:20).

SERIAL BIBLIC

Se întâmplă şi în viaţa credinciosului ca, în mijlocul necazurilor
şi durerilor să auzim afirmaţia „vreau să plec la Domnul”. Este o
afirmaţie legitimă care denotă o pregătire temeinică a întâlnirii
cu El, dar şi o înţelegere a făgăduinţei că în cer nu vor mai fi
lacrimi, durere, ispită, păcat şi nici o altă consecinţă a „căderii din
Eden”! Din contră, vor vedea lucrurile despre care se spune că
nici un ochi nu le-a văzut şi vor auzi ceea ce nici o ureche n-a
auzit!

6

Câtă deosebire între această dorinţă a credinciosului şi
deznădejdea celui nemântuit. Pentru aceasta, moartea este o
pierdere totală atât a sufletului nemântuit cât şi a iluziilor acestei
lumi (avere, faimă, distracţii, prietenii).
Cineva ar putea întreba: nu pierde şi credinciosul prin moarte
valori care erau preţioase pentru existenţa lui pământească?
Într-un fel pierde şi credinciosul familia, lucrarea de slujire,
părtăşia frăţească, masa de amintire, le pierde odată cu lacrimile
şi încercările, dar ştie că valori mult mai scumpe furnizate de
făgăduinţele cerului, vor compensa ceea ce lasă aici pe pământ.
Tot ceea ce fusese câştig cândva pentru Pavel, a lăsat în urmă
fără regret atunci când este vorba de „preţul nespus de mare
al cunoaşterii lui Hristos, Domnul meu” (Filipeni 3:8), când este
vorba de „premiul chemării cereşti al lui Dumnezeu în Hristos
Isus” (Filipeni 3:14).

regăseşte în prima parte a versetului „căci pentru mine a trăi
este Hristos”.
Bucuria permanentă pe care o resimte apostolul din relaţia vitală
cu Hristos şi prin care respiră această epistolă, ne demonstrează
că nici lanţurile închisorii din Roma nu pot anula această relaţie.
Toţi ştiu în Roma că el suferă din pricina lui Hristos pe care Îl
propovăduieşte, Îl proslăveşte şi care trăieşte în El.
Nu satisfacţiile pe care le-a avut în propovăduirea lui Hristos,
nu persecuţiile sau lanţurile îl fac să vrea să se mute cu Hristos,
ci pur şi simplu identificarea lui cu Hristos îl fac pe Pavel să
dorească cerul. El are în luptele lui „totul deplin în El” (Coloseni
2:10) şi deci şi moartea prin intermediul căreia va avea şi
cunoaşterea deplină şi părtăşia deplină, şi răsplata deplină.
Bucuria exprimată de Pavel din lanţurile de la Roma se datorează
acestor daruri de plinătate pe care le are în Hristos, dar el nu
uită că atât timp cât comoara lui există într-un vas de lut, se
bucură astăzi de o „bucurie în nădejde” (Romani 12:12). Gândind
la cer ne bucurăm în nădejde şi dorim să ne mutăm acolo. Şi
acolo nădejdea nu va mai fi necesară pentru că ceea ce avem
aici „în parte” (1 Corinteni 13:9) vom avea în cer într-adevăr în
mod desăvârşit. Care sunt valorile pe care le vom vedea, le vom
cunoaşte şi de care ne vom bucura cu o „bucurie deplină” (Ioan
16:24) pentru totdeauna?

A. DUMNEZEUL NOSTRU ESTE ÎN CER

D

orinţa noastră de a fi în cer se datoreşte faptului că
acolo este Însuşi Dumnezeu „pe cine am eu în cer
în afară de Tine?” (Psalmul 73:25) şi din acest motiv
psalmistul se bucură la gândul că se poate apropia
de El „cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de
Dumnezeu” (Psalmul 73:28), cu alte cuvinte de cerul în care se
găseşte Dumnezeu.
În rugăciunea sa, Solomon Îl vede dincolo de dimensiunile pe
care şi le poate închipui un om şi afirmă că „cerurile cerurilor
nu Te pot cuprinde” (1 Împăraţi 8:27) şi ori de câte ori îndreaptă
o cerere spre Dumnezeu, Solomon nu uită să adauge „ascultă-i
din ceruri!” (v. 30,32,34,36,39, etc.) Dincolo de orice frumuseţe
şi strălucire a lucrurilor din cer este prezenţa lui Dumnezeu,
este slava Lui! Către aceste ţinuturi de slavă s-au îndreptat
dintotdeauna rugăciunile sfinţilor (vezi Solomon, Neemia, David,
Daniel, şi a nu se uita rugăciunea intitulată „Tatăl nostru”).
În cer este locul unde Ioan primeşte cele mai preţioase
descoperiri privitoare la vremurile din urmă:
•

„în cer era pus un scaun de domnie şi pe scaunul acesta de
domnie şedea Cineva” (Apocalipsa 4:2)

În cartea sa „Călătoria creştinului” J. Bunyan vorbeşte despre un
dialog între doi călători spre cer, în care unul întreabă pe celălalt
când se simte cel mai zdravăn din punct de vedere spiritual iar
acesta îi răspunde că asta se întâmplă atunci când se gândeşte la
locul spre care merge (citat după J. MacArthur).

•

„am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea
sfântă, noul Ierusalim” (Apocalipsa 21: 2)

•

„cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ...căci o
luminează slava lui Dumnezeu” (Apocalipsa 21:23).

Având în vedere toate aceste raţionamente, înţelegem de ce
Pavel poate afirma că pentru el „moartea este un câştig”. Există
cauze secundare care nu pot fi ignorate, dar cauza de căpătâi se

Da, dorim să fim în cer, pentru că acolo este Dumnezeul
nostru pe care azi avem dreptul primit prin înfiere să-L numim
„Tatăl nostru”. Mai ştim că, atunci când trâmbiţa lui Dumnezeu
va răsuna, vom fi răpiţi pentru a fi „totdeauna cu Domnul”
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(1 Tesaloniceni 4:17). Este şi dorinţa Domnului Isus exprimată în
rugăciunea din Ioan 17, că acolo unde este El, să fim şi noi şi să
ne bucurăm de slava pe care ne-a dat-o El!

•

Binecuvântări pe care le dă Dumnezeu credinciosului
şi care îşi au originea în cer „orice ni se dă bun şi orice
dar desăvârşit, este de sus pogorându-se de la Tatăl
luminilor” (Iacov 1:17): credinţa, pocăinţa, nădejdea, puterea,
înţelepciunea şi mai ales prezenţa Duhului Sfânt. Nu mai
puţin important este numele nostru care este scris în ceruri
şi pentru care ne bucurăm (Luca 10:20) şi pe care îl primim
când suntem înfiaţi în familia lui Dumnezeu.

•

Binecuvântări pe care ni le acumulăm în cer prin felul nostru
duhovnicesc de a ne trăi credinţa (răsplată în ceruri - Matei
5:12, comoară în ceruri - Matei 19:21, moştenire în ceruri -1
Petru 1:4).

•

Binecuvântări pe care le vom primi atunci când vom ajunge
în cer: desăvârşirea definitivă (Filipeni 3:21, Efeseni 5:27, 1
Ioan 1:2), cununa veşnică (2 Timotei 4:8), împreună cu lauda,
slava şi cinstea (1 Petru 1:7).

B. DOMNUL ISUS ESTE ÎN CER

Î

n vremea cât a trăit pe acest pământ Fiul lui Dumnezeu,
S-a dezbrăcat de slava Sa, şi a trecut ca Miel de jertfă prin
suferinţe şi moarte. Smerenia Sa vremelnică s-a soldat cu
„sămânţa de urmaşi, rodul muncii sufletului Său” (Isaia
53: 10-11) şi toată această lucrare Îl va face pe Tatăl să Îi dea
partea Lui la un loc cu cei mari „de aceea şi Dumnezeu L-a
înălţat” (Filipeni 2:9) şi în locul măgăruşului, El astăzi apare
pe un cal alb pe care Ioan îl vede în cerul deschis, urmat de
„oştile cereşti” călări pe cai albi (Apocalipsa 19: 11,14).

