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Îl vom vedea faţă în faţă, dar până 
atunci rămân acestea trei...

|  1 Corinteni 13:13  |

Din când în când, fiecare dintre noi primim acest 
fel de veşti: a murit Ionel, Maria, Vasile, Florina.... 
Dintr-o dată inima începe să bată mai tare.

Apoi vin amintiri sau imagini cu persoana 
despre care de atunci vorbim la timpul trecut. Dacă a fost o 
persoană iubită sau apropiată intervin şi regrete: de ce nu am 
petrecut mai mult timp cu ea/el?

Moartea altora devine atenţionarea mea! Într-o zi şi despre 
mine şi despre tine se va spune: a fost!

Dar după aceea? Mai este ceva? Mai începe ceva sau totul se 
termină? Punct şi final a tot şi a toate, pentru totdeauna?

„Viaţa şi morala lui Isus din Nazaret”, cunoscută şi ca Biblia 
Jefferson (unitariană), se încheie cu aceste cuvinte: „acolo 
L-au pus pe Isus şi au rostogolit o piatră mare la intrarea în 
mormânt, apoi au plecat”.  Sfârşit de relatare! Fără înviere, 
Isus este pus în mormânt, acesta este sigilat şi gata. Final!

Dacă acesta ar fi fost sfârşitul, creştinismul nu ar fi decât o 
deziluzie şi o răstălmăcire a Adevărului. Însă Noul Testament 
afirmă clar şi explicit că Isus Hristos a înviat fizic din morţi, 
iar învierea Lui este promisiunea învierii noastre. 

Centralitatea învierii Domnului Isus este atât cheia înţelegerii, 
cât şi baza învierii noastre şi a vieţii veşnice! Fără aceasta 
nu există speranţă după moarte. Şi am fi, după cum scrie 
apostolul Pavel, în cea mai rea categorie umană: „Dacă numai 
pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci 
suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!” (1 Corinteni 
15:19).

În acelaşi timp, cu siguranţă mulţi credincioşi se întreabă: 
cum va fi lângă Domnul Isus? Ce vom simţi? Cum ne vom 
manifesta? Sunt multe lucruri pe care noi încă, în trupul 
acesta, nu le putem înţelege, cu referire la viaţa veşnică. 
Poate tocmai de aceea nici nu ne sunt descoperite deplin în 
Scriptură.

Dar tot Sfânta Scriptură ne dezvăluie ceva din esenţa veacului 
ce va să vină. Apostolul Pavel le spune credincioşilor din 
Corint următoarele:

„Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; 
dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” (1 Corinteni 
13:13). De ce apostolul Pavel vede dragostea, în legătură cu 
credinţa şi nădejdea, ca fiind mai mare?

Nădejdea creştină este fundamentată pe învierea 
fizică cu Domnul Isus dintre morţi. Dar fără 
viaţă după moarte niciun credincios nu va putea 
înţelege cu adevărat ce este DRAGOSTEA. Dar 

atunci când credinţa şi nădejdea nu îşi mai au rostul, deoarece 
o nouă realitate începe, doar dragostea, ca şi caracteristică 
a stării vieţii veşnice în concordanţă cu caracterul lui 
Dumnezeu, se va manifesta între Creator şi noua creaţie în 
Hristos Isus! Apostolul Pavel, scriind corintenilor, le aminteşte 
că „acum... rămân acestea trei”. Va veni o vreme când Îl vom 
vedea faţă-n faţă pe Domnul. Abia atunci vom cunoaşte ceva 
mai presus de ceea ce noi am numit dragoste, atâta timp 
cât am fost în trup firesc. Fericita noastră nădejde se va fi 
împlinit, deoarece Împărăţia Lui este pe deplin împlinită. 
Credinţa în Acela pe care L-am aşteptat cu devotament nu va 
mai fi acea puternică încredinţare în lucrurile care nu se văd! 
Din contră, va fi o exprimare a credinţei în Acela care este 
acum cu Biserica Sa, pentru totdeauna!

Odată cu învierea Domnului Isus şi întâlnirea Sa cu ucenicii, 
realitatea vieţii în Hristos de după moarte devine vizibilă. 

Realitatea unei noi creaţii devine nu doar vizibilă, ci şi 
palpabilă: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi 
adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci 
credincios.” (Ioan 20:27).

Mai mult decât atât, învierea nu mai este o problemă de viitor. 
Marta, la mormântul lui Lazăr, spune: „Ştiu că va învia la înviere, 
în ziua de apoi.” (Ioan 11:24). Învierea este prezentă, este 
Domnul Isus Cristos Însuşi: „Eu sunt învierea şi viaţa” (Ioan 
11:25). 

Dar nu numai că este prezentă; într-o zi va fi punctul central 
al istoriei noii creaţii a lui Dumnezeu! Va veni şi clipa aceea 
măreaţă, când vom fi pe deplin „strămutaţi în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui” (Coloseni 1:13).

După înviere, Îl putem înţelege şi cunoaşte pe Dumnezeu 
dintr-o cu totul altă perspectivă, a dragostei ca esenţă a 
dumnezeirii, în relaţia cu omul şi umanitatea. Doar din 
această perspectivă putem înţelege cu adevărat Ioan 3:16: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică”. 

 Virgil ACHIHAI



Intrarea Domnului Isus în Ierusalim a inaugurat ultima săptămână din lucrarea Sa mesianică, ce poartă 
denumirea şi de „Săptămâna patimilor/pătimirii” sau „Săptămâna Mare”. Aceasta este încadrată între două 

repere majore: intrarea triumfală şi învierea glorioasă.

Cei patru evanghelişti, care fac munca de biografi ai Domnului Isus, relatează fiecare acest eveniment: 
Matei 21:1-17, Marcu 11:1-19, Luca 19:28-48 şi Ioan 12:12-19. Pe baza relatărilor acestora – unii martori 
oculari şi activi (Matei şi Ioan), iar alţii scriitori cu surse sigure (Marcu şi Luca) – putem portretiza intrarea 

în Ierusalim a Domnului Isus, prin optica prerogativelor Sale mesianice. Prin prerogative înţelegem acele 
„împuterniciri, privigelii, demnităţi” pe care le deţine Domnul Isus. Mai sunt cunoscute, în teologie, ca „oficii 

mesianice”, sau doctrina „munus triplex”, şi se referă la atributele Sale de Profet, Preot şi Împărat. 

INTRAREA ÎN IERUSALIM

Prerogativele 
Domnului Isus

dezvăluite 
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Domnul Isus este Profet

Calitatea de profet a Domnului Isus, la intrarea în Ierusalim, se vede în două 
ipostaze. În prima, El face o profeţie imediată: găsirea măgăruşului (Matei 21:2-3, 
Marcu 11:2-3, Luca 19:30-31); prin această profeţie, Domnul Isus a spus dinainte 
locul măgăruşului şi reacţia proprietarilor. În cea de-a doua, El face o profeţie 

viitoare: distrugerea Ierusalimului (Luca 19:42-44), prin care anunţă viitorul exil al iudeilor. 

Împlinirea celor două profeţii arată autenticitatea şi exactitatea lor. La prima profeţie, ucenicii 
„s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus” şi „au găsit aşa cum le spusese” (Matei 21:6, Luca 
19:32). Vedem, astfel, că ceea ce s-a întâmplat a fost în conformitate cu ceea ce Însuşi Domnul 
Isus le-a spus că se va întâmpla. Cea de-a doua profeţie, fiind cu aplicare în viitor, s-a împlinit 
în anul 70 d.Cr., când generalul roman Titus Flavius Vespasianus (39-81 d.Cr.), sub domnia 
tatălui său, a cucerit şi a distrus Ierusalimul, pentru că acesta devenise centrul răscoalei 
antiromane. După un asediu de mai multe luni (martie-septembrie), cetatea şi Templul au fost 
distruse de romani, împlinindu-se, astfel, grelele cuvinte ale Domnului Isus: „te vor face una cu 
pământul... şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră (Luca 19:43-44)”. 

Domnul Isus este profet adevărat şi cuvântul Lui se împlineşte cu exactitate. Chiar cei 
prezenţi la intrarea în Ierusalim au proclamat că El este „Isus, Prorocul din Nazaretul Galileii 
(Matei 21:11)”. Iar unii mai afirmaseră, la înmulţirea pâinilor, acelaşi lucru: „Cu adevărat, 
Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume. (Ioan 6:14)”. 

Domnul Isus este Împărat – v. 35b-40

Calitatea de Împărat este probabil cea mai nuanţată la intrarea în Ierusalim. Cei 
prezenţi Îl aclamau pe Domnul Isus ca Împăratul aşteptat: „Osana, Fiul lui David! 
(Matei 21:9)”, „Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui 
nostru David! (Marcu 11:10)”, „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele 

Domnului! (Luca 19:38)”, „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul 
lui Israel! (Ioan 12:13)”. Observăm că intrarea Domnului Isus în Ierusalim era legată, în 
mentalitatea iudeilor, de reinstaurarea Împărăţiei davidice, mult dorite şi aşteptate de aceştia. 
Chiar şi componenţa aclamatorilor era complexă: „noroadele (Matei 21:9)”, „cei ce mergeau 
(Marcu 11:9)”, „toată mulţimea ucenicilor (Luca 19:37)”, „o gloată mare (Ioan 12:12)”. Cei 
care făceau notă discordantă acolo erau fariseii, care îşi arată pe faţă invidia: „Învăţătorule, 
ceartă-Ţi ucenicii! (Luca 19:39)”. 

