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un pas înainte pe

editura

Calea Credintei

Sunt (şi) creştinii după Evanghelie botezaţi cu Duhul Sfânt?
Sau sunt pecetluiţi, dar nebotezaţi cu Duhul?
Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în
El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit...
Efeseni 1:13

C

u siguranţă că pe mulţi dintre cititorii revistei
„Calea Credinţei”, titlul acestui articol îi va îndemna
să răspundă imediat DA la prima întrebare şi NU
la a doua. Şi aceasta cu toată convingerea!
În acelaşi timp, nu puţini creştini după Evanghelie intră în
discuţii cu alţi credincioşi ce susţin o învăţătură diferită
şi anume că doar aceia care au experimentat un anumit
semn, au botezul cu Duhul Sfânt. Aceştia afirmă că dacă nu
ai experimentat „semnul vizibil”, atunci nu ai fost botezat
cu Duhul - este o concluzie logică şi imediat oferită de acei
credincioşi ! Astfel, prin această gândire, experienţa este pusă
deasupra Cuvântului! Noi însă, ca întotdeauna, trebuie să ne
întoarcem la Scriptură şi să lăsăm pe Duhul Sfânt, pe Acela
care a inspirat pe autorii umani ai Scripturii, să ne deschidă
inima către El!

În acest sens, putem spune, pe baza Scripturii, că şi noi,
creştinii după Evanghelie, îl avem pe Duhul Sfânt încă de la
convertire, sau mai bine zis EL ne are pe noi, deoarece El ne
locuieşte, ne conduce şi nu ne va părăsi niciodată.
Există lucrări pe care Duhul le face înainte de naşterea din
nou şi sunt lucrări pe care El le face după aceasta. Domnul
Isus, în descoperirea făcută ucenicilor Săi cu privire la
lucrarea Duhului, ne învaţă că El „va dovedi lumea vinovată în
ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul:
fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă
Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata:
fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat” (Ioan 16:8-11).
Duhul atrage pe oameni la Domnul Isus, deoarece El este

Împreună cu o bună parte a creştinătăţii, noi înţelegem că
şi Domnul Isus trimite pe Duhul, la fel ca şi Tatăl, de la care
Duhul purcede. Domnul Isus a răspuns unei neînţelegeri cu
privire la această relaţie: „vă spun adevărul: vă este de folos
să Mă duc; pentru că, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va
veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite” (Ioan 16:7). Este
imposibil deci să afirmi că Îl ai pe Domnul Isus în inimă, că
eşti iertat de păcate şi eşti mântuit prin El, fără ca, în acelaşi
timp, în inima ta să fie şi Duhul Sfânt. Toţi aceia care au crezut,
au primit simultan pe Domnul Isus şi pe Duhul Sfânt.
Există totuşi două texte ale Scripturii la care va trebui să ne
oprim pentru a evalua această înţelegere a simultaneităţii
secvenţei „lucrarea Duhului înainte de convertire - naşterea
din nou - credinţa - pecetluirea cu Duhul”. Astfel, în Faptele
Apostolilor cap. 2 vers. 38 (traducerea Dumitru Cornilescu),
în cadrul predicii lui Petru, găsim scrise următoarele cuvinte:
„apoi veţi primi darul Duhului Sfânt”. Trebuie să ne întrebăm
la ce anume se referă Petru, care este înţelegerea corectă a
cuvântului „apoi”: apoi când? Cuvântul indică o succesiune de
timp: întâi se întâmplă ceva, iar mai târziu, după o perioadă
de timp (o zi, o lună, un an) altceva. Interesant este faptul
că, în cele mai multe traduceri contemporane, predica lui
Petru este tradusă astfel: „pocăiţi-vă... fiţi botezaţi... şi veţi
primi darul Sfântului Duh”, nefolosind cuvântul apoi, care este
subliniat de către unii credincioşi, ci cuvântul „şi”.

EDITORIAL

În textul din Efeseni, citat mai sus, apostolul Pavel ne arată
că primirea Duhului Sfânt este o experienţă simultană
cu începutul credinţei: nu putem crede fără o lucrare de
pregătire a inimilor noastre de către Duhul Sfânt şi nu
putem continua să avem o viaţă de credinţă fără susţinerea
şi călăuzirea permanentă pe care Duhul lui Dumnezeu o face
pentru fiecare dintre cei pe care El îi naşte din nou. Toate
timpurile avute în vedere de Pavel sunt la trecut: aţi auzit, aţi
crezut, aţi fost pecetluiţi (sigilaţi) cu Duhul Sfânt, care fusese
făgăduit. Pecetluirea este o imagine folosită pentru a indica
intrarea Duhului Sfânt în viaţa unui om, deci o experienţă
bine definită în timp şi legată de convertire, de începutul vieţii
spirituale.

Acela care, prin punerea în relaţie a omului cu Mântuitorul,
Îl înalţă pe Domnul Isus. Întotdeauna intenţia esenţială a
Duhului este să Îl glorifice pe Tatăl şi pe Fiul, nu pe Sine.

În esenţă, apostolul Petru afirmă, în contextul evreiesc al
Ierusalimului contemporan cu Domnul Isus, că în urma
pocăinţei (a regretului respingerii anterioare a Domnului
Isus) şi a credinţei în lucrarea Lui mântuitoare de la cruce,
credincioşii evidenţiază primirea Duhului Sfânt. Desigur că
putem să punem întrebarea când au primit, cei aproape
3000 de credincioşi, Duhul - imediat sau după rugăciuni
stăruitoare? Oare a fost necesară o altă experienţă, ulterioară
experienţei mântuirii, care să facă dovada primirii Duhului în
viaţa lor?

continuare în pag. 6
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Patria
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SERIAL BIBLIC

ultima parte
Cum intrăm în patria
cerească

O

amenii preocupaţi de soarta lor veşnică au dorit
să ştie cum pot face alegerea bună, cum pot
ajunge în cer. „Doamne” i-a zis Toma, „nu ştim
unde te duci, cum putem să ştim calea într-acolo?”
l-a întrebat într-o zi un ucenic plin de îndoială dar şi din
curiozitate (Ioan 14:5) şi a căpătat un răspuns care dăinuie
peste veacuri „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6).
Toma pune această întrebare pentru că nu a înţeles de ce a
venit Domnul Isus în lume şi nici cuvintele rostite de Acesta
puţin mai înainte. Domnul trebuie să reia explicaţia pe larg
pentru un ucenic a cărei inimă se tulburase, care nu avea
credinţă în El şi în consecinţă „nu ştia”. Necredinţa, confuzia
şi ignoranţa, vor fi întotdeauna piedici pe drumul spre cer.
Aceasta este starea lumii care zace în cel rău şi care se
pierde din cauza lipsei de cunoaştere a „căii” (Osea 4:6), iar
Domnul văzându-l îl deplânge spunând „poporul fără minte
aleargă la pieire” (Osea 4:14).
Este impresionant să asistăm la spectacolul unor orbi care
bâjbâie în căutarea căii şi se opresc la „puţuri crăpate care

4
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De la
gunoi
la premiu
nu ţin apă” (Ieremia 2:13). Se caută mântuirea şi se ajunge la
surogate, se caută potolirea setei spirituale şi se apelează la
„apa Nilului” (Ieremia 2:18), se caută Dumnezeul Cel viu şi se
ajunge la o „sperietoare de ciori într-un ogor de castraveţi”
(Ieremia 10:5). Faţă de vremurile de apostazie din timpul lui
Ieremia, este greu să credem că ceva s-a schimbat în bine azi.
Pentru a-l ajuta pe Toma să înţeleagă, Domnul se întoarce la
noţiunea de Tată, de Dumnezeu adevărat, de realitate care
poate fi cunoscută doar prin Fiul. Înţelegerea greşită a Tatălui
ne împiedică să-L înţelegem pe Fiul şi modul cum Fiul ne
conduce la Tatăl. Fiul ne aduce imaginea Tatălui şi ne arată şi
modul cum putem ajunge în cer: „Astfel dar fraţilor, fiindcă prin
sângele lui Hristos avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, pe
calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El şi fiindcă avem
un Mare Preot... să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă
deplină...” (Evrei 10:19-22).
Vedem că intrarea în prezenţa Tatălui este slobodă pentru
cel ce a acceptat jertfa de ispăşire a Fiului, a fost curăţit de
sângele Lui prin credinţă şi a aflat calea nouă, vie şi deschisă
spre cer. Pentru a ne asigura trecerea liniei de sosire în cer,
trebuie să ne alegem linia de start a alergării noastre la nivelul
jertfei Fiului, al sângelui răscumpărării „nimeni nu vine la Tatăl,
decât prin Mine” (Ioan 14:6).
>>

A

ceasta este Evanghelia. Din ea nu putem sustrage
nimic şi la ea nimic nu se poate adăuga. Mulţi cred
că vor ajunge în cer pentru că sunt oameni buni,
pentru că au făcut numai bine, au fost botezaţi
cândva, sau au acceptat o altă formă de religie.
Este trist să auzim din gura unui om de frunte al Bisericii că
Dumnezeu deschide cerul chiar pentru necredincioşii care
îşi ascultă îndemnurile propriei conştiinţe. Ulterior, a încercat
să îşi reformuleze afirmaţia spunând că s-a gândit la nevoia
de toleranţă dintre oameni, dar cu aceasta a stârnit stare de
confuzie. Asta ca să nu mai precizăm că Biserica Romano Catolică consideră că un om nu poate fi mântuit decât în
sânul acestei Biserici. Sunt şi azi multe căi „care pot părea
bune omului dar la urmă se vede că duc la moarte” (Proverbe
14:12), „acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea
cea sfântă” (Isaia 35.8). Care este de fapt această cale şi de
ce o considerăm valabilă doar pe cea pe care ne-o arată
Domnul Isus?

•

Singura cale pe care putem intra în cer este
calea harului lui Dumnezeu.

Lucrarea de elaborare prin har a unei căi de a intra în
cer a început atunci când Dumnezeu a întocmit un plan de
mântuire (Psalmul 40:6-7; 1 Petru 1:20). El i-a pregătit Fiului
un trup şi în acest trup a venit pe pământ să moară. Nicio
altă făptură nu putea întruni condiţiile necesare acestei jertfe
valabile pentru orice păcătos şi anume: să fie fără vină şi să
poată muri.

•

Singura cale prin care putem beneficia de
acest har este credinţa noastră.

•

Singura cale prin care această credinţă ne
conduce spre cer este susţinerea din partea
Duhului Sfânt.

Am primit prin credinţă lucrarea harului şi deci starea
de neprihănire, drumul nu se opreşte aici, şi trăirea şi roada
finală a neprihănirii ne sunt garantate de puterea Duhului
Sfânt „căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl într-un Duh”
(Efeseni 2:18), „Acela care a început în voi această bună lucrare
o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6).
Sfinţirea progresivă pe drumul spre premiul ceresc este o
lucrare primordială a Duhului Sfânt care ne obligă la ascultare
şi supunere faţă de această lucrare „ori de câte ori unul se
întoarce la Domnul - deci capătă neprihănirea poziţională mahrama este luată şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui din
slavă în slavă, prin Duhul Domnului (2 Corinteni 3: 16-18).
Întrebat odată care este versetul lui preferat, J. MacArthur
a subliniat valoarea acestui verset care reprezintă întreg
procesul de sfinţire prin care un credincios este făcut
asemenea chipului Domnului Isus.

Suntem convinşi că pe acest drum au mers şi cei doi
credincioşi ai Vechiului Testament (Enoh şi Ilie) care chiar dacă
au scurt-circuitat moartea au umblat prin Duhul şi au simţit
rolul Duhului în viaţa lor de ascultare. Şi ei au intrat în cer pe
baza credinţei lor şi a mărturiei pe care au dat-o fiind plăcuţi
lui Dumnezeu (Evrei 11:5), Iacov 5:17-18).