Domnul Isus este astăzi în cer, aşezat „la dreapta Măririi în
locurile prea înalte” (Evrei 1:3). Această realitate îl face pe
apostol să dorească să fie cu El în cer, cu Acela care este
„Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor” şi despre care
a spus că „pentru mine a trăi este Hristos”. Ne bucurăm că
avem în cer un Împărat de partea noastră, dar nu uităm că
acolo la Tatăl, El mai îndeplineşte în favoarea noastră şi slujba
de Mijlocitor. Pavel îi subliniază lui Timotei că în acest rol de
Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, este omul Isus Hristos!
Ce important este pentru noi că avem un OM pentru oameni,
un Avocat, un Paraclet, un „Mare Preot milos şi vrednic de
încredere” (Evrei 2:17) care intervine în ajutorul nostru. Dorim
cerul, pentru că Îl dorim pe El şi vrem să Îl cunoaştem şi să-L
slujim, fiind chemaţi să ne apropiem de scaunul harului (Evrei
4:16), pentru a fi ajutaţi la vreme de nevoie.

C. BINECUVÂNTĂRILE NOASTRE SUNT ÎN CER

D. CHEMAREA CEREASCĂ

C

redincioşii doresc cerul şi pentru faptul că sunt
chemaţi acolo. Când cineva doreşte să ajungă într-o
ţară străină, capătă multe facilităţi dacă de acolo
primeşte o chemare. De fapt noi nu mergem în cer
ca într-o patrie străină, ci mergem în ţara în care trăiesc marii
credincioşi ai Bibliei şi istoriei, mulţi dintre cei care ne-au fost
apropiaţi aici pe pământ, fraţi şi prieteni. Mergem spre o „patrie
mai bună, o patrie cerească” (Evrei 11:16) şi ne apropiem de
„muntele Sionului, de Cetatea Dumnezeului Celui viu, ...de zecile
de mii, de Adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor
întâi născuţi care sunt scrişi în ceruri” (Evrei 12: 22-23).
Având această chemare cerească, suntem îndemnaţi să ne aţintim
privirile „la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre”
(Evrei 3:1) şi pe urmele Lui să ne îndreptăm spre ţintă „pentru
premiul chemării cereşti al lui Dumnezeu” (Filipeni 3:14). 

(va urma)

Apostolul Pavel are însă motive să-I mulţumească lui Dumnezeu
pentru binecuvântări speciale pe care le numeşte „duhovniceşti”,
pe care credinciosul le primeşte prin Domnul Isus şi care îşi au
reşedinţa în locurile cereşti (Efeseni 1:3). De fapt ce înseamnă
binecuvântare? În limba română asocierea adverbului „bine”
cu substantivul „cuvântare” ar putea să ne răspundă la această
întrebare ca fiind vorba de a „vorbi de bine” pe cineva, de a
aprecia ceva care este vrednic de laudă (greceşte „eu”=bine, şi
„logos” = cuvânt). Analizând însă dicţionarele, alte traduceri şi
alte texte biblice, înţelegem prin termenul „binecuvântare” o
favoare pe care o primim pentru prosperitatea noastră. Aplicând
termenul la viaţa noastră spirituală, ajungem la concluzia că o
binecuvântare duhovnicească este o favoare pe care o primim
pentru binele nostru duhovnicesc.
Acest fel de binecuvântări revin în proprietatea credinciosului,
sunt legate de locurile cereşti şi îmbracă mai multe aspecte:

F

SERIAL BIBLIC

E

xistă multe binecuvântări legate de existenţa noastră
pământească pe care Dumnezeu le revarsă zilnic peste
cei ce se încred în El, dar şi peste toţi ceilalţi oameni.
Astfel sănătatea, înţelepciunea, puterea de muncă, ploaia
timpurie şi cea târzie, lumina binefăcătoare a soarelui şi câte
altele, toate sunt daruri făcute fiilor oamenilor şi le putem
considera binecuvântări pământeşti.

Toate aceste binecuvântări duhovniceşti sunt legate de cer
şi lucrează împreună dorinţa din noi de a ne muta în cer la
Domnul.

ilipeni
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COBORÂREA DUHULUI SFÂNT

Cuvântul şi Duhul Sfânt

B

iblia descrie pe credincioşi ca fiind slujitori ai Cuvântului (Luc. 1:2), dar şi făcând o slujbă a Duhului.1
(2 Cor. 3:7, 8). Viaţa şi lucrarea creştină are atât o dimensiune intelectuală, cât şi una spirituală (şi bineînţeles
una practică). Dimensiunea intelectuală are de a face cu faptul că tot ce avem nevoie să ştim pentru mântuire
ne-a fost comunicat de Dumnezeu prin Cuvântul Său. De aceea, Cuvântul trebuie auzit, citit, învăţat, înţeles,
aprofundat şi transmis altora. Însă Cuvântul este mijlocul prin care Duhul Sfânt ne aduce şi ne menţine într-o relaţie
vie, personală, spirituală, cu Hristos. Prin Duhul Sfânt, Trinitatea devine personală şi prezentă în cei ce cred2.

E

xistă riscul de a accentua una dintre aceste două dimensiuni în defavoarea celeilalte în viaţă sau în învăţătură.
De exemplu, putem găsi o biserică accentuând cunoaşterea intelectuală a Cuvântului şi a doctrinei şi, la fel de
bine, putem găsi o alta accentuând şi umblând după latura „spirituală” sau experimentală a vieţii creştine. Sau
cineva poate recunoaşte cu uşurinţă orice eroare doctrinară sau etică, dar nu şi îndemnul şi călăuzirea Duhului Sfânt.
Se pare că a menţine ambele accente – slujba Cuvântului şi a Duhului - în echilibrul şi armonia lor biblică - nu este
aşa de uşor, istoria bisericii arătând că au fost cazuri în care un aspect a fost accentuat în detrimentul celuilalt. >>

1
2

8

Nu a slovei, înţeleasă ca referire la Lege
M. Erickson, Teologie Crestina, Oradea, ECC, vol 3, p.4.
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U

na dintre obiecţiile aduse unora dintre evanghelici
este aceea că accentul lor major este pus pe studiu
şi pe cunoaşterea doctrinei, iar aceasta a produs o
„spiritualitate mentală, intelectuală”. Predicatorii au
devenit învăţători sau profesori, iar studiul biblic, o sală de clasă.
Desigur, creştinismul este mult mai mult decât atât. Deoarece,
după cum spune C. S. Lewis, „a fi teolog nu înseamnă şi a fi bun
creştin.”
Observaţia de mai sus, făcută evanghelicilor, poate fi desigur
dezbătută, dar înclinaţia spre dezechilibru este posibilă:
putem vorbi mult despre contextul istoric şi cultural sau
despre sintaxa textului şi însemnătatea cuvintelor, fără ca să
transmitem Cuvântul lui Dumnezeu. Există unelte folositoare
care ne pot ajuta la înţelegerea Cuvântului, dar în ele însele
nu sunt neapărat Cuvântul lui Dumnezeu. Putem vorbi despre
Dumnezeu (ca discurs), dar nu şi Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă
noi separăm cuvintele lui Dumnezeu de Dumnezeu şi le dăm
autonomie, putem pierde ce are în vedere Biblia să ne spună.
Când se întâmplă aşa ceva, este evident că avem de-a face cu
un dezechilibru, manifestat fie în viaţă, fie în predicare, sau în
ambele. Iar atunci când dezechilibrele devin evidente, oamenii
încep să caute dimensiunile pierdute, chiar dacă uneori caută
unde nu trebuie şi cum nu trebuie.
Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt sunt într-o legătură
intimă, aşa cum este suflarea/viaţa şi vorbirea3. Unde este
Cuvântul lui Dumnezeu, acolo este şi Duhul lui Dumnezeu şi
invers. Cuvântul este sabia Duhului. Deopotrivă, Cuvântul şi
Duhul au ca obiectiv să-L mărturisească şi să-L facă cunoscut
pe Hristos.