Aceasta a fost şi singura ocazie în care Domnul Isus a acceptat să fie numit Împărat: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, 
pietrele vor striga. (Luca 19:40)”, pentru că, în alt context, la Marea Galileii, El a evitat acest lucru: „Isus, fiindcă ştia 
că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur. (Ioan 6:15)”. 

Intrarea Lui ca Împărat era profeţită în Vechiul Testament: „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica 
Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe 
mânzul unei măgăriţe. (Zaharia 9:9)”. Iar, într-o altă profeţie se prezintă şi perioada intrării Sale ca Mesia: „Să ştii, dar, şi 
să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece 
şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de 
strâmtorare. După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. (Daniel 9:25-26)”. Decretul 
lui Artarxerxe a fost în anul 445 î.Cr. (Neemia 2:1-8). Cele şaizeci şi nouă de săptămâni sunt 483 de ani (7x69). Încheierea 
acestora, prin afirmaţia „Unsul va fi stârpit”, este în anul intrării Domnului Isus în Ierusalim. Biblia se împlineşte şi cu precizie 
matematică. 

Deşi a fost aşteptat de iudei, Domnul Isus a fost Împăratul neînţeles de aceştia. În discuţia pe care a purtat-o cu Pilat, Domnul 
Isus afirmă despre Sine câteva adevăruri clare: „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume...” şi 
„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. (Ioan 18:36-37)”. Tragedia iudeilor, şi chiar şi a ucenicilor, era dată de faptul că ei 
aşteptau un Mesia eliberator, care va pune mâna pe sabie şi va înlătura stăpânirea romană din ţară. În apropierea Templului era 
şi Cetatea Antonia, o garnizoană militară construită în partea de nord-est a Ierusalimului, de către regele Irod cel Mare (74/73-
4 î.Cr.), în cinstea lui Marc Antoniu (82-30 î.Cr.). Prin aclamarea „osana”, de fapt, iudeii strigau „salvează-ne acum”. Probabil 
aşteptarea lor era că Domnul Isus va intra în Antonia şi-i va izgoni pe romani, dar nu acesta a fost scopul Său. 

INTRAREA ÎN IERUSALIM
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Mulţimile sunt schimbătoare, dintre cei care au proclamat sosirea 
Împăratului Isus, unii probabil s-au regăsit între aceia care, peste doar 
câteva zile, se vor lepăda de El: „Oricine se face pe sine împărat este 
împotriva cezarului. [...] Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul! (Ioan 

20:12, 15)”. Iudeii care spuneau „n-am fost niciodată robii nimănui (Ioan 8:33)”, 
o vădită minciună, strigau acum că ei aparţin Cezarului de la Roma. Prin această 
afirmaţie ei renunţau la identitatea lor doar ca să scape de adevăratul Împărat. 

De aceea, calitatea de Împărat a Domnului Isus a fost şi una dintre acuzaţiile 
condamnării Sale la moarte: „Pe Omul acesta L-am găsit aţâţând neamul nostru la 
răscoală, oprind a plăti bir cezarului şi zicând că El este Cristosul, Împăratul. (Luca 
23:2)”. În faţa guvernatorului Pilat din Pont (?-38 d.Cr.), autoritatea romană de 
judecată în provincia Iudeea, Domnul Isus afirmă categoric că El este Împărat (Matei 
27:11, Marcu 15:2, Luca 23:3, Ioan 18:36-37). Iar inscripţia pusă de Pilat pe cruce 
evidenţiază vina condamnării Sale la moarte: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor. 
(Matei 27:37)”, „Împăratul iudeilor. (Marcu 15:26)”, „Acesta este Împăratul iudeilor. 
(Luca 23:38)”, „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor. (Ioan 19:19)”. Iudeii n-au vrut ca 
Domnul Isus să domnească peste ei şi au scăpat de El.

Domnul Isus este Preot – v. 45-48

Locul preotului este la Templu, de aceea, aceasta a fost prima oprire a 
Domnului Isus în Ierusalim. Intrarea şi curăţarea Templului a avut două etape. 
Ioan nu relatează deloc acest episod. Matei şi Luca le plasează în aceeaşi zi: 
„Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. (Matei 21:21)”, „În urmă a intrat în 

Templu... (Luca 19:45)”. Marcu le plasează în două zile consecutive: „Isus a intrat în 
Ierusalim şi s-a dus în Templu (Marcu 11:11) şi „A doua zi... au ajuns la Ierusalim şi 
Isus a intrat în Templu (Marcu 11:12, 15)”. În prima zi, El a cercetat starea în care se 
găsea Templul, iar a doua zi l-a curăţit de afaceriştii care îl făcuseră „o peşteră de 
tâlhari” (aluzie la Ieremia 7:11). 

Autoritatea Domnului Isus în Templu se vede în cuvintele şi acţiunile Sale. El redă 
Templului rolul său: casă de rugăciune (Matei 21:13, Marcu 11:17, Luca 19:48), loc 
de alinare pentru bolnavi (Matei 21:14) şi locul unde oamenii primesc învăţătură din 
Cuvânt (Luca 19:47). Prin această restaurare, El arată autoritatea Sa de preot. 

***

Intrarea Domnului Isus Cristos în Ierusalim ne arată desluşit că El este Profet, 
Împărat şi Preot. El este Profetul care ne-a adus revelaţia completă a lui 
Dumnezeu: „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe 
rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin 

Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. 
(Evrei 1:1-2)”. El este Împăratul care domneşte în viaţa noastră: „Pe acest Isus, 
Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui 
Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. (Faptele Apostolilor 5:31)”; „Ci sfinţiţi în inimile 
voastre pe Cristos ca Domn. (1 Petru 3:15)”. El este Marele Preot care mijloceşte 
pentru noi: „Punctul cel mai însemnat... este că avem un Mare Preot care S-a aşezat 
la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri... (Evrei 8:1)”, „Cristos a murit! Ba 
mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! (Romani 
8:34)”, „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu 
şi oameni: Omul Isus Cristos (1 Timotei 2:5)”, „avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus 
Cristos, Cel Neprihănit. (1 Ioan 2:1)”. 

De aceea, să ne bucurăm că avem o revelaţie completă a lui Dumnezeu în Scriptură, 
un Mântuitor şi Domn în viaţa noastră, şi un Mijlocitor între noi şi Dumnezeu. Şi 
toate acestea prin Isus Cristos Domnul! 
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În data de 9 martie 2018, 
credincioşii baptişti, creştini 
după Evanghelie şi penticostali 
din Galaţi au organizat o seară 

de rugăciune la Templul Penticostal. 
Tematica a fost axată pe familie. 
Urmare a invitaţiei primite, am 
participat la acest eveniment în 
calitate de Secretar General al 
Alianţei Evanghelice din România 
şi membru în bordul de organizare 
a evenimentului „Pasiune pentru 
Hristos”.

Fratele Eugen Iordache, din Biserica 
Penticostală, ne-a îndemnat să ne 
rugăm pentru înţelegerea mai bună 
a responsabilităţilor bărbatului şi 
femeii în familie, pentru implicarea 
mai mare a părinţilor în educarea 
copiilor în familie.

Fratele Romică Pricop, din Adunarea 
creştină după Evanghelie ne-a 
îndemnat să ne rugăm pentru o 
cunoaştere mai profundă a nevoilor 
şi provocărilor copiilor şi tinerilor 
din ziua de astăzi.

Fratele Ovidiu Ghiţă, din partea 
Bisericii Baptiste, ne-a îndemnat 
să mijlocim în continuare pentru 
întregirea familiilor de români ce 
sunt destrămate din cauza plecării 
în străinătate la muncă, pentru o 
prezenţă mai activă a evanghelicilor 
în Galaţi şi în România, în acest an 
al Marii Uniri, astfel încât Evanghelia, 
singura care aduce adevărata unire, 
să fie vestită cu putere în România.

În încheiere, din partea Alianţei 
Evanghelice din România, am 
prezentat următoarele evenimente:

• Olimpiada de Religie a Alianţei 
Evanghelice din România, ediţia 
2018

• Marşul pentru viaţă din 24 
martie 2018

• Evenimentul evanghelistic 
„Pasiune pentru Hristos” 

 Virgil ACHIHAI

Întâlnire rugăciune

GALAŢI
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Piatra de la mormântul Domnului Isus este mărturia 
celei mai aprige lupte dintre viaţă şi moarte, este 
hotarul care împarte omenirea, dar şi inimile: 
dincoace de piatră şi dincolo de piatră.  

Este vineri. Soarta omenirii atârna de Răstignitul de 
pe crucea din mijloc. Este o bătălie grea: de o parte 
lideri religioşi plini de ură, martori mincinoşi, insulte 
şi batjocuri, proces nedrept, bice şi piroane, iar în 
final crucea. De cealaltă parte, Răstignitul, singur. 
El suferă batjocură, moarte. Ce îi dă putere să 
lupte? El privea la bucuria care-i era pusă înainte, 
la sămânţa de urmaşi pe care avea s-o vadă, la 
lucrarea care va propăşi în mâinile Lui, privea peste 
veacuri la tine şi la mine.