Cum va evolua patria
cerească

O

amenii au astăzi păreri diferite despre „sfârşitul
lumii”. Se elaborează tot felul de teorii despre
posibile cataclisme care ar putea distruge
pământul „la început Dumnezeu a făcut cerurile şi
pământul” (Genesa 1:1) şi despre toate ni se spune că erau
foarte bune. Cu toate că au fost create de Dumnezeu şi au
fost bune la început nu se spune că sunt şi veşnice „cerul şi
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Luca 21:33)
ne asigură Domnul Isus, iar apostolul Petru că „în ziua aceea
cerurile vor trece, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi
pământul cu tot ce este pe el va arde” (2 Petru 3:10).
Din cauza păcatului şi a consecinţelor acestuia asupra
omului, se va produce un fenomen care la prima vedere
pare paradoxal „lucrarea mâinilor Lui” de care se extaziază
psalmistul (Psalmul 8:3) va trece, va arde. De vină nu este
Creatorul, ci omul care a atras blestemul asupra pământului
(Genesa 3:17). De atunci creaţiunea „firea”, este supusă
deşertăciunii, stricăciunii, suspină şi suferă durerile naşterii
(Romani 8:20-21).Vedem la tot pasul consecinţele acestei
stări de lucruri şi de cele mai multe ori omul găseşte că
pentru toate este vinovat Creatorul. Că prima creaţie,
cerurile şi pământul vor fi într-o zi distruse, este un adevăr
pe care oamenii nu-l acceptă, ci din contră, ei cred că şi omul
însuşi va dăinui la infinit pe acest pământ „ei îşi închipuie că
veşnice le vor fi casele” (Psalmul 49:11) şi psalmistul confirmă
în continuare (v. 19) „căci tot în locuinţa părinţilor săi va merge
şi nu va mai vedea lumina niciodată”.

SERIAL BIBLIC

Este vorba de credinţa mântuitoare care nu este o simplă
părere, ci ea implică „metanoia” schimbarea totală a sensului
vieţii, implică naşterea din nou, fără de care nu se poate intra
în Împărăţia lui Dumnezeu.

Deoarece „nimic întinat nu va intra în cer” (Apocalipsa
21:27) această lucrare permanentă a Duhului este absolut
necesară, ea purtându-ne pe drumul ascendent al maturizării
în Domnul Isus (vezi Efeseni 4:13-16) şi totodată împlinind
scopul suprem al mântuirii - proslăvirea noastră (Romani
8:30). Acest scop a fost bine înţeles de apostol atunci când în
alergarea lui spune „fac un singur lucru, aruncându-mă spre ce
este înainte” (Filipeni 3:13). Aceasta este singura cale spre cer
şi gândul acesta să ne însufleţească pe toţi (Filipeni 3:15).

Este greu să admiţi că un mecanism atât de precis cum este
Universul va fi distrus, dar asta este mai uşor de înţeles
când realizăm gravitatea păcatului şi a robiei stricăciunii.
Degradarea morală, falimentul relaţiilor sociale şi familiale,
alterările ecologice şi înmulţirea peste măsură de mult a
mijloacelor de distrugere în masă, sunt semne premergătoare
care împreună cu toate acelea profeţite de Domnul Isus ca
aparţinând apropierii sfârşitului, ne fac pe noi credincioşii să
avem convingerea că „cerul şi pământul vor trece”.
>>
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continuare editorial

C

a şi o încăpere în care s-a comis o crimă şi a ajuns
să fie evitată de oameni, aşa a ajuns pământul, o
locuinţă necurată pentru un om necurat. (vezi J.
Garbett în Comentarii). În părţile Palestinei se
obişnuieşte şi astăzi, ca în vremurile biblice, ca locuinţa celor
fără de lege să fie rasă de pe faţa pământului odată cu cei ce
locuiau acolo. Având în vedere această evoluţie, ne întrebăm:
„Va pune Dumnezeu ceva în locul ruinelor sau totul va
rămâne ca la început, pustiu şi gol? Harul Lui este totuşi
la lucru şi Dumnezeu trece la o altă lucrare, care de data
aceasta este veşnică „căci noi suntem lucrarea Lui” (greceşte
„poema” Lui), (Efeseni 2:10), suntem casa Lui, suntem
Templul Lui, un locaş al lui Dumnezeu prin Duhul (Efeseni
2:22). Este un locaş alcătuit din pietre vii, dotat cu viaţă
veşnică, care va dăinui veşnic.
Această „altă lucrare” care reprezintă cea de-a doua creaţie
a lui Dumnezeu este spirituală, vie şi este Biserica pentru
care s-a plătit un preţ şi pentru care „Hristos s-a dat pe Sine
pentru ea, ca s-o sfinţească... şi s-o înfăţişeze înaintea Lui, fără
pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta” (Efeseni 5:
25-27).

SERIAL BIBLIC

Biserica este astăzi în aşteptarea revenirii Domnului Isus şi
totodată a unui cer nou şi a unui pământ nou (Apocalipsa
21:1-3). Această apariţie va fi cea de-a treia lucrare a
Aceluia care „face toate lucrurile noi”, care este Începutul
şi Sfârşitul, Alfa şi Omega. În centrul acestei noi creaţiuni se
va afla „cetatea sfântă, noul Ierusalim..., cortul lui Dumnezeu cu
oamenii...şi Dumnezeu Însuşi va fi Dumnezeul lor”.
Atunci va deveni realitate Numele prezis din vechime pe
care Îl poartă Mântuitorul, acela de EMANUEL - „Dumnezeu
este cu noi!”.Va fi o lume din care va lipsi marea (fără
separări, inconsecvenţă şi agitaţii) va lipsi moartea, vor lipsi
durerile „pentru că lucrurile dintâi au trecut” (Apocalipsa 21:4).
Credincioşii aşteaptă această înnoire nu numai pentru că vor
fi scutiţi de toate necazurile pământului, dar mai ales pentru
că în trupurile de slavă pe care le vor primi, vor fi cu El, vor
fi ca El, cunoştinţa va fi desăvârşită şi împodobiţi cu cununile
veşnice de slavă îi vor sluji (Apocalipsa 22:3) văzându-I faţa şi
purtând numele Lui pe frunţi!
„Şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17)
căci ne-am recuperat cetăţenia din ceruri pierdută cândva
prin păcat! 
SFÂRŞITUL SERIALULUI

F
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N

oi credem că roadele prezenţei Duhului în
vieţile celor care au crezut sunt relatate
în textul imediat următor: „ei stăruiau în
învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în
frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Faptele Apostolilor 2:42).
Acestea sunt evidenţele vieţii lor spirituale: cum ar fi
putut să stăruiască în cele patru aspecte menţionate,
dacă nu ar fi avut în ei pe Duhul Sfânt? Au aşteptat ei?
S-au rugat ca să vină Duhul? Nicidecum. Ei au evidenţiat
primirea Duhului prin faptul că s-au POCĂIT, au
CREZUT în Domnul Isus şi au stăruit, au perseverat în
viaţa spirituală.

Cel de-al doilea text la care ne vom opri este din
Evanghelia după Luca cap. 11 vers. 13: „Deci, dacă voi,
care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât
mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor
ce I-L cer!”. Acesta este singurul text din Scriptură în
care Duhul este dat ca urmare a rugăciunilor ucenicilor.
În nicio altă parte a Bibliei nu suntem învăţaţi că
Dumnezeu, ca răspuns la rugăciune, dă Duhul Sfânt. Este
un text unic, pe care suntem chemaţi să îl înţelegem.
Putem observa că, într-un text similar, din Evanghelia
după Matei, găsim o formulare puţin diferită: ”deci,
dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor
voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da
lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11). Dacă ne-ar fi
permis să punem totuşi aceste două texte împreună,
am putea observa că în Evanghelia după Matei,
accentul este pus pe binecuvântările primite, în timp
ce în Evanghelia după Luca accentul este pe SURSA
DIVINĂ a acestor binecuvântări. Paralelismul poate
conduce la metonimie1, adică posesorul este definit prin
lucrurile posedate, pe care le oferă şi altora. Cu alte
cuvinte, Duhul Sfânt, din Luca este numit în Matei, locul
binecuvântărilor divine, sau nu există binecuvântări ale
lui Dumnezeu pe care El să ni le dea în afara Duhului
Sfânt. Dacă acesta este înţelesul acestor două texte,
atunci putem concluziona că nu este posibilă mântuirea
sau naşterea din nou sau continuarea vieţii de credinţă
fără ca prezenţa şi puterea Duhului Sfânt să nu fie active
în întregimea lor pentru şi în cel credincios.
Observăm că între cei din vremea noastră, sunt înălţate
semnele şi minunile, ca evidenţe ale prezenţei Duhului,
dar să nu uităm că, în Scriptură, cercul celor care
făceau astfel de semne şi minuni, era restrâns: în Noul
Testament, la apostoli şi unii dintre diaconi. „Prin apostoli
se făceau multe minuni şi semne” (Faptele Apostolilor
2:43, cap 7 şi 8).
1
METONIMÍE, metonimii, s. f. Figură de stil care constă în
inversiunea voluntară a categoriilor logice ale întregului prin parte,
ale părţii prin întreg, ale cauzei prin efect, ale efectului prin cauză, ale
abstractului prin concret, ale posesorului prin lucrul posedat etc. – Din
fr. métonymie.

P

rimii creştini, fie că erau evrei sau prozeliţi dintre
neamuri, şi-au zidit credinţa şi identitatea lor în
relaţie cu Persoana şi lucrarea Domnului Isus!
Generaţiile de după ei şi-au întemeiat credinţa
şi practica fundamentaţi pe ce apostolii le-au transmis
despre Domnul Isus: „Ce era de la început, ce am auzit, ce
am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile
noastre, cu privire la Cuvântul vieţii ... aceea vă vestim şi vouă...”
(1 Ioan 1:1, 3). Centralitatea a fost, este şi va fi în orice
creştin, Persoana Domnului Isus! „Noi predicăm pe Hristos
cel răstignit!” (1 Corinteni 1:23). De aceea, primii creştini
au răspândit credinţa în Unicul Fiu al lui Dumnezeu:
Isus Hristos a venit în lume, ca orice fiinţă umană, dar
fără păcat, prin naşterea dintr-o fecioară şi prin lucrarea
Duhului Sfânt. Apoi a murit ca să îi mântuiască pe păcătoşi,
dar a înviat în trup, în care S-a şi înălţat la cer. După aceea,
„a turnat” Duhul Sfânt, pentru ca să locuiască în urmaşii
Săi, până când El, ca un Mire, se va întoarce pentru Mireasa
Sa, Biserica, dar şi ca Judecător şi Împărat!

Ca şi creştini după Evanghelie, „credem şi mărturisim că
Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu,
inspirat plenar şi verbal, care a fost scris de oameni călăuziţi
de Duhul Sfânt. Ea este adevărată, fără greşeală sau adaos
omenesc în forma originală. Noi credem şi mărturisim că
fiecare text biblic nu poate avea decât o singură interpretare,
deşi mai multe aplicaţii. Credinciosul are responsabilitatea de
a afla mesajul pe care l-a intenţionat Duhul Sfânt prin autorul
iniţial. Înţelesul Sfintei Scripturi poate fi găsit printr-o studiere
atentă a fiecărui pasaj biblic în parte, folosind corect metodele
de interpretare biblică (studiul lexical-gramatical, istoric şi
contextual), cu rugăciune şi credinţă, prin iluminarea Duhului
Sfânt (Ioan 7:17; 16:12-15; 1 Cor. 2:7-15; 1 Ioan 2:20).”
În harul Său, Dumnezeu ne-a oferit o mare favoare,
prezenţa Duhului Sfânt în noi. În acelaşi timp, prezenţa
permanentă a Duhului în credincios înseamnă şi o
siguranţă, o finalitate a lucrării Lui de locuire în noi. Să
nu confundăm botezul cu Duhul Sfânt, care este situat la
începutul vieţii noastre de credinţă, şi este simultan cu
naşterea din nou, cu umplerea, sau cu plinătatea Duhului,

I

ubiţi cititori şi membri ai Bisericii Creştine după
Evanghelie din România, Scriptura ne arată clar că, la
naşterea noastră din nou, suntem botezaţi de acelaşi
Duh Sfânt, la fel ca şi primii creştini! Avem parte de
aceeaşi călăuzire şi mângâiere ca şi ei. În acelaşi timp,
avem aceleaşi responsabilităţi ca şi ale lor: mărturisirea
Domnului Isus Hristos şi trăirea vieţii de credinţă.
Să nu ne îndoim că noi, ca şi credincioşi, suntem pecetluiţi
cu Duhul Sfânt (Efeseni 1:13; 4:30), deoarece Însuşi
Duhul Sfânt este pecetea (2 Corinteni 1:22). Scriptura
nu vorbeşte despre o „binecuvântare ulterioară” dată
credinciosului - numită botezul cu Duhul Sfânt - şi
confirmată de un semn anume! Scriptura spune clar că toţi
cei credincioşi, prin credinţa în Domnul Isus Hristos, sunt
fii ai lui Dumnezeu (Galateni 3:26): „Şi pentru că sunteţi fii,
Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă:
„Ava” adică: „Tată!” Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti
fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.” (Galateni 4:6,7). Iar
moştenitorii au pecetea Duhului Sfânt!
Unul dintre versetele foarte rar citate cu privire la botezul
cu Duhul Sfânt se regăseşte în Faptele Apostolilor cap. 11
versetul 15:
„Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a pogorât peste
ei ca şi peste noi la început.”
Cu alte cuvinte, apostolul Petru confirmă că botezul cu
Duhul Sfânt nu este ceva ulterior întoarcerii la Dumnezeu,
nu există un „apoi - cândva”. Cum s-a desfăşurat la
sărbătoarea Cincizecimii aşa a fost şi în casa lui Corneliu:
prezentarea Evangheliei, chemare la pocăinţă şi credinţă,
întoarcere la Dumnezeu, primirea Duhului Sfânt. Şi în
acest caz, primirea sau botezul cu Duhul Sfânt reprezintă
acelaşi lucru. Fără nicio umbră de îndoială Petru este
încredinţat de Dumnezeu că şi neamurile, nu doar iudeii şi
prozeliţii, au parte de botezul cu Duhul Sfânt, şi de atunci
încolo, oricine dintre neamuri care se pocăieşte şi crede în
Domnul Isus Hristos, primeşte în dar iertarea de păcate şi
viaţa veşnică, este botezat şi pecetluit cu Duhul Sfânt. 