Este vorba despre aceeaşi experienţă afirmată de către Domnul
Isus „a fi născut din Duhul” (Ioan 3:8) nu este ceva diferit de
„Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh nu poate să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:5). De asemenea, sfinţirea este
realizată de Duhul („sfinţirea lucrată de Duhul” - 1 Pet. 1:2), dar
şi prin Cuvânt („sfinţeşte-I prin adevărul Tău, Cuvântul Tău este
adevărul” - Ioan 17:17).
3
A se vedea atât Gen. 1:1-3 cât şi Isaia 59:21: Si Dumnezeu a zis … Si iata
legamantul Meu cu ei, zice Domnul: “Duhul Meu, care Se odihneste peste tine si
cuvintele Mele pe care le-am pus in gura ta nu se vor mai departa din gura ta”.

Credinţa ascultătorului şi răspunsul lui la Evanghelie este atât
lucrarea Cuvântului cât şi a Duhului Sfânt. Calvin, comentând
textul din Faptele Apostolilor 16:14-15 („Lidia, …o femeie
temătoare de Dumnezeu… asculta. Domnul i-a deschis inima,
ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel”), observă că Lidia, deşi
o femeie temătoare de Dumnezeu, nu putea înţelege şi primi
Evanghelia fără ajutorul Domnului, fără iluminarea Duhului
Sfânt. Cuvintele, în ele însele, nu sunt suficiente să schimbe
inima omului (care este ostilă lui Dumnezeu), pentru că inima
poate fi deschisă şi mintea poate fi iluminată doar prin lucrarea
Duhului Sfânt4. Duhul Sfânt este Cel ce convinge lumea de
păcat (Ioan 16:8-11-13) şi mărturiseşte pe Isus (Ioan 15:26).
Pe de altă parte însă, trebuie să ne ferim, spune Calvin, de
idei subiective şi pretenţia unei false iluminări secrete care
ne îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu, pe care credinţa
noastră se bizuie şi de care depinde. Duhul lucrează prin
Cuvânt (sabia Duhului), El ne întăreşte încrederea în cuvintele
Evangheliei, El ni le aduce aminte. Cuvântul, de asemenea, ne
îndeamnă să umblăm călăuziţi de Duhul Sfânt, să nu-L întristăm,
ci dimpotrivă ne spune „fiţi plini de Duh”. Credinţa în Cuvântul
lui Dumnezeu este harul dat de Duhul Sfânt, iar Duhul ne ajută
să înţelegem Cuvântul şi-L scrie în inimile noastre5.

A

folosi autoritatea Duhului în defavoarea Cuvântului,
sau pentru a ignora Cuvântul, este tot atât de greşit
cu a da importanţă prea mare cuvintelor, ignorând
prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt. În Corint, unde
unele dezechilibre erau evidente, apostolul Pavel spune: „Ce
este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu
mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea” (1 Cor.
14:15). Dacă în Corint dezechilibrul era în favoarea a ceea ce ei
credeau că este ceva spiritual, la fel de bine dezechilibrul poate
fi în favoarea unei slujiri mentale, intelectuale. Fiecare dintre
noi suntem chemaţi să păstrăm echilibrul şi armonia biblică
între aceste două dimensiuni ale vieţii spirituale: ascultarea de
Cuvânt, prin Duhul Sfânt. 

4
Calvin, ”Faptele Apostolilor”, vol. 2. Ed. David W. Torrance şi Thomas F.
Torrance. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965
5
Ibidem.
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Atributele Cuvântului sunt şi ale Duhului. De exemplu, născut
din Cuvânt sau născut din Duh sunt termeni sinonimi, şi se
referă la aceeaşi experienţă: „El [Dumnezeu] … ne-a născut prin
Cuvântul adevărului” (Iacov 1:18), şi „aţi fost născuţi din nou…
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac”(1
Pet. 1:23).

L

ucrarea de vestire a Evangheliei are ca bază Cuvântul,
Evanghelia, dar este făcută prin Duhul Sfânt: „În adevăr,
Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu
vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt” (1 Tes. 1:4, 5). În acest
text, Pavel descrie o singură experienţă (nu două). Evanghelia
nu este doar vorbe, ci „Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în
cei ce cred” (1 Tes. 2:13), „puterea lui Dumnezeu” (Rom. 1:16).

Întâlnire tineri - Câlnic

Î

n data de 11 Martie 2017 am avut o întâlnire de tineret în adunarea din Câlnic. La
această întâlnire au participat tineri din judeţele Alba şi Sibiu. Mesajul din partea
Domnului pentru tineri l-a avut fratele Popa Teodor. Fratele a început mesajul cu
Apocalipsa 7:9-10. A fost un timp binecuvântat în care fratele a prezentat ceva
din misiunea din Niger, dar şi motivarea şi încurajarea celor prezenţi pentru misiune.
Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea Lui!
 Pavel Dumitrache

>>
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PE CALEA CREDINŢEI

Cum arată
predicarea
pe care o
binecuvântează
Dumnezeu?

10

Calea Credinţei, nr. 413, mai - iunie 2017

A

postolul Pavel afirma că predicarea crucii „este
o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar
pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este
puterea lui Dumnezeu“ (1 Cor. 1:18). Iar în versetele
22-25 din acelaşi capitol, el împarte rasa umană în 3 părţi:
iudeii, grecii şi creştinii, şi subliniază diferenţa esenţială dintre
aceştia.
În primul rând, iudeii cer minuni (vs. 22a) – ei aşteptau un
Mesia politic; în al doilea rând, grecii caută înţelepciune (vs.
22b); şi în final „noi propovăduim pe Cristos cel răstignit
(vs. 23). John Stott în cartea „Chemare la slujire”1 observă
contrastul realizat prin cele trei verbe: iudeii „cer”, iar grecii
”caută”. Care este caracteristica predicatorului creştin?
Nu este nici „cererea”, nici „căutarea”, ci „propovăduirea”
Evangheliei lui Hristos cel răstignit.
Nu este de mirare că predicarea Evangheliei a provocat
reacţii atât de diferite. În primul rând crucea continuă să
fie o piatră de poticnire pentru toţi cei care, asemenea lui
Nietzsche, venerează puterea, şi care se încred în puterea
lor de a se mântui. Însă crucea le spune că aşa ceva este
imposibil. Hristos a murit pentru a ne oferi mântuirea tocmai
pentru că noi nu ne putem mântui, iar dacă am putea, atunci
„degeaba a murit Hristos” (Gal 2:21).

P

redicarea post-modernă schimbă predicarea
expozitivă cu performanţele predicatorului, doctrina
cu dramatizarea şi lacrimile spuse la finalul predicii
pe tonuri de pian.

Mai nou există un trend de predicare, gen „recepţionistul din
gară“, care anunţă mersul trenurilor.Vine câte un predicator, şi,
timp de 30 de minute doar citeşte câteva zeci de versete din
Biblie, fără nicio legătură între ele, şi apelează la un limbaj biblic,
creştinesc: „Suntem chemaţi să citim Biblia; Biblia ne luminează;
ce ne-am face fără Biblie; Biblia e importantă; fără Biblie nu putem
trăi; Biblia trebuie citită în permanenţă” dar nimic concret despre
cum să te apropii de Dumnezeu printr-un plan de citire,
sau rugăciune de cerere înaintea lui Dumnezeu, ca El să te
lumineze şi să îţi descopere ceea ce citeşti, şi care este aplicaţia
practică din acele versete. Un fel de demagogie spirituală, sau
să vorbim aşa ca să umplem timpul.
Aşadar, nu uita: Sunt predicatori care trebuie să zică ceva
şi sunt predicatori care au ceva de zis! E o mare diferenţă
între cele două!
Predicarea teologică a fost schimbată cu predicarea
terapeutică, teatrală, cu terapiile spirituale şi cu tehnici
de creştere spirituală a bisericii. Dar pentru Dumnezeu
contează cum este prezentat adevărul Lui!
Astăzi, oamenii sunt fascinaţi şi manipulaţi de starurile de
muzică creştină, care, stând în faţă cu o chitară în mână,
repetă de nenumărate ori un refren sau o expresie, căutând
să inducă o atmosferă spirituală, dar care nu hrăneşte
ascultătorii şi nu reflectă înţelepciunea Bibliei.