Cel din urmă strigăt al Lui a brăzdat văzduhul: „S-a 
sfârşit!”. Lucrarea pentru mântuirea oamenilor era 
terminată. A împlinit tot ce a fost scris despre El. 

Trupul Lui este coborât de pe cruce şi pus într-un 
mormânt. Apoi, la uşa mormântului, este prăvălită „o piatră 
mare” (Matei 27:60). Ai fi zis că totul s-a sfârşit aici, şi toţi ar 
fi trebuit să înţeleagă aceasta. Majoritatea se bucura că a scăpat 
de Cel răstignit. Chiar unul dintre fruntaşii celor din tabăra 
„de dincoace de piatră” a spus: „Oare nu vă gândiţi că este în 
folosul vostru să moară un singur om pentru norod şi să nu 
piară tot neamul?” (Ioan 11:50). Fiecare voia să ia ceva de la 
Cel ce venise să dea totul. Ce păcat că nu au luat ceea ce era 
mai preţios - salvarea sufletului - ci s-au mulţumit cu lucruri 
mărunte: mulţimea - cu pâine şi peşte, Iuda - cu arginţi, soldaţii 
- cu haine etc. Pentru cei ce sunt dincoace de piatră, ei văd 
doar piatra. Aici se termină totul, dincolo nu mai este nimic. 

Însă pentru cei ce sunt dincolo de piatră, da, piatra există, dar 
ea nu este punctul final. Ei văd dincolo de ea. Ei se bazează pe 
promisiunile lui Dumnezeu şi continuă să facă voia Lui, oricât 
de greu le este drumul. Ei nu sunt din aceia care dau înapoi, ci 
din „aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului” (Evrei 
10:39).

De multe ori în viaţa noastră trăim „vinerea”, sub diferite 
forme: neajunsuri, suferinţe, pierderi, boală, moarte. Ne este 
greu să credem că va mai veni vreodată „duminica”. Şi totuşi 
El ne-a promis că nimic nu ne poate despărţi de El, ne va întări 
şi ne face neclintiţi. Aşadar, să ne încredem în El, să aşteptăm 
intervenţia Lui … căci vine duminica, ziua Învierii. 

Fusese promisă, dar cât de greu trecea timpul până atunci. 

Unde este inima ta - dincoace de 
piatră sau dincolo de piatră?
Este vineri sau duminică în viaţa ta?

„Apoi a prăvălit o 
piatră mare la ușa 
mormântului"...
(Matei 27:60)

 Ion FRÎNCU

Ce se întâmplă când 
oamenii privesc dincoace 
de piatră?

Sunt sortiţi eşecului. Pilat cu toată inteligenţa, 
abilitatea de negociere, funcţia, relaţiile, prietenia cu 
Cezar, a falimentat. Să ai şansa să fii dincolo de piatră 
şi să nu o foloseşti. Avea în faţa lui pe Dumnezeul 

întrupat în care sunt ascunse toate comorile ştiinţei şi 
înţelepciunii (Coloseni 2:3), chipul Dumnezeului nevăzut 
(Coloseni 1:15), şi totuşi să nu doreşti să fii de partea 
Lui, să nu I te închini? În loc de aceasta, Pilat a preferat să 
scoată în evidenţă puterea lui: ,,nu ştii că am putere să Te 
răstignesc şi am putere să-ţi dau drumul?” (Ioan 19:10), ca 
şi cum viaţa Celui ce trăieşte veşnic stătea în mâna unuia a 
cărui viaţă este atât de scurtă. 

Sunt împotrivitori: ,,Vai de ei, pentru că fug de Mine! 
… Aş vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva Mea! ” 
Osea 7:13 
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Trăiesc pentru sine: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse 
pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-
te!” (Luca 12:19)  

… în final ajung la moarte veşnică: „Plata păcatului 
este moartea” (Rom. 6:23). Acesta este rezultatul rămânerii 
dincoace de piatră. Aici nu există speranţă pentru veşnicie. 

Dacă am rămâne numai la acest tablou, de vineri, totul ar fi 
întunecat. Am putea spune ca înţeleptul Solomon: „în toate 
este numai deşertăciune şi goană după vânt” (Eclesiastul 
2:11). 

Dar duminica avea să vină: ziua Învierii, întâlnirea cu 
Mântuitorul înviat, apariţia îngerilor, bucurie, lacrimi şterse, 
fericire veşnică cu Domnul. Dacă în lumea materială ne 
bazăm pe principiul că dintr-o sămânţă pusă în pământ răsare 
o plantă, în lumea spirituală lucrurile sunt greu de înţeles. 
Învierea nu poate fi analizată, explicată - ea trebuie crezută. 
Cei a căror inimă este dincolo de piatră se bucură de aceasta. 
Ei trăiesc „duminica”. Martin Luther a spus „Domnul nostru 
a scris despre Înviere nu numai în carte, ci în fiecare frunză a 
primăverii”.

DINCOLO DE PIATRĂ este 
inima plină de:

Dragoste pentru Dumnezeu. Ştiind că piatra 
este la gura mormântului, ele, totuşi, se duc 
dis-de-dimineaţă acolo, întrebându-se: „Cine 
ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?” 

(Marcu 16:3). Dragostea nu renunţă în faţa greutăţilor şi nu 
se opreşte din slujire, chiar şi atunci când cei din jur nu fac 
nimic. Dragostea oferă mai mult decât i se cere.

Dedicare. Femeile s-au sculat să meargă la mormânt ca 
să ungă trupul Domnului cu mir. Au considerat că, şi mort 
fiind, Domnul merită mai mult. Au cheltuit bani, au cumpărat 
miresme, au investit timp. Au trecut dincolo de raţiune, iar 
răsplătirea a fost mare. L-au văzut şi au vorbit cu Domnul 
înviat.

Jertfă. Când înţelegi valoarea unui prieten sau a unui lucru, 
niciun preţ nu este prea mare. Când iubeşti, dăruieşti, şi 
mulţi creştini au plătit cu viaţa pentru dragostea lor faţă de 
Mântuitorul. Apostolul Pavel scrie ,,vă îndemn… să aduceţi 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă plăcută lui Dumnezeu, 
aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” 
(Romani 12:1). 

Dorinţa de a lucra în unitate. Femeile au avut un singur 
scop, o singură direcţie: să ajungă la mormântul Domnului 
Isus. Niciuna nu a comentat că este prea de dimineaţă, că 
sunt obosite, că vor fi pericole pe drum. Au lucrat în unitate 
şi au fost hotărâte să ducă până la capăt sarcina pe care şi-au 
asumat-o. Apostolul Pavel le scrie corintenilor „să aveţi toţi 
acelaşi fel de vorbire… să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând 
şi o simţire” (1 Corinteni. 1:10).

Aceasta este inima unui om care se află dincolo de 
piatră, în dimineaţa Învierii. Maria este chemată pe 
nume. Nu este doar rostirea unui nume, ci acea 
chemare a însemnat mult mai mult pentru ea. 

Faptul că a strigat-o pe nume, a însemnat pentru ea:

• cunoaştere: El ştia numele ei, lacrimile ei - iar prin 
rostirea numelui ei,  „Marie”, ea ajunge să-L recunoască, 
şi să-şi dea seama că nu este grădinarul, ci Domnul înviat;

• speranţă: cineva se îngrijea de ea, îi cunoştea durerea, nu 
era singură;

• împuternicire: Domnul îi spune Mariei: „… du-te la fraţii 
Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru” 
(Ioan 20:17). Prin misiunea pe care i-o încredinţează, îi 
conferă acestei femei valoare. 

Dragostea lui Dumnezeu a trecut de toate limitele ca să 
ajungă până la noi. A trecut de un trup uman, de Ghetsimani, 
de cruce, de mormânt, ca să putem fi pentru totdeauna cu El. 
Ne-a pregătit cerul şi ne-a trimis Duhul Sfânt ca să locuiască 
în noi. Ne-a lăsat Cuvântul Lui plin de promisiuni - toate 
pentru cei ce trăiesc dincolo de piatră. 

Şi totuşi, de ce aşa de mulţi creştini trăiesc ,,vinerea” în viaţa 
lor? Au necazuri, frământări, nemulţumiri, nesiguranţă şi nu vin 
la Domnul Isus Cel înviat să le ia povara. 

Sunt însă şi oameni care, deşi au probleme în viaţa lor, se 
încred în Dumnezeu ca fiind Singurul care îi poate ajuta să 
treacă biruitori prin aceste încercări. Au ochii aţintiţi spre 
răsplătire, ei privesc dincolo de orice piatră. Ei au încrederea 
că Dumnezeu cunoaşte ceea ce se întâmplă în viaţa lor, că 
totul este îngăduit cu un scop şi Domnul îi va purta în carul 
Său de biruinţă până la sfârşit. 

Întrebarea la care trebuie să dau un răspuns este: Unde mă 
aflu? Dincoace de piatră sau dincolo de piatră? De locul 
unde sunt depinde veşnicia mea. Care este piatra care mă 
împiedică să ajung la Domnul Isus?