PE CALEA CREDINŢEI

Pe acest Hristos îl glorificăm şi noi, creştinii după
Evanghelie, Lui ne închinăm, El este Marele nostru Preot,
care, cu milă, mijloceşte pentru noi la Dumnezeu. Şi tot
prin El, aici pe pământ, prin credinţă şi pocăinţă, simultan
cu naşterea din nou (şi fără rugăciuni stăruitoare), am
primit pe Duhul Sfânt, am fost botezaţi cu, sau de acelaşi
Duh care a venit în lume să locuiască permanent în urmaşii
Domnului Isus, începând cu sărbătoarea numită Coborârea
Duhului Sfânt. Pe Domnul Isus Îl lăudăm, în numele Lui
ne rugăm, pe El Îl predicăm, deoarece El ne-a mântuit: „În
nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt
Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele
Apostolilor 4:12).

care sunt alte aspecte ale lucrării Sale în cel credincios.
Desigur că există o dinamică a vieţii spirituale şi dacă
botezul cu Duhul Sfânt este situat la începutul vieţii
noastre de credinţă, suntem chemaţi apoi ca să avansăm,
dar să nu uităm că nu putem face nici măcar un pas fără ca
El să ne inspire: „De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare
ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să
mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte, şi
a credinţei în Dumnezeu, învăţătura despre botezuri, despre
punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata
veşnică. Şi vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu”
(Evrei 6:1- 3).

 Virgil ACHIHAI
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? David CIUCUR

BIOETICA MEDICALĂ
Introducere

B

PE CALEA CREDINŢEI

ioetica este o disciplină
a eticii, apărută datorită
implicaţiilor morale ce decurg
din descoperirile ştiinţifice
din ultima vreme, specifice domeniului
medical. Bios= viaţă, ethos= etică,
comportament. Etica medicală este
reprezentată de aplicaţia eticii la
practica medicală. Pentru dezvoltarea
corectă a practicii medicale, aceasta
trebuie să aibă la bază un sistem de
valori şi principii.

8

E

tica creştină se ocupă cu ceea
ce este drept sau greşit din
punct de vedere moral pentru
un creştin.

Dar creştinul îşi bazează credinţa lui
pe revelaţia lui Dumnezeu în Sfânta
Scriptură, şi atunci Biblia va reprezenta
autoritatea în ceea ce priveşte
moralitatea şi etica sa.

Bioetica medicală a apărut ca domeniu
distinct al eticii în a doua jumătate a
secolului XX, prin lucrările a doi
cercetători. Normele morale
ale bioeticii au apărut ca o
dezvoltare şi îmbogăţire
a normelor morale ale
jurământului lui Hipocrate.
Bioetica presupune o
abordare multidisciplinară,
cuprinzând etica, biologia,
domeniul medical, filozofia,
religia, cultura, având drept
scop punerea în acord a
dezvoltării ştiinţei cu valorile
umaniste, avându-se în vedere
că nu tot ce este medical posibil
este şi moral.
Dar ce este etica, în general? Etica
se ocupă cu ceea ce este drept (bun),
sau greşit, din punct de vedere moral.
Etica se referă la motivaţia gândirii
şi acţiunilor noastre, motivaţie ce
determină comportamentul nostru.
Comportamentul are la bază (sau ar
trebui să aibă) valorile morale pe care
le-am acceptat sau care sunt acceptate
de societatea în care trăim.Valorile
umane sunt reprezentate de credinţele,
convingerile, principiile care stau la baza
gândirii şi acţiunilor noastre. Morala
este ceea ce cred oamenii (societatea),
că este bine. Etică reprezintă aplicaţia în
practică a valorilor morale.
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P

oţi să fii puternic, dar să nu fii
bun, sau să fii bun, dar să nu ai
puterea. Exemplele din istorie,
de la Nero la Stalin, arată că
puterea corupe, iar puterea absolută
corupe absolut.
Moralitatea este determinată de
grupul social, de societatea căreia
îi aparţii. Ce spune comunitatea că
este drept, este drept şi trebuie să i
te supui. Fiecare societate îşi creează
propria etică. Unele societăţi pot să-şi
creeze principii diferite şi atunci care
este cea bună? Când două principii
sunt opuse, nu pot fi ambele
bune.
Omul este măsura
moralităţii. Dacă ar fi
aşa, atunci fiecare om îşi
creează propria moralitate,
dar ce va fi moral pentru
unul va fi imoral pentru
altul. În felul acesta s-ar
crea un haos în societate.
Alţii spun că nu omul, ci
umanitatea, întreaga rasă
umană hotărăşte ceea ce este
moral. Dar dacă societatea, pe
baza acestui deziderat, hotărăşte
ceea ce este moral sau imoral, în
funcţie de evoluţia ei, în bine sau rău,
asta înseamnă că are dreptate?

De-a lungul dezvoltării umane, au
existat diferite abordări în definirea
unei acţiuni morale bune.
Câteva exemple sunt necesare, pentru
a înţelege mai bine problematica
abordată.
Cine are puterea, determină ceea ce
este drept din punct de vedere moral.
Puterea poate fi văzută ca putere
politică, putere fizică, psihologică sau
orice alt fel de putere. Dar trebuie
făcută diferenţa dintre putere şi bine.

Dacă societatea hotărăşte că este
morală căsătoria dintre partenerii de
acelasi sex, înseamnă că trebuie să te
supui hotărârilor ei?
Moral este ceea ce este moderat.
Este binecunoscută zicerea lui Aristotel:
“Aureas mediocritas”, moderaţia este
de aur, sau moderaţia aurită. Pentru
Aristotel, moralitatea este găsită în
moderaţie. Conform concepţiei sale,
mândria este starea moderată dintre
vanitate şi umilinţă, curajul este la
jumătatea distanţei dintre frică şi
agresivitate.
>>

D

ar moderaţia nu este
întotdeauna cel mai bun
lucru, uneori lucrurile bune
pot fi găsite la extreme. Apoi
trebuie definită moderaţia pe care o
înţelege Aristotel, deoarece pentru el
umilinţa este un viciu, pe când pentru
creştini este o virtute. Moderaţia este
un ghid de acţiune, dar nu reprezintă o
lege universală a eticii.
Bine este ceea ce produce plăcere.
Ceea ce produce plăcere este
bun din punct de vedere moral,
iar ceea ce produce durere este
rău, spun hedoniştii. Hedonismul
proclamă plăcerea ca binele suprem
(hedone=plăcere), iar dorinţa de a
obţine plăcerea reprezintă un principiu
al comportamentului lor. Dar nu toate
plăcerile sunt bune, şi nu toate durerile
sunt rele. Există dureri de avertizare,
la care dacă nu iei seama, poţi muri.
În al doilea rând, la ce tip de plăcere
ne referim: la plăceri fizice, la plăceri
spirituale, sau alt tip de plăceri? Se au în
vedere plăcerile imediate, sau plăcerile
unui anumit final? Este vorba de plăceri
individuale, colective sau pentru întreaga
umanitate?

Din punct de vedere creştin, binele
este ceea ce Dumnezeu doreşte,
ceea ce Dumnezeu vrea. Ceea ce
consideră Dumnezeu bun, este bun şi
pentru creştin. Dumnezeu socoteşte
ce este bine, în acord cu natura Sa,
cu caracterul Său moral, care nu se
schimbă, cu atributele Sale morale. În
Levitic 11:45, El spune: „Fiţi sfinţi, căci
Eu sunt sfânt”. Domnul Isus spune, pe
de altă parte: „Fiti desăvârşiti, cum şi
Tatăl vostru ceresc este desăvârşit” (Matei
5:48). Apoi, Dumnezeu nu poate să
mintă ( Evrei 6.18), de aceea noi nu
trebuie să minţim. Etica creştină este
bazată, deci, pe voia lui Dumnezeu, dar
Dumnezeu nu va face ceva care sa vină
în contradicţie cu caracterul Său moral
neschimbător.

Etica creştină se bazează pe revelaţia
lui Dumnezeu, atât revelaţia generală
cât şi cea specială. Revelaţia generală,
descoperită în natură, cuprinde
poruncile lui Dumnezeu pentru toţi
oamenii. Revelaţia specială prezintă voia
lui Dumnezeu pentru creştini. Dar în
ambele cazuri, baza responsabilităţilor
etice omeneşti este arătată în revelaţia
divină (Romani 2:14-15). Etica creştină
este prescriptivă, deci cere împlinirea
imperativă a ei. Nu este suficient doar
să descrii etica creştină, ci trebuie s-o
împlineşti, iar împlinirea este dovada de
moralitate.
Etica creştină este deontologică şi nu
teleologică. Pentru etica deontologică,
regula, principiul, determină rezultatul.
Pentru etica teleologică, rezultatul
determină regula. La baza acţiunilor
eticii deontologice, stau regulile, pe când
la etica teleologică, rezultatul este baza
acţiunilor. Pentru etica deontologică,
regula este bună chiar şi dacă nu există
un rezultat bun, pe când pentru etica
teleologică, regula este bună datorită
rezultatului bun. Etica deontologica
calculează rezultatele ţinând cont de
reguli, pe când pentru etica teleologică
rezultatul se foloseşte pentru încălcarea
regulilor.
În concluzie, acţiunile morale care
reflectă natura lui Dumnezeu, sunt
bune, indiferent de rezultat. Dar asta
nu înseamnă că rezultatele nu sunt
importante în cadrul eticii creştine, dar
acestea să nu fie obţinute oricum.
Creştinii au obligaţia să prevadă
rezultatele acţiunilor lor, aşa cum cel
care vorbeşte are obligaţia să prevadă
efectele posibile ale vorbelor sale.
Adepţii eticii teleologice, folosesc
anticiparea rezultatelor pentru a încălca
legile lui Dumnezeu. Ei sunt gata să mintă,
sau să încalce orice lege a lui Dumnezeu,
numai să obţină rezultatul dorit.

D

upă modul de răspuns la
următoarea întrebare, există
mai multe puncte de vedere
cu privire la etică, şi aceasta
întrebare este următoarea: „Există legi
etice obiective?”
Antinomismul (anti=împotriva,
noma=lege), spune că nu există legi
morale.
Teoria numită generalism, afirmă că
există câteva legi generale, dar niciuna
dintre ele nu este absolută.
Situaţionismul nu crede decât într-o
singură lege universală, legea dragostei.
Absolutismul primar,
necondiţionat susţine că există
mai multe legi absolute, care nu vin
niciodată în conflict unele cu altele.
Absolutismul conflictual prezintă
mai multe legi absolute, care, uneori, vin
în conflict unele cu altele. Atunci când
vin în conflict, se urmează legea care
determină răul cel mai mic.
Absolutismul gradat, susţine că
sunt mai multe legi absolute, care vin
în conflict unele cu altele, caz în care
se aplică legea de nivel superior, sau de
nivel mai înalt.
Dintre aceste şase puncte de vedere,
primele două neagă existenţa vreunei
legi morale absolute. Celelalte patru
afirmă că aparţin absolutismului. Dintre
acestea, situaţionismul crede într-o
singură lege absolută, legea dragostei.
Celelalte trei aparţin absolutismului, cu
nuanţe diferite. Se poate observa cum
tratează problemele morale cele şase
teorii diferite, după modul cum răspund
la următoarea întrebare: „Este corect
să minţi, pentru a salva o viaţă
omenească?”.