Urmărind pasajele din primele capitole din 1 Corinteni m-am
întrebat: „Cum arată predicarea pe care o binecuvântează
Dumnezeu?“ Şi am descoperit, urmărind exemplul vieţii
lui Pavel, că Dumnezeu nu este interesat de retorica înaltă
sau de etalarea inteligenţei, ci este interesat de un caracter
christic, care este subordonat Scripturii şi Îl are pe Hristos
cel răstignit în centrul predicării.

La fel erau corintenii (1 Cor 2:1-9), încântaţi de stimularea
intelectuală a vremii. Ei doreau o superioritate filosofică în
vorbire. Însă noi vom da socoteală nu doar de ceea ce am
spus, ci şi despre modul în care am spus. Cu ce instrumente
am transmis Evanghelia? În ce atitudine? Cu ce am încercat
să o îmbunătăţim? Cum am încercat să o adaptăm cultural
pentru a fi relevantă?

Dumnezeu nu va onora pe cei mai talentaţi şi dăruiţi
predicatori, ci pe cei care au fost credincioşi Cuvântului
biblic.
De fapt, se simte când Adam trimite câte un duh mort la
amvon să predice, câte un om care nu a avut nicio experienţă
cu Dumnezeu în acea săptămână, dar care este pus, nevoit,
silit, obligat să zică ceva.
„Orice studiu din istoria bisericii, şi, în particular, studiile şi
cercetările din perioadele marilor treziri spirituale, aveau în
comun următorul lucru: «Biserica creştină în timpul tuturor acestor
perioade a vorbit cu AUTORITATE»“ (Martin Lloyd-Jones).
Biserica vorbea cu autoritate din Cuvânt, însă acum
predicarea se rezumă la fraze ca: „Haideţi să vă spun ce mi
s-a întâmplat ieri“ ori „ce am mâncat aseară“, „ce am accesat
săptămâna aceasta“ „ pe unde m-am plimbat” sau „ce-am mai
văzut la TV”.
1

„Chemare la slujire – Modele biblice oferite liderului creştin” – John Stott

1. Întâietatea lui Cristos în
predicare

C

ât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am
venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire
sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând
să ştiu între voi altceva, decât pe Isus Hristos, şi pe El
răstignit.“ (1 Cor. 2:1, 2)

PE CALEA CREDINŢEI

În al doilea rând, mesajul Evangheliei continuă să fie o
nebunie pentru cei stăpâniţi de mândrie intelectuală. Însă
pentru noi, cei credincioşi, crucea continuă să fie puterea şi
înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru că toate meritele pentru
mântuirea noastră Îi aparţin numai şi numai lui Dumnezeu.

Mesajul central în orice predică trebuie să fie în jurul Celui
care este inima Evangheliei – Domnul Isus Hristos.
Noi trebuie să fim cunoscuţi ca oameni care Îl predică „pe
Hristos, şi pe EL răstignit”. (vs. 2)
Pavel nu a venit în Corint să ţină prelegeri legate de
probleme sociale sau de speculaţii financiare, nu a venit să-i
înveţe comportamentul moral, şi nici să analizeze situaţia
>>
politică a Corintului.
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P

avel a venit aici să Îl predice pe Hristos, şi pe El
răstignit. De multe ori noi ajungem la submarine,
margarină, National Geographic şi Donald Trump
din lipsă de călăuzire divină; oferind ascultătorilor
ilustraţii şi anecdote din tolba noastră.
Pavel nu a venit cu superioritatea vorbirii şi a înţelepciunii
umane (1 Cor. 2:1). El ar fi putut apela la aceste metode, şi
ar fi putut face o punte cu mintea corintenilor doritoare de
extaz spiritual, noutăţi, căci şi ei aveau cam aceeaşi foame
după senzaţional.
El nu a mers din casă în casă cu chestionare, să îi întrebe ce
fel de biserică îşi doresc, ce fel de mesaje doresc să audă, nici
nu a recurs la satisfacerea şi încântarea mulţimii.
Înţelepciunea lui Pavel îşi avea izvorul în mesajul Evangheliei.
Nu a venit să manipuleze „cu o vorbire sau înţelepciune
strălucită“ – cu inflexiuni verbale şi cu gesturi şi înflorituri
oratorice, cu discursuri elaborate … sau cu mantre.
Însă modul în care este transmis Cuvântul contează
în ochii lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că suntem
evanghelici antiintelectuali. Fie că citim, poezia, beletristica, noi
nu trebuie să ne culegem înţelepciunea din aceste izvoare.
Soluţiile omului din Corint la problemele existenţiale erau
izvorâte din filosofia primului secol: „Cum să fiu fericit? Cum
să-mi meargă bine?“
Astăzi există aceeaşi căutare disperată şi hedonistă după
împlinirea şi realizarea de sine a credinciosului, doar că este
mascată şi spiritualizată, ca să sune bine doctrinar.

PE CALEA CREDINŢEI

Toate acestea au dus la contaminarea mesajului.
Să te întreb direct: De câte picături de otravă ai nevoie să îţi
pună cineva în pahar înainte de a muri?
Pavel nu gâdila urechile ascultătorilor săi, întrucât Cuvântul
nu este o pană pentru gâdilat urechile, ci o sabie care
străpunge inima. Aşa Îl predica Pavel pe Hristos.
Ce spunem şi cum o spunem? Acestea două formează
integritatea unei predici: conţinutul şi modalitatea.
În predicarea binecuvântată de Dumnezeu trebuie să existe
atât conţinutul (Scriptura), cât şi modalitatea (proclamarea).
Când acestea două sunt puse împreună, sunt precum gazul şi
focul. Dacă cineva doar predică, dar nu are Biblia ca bază, ca
standard absolut … atunci e doar un bufon, un clovn; iar dacă
nu proclamă cu pasiune mesajul Scripturii devine apatic.
CE NU FĂCEA PAVEL?
Textul biblic ne spune că Pavel nu gângăvea, nici nu dădea
opţiuni, ci el proclama! El declara! Cu autoritate: Nimic
de adăugat la Hristos! (Nici gândire seculară, nici
psihologie sau gândire pozitivă.) El nu se prezenta ca ultimul
guru de pe piaţă sau ultimul vorbitor motivaţional, ci arăta
exclusivitatea lui Hristos: „Căci n-am avut de gând să ştiu între
voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.“

12
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N

u era prins în subiecte periferice, şi nu-L prezenta
pe ISUS doar ca un simplu învăţător, un moralist
sau un exemplu, ci Isus cel răstignit pentru
păcătoşi.