Priveşte dincolo de piatră! Trăieşte duminica în viaţa ta! 
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Apariţiile Domnului Isus după Înviere

Învierea Domnului Isus este fundamentul credinţei creştine. De 
aceea, atât cele patru evanghelii, cât şi scrierile pauline relatează 
mai multe apariţii ale Domnului Isus după ce a înviat. De 
asemenea, autorul cărţii Faptele Apostolilor afirmă că Domnul 

Isus, după ce a înviat, „S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-
li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile 
privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.”(F.A.1:3). Articolul de faţă 
propune o cronologie a apariţiilor Domnului Isus, care descoperă 
planul Său de lucru după înviere. În fiecare dintre apariţiile Sale, 
Domnul Isus a avut un scop. Toţi cei ce L-au văzut, în urma întâlnirii 
cu El, s-au bucurat de o întărire a credinţei care a produs o 
schimbare radicală a vieţilor lor.

1. Mariei Magdalena şi celorlalte femei (Matei 28:1-10; 
Marcu 16:1-11; Luca 24:1-11; Ioan 20:1-18)

Eliberată de Domnul Isus, Maria Magdalena a ales să-şi urmeze 
Salvatorul toată viaţa. Moartea şi îngroparea Domnului Isus trebuie 
să fi produs în sufletul ei o adevărată dramă.  De aceea, nu e de 
mirare că ea a fost prima căreia i S-a arătat. Întâlnirea cu Hristos cel 
înviat a pus capăt disperării şi tragediei din viaţa Mariei şi a deschis 
calea către un viitor luminos prin credinţa în Domnul.

2. Lui Simon Petru, în ziua învierii (Luca 24:34; 1 Cor.15:5)
Această întâlnire a lui Petru cu Domnul Isus nu este relatată în 
Biblie, dar atât Evanghelistul Luca cât şi Apostolul Pavel amintesc 
despre ea, pentru că în programul de ridicare a celor deznădăjduiţi 
Domnul Isus l-a avut în vedere şi pe Petru. Petru a trăit o experienţă 
considerabilă cu Domnul: a făcut o afirmaţie considerabilă „chiar 
dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.”-(Matei 
26:35); a avut o cădere considerabilă, lepădându-se de trei ori de El 
(Ioan 18:15-27); iar acum avea nevoie de o restaurare considerabilă. 
De aceea, imediat după ce a înviat, Domnul Isus nu a întârziat să Se 
întâlnească cu Petru.

3. Celor doi ucenici în drum spre Emaus, în ziua 
învierii (Luca 24:13-32; Marcu 16:12,13)

Doi ucenici deznădăjduiţi din cauză că Cel în care îşi puseseră 
încrederea pentru eliberarea poporului lor a murit, aveau nevoie să 
fie îmbărbătaţi şi să li se deschidă mintea ca să înţeleagă Scripturile. 
Domnul Isus li S-a descoperit şi le-a dovedit din Scripturi că tocmai 
aşa trebuia să se întâmple, aducând astfel speranţă în inimile lor.

4. Ucenicilor (fără Toma) şi celor care erau împreună 
cu ei la Ierusalim, în seara zilei învierii (Luca 24:36-43; 
Ioan 20:19-24)

Ucenicii primiseră vestea învierii, dar aceasta nu a fost îndeajuns 
ca să creadă. Ei se aflau închişi din cauză că se temeau de iudei dar 
Domnul a apărut în mijlocul lor aducându-le mesajul de care aveau 
cea mai mare nevoie: „Pace vouă!” (Luca 24:36). 

5. Lui Toma, în prezenţa ucenicilor şi a celor care 
erau împreună cu ei la Ierusalim, o săptămână mai 
târziu (Ioan 20:24-29)

Toma nu era prezent când Se arătase Domnul ucenicilor în ziua 
învierii, şi nu a crezut spusele celor care L-au văzut. Dar o săptămână 
mai târziu, Toma, alături de ceilalţi ucenici, Îl vede în faţa ochilor 
pe Domnul Isus înviat din morţi şi crede în El, făcând o afirmaţie 
extraordinară: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28). 

6. Celor şapte ucenici, la Marea Galieii (Ioan 21:1-23)
Apariţia de la Marea Galileii arată că programul de restaurare 
pus în aplicare de Domnul continuă. În capul listei ucenicilor care 
aveau nevoie să-L vadă din nou era Simon Petru, care în loc să fie 
„pescar de oameni”, se întorsese la vechea meserie de pescar. După 
o noapte de trudă în care nu a prins nimic, la cuvântul Domnului 
Isus, a aruncat mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi a fost din nou 
umplut de belşugul binecuvântării pe care o aduce întâlnirea cu Isus. 
Lucrul acesta se întâmpla a doua oară. Cu siguranţă Petru şi-a adus 
aminte de prima sa chemare, iar acum Domnul îl chema din nou: 
„Paşte oile Mele!” (Ioan 21:17)

7. Celor peste 500 de fraţi deodată (1 Cor. 15:6)
Faptul că mai mult de 500 de fraţi au văzut pe Domnul Isus 
înviat în acelaşi timp, a fost o puternică mărturie a învierii pentru 
acea generaţie! Apostolul Pavel, vorbind despre aceasta, i-a spus 
dregătorului Felix că aceste lucruri „nu s-au petrecut într-un colţ!” 
(F.A. 26:26)

8. Lui Iacov (1 Cor.15:7)
Apostolul Pavel nu se referă la Iacov cel dintre cei doisprezece, ci la 
Iacov, fratele de trup al Domnului Isus, care la început nu a crezut în 
El. Dar întâlnirea cu Domnul l-a cucerit în aşa fel încât la scurt timp 
a ajuns un „stâlp” al Bisericii din Ierusalim.

9. Celor unsprezece ucenici, la muntele din Galileea 
(Matei 28:16-20)

A fost a treia oară când Domnul S-a arătat celor unsprezece. De 
data aceasta, apariţia Domnului Isus este împlinirea promisiunii pe 
care o făcuse că Îl vor vedea în Galileea. Cu acest prilej, Domnul 
le-a dat ucenicilor chemarea de a face ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

10. Ucenicilor, mergând cu ei spre Betania, pe Muntele 
Măslinilor (Luca 24:50-53)

Această ultimă apariţie a Domnului Isus înainte de înălţare a adus 
în inimile ucenicilor o adevărată bucurie. Faptul că Domnul S-a 
înălţat în timp ce îi binecuvânta este garanţia că El continuă să 
binecuvânteze!

11. Apostolului Pavel, pe drumul către Damasc (F.A. 
9:1-9; 1 Cor.15:8)

Întâlnirea Apostolului Pavel cu Domnul Isus s-a petrecut după 
înălţare. Pe drumul către Damasc, Domnul a ieşit înaintea celui 
care-L prigonea şi l-a oprit din drum ca să-l aşeze „pe calea 
credinţei”. În urma întâlnirii cu Domnul Isus, prigonitorul Saul a 
devenit Apostolul Pavel.

12. Mai multor oameni, timp de patruzeci de zile (F.A. 1:3)
Biblia nu relatează toate apariţiile Domnului Isus. Câteva dintre ele 
sunt amintite, dar se poate să fie multe despre care nu ştim nimic. 
Cert este însă faptul că, cu fiecare apariţie, Domnul Isus a provocat 
credinţa oamenilor în învierea Lui. Fie ca aceste mărturii biblice a 
apariţiilor Lui, să provoace şi credinţa noastră astfel încât la rândul 
nostru să fim transformaţi de întâlnirea cu El. Fie ca atunci când 
citim aceste mărturii pe paginile Sfintei Scripturi, să fim conduşi de 
Duhul Aceluiaşi Isus, în aşa fel încât să avem bucuria de a Îl vedea 
înaintea ochilor tot mai clar şi mai măreţ pe Cel care a fost mort, 
dar care este „viu în vecii vecilor”! (Ap.1:8) 

 Emanuel DOMINTE
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Cronologia ultimei săptămâni pe pământ a 
Domnului Isus

• Ioan 12:1 Isus a mers în Betania la Lazăr, Maria şi Marta, unde s-a oferit o 
masă în cinstea Lui.  
Maria unge picioarele lui Isus cu mir de nard

• Complotul preoţilor şi al fariseilor împotriva lui Isus

• Ioan 12:2-5 În Betania, Isus a luat masa cu Maria, Marta şi Lazăr.
• Ioan 12:3 Maria spală picioarele lui Isus cu mir, Iuda obiectează
• Matei 26:6-13, Marcu 14:3-9, Luca 7:36-38, Ioan 12:2-11

• Ioan 12:1-13: Intrarea triumfală în Ierusalim / Duminica Floriilor
• Isus plânge pentru Ierusalim

Preoţii plănuiesc omorârea lui Isus
• Matei 21:7-9, Marcu 11:8-10, Luca 19:35-38, Ioan 12:12-16.