PE CALEA CREDINŢEI

Bine este ceea ce reprezintă
convenabil, bine, pentru un număr
cât mai mare de persoane.
Binele este văzut din punct de vedere
cantitativ sau calitativ, adepţii acestei
teorii se numesc „utilitarişti”, sau
„utilitarieni”.

U

na dintre caracteristicile
eticii creştine este că
obligaţiile morale care
decurg din ea, sunt absolute.
După cum caracterul lui Dumnezeu nu
se schimbă, obligaţiile morale trebuie
aplicate oricând şi oriunde, deoarece
decurg din acest caracter neschimbabil.

Iată cum răspund adepţii diferitelor
teorii la această întrebare provocatoare.
Antinomismul: minciuna nu este
nici bună nici rea. După adepţii acestui
punct de vedere, nu există principii
morale după care să judeci ceea ce este
bine sau rău.
Minciuna este un lucru rău, afirmă
adepţii generalismului.

>>
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Î

nu trebuie folosit niciodată pentru a
justifica minciuna.

n cazuri specifice, această regulă
generală poate fi încălcată.Cum
nu există legi morale universale,
minciuna poate fi judecată ca
bună sau rea, după rezultatul ei. Dacă
rezultatul minciunii este un lucru
bun, atunci minciuna aceea poate fi
considerată ca bună. A minţi ca să
salvezi o viaţă este bine, pentru că
rezultatul este bun.
Situaţionismul afirmă că minciuna
este bună în anumite cazuri. Existând o
singură lege absolută, legea dragostei,
a minţi ca să salvezi o viaţă este un
lucru bun, datorită rezultatului bun al
minciunii. Se pare că de aici a apărut
acea expresie auzită uneori de la amvon:
„Iubeşte pe Domnul Isus şi fă ce vrei!”

PE CALEA CREDINŢEI

Absolutismul necondiţionat
prezintă minciuna ca fiind întotdeauna
rea. Există mai multe legi morale
absolute, care nu vin niciodată în
conflict unele cu altele, şi care nu
trebuie încălcate niciodată. Adevărul
este absolut, nu poate fi încălcat
niciodată. Rezultatul acţiunii de a minţi

Rânduire de
presbiteri în
Biserica din
Balinţi

Absolutismul conflictual, susţinând
că legile absolute vin, uneori, în conflict
unele cu altele, afirmă că minciuna
poate fi iertată, chiar dacă a fost făcută
în mod premeditat. Legile morale
absolute, venind în conflict unele cu
altele, trebuie să se urmeze răul cel mai
mic.
Dacă prin minciună facem un rău mai
mic decât a spune adevărul, atunci am
fi îndreptăţiţi să minţim. Putem încălca
legea morală şi apoi să cerem iertare.

M

inciuna este uneori,
bună, susţin adepţii
absolutismului gradual.
Există multe legi morale
absolute care vin, uneori, în conflict
unele cu altele. Unele legi morale au un
standard mai înalt decât altele, datoria
noastră fiind de a deosebi standardul
legilor şi de a urma legea cu standardul
mai înalt, deci a minţi pentru a salva o
viaţă este de dorit.

D

uminică, 04.06.2017 la
Biserica Creştină după
Evanghelie ,,HARUL’’
din Balinţi, jud. Botoşani
a avut loc rânduirea ca prezbiter
a fratelui Maricel Grosu. Slujirea
din Cuvânt s-a făcut prin fratele
Gheorghe Rotaru şi Ionel Pascaru,
iar grupul de laudă Eben-Ezer a
lăudat pe Domnul prin cântări.
În final, prezbiterii Viorel CIobanu
împreună cu fraţii prezbiteri
Ionel Pascaru, Stelică Buliga şi
Ionel Costescu, s-au rugat pentru
binecuvântarea fratelui şi a familiei
sale.
Ne rugăm ca Dumnezeu să
binecuvânteze pe fratele numit şi
lucrarea din această localitate.
 Gheorghe ROTARU
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U

nde se situează creştinul
după Evanghelie? Ce
învăţături dau presbiterii
bisericilor noastre? Ar fi
interesant de cunoscut unde ne situăm,
adepţii cărui principiu moral suntem.
Foarte folositor ar fi un sondaj printre
lucrătorii bisericilor noastre.
În materialul următor vom intra cu
adevărat în subiectele importante
şi interesante ale bioeticii medicale,
subiecte care privesc viaţa de la
concepţia ei, dezvoltarea embrionului,
mijloacele contraceptive, avortul,
fertilizarea in vitro, mamele surogat,
clonarea, sinuciderea asistată, etc.
În toate aceste subiecte, cautăm să
aflăm voia lui Dumnezeu, intenţia Lui cu
privire la viaţa pe care El ne-a dat-o. 

(va urma)

? Bogdan Emanuel RĂDUŢ

C

u numele întreg de Louis Charles Aubert, acesta s-a născut la 12 martie
1873 în Le Chenit, Cantonul Vaud, Elveţia, fiind primul copil al familiei
Léon Ernest Aubert (1845-1920) şi Emilie Alice Rochat (1849-1891).
După el, familia a mai avut trei băieţi (Auguste, Frédéric-Alfred, Joseph
Samuel) şi trei fete (Marguerite, Elisabeth, Emilie Madeleine). Pentru că mama sa
a murit la doar 42 de ani, tatăl său s-a recăsătorit, în 1893, cu Evodie Henriette
Reymond, cu care a avut alţi doi băieţi (Alfred Emile şi Jean-Daniel). Astfel că, Charles
făcea parte dintr-o familie numeroasă.
De dinainte de sosirea sa în România cunoaştem faptul că era institutor, împreună cu
Francis Berney (1869-1939), la Şcoala Biblică din Tunis a Misiunii Creştine din Londra
pentru propovăduirea Evangheliei printre Evrei. La Şcoala din Tunis, Berney a fost
director vreme de aproape şase ani (1893-1899).

Creştini după
Evanghelie
mai puţin
cunoscuţi:
Charles Aubert

În urma citirii unui mic raport misionar scris în revista Semailles & Moisson (Semănat
şi Secerat), despre călătoria întreprinsă în primăvara lui 1899 de Edmund Hamer
Broadbent (1861-1945) în Europa de Est, familia Berney împreună cu Aubert sosesc
în 21 septembrie 1899 la Bucureşti. Grupul era format din Francis, Madeleine şi
Zélie-Marie Berney, împreună cu Charles Aubert. La puţin timp vor sosi încă două
tinere elveţiene: Guye şi Sandoz. Marie Guye era sora biologică a lui Madeleine
Berney. Primii misionari erau oameni tineri şi pasionaţi pentru Evanghelie.
Implicarea sa în noua lucrare misionară din România a durat doar patru ani. Într-o
primă etapă (1899-1902) a misionat în Bucureşti, alături de Berney. Au închiriat o
casă în str. Teilor nr. 82, unde, de la 1 octombrie, au început adunările duminicale în
limba franceză. În acelaşi timp, Aubert a început să înveţe limba română, alături de
ceilalţi. Dar tot aici s-a apropiat de Marie Guye, în septembrie 1901 logodindu-se
cu aceasta, iar la 28 noiembrie având loc oficierea căsătoriei celor doi. În Bucureşti,
adunarea nou formată a început să se dezvolte, mutându-se în str. Călăraşi nr. 46
(octombrie 1900), având loc primul botez nou-testamentar a cinci persoane şi
prima oficiere a Mesei Domnului (mai 1901), apoi trecându-se la predicarea în limba
română (noiembrie 1901).

În Constanţa, la 28 octombrie 1902, noii familii i se naşte o fetiţă, Lycette. Dar, în
urma naşterii, Marie Aubert s-a îmbolnăvit. Acest lucru a produs încetarea lucrării
misionare şi a forţat familia să se repatrieze în Elveţia (1903), unde, la puţin timp, în
vârstă de doar 28 de ani, la 25 februarie 1904, Marie Aubert trece în veşnicie, fiind
înmormântată la Vevey.
După trei ani de văduvie, în 23 octombrie 1907 s-a recăsătorit, la Vufflens-leChâteau, cu Lucie Fanny Emilie Bovay (1887-?). Din această căsătorie au rezultat trei
fete (Jeanne Marquerite Caroline, Madeleine Elise şi Madeleine Renée) şi doi băieţi
(Samuel Frédéric şi Léon Charles).
Charles Aubert nu se va mai întoarce în România, dar vreme de 44 de ani (19071951) a lucrat ca redactor al revistei Semailles & Moisson (Semănat şi Secerat), ce
apărea în Elveţia.
La 30 iulie 1951, în vârstă de 78 de ani, a trecut în veşnicie la Bellevue, Cantonul
Geneva, Elveţia.
Deşi a fost un misionar cu o lucrare redusă ca proporţii, Charles Aubert rămâne
unul din pionierii Adunărilor Creştine după Evanghelie din România, având impactul
şi roadele sale. 

I

storia Adunărilor Creştine după
Evanghelie din România îşi
leagă originea de numele a doi
misionari elveţieni: Francis Berney
şi Charles Aubert. Dacă în cazul lui
Berney a existat o preocupare şi un
interes în a-i cunoaşte biografia,
nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi
cu Aubert. Informaţiile descoperite
până în prezent nu ne ajută să-i
întocmim o biografie, dar putem să
ne facem o imagine despre această
personalitate a creştinilor după
Evanghelie peste care s-a aşezat
colbul vremurilor, dar şi nepăsarea
oamenilor.
Calea Credinţei, nr. 414, iulie - august 2017
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a puţin timp după căsătorie, în 1902 noua familie Aubert s-a mutat în
Constanţa unde a misionat printre etnicii germani vreme de peste un
an (1902-1903). În Constanţa a sosit împreună cu Hermann König, un
misionar german din Klafeld, Germania. În Dobrogea existau circa 6.000 de
etnici germani, în aproximativ 20 de colonii. De mai mult timp armeanul Sembat
Bagdazarian se ocupa de această lucrare misionară.
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Promoția 2017 a Institutului
Teologic Creștin după Evanghelie
„Timotheus”

D

orim să mulţumim lui Dumnezeu pentru că o nouă promoţie a
absolvit cursurile programului de licenţă Teologie Creştină după
Evanghelie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Creştin după
Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti. Ceremonia de absolvire a
Promoţiei 2017, formată din 14 absolvenţi, a avut loc sâmbătă, 24 iunie 2017.
După patru ani de studii, absolvenţii au susţinut examenul de licenţă prin
Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universităţii Bucureşti, obţinând
note excelente, ca şi promoţiile anterioare ale Institutului.
La ceremonia de absolvire a participat preşedintele cultului, fratele Ec.
Virgil Achihai, care a avut în deschidere un mesaj de apreciere şi de
încurajare pentru absolvenţi şi cadre didactice. Fr. Achihai a subliniat faptul
că Dumnezeu adresează chemarea Sa atât fraţilor cât şi surorilor, iar rolul
nostru este să-L prezentăm pe Domnul Isus Cristos oamenilor atât în
România cât şi până la marginile pământului.