Până la urmă care este centrul problemei umane? Nu este
că suntem pierduţi şi avem nevoie de îndrumare pentru a
ne găsi drumul într-o călătorie spirituală (pentru că asta fac
religiile lumii), nu este că suntem răniţi şi avem nevoie să
fim vindecaţi. Miezul problemei este că suntem păcătoşi, sub
judecata lui Dumnezeu, şi mânia Lui atârnă peste noi (Ioan
3:36), cu excepţia cazului când este îndepărtată de la noi prin
sângele Domnului Isus Hristos.
Tocmai de aceea apostolul Pavel Îl prezintă pe Hristos ca
Domn şi Mântuitor, ca Hristosul – Fiul lui Dumnezeu, nu Cel
care doar îţi fixează şi rezolvă problemele cotidiene, care îţi
oferă zilnic motive să zâmbeşti, sau Cel care îţi oferă formule
şi reţete prestabilite pentru succes.
Trebuie să ne reîntoarcem la acest mod de predicare biblică,
chiar dacă producem indigestie ascultătorilor mofturoşi,
pretenţioşi şi alintaţi ai postmodernismului!
Problema este că noi vrem aprobarea lumii, vrem să ne
parfumăm predicile. Îmi este teamă că predicarea noastră nu
mai este „nebună” în ochii lumii (1 Cor 1:18), precum spunea
şi predicatorul englez Charles Spurgeon: „O predică fără
Hristos este o predică oribilă, este ca o fântână fără apă”.

2. Puterea Duhului în
predicarea biblică

E

u însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab,
fricos şi plin de cutremur. Şi învăţătura şi propovăduirea
mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale
înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,
pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea
oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.“ (1 Cor. 2:3-5)
Singurul predicator pe care Dumnezeu îl umple cu Duhul
sfânt este doar cel care doreşte să Îl înalţe şi să-L predice pe
Hristos. Ceilalţi nu au nevoie de Duhul lui Dumnezeu, pentru
că ei „se descurcă“ prin puterea (experienţa, inteligenţa) şi
duhul lor (contrar celor scrise în Zaharia 4:6 „Lucrul acesta nu
se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice
Domnul oştirilor!“)
Conform 2 Cor. 2:3 – Predicarea nu te va face un om mai
bun, mai spiritual decât alţii sau mai puternic. „Am fost
slab, fricos şi plin de cutremur.” Astăzi, unii oameni vor să
pară superiori celorlalţi, invincibili, având charismă de guru
mesianic, şi se implică în slujire pentru a-şi etala aceste
„calităţi“.
„Hudson Taylor spunea prin secolul al XIX-lea că „toţi uriaşii
lui Dumnezeu au fost oameni slabi”.

A

ceastă imagine contrastează cu cea a învăţătorilor
falşi, pe care Pavel i-a numit cu ironie „superapostoli” (2 Cor 11:5). Ei erau mândri şi plini de
încredere, şi se lăudau cu înţelepciunea, puterea şi
autoritatea lor.”2

În contrast, apostolul Pavel (2 Cor 11:21-27) a fost respins,
traumatizat, vânat, trădat, şi simţea responsabilitatea lucrării
pe umerii lui. Nu se temea de oameni, ci de enormitatea
lucrării şi misiunii încredinţate de Dumnezeu şi de
seriozitatea mesajului său – Evanghelia.
Atâta timp cât totul este pe pilot automat … şi ştim tot
timpul ce să facem, ce ilustraţie să spunem, … doar murim în
mod public. Te duci în faţă, şi oamenii simt cu repeziciune că
eşti un cadavru – fără viaţă, fără duh, fără pasiune, fără căldură
şi fără lumină. Ne condamnăm la autodistrugere şi nefericire!
Tu cum te prezinţi înaintea oamenilor? Îţi văd ei luptele,
rănile?
Mesajul şi predicarea lui Pavel nu erau bazate pe manipulare
sau înţelepciune umană, luată din cultura vremii, unde doar
devii un papagal al culturii şi societăţii, şi reproduci doar
valorile ei. Pavel spune: NU AŞA am stat înaintea voastră,
pentru că ideologiile lumii şi culturii intră în coliziune
cu învăţătura şi Evanghelia lui Dumnezeu. Hristos are
exclusivitate şi supremaţie în predicare!

3. Predeterminarea Tatălui în
predicarea Evangheliei

N

oi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu,
cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise
Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci”.
(1 Cor. 2: 7-9)

EVANGHELIA este mesajul pe care îl vom predica şi
săptămâna viitoare, pentru că Dumnezeu este acelaşi, condiţia
umană este aceeaşi, iar soluţia lui Dumnezeu nu va fi revocată
sau schimbată.
Din veşnicie, Dumnezeu a dorit să descopere planul Său
minunat de salvare a omului din păcat, şi soluţia Sa cu privire
la răscumpărarea oamenilor, toate unite pentru a proslăvi
Numele Său minunat. Iar această înţelepciune divină Tatăl
a alcătuit-o şi a aşezat-o în Fiul Său, Domnul Isus Hristos.
Această Evanghelie este taina glorioasă ce merită să o
împărtăşim celor din jurul nostru.
Oriunde ai fi chemat să slujeşti, să predici, predică Evanghelia
şi pe Hristos răstignit:
pentru că aceasta am văzut la bătrânii noştri,
când au predicat Scriptura şi aceasta a dat roade
(sună pragmatic), dar este realitatea. Oamenii Îl iubeau
pe Hristos, şi trăiau predicându-L prin viaţa lor, iar
mărturiile vorbeau de la sine; oamenii se molipseau de
dragostea lui Isus, pentru că o vedeau în creştini;

•

pentru că este greu să predici, în Numele unui
Dumnezeu cu care nu ai stat de vorbă, şi nu L-ai întâlnit
decât in Scripturi;

Această predicare este bazată pe:

•

a. dovadă (2 Cor. 2:4) – era un termen din tribunal,
argumentat, ce nu putea fi tăgăduit; adevărul.

pentru că este greu să predici, dacă nu te pregăteşti,
şi te învârţi în cerc câteva zeci de minute;

•

b. pe Duhul Sfânt (2 Cor. 2:4) – cel care regenerează pe
cei morţi spiritual, cel care ne cheamă şi ne convinge de
păcat. Este cel care împuterniceşte predicatorul să ducă
mesajul Evangheliei.

pentru că este greu să predici, dacă nu te rogi şi nu
vorbeşti zilnic cu Isus cel înviat, ca să ştii ce are nevoie
trupul Său – biserica;

•

pentru că este greu să predici doar ce ai auzit la alţii,
din poveşti, din tradiţii, din comentarii;

•

pentru că e greu să predici, dacă nu ai avut o
întâlnire personală cu Hristos, şi să-L ai ca subiect de
predică pe Cel ce ţi-a schimbat viaţa.

Nu era loc pentru emoţii de moment sau sentimentalism
ieftin religios.
Acum, ce făcea Pavel in mijlocul corintenilor? Cum arată
predicarea pe care Dumnezeu o binecuvântează?

c.

bazată pe puterea lui Dumnezeu (2 Cor. 2:5) asupra
predicatorului şi asupra ascultătorilor, şi toate acestea
pentru ca „credinţa voastră să nu fie zidită pe mine“ (pe un
om – parafrazare), ci pe puterea lui Dumnezeu.

CONCLUZIE:

Întreabă-te mereu: Cel care îţi predică Evanghelia, te
leagă de el sau te leagă de Hristos Domnul?

1. Predică în aşa manieră, încât să îţi culegi Amin-urile din
cer, şi nu din aprobarea oamenilor.

Dacă predicarea ta se bazează pe manipularea omului şi pe
dorinţa de a-l flata, de a-i linişti conştiinţa, şi de a-i valida
sentimentul religios, nu faci decât să îl plasezi pe nisipuri
mişcătoare.

2. Nu te folosi de cunoştinţele biblice, de poziţia amvonului,
doar ca să îţi maschezi urmele şi păcatele din viaţa ta, ci
slujeşte-l şi de acolo lui Dumnezeu cu teamă sfântă, respect şi
dragoste faţă de El şi faţă de sufletele cărora le predici.

John Stott “Chemare la slujire” – Modele biblice oferite liderului creştin

3. Nu ai altceva de oferit oamenilor, ca viaţa, mintea şi inima
lor să fie schimbate, decât puterea Evangheliei lui Isus Hristos.
Cu nimic altceva nu le poţi influenţa destinul veşnic – decât
prin propovăduirea Evangheliei lui Hristos. 