• Marcu 11:12 următoarea zi după ce au venit din Betania
• Matei 21:12: Isus curăţă Templul a doua oară. (Marcu relatează episodul 

propriu-zis, pe când relatarea lui Matei reduce întreaga întâmplare într-o 
singură istorisire şi nu este cronologică)

• Mielul de Paşte ales în ziua Nisan 10: Ex 12:3. Isus S-a prezentat în mod 

târziu.
• Marcu 11:19 Isus pleacă din nou spre Betania
• Matei 21:13, Luca 19:46

• Marcu 11:20 Dimineaţa au trecut pe lângă un smochin uscat
• Marcu 11:27-13:37 Autoritatea lui Isus pusă la îndoială
• Matei 24:1 Prezicerea distrugerii Ierusalimului (în anul 70)
• Matei 21:23-23:39; Luca 20:1-21:4.

• Marţi seara, 6 PM – Miercuri seara, 6 PM, după timpul roman (folosit astăzi)
• Aceasta a fost „cu două zile înaintea Paştelor“, preoţii plănuiesc omorârea 

lui Isus Matei 26:2-5, Marcu 14:1-2, Luca 22:1-2.
• Iuda se înţelege cu liderii religioşi pentru trădarea lui Isus
• Isus se retrage în Muntele Măslinilor.

• Miercuri seara, 6 PM – Joi seara, 6 PM, după timpul roman (de astăzi)
• Ucenicii trimişi să pregătească odaia de sus pentru ospăţul de 8 zile, de 

Paşte
•  Matei 26:17-19, Marcu 14:12-16, Luca 22:7-13.   >>

• Vineri, Nisan 14, este ziua dinaintea mesei de Paşte. Amintim că Paştele a început 

zilei de joi, ora 6 seara şi s-a sfârşit la apusul soarelui, vineri, la 6 PM, după ora 
noastră. Lev 23:5

• Tot vineri este şi ziua pregătirii Sărbătorii Azimilor. Unii sunt confuzi cu privire la 
expresia: „ziua pregătirii Paştelor“ folosită în Ioan 19:14; Mat. 27:62

• 
Ioan 13:21-30.

• Isus a participat împreună cu ucenicii la masa de Paşte, după care a instituit Cina 
Domnului- Mat 26:26-29, Marcu 14:22-25, Luca 22:14-16. 

• În jurul orei 12 PM, timpul roman, Isus se retrage în Ghetsimani şi este arestat - 
Mat 26:30-56, Marcu 14:26-52, Luca 22:39-53, Ioan 18:1-12.

• 12 AM- 6 AM timpul roman, (tot în ziua Nisan 14) procesele au loc înainte de 
ivirea zorilor

• 6 AM timpul roman („al şaselea ceas“ Ioan 19:14). Evreii spun lui Pilat: „Nu avem 
alt rege decât Cezarul“

• Răstignirea a început în jurul orei 9 am (ceasul al treilea - Marcu 15:25). Isus a 
murit exact în momentul în care Mielul de Paşte trebuia înjunghiat la Templu, 
ceasul al nouălea din ziua Nisan 14 (adică vineri ora 3 PM). Din momentul 

mormânt chiar dacă au fost doar câteva ore. Toate acestea au avut loc în „ziua 
pregătirii“ – nu doar pentru cea de-a 7-a zi de Sabat, ci şi pentru Praznicul Azimilor 
care urma să vină.

• De la amiază până la ora 3 PM, timpul roman,  (ceasul al şaselea până la ceasul 

• 
moartea Domnului Isus.

• Ioan 19:31 Fluierele picioarelor au fost zdrobite pentru că era ziua pregătirii şi 
Sâmbătă era „o zi mare“

• Cele două Marii privesc pe Iosif şi pe Nicodim îngropându-L pe Isus

• Vineri seara, ora 6 PM – Sâmbătă seara, ora 6 PM , timpul roman
• Ziua de Paşte se schimba de la an la an, aşa cum se întâmplă şi cu zilele noastre de 

naştere. În anul 33 AD mielul de Paşte a fost înjunghiat vinerea.
• 

(câteva ore înainte să apună soarele, la ora 3PM vineri) evreii erau la masa de 
Paşte, care cuprindea mielul pascal şi azimi conform cu Ex. 12.

• Preoţii cei mai de seamă şi Fariseii cer lui Pilat să pună pază la mormânt, în jurul 
orei 7 PM (4 ore după moartea Domnului Isus şi prima oră din Sabat, vineri seara) 
Matei 27:62

• Ioan 19:31 era o a şaptea zi „mare“ de Sabat (Sâmbătă) pentru că era şi ziua Nisan 
15, o zi de sărbătoare: Lev 23:6-7 „În ziua întâia, să aveţi o adunare Sfântă: atunci să 
nu faceţi nicio lucrare de slugă.“

•  Aceasta este cea de-a doua zi în mormânt.

• Sâmbătă seara, ora 6 PM – Duminică seara, ora 6 PM, timpul roman
• Învierea probabil are loc la ivirea zorilor
• Ziua primelor roade / aducerea snopilor / daruri legănate.   

Vineri
Nisan 7

Sâmbătă
Nisan 8

Duminică
Nisan 9

Intrarea triumfală (Florii)

Luni
Nisan 10

Curăţirea Templului

Marţi
Nisan 11

Prezicerea distrugerii 
Ierusalimului

Miercuri
Nisan 12

Joi
Nisan 13

Vineri
Nisan 14

Masa Domnului

Pregătirile pentru Paşte

„Ziua pregătirii“ pentru 
Praznicul Azimilor

Răstignirea

Sâmbătă
Nisan 15

Sabatul

Duminică
Nisan 16
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Cronologia ultimei săptămâni pe pământ a 
Domnului Isus

• Ioan 12:1 Isus a mers în Betania la Lazăr, Maria şi Marta, unde s-a oferit o 
masă în cinstea Lui.  
Maria unge picioarele lui Isus cu mir de nard

• Complotul preoţilor şi al fariseilor împotriva lui Isus

• Ioan 12:2-5 În Betania, Isus a luat masa cu Maria, Marta şi Lazăr.
• Ioan 12:3 Maria spală picioarele lui Isus cu mir, Iuda obiectează
• Matei 26:6-13, Marcu 14:3-9, Luca 7:36-38, Ioan 12:2-11

• Ioan 12:1-13: Intrarea triumfală în Ierusalim / Duminica Floriilor
• Isus plânge pentru Ierusalim

Preoţii plănuiesc omorârea lui Isus
• Matei 21:7-9, Marcu 11:8-10, Luca 19:35-38, Ioan 12:12-16.

• Marcu 11:12 următoarea zi după ce au venit din Betania
• Matei 21:12: Isus curăţă Templul a doua oară. (Marcu relatează episodul 

propriu-zis, pe când relatarea lui Matei reduce întreaga întâmplare într-o 
singură istorisire şi nu este cronologică)

• Mielul de Paşte ales în ziua Nisan 10: Ex 12:3. Isus S-a prezentat în mod 

târziu.
• Marcu 11:19 Isus pleacă din nou spre Betania
• Matei 21:13, Luca 19:46

• Marcu 11:20 Dimineaţa au trecut pe lângă un smochin uscat
• Marcu 11:27-13:37 Autoritatea lui Isus pusă la îndoială
• Matei 24:1 Prezicerea distrugerii Ierusalimului (în anul 70)
• Matei 21:23-23:39; Luca 20:1-21:4.

• Marţi seara, 6 PM – Miercuri seara, 6 PM, după timpul roman (folosit astăzi)
• Aceasta a fost „cu două zile înaintea Paştelor“, preoţii plănuiesc omorârea 

lui Isus Matei 26:2-5, Marcu 14:1-2, Luca 22:1-2.
• Iuda se înţelege cu liderii religioşi pentru trădarea lui Isus
• Isus se retrage în Muntele Măslinilor.

• Miercuri seara, 6 PM – Joi seara, 6 PM, după timpul roman (de astăzi)
• Ucenicii trimişi să pregătească odaia de sus pentru ospăţul de 8 zile, de 

Paşte
•  Matei 26:17-19, Marcu 14:12-16, Luca 22:7-13.   >>

• Vineri, Nisan 14, este ziua dinaintea mesei de Paşte. Amintim că Paştele a început 

zilei de joi, ora 6 seara şi s-a sfârşit la apusul soarelui, vineri, la 6 PM, după ora 
noastră. Lev 23:5

• Tot vineri este şi ziua pregătirii Sărbătorii Azimilor. Unii sunt confuzi cu privire la 
expresia: „ziua pregătirii Paştelor“ folosită în Ioan 19:14; Mat. 27:62

• 
Ioan 13:21-30.

• Isus a participat împreună cu ucenicii la masa de Paşte, după care a instituit Cina 
Domnului- Mat 26:26-29, Marcu 14:22-25, Luca 22:14-16. 

• În jurul orei 12 PM, timpul roman, Isus se retrage în Ghetsimani şi este arestat - 
Mat 26:30-56, Marcu 14:26-52, Luca 22:39-53, Ioan 18:1-12.

• 12 AM- 6 AM timpul roman, (tot în ziua Nisan 14) procesele au loc înainte de 
ivirea zorilor

• 6 AM timpul roman („al şaselea ceas“ Ioan 19:14). Evreii spun lui Pilat: „Nu avem 
alt rege decât Cezarul“

• Răstignirea a început în jurul orei 9 am (ceasul al treilea - Marcu 15:25). Isus a 
murit exact în momentul în care Mielul de Paşte trebuia înjunghiat la Templu, 
ceasul al nouălea din ziua Nisan 14 (adică vineri ora 3 PM). Din momentul 

mormânt chiar dacă au fost doar câteva ore. Toate acestea au avut loc în „ziua 
pregătirii“ – nu doar pentru cea de-a 7-a zi de Sabat, ci şi pentru Praznicul Azimilor 
care urma să vină.