PE CALEA CREDINŢEI

Invitatul special, Dr. Laurenţiu Tănase, Secretar de Stat la Secretariatul
de Stat pentru Culte în perioada 2001-2004, lector universitar doctor la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, a avut un
mesaj inspirator şi motivant despre demnitatea şi responsabilitatea omului
în îndeplinirea misiunii creştine „până la marginile pământului”.
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A urmat momentul festiv, în care rectorul Institutului, conf. univ. dr. Ieremia
Rusu, împreună cu directorul de departament, lect. univ. dr. Gheorghe
Dragoman, au înmânat absolvenţilor diplomele.
După mesajul de mulţumire al fr. Florin Apăscăriţei, şeful de promoţie, a
urmat mesajul biblic prezentat de conf. univ. dr. Cornel Boingeanu, directorul
de departament al Facultăţii de Teologie Baptistă. Fr. Boingeanu a predicat
plin de pasiune din 2 Împăraţi 4:1‑7,
accentuând importanţa pasiunii
în slujirea lui Dumnezeu, în ciuda
dificultăţilor.
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M

esajul a fost structurat pe cinci
îndemnuri de bază: reacţionează
pozitiv în faţa greutăţilor; pune
în valoare puţinul pe care îl ai; nu
neglija ajutorul oferit de alţii; implică-te cu
întreaga ta familie; nu neglija rugăciunea, căci
minunile au loc în spatele uşilor închise.
Rugăciunea de consacrare a fost făcută de
lect. univ. dr. Elisei Rusu, care a mulţumit
pentru fiecare dintre absolvenţi.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru absolvenţi
şi pentru studenţii actuali şi ne rugăm ca
alţi credincioşi, fraţi şi surori, să se dedice
studiului Sfintei Scripturi şi echipării pentru
slujire, mai ales că El ne-a deschis o uşă
largă de pregătire universitară prin faptul că
Guvernul României a acreditat programul
de studii Teologie Creştină după Evanghelie
Pastorală cu 50 de locuri/an. Examenul de
admitere pentru anul universitar 2017-2018
va avea loc în zilele de 15-16 septembrie 2017.
 Ieremia RUSU
>>

D E M N I TAT E Ş I R E S P O N SA B I L I TAT E
- misiunea tânărului teolog la început de drum pastoral Domnilor Studenţi,
Stimate domnule Preşedinte Achihai,
Domnule Rector, stimaţi Profesori, doamnelor şi
domnilor Profesori,
Doamnelor si Domnilor,

D

uminică împlinesc 50 de ani,
mâine! Şi chiar şi la vârsta
aceasta, care nu mai este o
vârstă tânără, am emoţii atunci
când mă aflu în faţa domnilor profesori, în
faţa dumneavoastră, în faţa studenţilor şi
a părinţilor care sunt prezenţi la această
festivitate. Şi precizez faptul că am peste
25 ani de vechime în învăţământ, în special
în învăţământul universitar. Este o mare
onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici,
în pofida emoţiilor care mă încearcă. În
primul rând vreau să-i mulţumesc domnului
Preşedinte Achihai care mi-a transmis
cu multe săptămâni în urmă, o invitaţie
deosebit de respectuoasă, de a fi împreună
cu dumneavoastră şi de a fi părtaşi, astăzi,
ai acestui moment special al absolvirii
cursurilor.

Educaţia tocmai acest fapt îl generează, ne
ajută să înţelegem drumul pe care mergem,
drumul acela până la marginile pământului1
despre care se vorbea aici mai devreme.
De aceea aş dori să împărtăşesc cu
dumneavoastră, astăzi, gândurile mele,
într-un moment de mare sensibilitate şi
importanţă pentru generaţia de teologi
care se află în faţa noastră şi care au
trecut examenul de absolvire al Institutului
Evanghelic, pregătindu-se să intre cu mult
curaj în activitatea pastorală.Vă asigur că în
scurtul meu discurs sigur nu vă voi face o
analiză teologică, şi în egală măsură nu va fi
nici o analiză dominată de informaţii lipsite
de semnificaţie concretă de viaţă, specifice
politicienilor sau demnitarilor publici, ci
voi încerca să-mi exprim simplu gândurile
mele axându-mi analiza pe două concepte
care îmi sunt foarte dragi, demnitate şi
responsabilitate. Aceste două concepte
complementare activităţii pastorale şi
personalităţii teologului contemporan
cred că sunt mai mult decât necesare de
adus în atenţia dumneavoastră, în special a
domnilor absolvenţi. Aşadar, vă rog să-mi
îngăduiţi, în următoarele rânduri să-mi
exprim perspectiva pe care o am faţă de
aceste două concepte, de demnitate şi de
responsabilitate.

D

e ce credeţi că m-am gândit la
demnitate şi la responsabilitate,
ca leit-motiv al discursului meu
în faţa teologilor absolvenţi,
de astăzi? Pentru că Dumnezeu ne-a creat
cu demnitate încă din momentul acela
primordial, al Creaţiei. Pentru că ne-a
creat verticali. Suntem singura creaţie a
lui Dumnezeu care are acest beneficiu
al poziţiei verticale. Omul are o coloană
vertebrală care leagă vertical Creaţia de
Creator. Mai mult decât atât, ridica-voi ochii
spre ceruri2 unde considerăm că sălăşluieşte
Dumnezeu. Deci poziţia verticală este
îmbunătăţită de privirea ridicată către Cer. Or
pentru mine această poziţie unică a Omului
Vertical, defineşte demnitatea care ar trebui
să ne caracterizeze pe noi toţi, ca fii ai
Unicului Dumnezeu. În primul rând suntem
beneficiari ai demnităţii de a fi copiii lui
Dumnezeu, de a fi creaţi de Dumnezeu, iar
în al doilea rând, beneficiem de demnitatea
de a avea această poziţie verticală unică
printre toate creaturile, specifică neamului
omenesc.
De ce consider important să vorbim
despre demnitate şi responsabilitate, în acelaşi
timp? Pentru că mă adresez domnilor
absolvenţi. Iar dumneavoastră aveţi o
responsabilitate sporită, specială. Aveţi mai
întâi o responsabilitate specială faţă de
familia din care dumneavoastră proveniţi,
faţă de părinţii dumneavoastră. Când veţi
avea copii, veţi vedea că e complicat, chiar
aş zice dificil să creşti şi să asiguri educaţia
potrivită unui copil. Mai mult decât atât,
ceea ce am apreciat dintotdeauna în cadrul
comunităţilor dumneavoastră religioase,
este faptul că acordaţi şansa aducerii la
viaţă mai multor copii, deci cu atât mai
mult putem considera că dificultăţile cresc.
Tocmai de aceea, un copil are înainte de
orice, o mare responsabilitate faţă de părinţii
lui. În primul rând pentru că l-au născut,
i-au dat şansa să trăiască în această lume,
ca să se bucure de creaţia lui Dumnezeu.
În al doilea rând copilul are o importantă
responsabilitate faţă de părinţii lui pentru
că aceştia l-au apărat de primejdii, i-au
asigurat toate condiţiile necesare pentru a-l
creşte şi pentru a-l da la şcoală.

PE CALEA CREDINŢEI

Educaţia creştină este deosebit de
importantă pentru viaţa fiecăruia dintre
noi şi, mai ales atunci când oferim jertfa
educaţiei aproapelui nostru, educaţia
creştină devine deosebit de importantă
pentru societatea în care trăim. Domnul
Preşedinte vorbea mai devreme, în cuvântul
său, despre faptul că inclusiv demnitarii
publici au nevoie din când în când, eu aş
zice permanent, să facă referire în viaţa
lor la învăţăturile Sfintei Scripturi. Din
experienţa mea de peste 17 ani, de când
ocup funcţii de demnitate publică, pot să vă
confirm că permanent, atunci când deciziile
îmi erau îngreunate de situaţii limită,
m-au ajutat deosebit de mult învăţăturile
sfinte ale teologiei şi educaţiei creştine.
Reamintesc, celor care mă cunosc mai
puţin, faptul că între anii 2001 – 2004 am
fost Secretar de Stat pentru Culte, iar
începând cu anul 2005 am fost numit de
către Parlament, pentru un prim mandat, în
Colegiul de conducere al CNSAS, iar din
anul 2012, mi s-a încredinţat cel de-al doilea
mandat ca funcţie de responsabilitate şi
demnitate publică. În egală măsură predau
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti, noţiuni de Teologie Socială, şi
Sociologia Religiei.

D

omnul Preşedinte spunea mai
devreme despre faptul că
preferă, într-o logică balcanică,
relaţia „faţă către faţă”, mai
degrabă decât relaţia aceea virtuală care
parcă ne stârneşte pe toţi şi anume să avem
o reţea de mii de prieteni, dar, cu toate
acestea să ne simţim deseori singuri în
faţa conturilor de socializare, de Facebook,
Twitter, LinkedIn sau alte conturi. Aş
continua logica acestui tip de analiză şi aş
sublinia apăsat faptul că de multe ori parcă
nu mai trăim în prezent, ci trăim într-o
goană permanentă după ceva care va fi
mâine, după ceva ce vom face săptămâna
viitoare, sau anul următor, dar de fapt uităm
să ne bucurăm de ceva foarte simplu şi
la îndemâna oricui, şi anume uităm să ne
bucurăm de frumuseţea prezentului, să
trăim intens momentul prezent cu toată
bucuria şi frumuseţea lui!

>>
1

Faptele Apostolilor 1,8

2

Psalmul 121.
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D

eci, rezultatele din şcoală sunt
o dovadă a responsabilităţii
copiilor faţă de părinţi.

PE CALEA CREDINŢEI

Dar, în egală măsură avem
responsabilitate şi faţă de vecini, pentru
că vecinii aşteaptă mult de la noi, nu trăim
izolaţi într-o comunitate, ci trăim într-un
context social în care, de multe ori dăm
socoteală la ceea ce spun sau cred vecinii
despre noi. Deci avem o responsabilitate
importantă şi faţă de vecinii noştri, faţă de
lumea în care trăim.

Şi nu în ultimul rând, ba chiar foarte
important, avem o responsabilitate
deosebită, specială, faţă de Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu la Creaţie, ne-a
poruncit „creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi
Pământul”3. Să creştem, să ne înmulţim,
probabil nu necesită acum foarte
multe comentarii, a stăpâni Creaţia
însă, constituie o formă de imensă
responsabilitate. Şi spun aceasta pentru că
după ce terminaţi şcoala, deveniţi Stăpâni
ai Creaţiei pentru o perioadă de timp, până
când Dumnezeu hotărăşte, prin decizia
biologică să vă retrageţi, să ne retragem,
şi să lăsăm locul altei generaţii tinere care
ia în stăpânire Creaţia lui Dumnezeu.
Deci, iată că avem, o responsabilitate
deosebit de mare faţă de Creaţie pentru
că devenim, la un moment dat, prin
poziţia pe care o ocupam în societate,
prin locul de muncă şi prin modul în care
îi influenţăm pe semenii noştri, stăpânii
acestei Creaţii, stăpânii acestei lumi.
Devenim aşadar, în egală măsură, ca
rezultat al educaţiei primite la şcoală,
stăpâni în relaţia noastră cu semenii.
Altfel spus, momentul de astăzi, prin care
se certifică public faptul că aţi absolvit
cursurile Institutului Evanghelic, şi aţi
încheiat un ciclu important de educaţie
în viaţa dumneavoastră, vă dă autoritate
faţă de semeni să vă exercitaţi funcţia de
stăpâni, în sensul biblic, peste sufletele
semenilor dumneavoastră, pe care îi veţi
avea spre păstorire. Realizaţi ce mare
şi împovărătoare responsabilitate vă
aşteaptă? De câte ori nu ne-a provocat
cineva la o ceartă? Sau la o dispută? Sau
la o opinie? Omul înţelept, educat, se
gândeşte de două ori înainte să dea un
răspuns emoţional şi să declanşeze un
conflict. Înţelepciunea nu vine decât prin
educaţie.
3

14

Facere cap.1, 26-28.
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D

ar să revenim puţin la
aspectul referitor la demnitate.
V-am vorbit mai devreme
despre demnitatea rezultată
din calitatea noastră de creaţie a lui
Dumnezeu, despre verticalitatea pe care
o avem în faţa lui Dumnezeu, şi despre
demnitatea de creştin. În egală măsură
am subliniat responsabilitatea pe care o
avem faţă de părinţi, faţă de Dumnezeu
şi faţă de semenii noştri. Căci doar acolo
se justifică şi se experimentează cel mai
interesant cu putinţă responsabilitatea
de creştin, doar în relaţia cu celălalt. Nu
în izolare veţi dovedi calitatea de bun
creştin.
Şi aş mai puncta un element important
care defineşte demnitatea noastră,
şi anume: demnitatea, şi iertaţi-mi
dacă vreţi, subiectivitatea românească,
demnitatea de a fi român. Ne aflăm în
pragul unui eveniment deosebit de
important pentru istoria noastră, anul
2018 când vom aniversa 100 de ani
de unitate românească, centenarul
aniversar al Statului unitar român. Ne
aflăm într-o logică europeană care, sigur,
problematizează oarecum elementul
unităţii unui teritoriu şi a unui neam
pentru că acum creăm un spaţiu mai larg
unional, spaţiul Uniunii Europene, care
pare să spargă oarecum anumite bariere
şi anumite frontiere care delimitează un
spaţiu social care are o structură unitară.
Însă, în egală măsură, confortul nostru
cultural, spiritual, religios, este dat tocmai
de această apartenenţă comună la limba şi
cultura românească.
De aceea, aş insista ca în preocupările
dumneavoastră, domnilor absolvenţi, să
nu pierdeţi din atenţie faptul că nu doar
demnitatea de om, nu doar demnitatea
de creaţie a lui Dumnezeu, nu doar
demnitatea de creştin sunt importante ci
şi demnitatea de român.
Iată doar câteva gânduri pe care am vrut
să le aduc în faţa dumneavoastră.
Vă aşteaptă aşadar, o lungă perioadă de
timp în care va trebui să daţi dovadă
de multă demnitate şi de responsabilitate.
Este momentul potrivit acum ca să
percepeţi pe deplin dimensiunea realităţii
în care trăiţi. Este un moment de mare
bucurie, acesta pe care îl trăim astăzi, şi
îngăduiţi-mi să repet ceea ce spuneam
puţin mai devreme, sunt foarte onorat
şi emoţionat să mă aflu aici împreună cu
dumneavoastră.