2
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? Daniel CRISTINESCU
1 Timotei 3:16 este un verset bine-cunoscut
cititorilor Bibliei, în traducerea Dumitru Cornilescu:

HRISTOS
desemnat ca

DUMNEZEU
1 Timotei 3:16

„Şi, fără îndoială, mare este taina
evlaviei… «Cel ce a fost arătat în trup
a fost dovedit neprihănit în Duhul, a
fost văzut de îngeri, a fost propovăduit
printre Neamuri, a fost crezut în lume,
a fost înălţat în slavă.»”

E

vident, „Cel ce a fost arătat în trup” se referă la
persoana Domnului Isus Hristos. Cum se face,
însă, că în traducerile mai vechi ale Bibliei în
limba română, în loc de lecţiunea „Cel ce a fost
arătat în trup” citim: „Dumnezeu a fost arătat în trup”?
Vorbim de traduceri vechi precum Noul Testament de
la Bălgrad (Alba-Iulia) de la 1648, de Biblia lui Şerban
Cantacuzino (1688), de Biblia de la Blaj (1795), dar şi
de traduceri mai moderne precum Biblia Regele Carol
(1939), Biblia ortodoxă (1988), Biblia Trinitariană (2002)
şi Biblia Fidela (2010). În aceste traduceri se afirmă
explicit că „Dumnezeu a fost arătat în trup…” cu
referire la persoana Domnului Isus. Astfel, în acest verset
dumnezeirea Mântuitorului este argumentată fără drept
de tăgadă.

PE CALEA CREDINŢEI

De ce oare Dumitru Cornilescu a tradus acest verset
altfel decât ceilalţi traducători ai Bibliei? Trebuie
menţionat că mai sunt şi alte traduceri contemporane
lui Cornilescu (de exemplu, Biblia Nitzulescu, 1921), sau
mai moderne (Noua Traducere Românească, 2007, şi Biblia
Catolică, 2013), care nu redau substantivul „Dumnezeu”,
ci pronumele relativ „Cel”, sau pronumele personal „El”.
Pentru a înţelege de ce diferă aceste traduceri, trebuie să
privim mai întâi la dovezile textuale externe ale Noului
Testament grecesc. Apoi vom evalua dovezile interne.

I. Dovezile externe:

Î

n general, manuscrisele greceşti ale Noului Testament
se împart în două categorii: (1) manuscrisele
din familia bizantină (cele mai numeroase), şi (2)
manuscrisele alexandrine şi cele apusene care stau la
baza textului critic stabilit de diverşi erudiţi (de exemplu,
Wescott-Hort, Tischendorf, Tregelles, Neste-Aland
etc.). Numeroşi erudiţi în limbile biblice au încercat să
stabilească lecţiunea cea mai probabilă a manuscriselor
originale, făcând uz de principiile criticii textuale (lectio
difficilior – citirea cea mai dificilă, şi lectio brevior – citirea
cea mai scurtă).
În tabelul de alături este redat 1 Timotei 3:16 în cele
două variante textuale, împreună cu lista manuscriselor
antice care conţin această lecţiune:
>>
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Tabel 1
Textul bizantin (majoritar):

Textul critic (Wescott-Hort şi Tischendorf):

Καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας
μυστήριον· θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη
ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν,
ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ.

Kαὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας
μυστήριον· Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη
ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν,
ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.

Íc Ac C2 D2 Ψ 1739. 1881 Ï vgms

Í ACD

După cum se poate observa, diferenţa dintre cele două familii de texte constă în citirea diferită a substantivului θεὸς
(„Dumnezeu”) şi a pronumelui relativ Ὃς („Cel”). De asemenea, manuscrisele bizantine care conţin această lecţiune sunt mult
mai numeroase decât manuscrisele ce stau la baza textului critic.
Iată, în tabelul 2, cum a fost tradus 1 Timotei 3:16 în traducerile vechi dar şi contemporane ale Bibliei:
Tabel 2
1 Timotei 3:16

Noul Testament de la
Bălgrad (1648)

Şi tăria adevărului şi aiave, mare-i taina credinţei. Dumnezău S-au arătat în trup, îndereptă-Să întru
duh, arătă-Să îngerilor, propoveduit fu păgînilor, crezu-Să în lume, înălţă-Să în slavă.

Biblia de la Bucureşti
(1688)

Şi cu mărturisire mare iaste taina bunei-credinţe: „Dumnezău S-au arătat cu trup, Să îndireptă cu
Duhul, Să arătă la îngeri, Să propovădui întru limbi, Să crezu în lume, Să înălţă cu mărire.

Biblia de la Blaj (1795)

Şi cu adevărat mare easte taina creştinătăţii: „Dumnezeu S-au arătat în trup, îndreptatu-S-au în
Duh, arătatu-S-au îngerilor, S-au propoveduit întră neamuri, crezut au fost în lume, înălţatu-S-au
întru mărire”.

Biblia Regele Carol
(1939)

Şi cu adevărat, mare este taina creştinătăţii: Dumnezeu s’a arătat în trup, s’a îndreptat în Duhul, a
fost văzut de îngeri, s’a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s’a înălţat întru mărire.

Biblia ortodoxă (1988)

Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în
Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru
slavă.

Biblia Trinitariană (2002)

Şi fără îndoială, mare este misterul evlaviei: Dumnezeu a fost arătat în trup, justificat în Duh, văzut
de îngeri, predicat printre Neamuri, crezut în lume, înălţat în glorie;

Biblia Fidela (2010)

Şi fără a se putea contesta, mare este misterul evlaviei: Dumnezeu a fost arătat în carne, declarat
drept în Duhul, văzut de îngeri, predicat neamurilor, a fost crezut în lume şi primit sus în glorie.

Iată, în tabelul 3, câteva traduceri care, aparent, au la bază textul critic al Noului Testament grecesc:
Tabel 3
Traducerea:

1 Timotei 3:16

Biblia Nitzulescu (1921)

Şi învederat, mare este taina credinţei descoperite: El se făcù cunoscut în trup, fù îndreptăţit în duh,
se arată îngerilor, fù predicat între neamuri, fù crezut în lume, fù luat în sus în mărire.

Biblia Cornilescu (1924)

Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit
în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost
înălţat în slavă.”

Noua Traducere
Românească (2007)

Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei. „Cel Ce a fost arătat în trup, a fost dovedit drept prin
Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost predicat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în
slavă.”

Biblia catolică (2013)

Şi fără îndoială, mare este misterul evlaviei: Cel care s-a arătat în trup a fost justificat în Duh, a
apărut îngerilor, a fost predicat printre păgâni, a fost crezut în lume, a fost ridicat în glorie.

PE CALEA CREDINŢEI

Traducerea:

Este clar că motivul pentru care majoritatea traducerilor ortodoxe ale Bibliei redau „Dumnezeu” în loc de „Cel” constă
în faptul că au la bază textul bizantin, care conţine substantivul θεὸς („Dumnezeu”), şi nu pronumele relativ Ὃς („Cel”).
Totuşi, conform unor comentatori moderni, citirea redată in familia textului bizantin pare a fi rezultatul unor lupte teologice
dintre aşa-zişii „proto-ortodocşi” (partida care mai târziu avea să fie învingătoare şi astfel să „rescrie” istoria), şi alte partide
teologice precum cele care susţineau teza adopţionismului cu referire le persoana lui Hristos.
>>
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C

onform unui asemenea comentator, faptul că partida proto-ortodoxă ar
fi negat că Isus era „simplu om” (ψιλὸς ἄνθρωπος) poate fi dedus din
numeroase modificări anti-adopţioniste ale Scripturii.1 Astfel, se pretinde
că modificările din 1 Timotei 3:16 ar aparţine partidei care accentuează
natura dumnezeiască a Domnului Isus.
Desigur, 1 Timotei 3:16, 17 aparţine unui crez care încearcă să explice taina religiei
(evlaviei). Este interesant că Dumitru Cornilescu a încadrat acest crez în ghilimele.
În traducerile moderne, doar Cornilescu şi Noua Traducere Românească folosesc
ghilimelele pentru a arăta că este vorba de un crez, pe care apostolul Pavel îl
citează în scrisoarea lui adresată lui Timotei.
Problema textuală pe care o găsim aici este că, în timp ce manuscrisele cele mai
vechi ( *אA*) conţin lecţiunea „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit
în Duhul, a fost văzut de îngeri…”, unele manuscrise mai târzii au fost aparent
modificate, având „Dumnezeu” (Θεός) în loc de „Cel” (pronumele relativ ὃς),
„Dumnezeu a fost arătat în trup, justificat în Duh, văzut de îngeri…” (אc Ac C2 D2 Ψ
1739. 1881 Ï vgms).
Există totuşi posibilitatea ca lecţiunea aceasta să fi fost creată în mod accidental.
Având în vedere că termenul Θεός (Dumnezeu) este nomen sacrum, fiind abreviat
cu uncialele teta-sigma (q-=s), asemănarea cu uncialele omicron-sigma (os) este
izbitoare.