• De la amiază până la ora 3 PM, timpul roman,  (ceasul al şaselea până la ceasul 

• 
moartea Domnului Isus.

• Ioan 19:31 Fluierele picioarelor au fost zdrobite pentru că era ziua pregătirii şi 
Sâmbătă era „o zi mare“

• Cele două Marii privesc pe Iosif şi pe Nicodim îngropându-L pe Isus

• Vineri seara, ora 6 PM – Sâmbătă seara, ora 6 PM , timpul roman
• Ziua de Paşte se schimba de la an la an, aşa cum se întâmplă şi cu zilele noastre de 

naştere. În anul 33 AD mielul de Paşte a fost înjunghiat vinerea.
• 

(câteva ore înainte să apună soarele, la ora 3PM vineri) evreii erau la masa de 
Paşte, care cuprindea mielul pascal şi azimi conform cu Ex. 12.

• Preoţii cei mai de seamă şi Fariseii cer lui Pilat să pună pază la mormânt, în jurul 
orei 7 PM (4 ore după moartea Domnului Isus şi prima oră din Sabat, vineri seara) 
Matei 27:62

• Ioan 19:31 era o a şaptea zi „mare“ de Sabat (Sâmbătă) pentru că era şi ziua Nisan 
15, o zi de sărbătoare: Lev 23:6-7 „În ziua întâia, să aveţi o adunare Sfântă: atunci să 
nu faceţi nicio lucrare de slugă.“

•  Aceasta este cea de-a doua zi în mormânt.

• Sâmbătă seara, ora 6 PM – Duminică seara, ora 6 PM, timpul roman
• Învierea probabil are loc la ivirea zorilor
• Ziua primelor roade / aducerea snopilor / daruri legănate.   
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I Adunările frăţeşti din România, cunoscute legal prin 

denumirea de Biserica Creştină după Evanghelie, 
se caracterizează, printre altele, prin conducerea 
exercitată prin bătrânii bisericii, numiţi presbiteri. 

Apostolii au fost presbiterii Bisericii primare, apostolul Petru 
numindu-se el însuşi „presbiter”: „Sfătuiesc pe presbiterii dintre 
voi, eu, care sunt un presbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui 
Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: Păstoriţi turma 
lui Dumnezeu, care este sub paza voastră...” 1 Petru 5:1-2.

Dar încă de la sfârşitul secolului I începe să se adauge o nouă 
formă de conducere a Bisericii, aşa că până la sfârşitul secolului 
al III-lea se instituţionalizează o ierarhie eclesiastică susţinută 
de marea majoritate a părinţilor Bisericii: episcopii, presbiterii 
(presbiteriu) şi diaconii. Episcopul este conducătorul bisericii 
sau bisericilor arondate lui, îl reprezintă pe Hristos, şi este 
singurul autorizat să administreze sacramentele, şi faţă de 
care se cerea ascultare totală. Preoţia universală dispare, apare 
deosebirea evidentă între laici şi cler, cler care administrează 
conducerea eclesiastică. De la episcopi se ajunge la mitropoliţi, 
de la aceştia la patriarhi şi de la patriarhi la papi. Toată ordinea 
şi conducerea biblică a bisericii primare sunt înlocuite de funcţii 
eclesiastice într-o Biserică ce devine o adevărată Instituţie şi 
chiar Organizaţie.

Reforma lui Martin Luther readuce în atenţia Bisericii 
conceptul de preoţie universală, de slujire şi 
conducere a Bisericii conform preceptelor biblice. 
Dar şi Reforma rămâne tributară unei anumite 

ierarhii eclesiastice, preotul având un rol important în Biserică. 
Protestantismul îşi consolidează doctrina, punând un accent 
mai mare asupra acesteia, credincioşii resimţind uscăciunea 
doctrinară. Unii dintre ei vor să trăiască viaţa de credinţă, 
vor să simtă iluminarea şi puterea Duhului Sfânt în viaţa lor, 
vor să trăiască practic viaţa de credinţă. Apare, în felul acesta, 
curentul pietist, cu bunele, dar şi cu exagerările sale. Din 
aceştia, apar unele culte neo-protestante care propovăduiesc 
preoţia universală, dar având un conducător numit pastor, care 
răspunde în faţa unui comitet bisericesc.

Au fost întotdeauna comunităţi care şi-au păstrat forma de 
conducere prin presbiteri, ajutaţi de diaconi pentru problemele 
administrative. Dar acestea au fost comunităţi izolate, care nu 
au avut un mare impact faţă de celelalte comunităţi creştine, în 
care deja funcţiona ierarhia eclesiastică.

Pe la jumătatea secolului al XVII-lea apare o formulare pe care 
unii au folosit-o mai târziu ca pe o adevărată lozinca: „Ecclesia 
reformata, semper reformanda” (biserica reformată, 
întotdeauna în reformare). 

PRESBITERII ÎN ADUNĂRILE FRĂŢEŞTI*

 David CIUCUR

*Acest material a fost prezentat de fratele David Ciucur la întâlnirea cu presbiterii din Zona Suceava - februarie 2018.
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Această expresie reprezenta, de fapt, titlul unei cărţi 
scrise de Van Lodenstein, în anul 1674, un calvinist 
olandez. De fapt, acesta nu se gândea la reforma 
doctrinelor, deoarece erau deja stabilite în biserica 

de sorginte calvinistă, nici la închinare şi nici la conducere. El se 
referea la schimbarea inimii, la schimbarea pe care o produce 
Cuvântul lui Dumnezeu în inima credincioşilor, el fiind sub 
influenţa pietistă. 

Dar dacă atunci nu se puneau în discuţie aceste trei domenii 
ale vieţii bisericii: doctrina, închinarea şi forma de conducere, nu 
acelaşi lucru se poate spune în zilele noastre.

În zilele noastre se constată o lipsă a conducerii biblice a 
adunărilor frăţeşti existente. Există o mare confuzie între 
conducerea biblică a adunărilor şi managementul ei. Termenul 
de management, pe care unii doresc să-l aplice Bisericii, sau 
prin care doresc să conducă Biserica, nu se suprapune peste 
înţelesul biblic al conducerii Bisericii, deoarece fiecare semnifică 
lucruri diferite şi urmăresc scopuri diferite. Unii doresc să 
conducă Biserica aşa cum se conduce o companie, urmărind 
„profitul”, acest profit însemnând pentru ei numărul crescând 
de credincioşi şi administrarea unor venituri financiare mai mari. 
Pentru aceasta, unii dintre ei urmează cursuri de management, 
care n-au nimic de-a face cu Duhul Sfânt sau cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, transformând apoi bisericile în adevărate companii 
sau societăţi comerciale. Alţii urmează cursuri de leadership laic, 
crezând că absolvirea lor îi îndreptăţeşte să conducă o biserică. 
Este foarte interesant de studiat atât managementul cât şi 
conducerea biblică a bisericii, dar acest subiect va fi analizat cu 
altă ocazie.

Unii cercetători creştini consideră că am pierdut o doctrină 
importantă şi anume învăţătura despre presbiteri din 
perspectiva creştină a Noului Testament. Aşa cum spunea un 
om al lui Dumnezeu: „Viaţa Bisericii depinde de un singur lucru: 
întoarcerea la principiile biblice”. Trăim într-o perioadă în care 
apariţia doctrinelor false se înmulţeşte într-un ritm ameţitor, dar 
şi a celor care se erijează în conducători ai Bisericii, fluturând 
diplomele pe care le-au obţinut în facultăţi laice, institute 
teologice liberale sau diverse şcoli biblice. Se uită două lucruri 
importante: în Biserică nu este meritocraţie (conducere pe baza 
meritelor), ci charismocraţie (conducere pe baza chemării în har 
la slujire), iar caracterul acelora care conduc este extrem de 
important!

Meritocraţia este vehiculată în mediul laic al conducerii, 
bazată pe meritele personale ale individului, pe obţinerea de 
documente care să îndreptăţească alegerea în anumite posturi 
de conducere. Charismocraţia se bazează pe darurile Duhului 
Sfânt, date de Acesta după cum voieşte El. Sunt felurite daruri, 
dar este acelasi Duh, daruri care fac posibile slujbele şi lucrările 
din Biserică (1 Cor. 12:4-11). Apostolul Pavel ne îndeamnă 
să umblăm după darurile mai bune, dar aceasta nu înseamnă 
că ceea ce dorim noi se întâmplă şi în realitate. Mulţi doresc 
darul conducerii, darul de învăţător şi păstor, dar confirmarea 
prezenţei acestor daruri se realizează de recunoaşterea Bisericii 
şi de rezultatele lucrării conform darului respectiv. 