D

ar mai vreau să subliniez
un aspect important al
provocărilor care vă aşteptă.
Atunci când vă veţi începe
responsabilitatea de a fi stăpâni ai
acestei Creaţii, pentru că Dumnezeu
ne-a dat această responsabilitate, veţi
întâmpina cu siguranţă înfruntări şi
dificultăţi. Ceea ce vă va ajuta să luaţi o
decizie corectă şi echilibrată va fi tocmai
educaţia pe care aţi aşezat-o la baza
personalităţii dumneavoastră, şi care
trăieşte astăzi un moment important.
Educaţia dumneavoastră nu se încheie
acum, ea continuă în logica unei formări
permanente, toată viaţa.

De aceea, dacă este să vă dau un sfat,
şi îngăduiţi-mi să dau şi sfaturi pentru
că sunt mai în vârstă decât unii dintre
dumneavoastră, altfel spus sunt născut
mai devreme ca să folosesc un eufemism,
ceea ce îmi îngăduie să vă dau un sfat.V-aş
da aşadar sfatul pe care Mântuitorul Iisus
Hristos ni l-a dat tuturor, şi îl găsim la sf.
Evanghelist Matei; capitolul X, versetul
16, „fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca
porumbeii”4, iar începutul înţelepciunii, ştiţi
bine că este ”iubirea de Dumnezeu şi frica
de Dumnezeu.5
De ce Mântuitorul Iisus Hristos ne
îndeamnă să fim înţelepţi ca şerpii?
Pentru că atunci când şarpele este în
pericol, el îşi păzeşte în primul rând capul,
înţelepciunea, zona care îi permite să ia
decizii rapid, organul cel mai important
al corpului. Pentru noi creştinii, cel mai
important aspect al existenţei noastre
în lume este credinţa. Credinţa în
Dumnezeu trebuie păzită cu înţelepciune
şi cu blândeţe. De aceea, fiţi înţelepţi ca
şerpii, ar fi un îndemn ca fiecare dintre
dumneavoastră să-şi trăiască şi să-şi
mărturisească credinţa cu forţa pe care
o aşteaptă demnitatea şi responsabilitatea
despre care v-am vorbit mai devreme.
Şi pentru că înţelepciunea vine din
educaţie, în logica îndemnurilor pe
care le-am prezentat până acum, v-aş
îndemna ca atunci când provocările,
responsabilităţile dumneavoastră de
stăpâni ai Creaţiei, vor fi dificile pentru
unii dintre dumneavoastră, pentru unii
dintre noi, în momentul când vă aşezaţi în
faţa rugăciunii cu Dumnezeu, nu-i cereţi
altceva decât ceea ce Solomon ne-a
4
5

Matei, 10, 16
Pildele lui Solomon, cap. 1,7

învăţat, cereţi înţelepciune!6
Or, aceasta cred că este
responsabilitatea cea
mai mare, de a nu uita că
educaţia şi îmbunătăţirea
înţelepciunii pentru demnitate şi
responsabilitate nu se termină
acum, ci ea va continua toată
viaţa.
Vă mulţumesc foarte mult
pentru această şansă, onoare
şi emoţie pe care mi-aţi
acordat-o, de a fi împreună
la acest moment deosebit
din viaţa şi activitatea
dumneavoastră!
Vă doresc mult succes! 
 Dr. Laurenţiu TĂNASE

1 Cor. 11:20-24

ADUCEREA AMINTE A CEEA CE
A FĂCUT DOMNUL PE CRUCE
PENTRU NOI | Lc. 22:19; 1 Cor. 11:23-25
Tema aceasta a aducerii aminte este, pe
bună dreptate, cea aleasă de cei mai mulţi
vorbitori şi ar trebui să ne fie familiară,
nouă, credincioşilor. Atât de familiară, încât
aţi putea spune că nu trebuie să vi se mai
amintească de harul lui Dumnezeu arătat
prin Isus Hristos. Totuşi trebuie. Aceasta este
şi cea mai importantă temă, având porunca
de la Domnul Isus Însuşi să facem acest
lucru, de fiecare dată, în amintirea Lui.
PROCLAMAREA MORŢII
DOMNULUI | 1 Cor. 11:26
În textul din 1 Corinteni, Pavel proclamă
sacrificiul răscumpărător al lui Hristos şi
beneficiul pe care îl avem noi, precum şi
vestea bună a vieţii veşnice. Ca moştenitori
ai vieţii veşnice şi având totul în/prin Hristos,
noi spunem o mică predică, fără cuvinte, de
fiecare dată când luăm din pâine şi vin.
PĂRTĂŞIE CU HRISTOS ŞI UNII CU
ALTII | Mt. 26:20-22
Ultima cină a lui Isus cu ucenicii a fost un
timp de părtăşie apropiată în jurul mesei
Domnului. Doar prin sacrificiul lui Hristos
noi ne putem bucura de o părtăşie cu
Dumnezeu. Părtăşia este atât la nivel vertical,
cât si la nivel orizontal, iar la masa Domnului
le sărbătorim pe amândouă.
CERCETAREA DE SINE | 1 Cor. 11:2732; Mt. 26:20-22
Simpla afirmaţie a lui Isus: „Adevărat vă spun
că unul dintre voi mă va vinde”, i-a provocat
pe ucenici să se cerceteze. „Doamne, oare
nu cumva sunt eu?", s-a întrebat fiecare
dintre ei la masa Domnului. Mai târziu aflăm
de la Pavel că nu doar ucenicii, ci fiecare
credincios trebuie să se cerceteze înainte de
a lua parte la masa Domnului. El avertizează
că cei care nu se întreabă: „Doamne, oare
eu?”, îşi mănâncă şi îşi beau osânda.

Lui Hristos frânt pentru noi, ne dăm seama
că nu suntem şi nu vom fi vreodată vrednici
de sacrificiul lui Hristos. Totuşi, aşa cum
avem parte de jertfa lui Isus prin har, tot aşa
ar trebui să privim şi spre masa Domnului.
Dacă ne examinăm cu credincioşie în lumina
acestei nevrednicii, ne dăm seama că nu
suntem condamnaţi, ci iertaţi. Aşadar, dacă
ai descoperit că ai nevoie de iertare, cere-ţi
iertare, şi ia parte la cină, nu lăsa harul lui
Dumnezeu să treacă pe lângă tine!
RECUNOŞTINŢĂ PENTRU CE A
FĂCUT HRISTOS PENTRU NOI | 1
Cor. 11:24; Lc. 17:11-19
Este foarte important faptul că Isus a
adus mulţumiri când a luat pâinea şi vinul.
Mulţumirile noastre ar trebui să se bazeze
pe lucrarea finalizată a Domnului Isus pentru
noi. Masa Domnului oferă o descriere
plastică a mântuirii, a iertării păcatelor,
lucruri pentru care aducem mulţumiri.
SĂRBĂTOAREA REVENIRII
DOMNULUI | 1 Cor. 11:23-26
Acest aspect al Mesei Domnului este adesea
trecut cu vederea, dar este important să
privim la masa Domnului cu speranţă şi în
aşteptarea sărbătorii care va veni.
Isus spune că nu va mai bea din rodul viţei
până nu va veni Împărăţia lui Dumnezeu.
El se referă la ce urma să se întâmple:
crucificarea şi moartea Lui. Dar cuvintele Lui
conţin speranţa Împărăţiei lui Dumnezeu, a
marii sărbători în prezenţa lui Dumnezeu şi
a poporului Lui.
Pavel spune: „Faceţi asta până va veni El”.
Masa Domnului este un act temporar şi vom
lua parte la ea, până va veni El. Iar atunci
când va veni, va veni ca un mire pregătit
pentru mireasa Lui şi o va lua la marea
sărbătoare. Acolo tot poporul Lui îl va vedea
faţă în faţă şi se va bucura de prezenţa Lui. 

MASA DOMNULUI

„Dumnezeule al părinţilor şi
Doamne al milei, Cel care ai
făcut toate cu cuvântul Tău, şi cu
înţelepciunea Ta ai rânduit pe om
ca să stăpânească peste zidirile cele
făcute de Tine, şi să cârmuiască
lumea cu cuviinţă şi cu dreptate şi cu
suflet drept să facă judecată, dă-mi
mie înţelepciunea care stă aproape
de scaunul Tău şi nu mă lepăda
dintre slujitorii Tăi. Căci robul Tău
sunt eu şi fiul roabei Tale, om slab şi
cu viaţă scurtă şi puţin destoinic să
înţeleg judecata şi legile. Căci, chiar
când ar fi cineva desăvârşit între fiii
oamenilor, de-i va lipsi înţelepciunea
cea de la Tine, ca nimica toată se
va socoti. Tu m-ai ales pe mine mai
dinainte ca să stăpânesc poporul Tău
şi să judec pe fiii şi pe fiicele Tale. Tu
mi-ai poruncit să zidesc templul în
muntele Tău cel sfânt şi un jertfelnic
în cetatea în care locuieşti, după
chipul cortului celui sfânt, pe care l-ai
pregătit dintru început. Cu Tine este
înţelepciunea care ştie faptele Tale şi
care era de faţă când ai făcut lumea
şi care ştie ce este plăcut înaintea
ochilor Tăi şi ce este drept, potrivit
poruncilor Tale.
Trimite această înţelepciune,
din sfintele Tale ceruri, de lângă
tronul slavei Tale, ca să mă ajute
în ostenelile mele şi ca să cunosc ce
este bineplăcut înaintea Ta, fiindcă
înţelepciunea toate le ştie şi le înţelege
şi mă va povăţui înţelepţeşte în
lucrările mele şi prin slava sa mă
va păzi. Şi astfel, faptele mele Îţi
vor fi plăcute….” (Înţelepciunea lui
Solomon, Cap. 9, 1-12).

6

PREDICĂ PENTRU MASA DOMNULUI*

 Andrew WORSOP

Foarte des aud despre oameni care refuză să
ia parte la masa Domnului pentru că în urma
cercetării se simt nevrednici. Dar daca ne
gândim la ce reprezintă cina, şi anume trupul

*Schiță de predică pentru Masa Domnului.
Pagină concepută pentru a veni în ajutorul predicatorilor.
Calea Credinţei, nr. 414, iulie - august 2017
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? Tiberiu CIUBOTARI

FII BĂRBAT!

D

upă ce băiatul o cucereşte şi se căsătoreşte
cu aleasa inimii lui un paradox îşi face tot
mai mult loc în viaţa tânărului bărbat:
nevasta începe să îi pară tot mai complicată.
În consecinţă el se vede stângaci în relaţia
cu ea, tot mai nepriceput în a-i arăta că o iubeşte şi
disfuncţiile conjugale se înmulţesc. În loc să fie cei mai
buni prieteni sunt uneori ca două pisici puse împreună
într-un sac.

PE CALEA CREDINŢEI

Acest mesaj a fost susţinut în cadrul Conferinţei pentru familii, desfăşurată în perioada 10-16 iulie 2017,
la Şelimbăr - Sibiu.

De ce?