II. Dovezile interne

D

PE CALEA CREDINŢEI

ovezile externe ale termenului Θεός sunt, într-adevăr, slabe. Dacă Θεός a
fost introdus ulterior în text, aceasta face ca Dumnezeu să fie subiectul
imnului/crezului. În plus, această citire se găseşte doar în manuscrisele
târzii: אc Ac C2 D2 Ψ Ï vgms. Toate celelalte manuscrise mai vechi, precum
şi scrierile patristice dinainte de secolele III-IV d.Hr., nu conţin, nici nu citează
termenul Θεός în 1 Timotei 3:16. 2 În lumina acestor dovezi, se pare că Θεός a fost
adăugat ulterior în unele manuscrise şi transmis mai departe în forma aceasta.
Cel mai probabil avem un caz tipic de confuzie, asemănător cu homoioteleuton
(repetarea unor cuvinte la sfârşitul unei fraze). Într-adevăr, uncialele os sunt
asemănătoare cu q-=s. Totodată, este improbabil ca un copist să fi confundat şi
înlocuit termenul q-=s („Dumnezeu”) cu un pronume (principiul lectio difficilior).
Ceea ce arată probabilitatea ca pronumele relativ os să fi fost în scrierea iniţială.
Aceasta înseamnă că la un moment dat, în manuscrisele greceşti ale Noului
Testament s-a făcut o confuzie între cele două cuvinte şi astfel s-a ajuns ca familia
textelor bizantine să conţină într-un număr covârşitor lecţiunea Θεός în loc de Ὃς.
Acuzaţia că textul a fost modificat pentru a dovedi dumnezeirea lui Hristos şi a
lupta împotriva partidei care susţinea adopţionismul este nefondată. Preexistenţa
lui Hristos reiese din text chiar şi fără a schimba pronumele relativ ὃς cu
substantivul Θεός. 3
În concluzie, Dumitru Cornilescu a tradus corect 1 Timotei 3:16, folosind cea mai
bine-atestată lecţiune a manuscriselor greceşti. Desigur, în disputele cu cei ce atacă
dumnezeirea lui Hristos (ca de exemplu, Martorii lui Iehova), acest verset ar fi fost
o „dovadă” mult mai clară că Hristos este Dumnezeu întrupat, dacă am fi citit:
„Dumnezeu a fost arătat în trup”. Ar fi, totuşi, de dorit ca în viitoarele revizuiri
ale Bibliei Cornilescu să se menţioneze într-o notă de subsol şi această variantă a
textului bizantin. 
1
Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on
the Text of the New Testament. New York, Oxford: University Press, 1993, p. 77.
2
Cf. Bruce M. Metzger, A Textual Commentary. Stuttgart: United Bible Societies, 1971, p. 641.
3
Cf. M. Dibelius şi Hans Conzelmann, The Pastoral Epistles, Hermeneia, Philadelphia: Fortress Press, 1972,
p. 63.
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? Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Biserica Creştină după Evanghelie Nr. 2 Craiova:

25

de ani de existență

(1992-2017)

„Până aici Domnul ne-a ajutat.”
1 Samuel 7:12

C

P

aducere aminte care nu se schimbă,
şi cum acestea (Cine este Dumnezeu,
Ce-a făcut Dumnezeu şi Ce este omul)
influenţează viaţa unei adunări. Mesajul
principal şi de încheiere, susţinut de
fratele Virgil Achihai, a fost o solidă
apologie pentru identitatea, moştenirea
şi valorile creştinilor după Evanghelie
din România. Tinerii bisericii au asigurat
cântările între mesaje.
Bucuria aniversării a continuat şi seara,
mesaje din Cuvânt fiind aduse de fraţii
Nelu Panţa (Mediaş) şi Mihai Ciopaşiu
(Bucureşti). Ambele programe au fost
continuate cu părtăşie şi agapă pentru
invitaţi şi gazde.
La 25 de ani de istorie, har,
binecuvântări, predicare şi mărturie,
credincioşii creştini după Evanghelie din
Craiova pot să spună şi ei ca Samuel la
Miţpa: „până aici Domnul ne-a ajutat”! 
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ANIVERSARE

redincioşii creştini după
rezenţi la aniversare, oficialităţile
oraşului şi judeţului, în persoana
Evanghelie din Craiova
domnilor Ion Prioteasa
se bucură de părtăşie în
(preşedintele Consiliului
două biserici locale. Dintre
acestea, Biserica Nr. 2 a sărbătorit, pe 14 Judeţean Dolj) şi Mihail Genoiu
(viceprimar şi primarul interimar al
mai 2017, 25 de ani de existenţă.
Municipiului Craiova), au adus mesaje de
Astăzi, Biserica Creştină după Evanghelie salut, relatând şi amintirile dumnealor cu
Nr. 2 este cea mai mare biserică
biserica.
evanghelică a Craiovei, atât ca spaţiu
Au urmat mesaje din Cuvânt prezentate
cât şi ca număr de credincioşi, sediul
de fraţii invitaţi. Domnul senator Titus
Comunităţii Creştine după Evanghelie
Corlăţean a vorbit despre bucurie şi
– Zona Dolj şi centru de întâlniri şi
normalitate, fiind un apărător al valorilor
conferinţe evanghelice.
biblice în statul român. Din Chicago,
În prezenţa credincioşilor locali şi a unor fratele Samuel Vizitiu a adus salutul
invitaţi din ţară şi străinătate, programul fraţilor şi a relatat mai multe experienţe
din amintirile dumnealui cu credincioşii
aniversar a avut loc dimineaţa, fiind
din Craiova, loc de unde a plecat în
moderat de fratele Emil Vizitiu. S-a
Statele Unite.
început cu prezentarea istoricului
bisericii de către Bogdan Emanuel Răduţ, Uniunea a fost reprezentată la nivel
membru al bisericii. În cadrul istoricului înalt, de preşedintele şi secretarul
s-a punctat modul miraculos în care
general. Fratele Dan Mitrea a adus în
Dumnezeu a purtat credincioşii creştini atenţia credincioşilor trei pietre de
după Evanghelie din Craiova. Aceştia,
la finalul anului 1989, se confruntau
cu o iminentă demolare a clădirii
de cult pe care o deţineau, inclusă
într-un proiect urbanistic pentru
dezvoltarea oraşului. Revoluţia a sistat
aceste planuri, astfel că, nu numai că
s-a rămas cu vechea construcţie dar,
s-a construit una nouă şi spaţioasă
în centrul oraşului, într-un timp
record de 14 luni şi un total de 14
miliarde lei, devenită Biserica Nr. 2 şi
inaugurată pe 3 mai 1992, cu invitaţi
din zonă, ţară şi străinătate.
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Conferinţa
zonală Braşov cu participarea
membrilor
Consiliului Naţional

P

rin harul Domnului nostru Isus, în data de 1.04.2017
s-a desfăşurat la Braşov, în Biserica din Bartolomeu,
Conferinţa Zonală. Cu această ocazie, pentru prima dată
de la revoluţie, la o Conferinţă Zonală a participat şi
Consiliul Naţional. Tematica Conferinţei, prezentată de fr. Costel
Şerb „DREGĂTORUL de SPĂRTURI”, a fost urmare a altei
teme ce s-a dezbătut pe o întindere de trei Conferinţe şi anume
REVIGORAREA BISERICII LOCALE. Fratele Petru Roman a fost
moderatorul Conferinţei.
În cuvântul său de salut fr.Virgil Achihai, s-a folosit de textul din
Fapte. 11:23-26, evidenţiind faptul că Domnul Dumnezeu a dat
din belşug har la întrunirea de la Braşov, atât pentru lucrările
Consiliului Naţional, cât şi pentru Conferinţa Zonală.