Etica şi morala creştină definesc caracterul unui 
presbiter. Etica vorbeşte despre normele care trebuie să 
stea la baza vieţii individului, ce ar trebui sa facă acesta, 
norme care sunt imperative. Morala descrie ce fac 

oamenii în realitate, fiind o ştiinţă descriptivă. (R.C. Sproul) 

De reţinut este că etica nu este numai normativă şi imperativă, 
dar şi obligatorie şi absolută. Există în mod cert o legătură între 
etica noastră şi comportament. Este valabilă afirmaţia: spune-mi 
ce etică ai adoptat, ca să-ţi spun ce caracter ai! Etica se ocupă 
cu diferenţierea dintre bine şi rău, cu aflarea unei baze obiective 
pentru standardele etice. Iar această bază obiectivă se află 
prin revelaţie divină. Această revelaţie divină ne dă siguranţă, 
încredere, şi ne asigură că deciziile etice îşi au originile în 
Dumnezeu, în înţelepciunea Sa. În acelaşi timp, există presiunea 
externă, a lumii, care caută să ne forţeze să ne însuşim sau să 
aprobăm standardele lumii contemporane (R.C. Sproul). De 
aceea, întâlnim destul de des, abordări ale problemelor cu care 
ne confruntăm, folosind o etică situaţională. Cei care adoptă 
etica situaţională îşi permit să facă anumite fapte contrare voii 
lui Dumnezeu, având justificarea că prin acele acţiuni ajung 
la scopuri bune pentru aproapele său, accentuând dragostea 
de care sunt animaţi. În ultima instanţă trebuie să căutăm să 
cunoaştem caracterul lui Dumnezeu, pe care noi trebuie să-l 
reflectăm în viaţa noastră.

Pentru ca cineva să devină presbiter nu este suficientă doar 
dorinţa sa: „dacă râvneşte (doreşte) cineva să fie presbiter, 
doreşte un lucru bun”. Domnul nu este împotriva dorinţelor 
bune, dar de la dorinţa personală la confirmarea Duhului 
Sfânt mai este cale de urmat. Darurile Duhului Sfânt, lucrarea 
dragostei în Biserică, roadele unei lucrări îndelungate te 
recomandă pentru poziţia de presbiter. În final, Cel care te pune 
în slujba Sa este Stăpânul: „Care este deci robul credincios şi 
înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, 
ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela, pe 
care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa! Adevărat vă 
spun că îl va pune peste toate averile sale” (Mat. 24.45-46). De 
remarcat faptul că robul credincios pus de stăpân, este numit 
„pistos doulos”, adică un sclav dintre cei din urmă, dar „pistos” - 
credincios, pus peste ceata slugilor, peste întreaga casă a slugilor, 
termenul folosit aici fiind „terapon”, adică tot slugă, dar înrudit 
şi cu termenul de terapie, vindecare. Robul rău începe să bată 
pe tovarăşii lui de slujbă, adică pe „sin-doulous”, împreună robi. 
Presbiterul trebuie să dea hrana la vremea potrivită, vremea 
aceasta potrivită este „kairos”. 

Pe scurt, în ce constă lucrarea presbiterilor?

Învăţătura dată Bisericii 

Domnul Isus vorbeşte despre a da hrana pentru 
slugile din casa Sa, hrana potrivită cu Cuvântul Său şi 
cu nevoile slugilor, la timpul potrivit. Hrănirea turmei 
este esenţială. Hrana dată la vreme ajută la creştere, 

la maturizare. Lipsa hranei duce la moarte, deci hrănirea turmei 
este vitală. Păstorii, după inima lui Dumnezeu, pasc turma cu 
pricepere şi înţelepciune (Ieremia 3.15). Ei dau hrana potrivită 
cu perioadele de creştere. Pentru prunci în Hristos au laptele 
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duhovnicesc şi curat, pentru cei maturi au hrana tare, deoarece 
judecata lor s-a deprins, prin întrebuinţare, prin practică, să 
deosebească binele de rău. Dar folosirea îndelungată a laptelui 
pentru anumite persoane îi transformă în nişte pitici bătrâni, 
mereu cu biberonul în gură, mereu cu grija lor, apostolul Pavel 
numindu-i în final creştini lumeşti. Dar presbiterii învăţători au 
datoria să pregătească şi pe noii învăţători ai Bisericii, să nu lase 
această pregătire doar în seama şcolilor biblice, deoarece cea 
mai eficientă formă de pregătire este aceea în care presbiterul 
învaţă pe aceştia dar şi lucrează împreună cu ei. Un rol deosebit 
de important revine presbiterilor în atenţionarea asupra 
învăţăturilor false care invadează tot mai mult lumea creştină.

Ocrotirea Bisericii sau 
protejarea ei 

Presbiterul este numit şi supraveghetor, care este atent 
şi observă tot ceea ce se întâmplă în Biserică. El trebuie 
să supravegheze oile, să observe starea lor de sănătate 
spirituală, să supravegheze întreaga lucrare desfăşurată 

în Biserică. El trebuie să fie atent la învăţăturile false, dar şi la 
învăţătorii falşi, aşa cum îndeamnă apostolul Pavel: „Ştiu bine că, 
după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu 
vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care 
vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea 
lor. De aceea, vegheaţi!” (Fapte 20.29-31). Învăţătorii falşi nu vin 
doar să-şi enunţe învăţăturile lor periculoase pentru biserică, 
dar şi rămân în biserică şi caută să-şi facă adepţi, împărţind 
adunarea în partide. Dacă presbiterii sunt veghetori, vor realiza 
pericolul şi vor lua măsurile care se impun. Un presbiter 
care nu realizează pericolul potenţial, reprezintă el însuşi un 
pericol. Presbiterul are datoria să protejeze biserica de păcat, 
reacţionând cât mai curând posibil pentru eradicarea lui. Cu cât 
amână rezolvarea acestor incidente, cu atât boala devine cronică 
şi cu şanse mult mai slabe de vindecare, dar şi cu urmări pentru 
persoana respectivă, cât şi pentru biserică. Aplicarea măsurilor 
disciplinare sunt necesare, chiar dacă sunt dureroase. Ele se fac 
în vederea recuperării, pocăinţei şi îndreptării celor în cauză. 
Apar uneori lupte în interiorul bisericii, pe care presbiterul 
este chemat să le rezolve, urmărind adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu, aplicat în dragoste. Adevăr fără dragoste devine 
legalism, dragoste fără adevăr crează confuzie. Toate aceste 
activităţi ale presbiterilor presupun mult consum spiritual, multă 
încărcare cu defectele şi bolile altora, dar în felul acesta se 
aseamănă cu Domnul Isus, care ne-a purtat suferinţele, poverile 
şi bolile noastre.

Conducerea Bisericii

Presbiterii conduc Biserica. Dar toţi presbiterii conduc 
Biserica? Dacă o comunitate are 5-7 presbiteri, toţi 
trebuie să conducă? Asta înseamnă conducere colectivă 
prin presbiteri? Dar conducerea este un dar spiritual, 

aşa cum spune A. Kuen. Cuvântul proistamenos înseamnă cel 
care este aşezat în faţă. Dar locul în care este aşezat acest 
dar de apostolul Pavel este penultimul din lista de daruri. Al 
doilea termen folosit este kybernesis, care înseamnă cârmuire 

şi derivă de la kybernao, adică a cârmui o navă, a fi la cârmă. Al 
treilea termen folosit se găseşte numai în Epistola către Evrei 
13.7: „aduceţi-vă aminte de «mai marii voştri»”, numiţi aici 
„hegeomai”, conducător; termenul face legătura între dar şi 
funcţie. 

În 1 Cor. 12:28, apostolul se întreabă: „Oare toţi sunt…?”. Dacă 
doar un singur presbiter ar conduce, ce deosebire ar fi de acele 
comunităţi care au un păstor plătit, şi lucrează cu Comitetul 
Bisericii? Este posibil ca într-o biserică Duhul Sfânt să dea la mai 
mulţi presbiteri darul conducerii şi conducerea să se manifeste 
prin aceşti fraţi? Trebuie ţinut cont de faptul că lucrarea de 
conducere presupune o mare responsabilitate, presupune 
direcţia în care merge Biserica. Conducerea presupune a avea 
o viziune globală a activităţii bisericii, presupune existenta unei 
bune comunicări între presbiteri şi între aceştia şi biserică. 
Comunicarea se construieşte prin întâlniri ale presbiterilor, 
întâlniri duhovniceşti, eficiente şi productive, de idei noi şi 
viziune date de Duhul Sfânt. Neil Glasser spune că pasivitatea 
este inamicul conducerii. Nu poţi conduce o biserică fără 
implicare, fără prezenţa în mijlocul comunităţii. Nu există o tele-
conducere.

Presbiterii sunt cei care 
îngrijesc şi de nevoile 
curente ale bisericii, de 
nevoile practice 

O comunitate este alcătuită de persoane cu nevoi 
specifice, cu probleme personale, care trebuie 
înţelese şi susţinute de presbiteri. Presbiterii 
trebuie să fie alături de cei bolnavi, să se roage 

pentru ei şi împreună cu ei. Unii dintre membrii bisericii 
pleacă la Domnul, să fim alături de cei care rămân în durerea 
provocată de despărţirea temporară. Un păstor bătrân 
îndeamnă pe cei mai tineri să fie empatici cu cei în asemenea 
situaţii, pentru că aceştia nu-I vor uita niciodată. Este nevoie de 
consiliere premaritală şi maritală, de a participa la bucuria unei 
nunţi, la binecuvântarea unui copil. Prea adesea se lasă aceste 
evenimente pe seama aşa numiţilor specialişti consilieri, care, 
dacă au făcut pe undeva, cine ştie pe unde, un curs informal sau 
chiar formal, se consideră unicii capabili în domeniul respectiv.