D

upă cum bine ştiţi fraţilor, relaţia de cuplu este
dinamică şi nu se poate conserva. Aşadar, care
este condiţia ca să avem o relaţie bună de
căsătorie? Atât soţul cât şi soţia să îngrijească
relaţia lor - în sensul că amândoi să fie preocupaţi să pună
mereu-mereu lucruri bune între ei. Dar, ce se întâmplă dacă
cel puţin unul devine indiferent? Relaţia se va degrada şi vor
avea de suferit şi ea şi el. Observaţi, vă rog un prim lucru
foarte important: inversul dragostei este indiferenţa. „Nu
ura?” ai putea întreba. Nu. Ura e un efect şi un defect de
caracter. Nimic bun nu se va întâmpla de la sine, din inerţie,
fără dedicare. Te întrebi, de ce iubirile se tocesc în timp, când
normal e exact invers - adică să crească cu vremea fiindcă am
trecut peste atâtea împreună şi ne-am oferit atâtea dovezi de
iubire? Datorită ideii că viaţa întreagă totul va fi foarte bine
doar pentru că la început amândoi ne-am iubit mult. Adică
datorită indiferenţei care s-a cuibărit în casa noastră.

Aşa, şi?

D

inamica relaţiei de cuplu ne obligă să ne dedicăm
zi de zi, să înnoim mereu decizia de a iubi, să ne
asumăm nevoile emoţionale, fizice şi spirituale ale
soţiei.
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Desigur, n-o să poţi fi bărbatul perfect, dar poţi fi un bărbat
după voia lui Dumnezeu. Uită-te în Scriptură! Zice Cuvântul
veşnic al lui Dumnezeu un lucru de importanţă cardinală:
„bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele!” (Efeseni 5: 25). Poate că te
gândeşti „Uşor de zis greu de făcut!” Ca să înţelegi ce are în
vedere Duhul Sfânt aici este important să observi că acest
verset este încadrat între două repere:
1) ceresc - „cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat
pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25b) - asta înseamnă că a
iubi este o chestiune de angajament şi jertfă;
2) pământesc - ca pe propriul trup, „Tot aşa trebuie
să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor.
Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci
nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte,
îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica.” (Efeseni 5:
28,29) - cu alte cuvinte a-ţi iubi soţia e la fel de normal
şi benefic cu a-ţi îngriji trupul.
Aşadar, bărbatul credincios îşi iubeşte soţia conştient că asta
va crea între ei o relaţie frumoasă. Biblia zice în acest sens:
„mai presus de toate... îmbrăcaţi-vă cu dragostea care este
legătura desăvârşirii” (Coloseni 3:14) - ceea ce înseamnă că
dragostea produce relaţii desăvârşite.
Aici am o veste bună: oricât de dărâmată ar fi o relaţie, ea
poate fi reconstruită.

Cum?

C

ondiţia este ca amândoi să fie gata de implicare,
amândoi să fie disponibili să ocupe în cuplu locul
conferit de Dumnezeu: bărbatul să fie capul femeii,
iar femeia să fie ajutorul lui potrivit. De pe aceste
poziţii, dacă şi el şi ea iubesc, adică se dedică şi slujesc având
în vedere nu binele său, ci binele celuilalt, relaţia va reînflori şi
atmosfera în casa aceea va fi ca atunci când intri într-o livadă
înflorită de vişini.
Poate că spui: „Dar ce să fac dacă nu-mi mai vine să o iubesc
ca la început? Uite, pur şi simplu mi-am pierdut dragostea!”
Te rog, fii atent la Cuvântul Scripturii: „...ce am împotriva ta
este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi, dar, aminte de
unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.”
(Apocalipsa 2:4,5a) Observi? Întâi că dragostea nu vine şi
pleacă de la tine ca o boală şi nici nu se pierde, ci vina îţi
aparţine pentru că: „ţi-ai părăsit dragostea...”. Aşadar, iată care
este procesul restaurator al iubirii în viaţa voastră de cuplu:
1) „Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut...” priveşte retrospectiv şi identifică momentul în care ai
început să fii indiferent în relaţia cu soţia ta, când ai
început să crezi că ea ţi se cuvine şi că nu trebuie să
faci nimic pentru a întreţine focul pasiunii dintre voi;
2) „pocăieşte-te” - recunoaşte şi rezolvă păcatul
neiubirii la crucea lui Hristos;

Cine?

E

vident, amândoi sunt responsabili de implicarea
trup şi suflet în acest proces „dar vreau să ştiţi că
Hristos este Capul oricărui bărbat şi că bărbatul este
capul femeii” (1Cor. 11:3). Ce ne învaţă Cuvântul lui
Dumnezeu aici? Mai întâi că bărbatul nu e „cap” de capul lui.
Calitatea sa de cap al femeii este una delegată de Hristos şi
deci bărbatul este principalul responsabil pentru tot ceea ce
se întâmplă în casa lor. Şi apoi, pentru că e nevoie să fii bărbat
adevărat, bărbat credincios, ca să îţi asumi acest proces.
Nu ştii ce înseamnă să fii bărbat adevărat? Adevărul care ne
zbârleşte părul e că în vremurile noastre avem o criză de
bărbaţi adevăraţi, o criză de capi de familie. Ai putea spune:
„Dar ce, s-au terminat bărbaţii?” O, nu, dar a fi bărbat nu
e doar o problemă fizică, ci mai ales una spirituală. E una la
care bărbatul credincios lucrează mereu. Prototipul masculin
propus de lume arată jalnic: e obsedat de bani, preocupat să
facă ce şi când are chef, e necredincios soţiei lui. Unii sunt
prea sensibili şi emoţionali pentru că nu vor să fie percepuţi

Care?

I

ată care este acea înţelepciune a bărbatului credincios:
„Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu
înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca
unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu
voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre”.
(1 Petru 3:7) Înţelegi acum? Bărbatul credincios va da dovadă
de multă consideraţie pentru soţia lui. Nu-şi va închipui că
feminitatea şi sensibilitatea ei sunt ceva peste care poate
călca cu ciubotele. N-o va trata în mod dezonorant niciodată,
ci o va cinsti ca pe un vas complex, fragil, de mare valoare. Ei,
dar, ce se întâmplă dacă totuşi soţul nu dă dovadă de această
înţelepciune? Dacă se frânge buna lui relaţie cu soţia, efectul
tragic este că se frânge şi relaţia sa cu Dumnezeu - asta
înseamnă „ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre”.
Bărbatul adevărat este un om echilibrat. E curajos şi de
onoare. Ştie să-şi asume masculinitatea şi e preocupat să
şi-o dezvolte. Desigur, acest proces al descoperirii de sine
al bărbatului este o călătorie de o viaţă, mână în mână cu
soţia lui iubită şi inimă lângă inimă cu Domnul Dumnezeu!
Bărbatul credincios ştie că soţia sa are în casă un statut
special conferit de divinitate. El o respectă pentru că e
ajutorul potrivit pe care Dumnezeu i l-a dăruit. În acest sens,
el înţelege că depinde de încurajarea ei, de supunerea ei
admirativă, de flerul ei, de sfaturile ei bune, de dragostea ei. O
iubeşte pentru că ea aduce frumuseţe şi graţie în căminul lor.

Deci?

R

oagă-te: „Da Doamne, sunt aici cu relaţia de cuplu
pentru că n-am lucrat tot timpul la devenirea mea
ca bărbat. Mărturisesc că am greşit considerând
că sunt bărbat adevărat fiindcă sunt partenerul de
parte bărbătească din casă. Am greşit purtându-mă uneori
imatur şi iresponsabil cu soţia mea. Am crezut că ştiu totul
despre soţia mea, obişnuindu-mă cu ea, închipuindu-mi că
mi se cuvine şi uitând că ea este un mister pe care mereu
trebuie să-l descopăr. Dar Doamne înţeleg că totul se poate
schimba în foarte bine. De aceea Dumnezeul meu te rog
ajută-mă să fiu aşa ca Tine, modelul desăvârşit de bărbat. O
Doamne drag, tu ai murit pentru mine nu fiindcă am fost
bun ci, aşa după cum scrie apostolul Pavel celor din Roma,
pe când eram păcătos, adică m-ai iubit fără să ţii cont de
meritele mele ci de nevoile mele, m-ai iubit privind nu la ceea
ce eram ci la ceea ce aş putea deveni. Ajută-mi să fiu ca Tine.
Amin!” 
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3) „întoarce-te la faptele tale dintâi” - adică, nu
e nimic aşa complicat cu dragostea cum ai crede; fă
ceea ce făceai la începutul relaţiei voastre când nu vă
mai săturaţi de vorbit unul cu altul, când vă zâmbeaţi,
vă spuneţi mereu cuvinte apreciative şi vă făceaţi
complimente, când vă îmbrăţişaţi, vă ajutaţi şi vă făceaţi
frecvent cadouri, bucurii, dovezi de dragoste.

ca fiind „băieţi răi”. Alţii sunt „băieţi răi” pentru că nu vor
să fie percepuţi ca vulnerabili. Dar, în definitiv, care este
trăsătura principală a unui bărbat? Uită-te la Hristos modelul
perfect al bărbatului: „El a purtat păcatele noastre în trupul
Său pe lemn...” (1Petru 2:24a). Ei bine, a fi bărbat înseamnă
în special a purta, adică a-ţi asuma, a fi responsabil, a te face
răspunzător. Altfel spus, a fi bărbat presupune o anume
înţelepciune!
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Conferinţa pentru familii
Ediția a II-a

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Şelimbăr, 10-16 iulie 2017

Impresii personale:

A

m aflat despre această tabără de la nişte prieteni, înainte de a se anunţa în biserică. Am fost încurajaţi (eu şi soţia
mea) să participăm, deoarece aceşti prieteni erau foarte încântaţi, dar şi pentru faptul că se abordau unele teme de
foarte mare interes pentru o familie creştină, prezentate de fraţi cu o mărturie bună pe calea credinţei.

Suntem hotărâţi să mai participăm la următoarea ediţie a taberei, deoarece am fost întăriţi în duhul şi sufletul nostru
spre o trăire în dragoste în familia noastră, în biserică şi în societate. Am învăţat din exemplele puse înaintea noastră, din Sfânta
Scriptură, cât şi din viaţa şi trăirea prezentatorilor.
Am apreciat foarte mult faptul că după ora 13:00 era timp liber, timp care putea fi folosit pentru vizitarea împrejurimilor în
părtăşie cu fraţii sau pentru odihnă.
A fost un mod util din toate punctele de vedere de petrecere a unei părţi din concediul nostru, în părtăşie cu fraţii şi cu Sfânta
Scriptură. De asemenea, ne bucurăm mult că am întâlnit oameni cu valori şi că ne-am făcut prieteni noi.

R

ecomand cu căldură şi altor familii care simt că Dumnezeu cere mai mult de la viaţa lor de familie să participe la
aceste tabere, deoarece îi va ajuta să-şi înţeleagă mai bine rolul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru fiecare (soţ,
soţie, copil).

Este o încurajare pentru noi că am văzut oameni cu frică de Domnul care să caute părtăşia cu Domnul şi în concediu,
îmbinând în mod plăcut bucuria cu trăirea creştină.
Domnul să vă binecuvânteze!
 Adrian GHILASI
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World Summit
IN DEFENSE OF PERSECUTED CHRISTIANS
Washington DC, 10-13 Mai 2017

Summitul a fost organizat de Billy Graham Evanghelistic
Asociation (BGEA) şi a adunat peste 600 de creştini, din
mai multe confesiuni creştine, din peste 130 de ţări. Mai
multe informaţii despre acest Summit pot fi găsite pe https://
billygraham.org/gallery/photos-world-summit-in-defense-ofpersecuted-christians/ dar şi pe canale media sau fluxuri de ştiri.
Summitul a fost primul de felul acesta şi a avut ca scop
informarea şi conştientizarea creştinilor care trăiesc în ţările
care oferă libertate religioasă, cu privire la prigoana îndurată de
creştinii din ţările în care nu există libertate religioasă. Un alt
scop al întâlnirii a fost acela de a crea legături şi oportunităţi
prin care să fie susţinută cauza creştinilor persecutaţi. Pentru
atingerea acestui scop au fost aduşi împreună fraţi şi surori care
îşi trăiesc viaţa de credinţă în libertate, cu fraţi şi surori care
plătesc din greu pentru credinţa lor în Domnul Isus.
Summitul a fost organizat acum, la începutul secolului XXI
deoarece în secolul XX creştinii au fost prigoniţi mai mult decât
în celelalte nouăsprezece secole, la un loc, iar secolul XXI se
anunţă a fi mai complicat din acest punct de vedere.
Printre vorbitorii acestui Summit, care au pledat pentru cauza
creştinilor persecutaţi, s-au aflat Franklin Graham – preşedinte
BGEA, Mike Pence – vicepreşedinte SUA (discursul poate fi citit

pe https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/11/
remarks-vice-president-pence-world-summit-defensepersecuted-christians), Jason Peters – vicepreşedinte Vocea
Martirilor, Jeff Taylor – preşedinte Open Doors, Robert Cunville
– India, Ravi Zacharias – Canada, Erwin Lutzer, Sami Dagher –
Liban, Kent Hill – Religious Freedom Institute şi alţii.Vorbitorii
au abordat teme specifice îngrădirii libertăţii de credinţă, dintre
care amintesc Ducând crucea (Carring Cross), Putere în mijlocul
persecuţiei (Strenght through persecution), Trăind Evanghelia în
perimetrul discriminării politice (Living The Gospel in the Face
of Political Discrimination), Răspunzând militanţilor ghidaţi de
ideologie religioasă (Responding to Militants Driven by Religious
Ideology) şi altele asemenea.
Fraţi şi surori din Corea de Nord, Sudan, Eritrea, Egipt,
Uzbekistan, Siria, Irak, Turcia, Cuba, Turkmenistan, India, Tunis şi
Palestina ne-au relatat pe scurt despre preţul pe care l-au plătit
ei şi alţii care continuă să îl plătească pentru credinţa în Domnul
Isus Hristos.
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Î

n perioada 10-13 mai 2017, am participat la World Summit
– In Defense of Persecuted Christians (Summitul Global
– În Apărarea Creştinilor Persecutaţi), care s-a ţinut la
Washington DC, SUA.