D

e asemenea, fr. Achihai a mai făcut precizarea că e de
dorit ca noi toţi să fim oameni de bine ca şi Barnaba
(vezi Fapte 23:24). Cuvinte de apreciere despre Zona
Braşov au exprimat şi fr. Dan Mitrea, care a arătat
că zona noastră poate fi un exemplu de urmat şi pentru alte
zone din ţară, iar fr. Pavel Chiriţescu a apreciat deschiderea şi
implicarea zonei Braşov la cursurile Colegiului Biblic, care se află
acum la a treia generaţie de cursanţi.
În continuare, fr.Vasile Anghel, secretarul zonei Braşov, a
prezentat componenţa zonei Braşov ca număr de biserici
şi cuprindere geografică, arătând că zonalul Braşov are în
componenţă doar o singură biserică din alt judeţ (din Harghita,
Bălan).
Conferinţa s-a încheiat cu o masă de dragoste la care au luat
parte toţi cei prezenţi. Suntem mulţumitori Domnului că
ne-a făcut parte de o astfel de experienţă frumoasă! Această
provocare făcută de Uniune zonei Braşov, se doreşte a fi
continuată şi cu alte zone din ţară. Conducerea Executivă a
BCER-UBCE a apreciat în mod pozitiv deschiderea şi implicarea
noastră în organizarea Consiliului Naţional.
Harul şi Pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu
şi a Domnului nostru Isus Hristos (2 Petru 1:2).
 Vasile Anghel

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Recomandări ale Consiliului Naţional privind Botezul şi Masa Domnului în cadrul BCER-UBCE:*
•

este de preferat ca mesajul să fie adus de către vorbitori din cadrul BCER-UBCE;

•

dacă, totuşi, se aduce un invitat din alt cult, acesta va avea doar mesajul biblic;

•

oficierea atât a Botezului cât şi a Mesei Domnului va fi făcută de către presbiterii bisericii locale, sau presbiterii din alte
biserici creştine după Evanghelie invitaţi special pentru această lucrare;

•

pentru Masa Domnului se recomandă ca vinul să fie de culoare roşie. Pâinea şi vinul să fie cantitativ proporţional cu
numărul de membri;

•

să fie întotdeauna explicată foarte clar însemnătatea pâinii şi a vinului.

*Extras din Procesul Verbal al Consiliului Naţional din 31 martie - 01 aprilie 2017, Braşov

Membrii Consiliului Naţional
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Membrii Comitetului Zonal Braşov şi ai Consiliului Naţional

Botez la Biserica din Băneşti

Z

iua de 23 aprilie 2017 a fost o zi de bucurie pentru comunitatea
credincioşilor din Biserica Creştină după Evanghelie Băneşti, judeţul
Suceava. Cinci persoane L-au mărturisit pe Domnul Isus Hristos ca
Mântuitor personal prin botezul în apă. Alături de ei a fost prezentă
familia, membrii bisericii şi prietenii. Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit prin
fraţii Ilie Tcaciuc şi Dorin Butnaru.
Ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze aceste suflete, dar şi lucrarea de
evanghelizare din această localitate!
 Aurel IAVNI

Botez la Biserica din Câlnic

N

e bucurăm că în data de 26 februarie 2017 în Biserica Creştină
după Evanghelie din Câlnic, judeţul Alba, patru tineri au mărturisit
credinţa în Domnul Isus şi au fost botezaţi.
Le dorim binecuvântarea Lui Dumnezeu şi să-L slujească pe El.
 Pavel DUMITRACHE

Botez la Biserica din Oneşti
Prin harul Său, Dumnezeu a dăruit celor prezenţi încurajare şi
motivare prin cuvântul propovăduit într-o atmosferă specială de sărbătoare.
Rămânem recunoscători lui Dumnezeu şi fie ca El să binecuvânteze în continuare
lucrarea Sa din oraşul nostru.
 Manole GHEORGHE

Campanie evanghelizare în zona Braşov

Î

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

D

uminică, 16 Aprilie 2017, în Biserica din Oneşti a avut loc un botez
nou testamentar. Un număr de şase suflete au făcut mărturia
credinţei lor în Acela ce a înviat şi este viu in inimile lor, Domnul Isus.

n perioada 22-30 Aprilie 2017, în zona Braşov a avut loc o campanie de
evanghelizare, desfăşurată în 20 de biserici.

Au participat 11 fraţi misionari din România şi un frate din Ucraina.
Ne-am bucurat că am avut posibilitatea să vestim Evanghelia la sute de
oameni şi mulţi dintre ei s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul Isus.Această
lucrare s-a încheiat duminică, 30 Aprilie, în Biserica din Bartolomeu - Braşov,
cu un mesaj de evanghelizare, rostit de fratele Mincu Onisim din Sibiu.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru această lucrare şi totodată tuturor fraţilor
din biserici care ne-au însoţit în această lucrare.
 Stelică BULIGA
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SE-APROPIE ÎNĂLȚAREA
Îţi scriu, iubite Teofile,
Despre o vreme de mister
Ce-a fost pe-ale Scripturii file,...
Prezisă-n ani, prezisă-n zile
După programul scris în cer !
***
Se hotărâse-n veşnicie
Că Domnul slavei va veni
Şi-o lume-ntreag-avea să ştie
Că jertfa Lui urma să fie
Salvare când Îl va primi...
Primirea vine prin credinţă,
Căci altfel totul e-n zadar
Şi-n noi se naşte-o nouă fiinţă,
Când suflet, duh, dar şi voinţă
Sunt preschimbate doar prin har!
N-a fost prea ieftin însă harul
Când jos, la noi, S-a coborât
Dar, suferind întreg Calvarul,
El a băut apoi paharul
Şi alt destin ne-a hotărât!
Iar când Şi-a încheiat menirea
Şi-a înviat biruitor
În cer, la Tatăl, proslăvirea
A reprimit-o căci Iubirea
Îl face Domnul Domnilor!
Şi „ELI, LAMA SABACTANI!"
Câteva ceasuri a durat
Dar DUMNEZEU pe toţi duşmanii
I-a pus ca să aştepte anii
Când va veni ca Împărat!
De aceea, Duhul şi Mireasa
Spun: „Vino, Doamne-ISUSE!"
Căci vrem să fim pe veci în Casa
Unde vom lua cu toţii masa
Cu bunătăţi de Tine-aduse...
Şi, fiind acolo înălţat,
El mijloceşte pentru noi
Iar toţi pe care i-a chemat
Nerăbdători au aşteptat
Să vină-n ziua de apoi!
Ne-a dat şi Marea-nsărcinare
Şi-ndemn să fim cu toţii GATA,
Căci va veni în ziua-n care
Biserica în aşteptare
Îl va primi cu MARANATA!
***
Să ştii, iubite Teofile,
Că astăzi nu mai e mister,
Că răni şi moarte-au fost utile
Iar cele patruzeci de zile
Au fost doar startul înspre cer!...

 Valentin Giuroiu