Am revenit acasă mişcat de toate aceste mărturii şi cu gândul
de a-i motiva şi pe alţii să ne rugăm mai mult pentru creştinii
persecutaţi, să le fim un sprijin spiritual şi chiar să ne implicăm
în susţinerea cauzei lor cu speranţa că Dumnezeu poate izbăvi
chiar şi din groapa leilor sau din cuptorul aprins. De asemenea,
am înţeles cât de preţioasă este libertatea de conştiinţă şi
libertatea religioasă, astfel că aduc mulţumiri lui Dumnezeu
pentru că Îl putem sluji în pace şi linişte.
 Emanuel DOBRIN
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Zi de sfântă sărbătoare pentru fraţii şi
surorile în vârstă din Braşov

Î

n fiecare an, Adunarea Bartolomeu Braşov cinsteşte şi prin
organizarea unui program special urmat de o agapă pe fraţii şi
surorile în vârstă din zona Braşov.
Pe 23 iulie, în prezenţa a numeroşi credincioşi a fost organizat
evenimentul intitulat „Zi de sfântă sărbătoare”, cu motto-ul „V-am
purtat şi tot vreau să vă mai port...”. Cu această ocazie, credincioşi în
vârstă, dar şi tineri, au cântat, au recitat poezii şi îndemnuri din Cuvânt
despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de credincioşii în vârstă.
Din partea zonei Braşov a transmis un cuvânt fratele Mircea Macavei,
iar din partea Uniunii - fratele Virgil Achihai.
 Florin ŞTEFAN

Botez în Biserica Betel din Mărăşeşti
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D

uminică, 30 iulie, am participat împreună cu fratele Virgil
Achihai, la un timp binecuvântat de bucurie şi părtăşie sfântă în
Biserica BETEL - Mărăşeşti, fiind invitaţi la sărbătoarea bisericii,
când 7 suflete au mărturisit credinţa lor în apa botezului.(3
bărbaţi şi 4 femei). Ne-a făcut o deosebită bucurie să vedem fraţii din cele
două biserici adunaţi împreună în închinare, cu ocazia acestui eveniment.
Ne rugăm ca DOMNUL ISUS să ţină fraţii legaţi în dragostea Sa, şi să-i
întărească pentru frumoasa slujire ce o fac, şi o au de făcut în oraşul
Mărăşeşti, jud.Vrancea.
 Petru CIOBANU

Evanghelizare în jud. Prahova

Î

n zilele de 21-23 iulie 2017, în localitatea Coada Izvorului din judeţul
Prahova, a avut loc un program de evanghelizare la cortul amplasat
în curtea şcolii. Evenimentul a fost organizat de către fratele Paul
Williams, în colaborare cu biserica locală.
Au vestit Cuvântul Domnului fraţii:Virgil Achihai, Ieremia Rusu, Dan
Fodor, Carmiel Comănescu, Otniel Rădoi şi Constantin Moraru. Au slujit
prin cântare grupul de tineri de la biserica Agape din Ploieşti, formaţia
Eliam din Strejnicu şi sora Cătălina Furnea membră a bisericii Agape
Ploieşti. În timpul evenimentului şi-au mărturisit credinţa predându-şi
viaţa în mâna Domnului Isus şapte persoane. Fie toată slava a Domnului
Isus Hristos!				
 Costel MORARU

ANUNŢ

B

iserica Creştină după Evanghelie „Betel” din Suceava este în căutarea unui slujitor muzical, cu pregătire adecvată.
Dacă este cineva călăuzit de Domnul să îndeplinească această slujire este rugat să îl contacteze pe fratele Vasile
Harasemiuc, tel. 0751 747 874. Fiţi binecuvântaţi!
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Evanghelizare în zona Vaslui - Bârlad

Î

n perioada 20-27 Mai 2017, în zona Vaslui-Bârlad a avut
loc o Campanie de Evanghelizare personală. Această
lucrare a fost pregătită cu ajutorul bisericilor locale,
folosind Acţiunea Andrei, aducând în rugăciune pe cei
care au dorit să fie mântuiţi. Au participat 17 biserici şi s-a
lucrat în 17 sate unde nu sunt biserici evanghelice. Au slujit
12 fraţi din diferite zone ale ţării.
Au fost suflete care L-au primit pe Domnul Isus în inima
lor. Domnul să binecuvânteze pe toţi cei care au ascultat
Evanghelia şi să ne rugăm pentru ei. Mulţumim tuturor
celor care ne-aţi sprijinit în această lucrare. Domnul să vă
binecuvânteze!
 Stelică BULIGA

Evanghelizare în jud. Gorj şi Mehedinţi

T

imp de 10 zile (23 iunie - 2 iulie) trei corturi au fost
amplasate zilnic în judeţele Gorj şi Mehedinţi, în patru
oraşe (Motru, Târgu Cărbuneşti, Ţicleni şi Baia de
Aramă) şi patru sate (Valea Pojarului, Covrigi, Ponoarele
şi Şitoaia). Unii oameni s-au întors la Dumnezeu şi mulţi copii au
auzit vestea bună. Teofil Badea, Iosif Băscau şi Paul Williams au
fost implicaţi cu această campanie de evanghelizare împreună cu
Mitică Ştefu din Târgu Jiu.
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Rugaţi-vă pentru o trezire spirituală în această zonă.
 Paul WILLIAMS

Rânduire prezbiteri în
Biserica din Bucecea

Î

n data de 25 iunie 2017, în Biserica din Bucecea, jud. Botoşani, au fost
rânduiţi doi prezbiteri: fratele Cazacu Mitică şi Horeanu Petrică. În cadrul
acestei lucrări au slujit: fr. Costescu Ioan, fr. Buliga Stelica, fr. Pascaru Ionel
şi fr. Ciobanu Viorel.
Am încheiat această sărbătoare cu o masă de dragoste. Domnul să-i
binecuvânteze pe cei doi fraţi în slujirea spre slava Domnului şi pentru binele bisericii! 		

 Stelică BULIGA

Botez în Biserica
Filocalia din Iaşi

D

uminică, 21.05.2017, în cadrul Bisericii Filocalia Iaşi, şase
tineri au mărturisit în apa botezului dragostea lor pentru
Domnul Isus Hristos.
 Bogdan CHIŢESCU
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Botez în Biserica Filadelfia din Botoşani

Î

n data de 21 Mai 2017 în Biserica Nr. 1 Filadelfia Botoşani au fost
oficiate 4 botezuri nou-testamentare. Costel, Andra, Marian şi Laura au
mărturisit credinţa lor şi în apa botezului. Mesajul pentru botez a fost
rostit de fratele Petrică Ursache.

A fost o frumoasă sărbătoare a bisericii. Toată lauda şi slava să fie a
Domnului.
 Stelică BULIGA

Botez în Biserica Betel din Vaslui

Î

n Biserica Creştină după Evanghelie ,,Betel" Vaslui
a avut loc un botez nou-testamentar în data de
11.06.2017 unde 15 tineri au mărturisit credinţa lor
în Domnul Isus în apa botezului. Au participat fraţi
şi surori, mulţi musafiri, colegi de clasă, profesori şi alţi
invitaţi.
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Biserica a fost arhiplină şi cei nemântuiţi au auzit pentru
prima dată Cuvântul lui Dumnezeu şi au rămas plăcut
impresionaţi. Au slujit fraţii, prin mesajul Cuvântului, fratele
Maricel Dubei, fratele Genucu din Iaşi şi fratele Petrică
Alistar.
Au fost invitaţi să slujească grupul de fraţi Hymnos prin cântări duhovniceşti de zidire şi chemare la pocăinţă. Ca biserică ne
rugam pentru propăşirea tinerilor, cât şi pentru cei care au auzit Cuvântul Domnului.
 Ciprian BALICA

Botez în Biserica Antiohia din Bucureşti

D

upă o perioadă de secetă, Domnul a dat
ploaie timpurie şi târzie şi au apărut din nou
roade! După două luni de cateheză a celor
13 candidaţi, ni s-a părut potrivit ca aceste 8
suflete (patru surori şi patru fraţi) să primească botezul
nou-testamentar într-o primă etapă. Fiecare, pe rând, şi-au
mărturisit credinţa în Domnul Isus Hristos, precum şi
lucrarea de naştere din nou săvârşită de Duhul Sfânt, prin
Cuvântul lui Dumnezeu.
Fratele David Ciucur a vestit Cuvântul Domnului amintind
despre pilda Domnului Isus, „Casa zidită pe stâncă".
Domnul să-i călăuzească pe Cale, să-i întărească în
credinţă, să-i ferească de cel rău şi să realizeze o integrare deplină în familia Sa.
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul Său de biruinţă în Hristos şi răspândeşte prin noi, în orice loc,
mireasma cunoştinţei Lui"!
 David CIUCUR
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Botez în Biserica din Berezeni

Î

n localitatea Berezeni, jud.Vaslui, în data de 25.06.2017, a avut loc un
botez prin care trei suflete şi-au mărturisit credinţa în Domnul Isus.
Au slujit tinerii din Vaslui şi fraţii Alistar Petrică şi Gelu Popa.
Ne rugăm pentru sufletele care au auzit Cuvântul şi sunt nemântuite.
 Cornel NESTIAN

Botez în Biserica din Tufeşti

P

rin harul Domnului, în data de 02.07.2017, în Biserica Creştină
după Evanghelie din Tufeştii de Jos, judeţul Vaslui, a avut loc
un botez nou-testamentar cu cinci tineri care au mărturisit
credinţa lor în Domnul Isus. Au participat din sat oameni
nemântuiţi şi ne-am bucurat împreună şi biserica a fost arhiplină.
Au slujit tinerii din Vaslui, prin cântări duhovniceşti şi fraţii: Gelu
Ciobanu, Marcel Dubei, Petrică Alistar şi Radu Benchea din Cuvânt. Ne
rugăm ca Domnul să-i păstreze în harul Său şi să aibă o mărturie plăcută
în faţa oamenilor.
 Daniel PAHOME
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Botez în Biserica din Craiova

Î

n seara duminicii din 11 iunie 2017, zece persoane (şase fraţi
şi patru surori) au mărturisit credinţa în Domnul Isus în apa
botezului, în faţa Cerului şi a martorilor prezenţi din mai multe
adunări. Dintre acestea, nouă sunt din biserica locală, iar o soră
din comunitatea din Ţuglui.
Cu prilejul acesta, Cuvântul Domnului a fost vestit de fraţii Nelu
Chiţescu (California) şi Costel Vieru (Craiova 2). Domnul să-şi
binecuvânteze lucrarea Lui din Craiova şi împrejurimi!
 Emanuel RĂDUŢ

Botez în Biserica Elim
din Sighet

Î

n data de 25 iunie a.c., la Biserica Elim din Sighet a avut loc un
botez nou-testamentar, urmat de o masă de dragoste şi părtăşie
cu membrii Bisericii şi cu invitaţii prezenţi.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările de care
ne face parte!
 Mircea PRICOP
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Conferinţa pentru familii
Şelimbăr, 10-16 iulie 2017