În concluzie, a fi presbiter nu depinde numai de dorinţa 
noastră, de râvnirea noastră de a fi presbiter. Sunt daruri ale 
Duhului Sfânt care îmbracă pe slujitorul lui Dumnezeu într-o 
stare de smerenie şi sfinţenie. Darurile şi lucrarea slujitorului 
îl fac să fie recunoscut de Biserică, această recunoaştere vine 
în mod normal, nu trebuie să mă zbat ca să primesc această 
recunoaştere. Apostolul Pavel încredinţează pe presbiterii din 
Efes în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său, pentru că ştie 
că fără Cuvânt şi fără ajutorul lui Dumnezeu, nu vor reuşi în 
măreaţa însărcinare pe care au primit-o. Nu vor reuşi singuri, 
ci împreună cu cei pe care Domnul i-a chemat, ca şi pe el, la 
această istovitoare lucrare, dar care va fi răsplătită cu o slavă 
veşnică! 
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În numele Alianţei Evanghelice din 
România, vă mulţumesc tuturor 
pentru amabilitatea în a onora 
invitaţia de a participa la acest 

eveniment.

Pentru noi, organizatorii, prezenţa 
dumneavoastră reprezintă confirmarea 
interesului pentru un astfel de 
eveniment având ca temă „Marea Unire 
– 100 ani de conştiinţă naţională şi 
identitate creştină”.

În acelaşi timp, discursurile susţinute 
de cei doi străluciţi antevorbitori, cât şi 
inspirata viziune teologico-istorică pe 
care ne-au prezentat-o, am convingerea 
că ne-au atins atât mintea cât şi inima.

Am primit de la generaţia începutului 
de secol XX o Românie Mare, pe 
care, tot ei, după Unire, au îmbogăţit-o 
material şi spiritual. Astfel, Bucureştiul 
era Micul Paris, iar România grânarul 
Europei.

Au urmat anii comunismului, care, 
printr-o politică direcţionată spre 
ştergerea din conştiinţa naţională 
atât a valorilor democraţiei, cât şi a 
celor creştine, a încercat să înlăture, în 
fond, acele valori care, în acea vreme 
defineau lumea democratică. Parţial 
au reuşit, dar, în acelaşi timp, coloana 
vertebrală a neamului românesc nu au 
putut-o frânge. Chiar dacă în închisorile 
şi lagărele de muncă, au fost întemniţaţi 
oameni de seamă ai României, spiritul 
nu poate fi legat, credinţa şi dragostea 
de ţară nu pot fi închise! Poţi lega un 
om, dar nu îi poţi lega conştiinţa lui!

Făuritorii Marii Uniri au fost 
oameni deosebiţi, care şi-au 
înţeles chemarea şi asemenea 
fiilor lui Isahar, amintiţi în Biblie, 

au ştiut să înţeleagă vremurile şi să 
spună poporului ce trebuie să facă, fiind 
ei înşişi exemple vrednice de urmat. 
Şi-au trăit viaţa nu doar pentru ei, ci 
şi pentru generaţiile viitoare. Oameni 
unici în vremuri unice. Şi-au trăit atât 
chemarea, visul, cât mai ales credinţa, 
făcând din ea o stare, o atitudine, dar 
mai ales au înţeles că este şi o luptă pe 
care erau chemaţi să o ducă biruitori, 
în împlinirea idealurilor cele mai înalte 
despre Dumnezeu, viaţă, viitor, neam! 

Din păcate, astăzi, singura raţiune de 
a fi a multor conducători o reprezintă 
propria persoană, familia de trup, de 
interese sau politică, chiar şi de credinţă. 
Astfel de raţiune hrăneşte doar 
VANITATEA. Şi încet, încet, VANITATEA 
perverteşte CONŞTIINŢA.

Făuritorii Marii Uniri ne-au lăsat o 
cu totul altă moştenire spirituală atât 
asupra vieţii personale, cât mai ales 
asupra destinului în lume al poporului 
român! Marea Unire din 1918 
reprezintă sublima pagină de istorie a 
românilor.

Nu am dreptul să nu amintesc acum 
şi aici de George Pop de Băseşti, unul 
dintre liderii mişcării memorandiste 
şi care a prezidat Adunarea Naţională 
de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 
Despre el, Octavian Goga a scris 
următoarele: „acest om a dat numai şi 
nu a cerut nimănui nimic”.

În greutăţile extraordinare prin care 
România trecea în anul 1917, cine 
s-ar mai fi gândit, ar mai fi visat, s-ar 
mai fi implicat în pregătirea Marii 
Uniri? George Pop de Băseşti a avut 
această viziune a unui viitor numit 
România Mare. Convingerea mea este 
că deasupra întregii sale viziuni a pus 
credinţa. Susţin această afirmaţie prin 
ceea ce se găseşte scris pe piatra sa 
funerară – cuvinte din Sfânta Scriptură: 
„Acum slobozeşte, Doamne, pe robul 
tău în pace, că am văzut slobozirea 
neamului meu”. Despre el, Nicolae 
Iorga a scris: „a fost icoana din trecut, 
garanţie morală pentru prezent, îndemn 
către tineretul viitorului!”.

Pentru miile de făuritori ai Marii 
Uniri, maxima lui Aristofan: „Ubi 
bene, ibi patria” s-a rescris sub 
forma: „Ubi patria, ibi bene”! 

Doar aceia care cred din toată inima 
că acolo unde este patria este bine, pot 
înţelege şi trăi consecvent în preţuirea 
apartenenţei la un anumit popor, cu 
un specific etnic, lingvistic, cultural, de 
credinţă. 

A rămâne român, dar în acelaşi timp a 
fi şi european, înseamnă, precum scria 
cândva Constantin Noica: „În alte ceruri 
să priveşti şi sub cerul lumii tale să 
visezi”, iar în acelaşi ton, Lucian Blaga 
scria: „să fim noi înşine sub stelele 
noastre şi să îngăduim celorlalţi să fie ei, 
sub stelele lor”.

În acelaşi timp, pentru păstrarea 
identităţii de neam şi credinţă, a sutelor 
de mii de români ce trăiesc în jurul 
României, suntem datori să cheltuim 
şi să ne cheltuim. Dar mai ales să nu îi 
uităm!

Între moştenirea trecutului, responsabilitatea 
prezentului şi speranţă pentru viitor

Discurs susţinut de fratele Virgil Achihai, Preşedintele Bisericii Creştine după Evanghelie din România, 
cu ocazia evenimentului intitulat „Marea Unire – 100 ani de conştiinţă naţională şi identitate 
creştină” organizat la Hotel Intercontinental din Bucureşti, în data de 27.02.2018

   >>
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Biserica priveşte spre exterior! F.A. 2:42-47 

Î
n perioada 20-23 februarie a.c. a avut loc la Şelimbăr un curs de plantare de 
biserici, sub îndrumarea fratelui Harald Nikesch (Germania).

Vă redăm mai jos câteva dintre ideile prezentate la curs:

Biserica are „4 stâlpi” orientaţi spre interior, dar mai are şi alţi „stâlpi”, 
orientaţi către exterior:
• Condusă, împinsă de Cuvântul Domnului – motivaţia, „duceţi-vă”, şi „Iată 

că Eu voi fi cu voi...”;

• Lupta în rugăciune. Rugăciunea din linia întâi. Fapte 4, Exod 33 sau Neemia 1.

Rugăciunea era prezentă în biserica primară prin:
a) cererea harului în vederea mărturisirii păcatelor noastre, şi a smeririi lor
b) compasiune şi zel pentru înflorirea bisericii şi câştigarea celor pierduţi
c) dorinţa arzătoare de a-L vedea pe Dumnezeu, de a vedea Faţa Sa, de a 
vedea Gloria Sa:

• Părtăşia – relaţii de dragoste între membrii adunării (inimile se ating între 
ele);

• Publicitate, Îndrăzneală – aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura aceasta: 
Fa.5:28; Filipeni 1:13,14. Autorităţile voiau să împingă pe ucenici într-un colţ, 
dar viaţa Domnului Isus nu s-a desfăşurat într-un colţ. Fa.26:26;

• Închinare, Adorare – îşi are originea în frică faţă de Dumnezeu dar şi 
bucurie şi veselie;

• Slujire practică – ajutorare, o nouă atitudine faţă de bani şi bunuri. 
Posesia de bunuri materiale nu este un semn de binecuvântare, ci un test de 
administrare!

• Evanghelizare permanentă. Evrei 13:1,2. Filoxenia= ospitalitate faţă de 
fraţi dar şi faţă de străini! Îi iubim şi-i primim doar pe cei ce gândesc ca noi? 
Luca 9:11. 

Filoxenia versus Fariseismul; Dragoste versus Exclusivism; Tradiţiile noastre 
versus Întrupare! 1Cor 14:23-25;

• Dumnezeu S-a manifestat în mijlocul acestor credincioşi. În Exodul 
33, convingerea fundamentală a lui Moise a fost că fără prezenţa lui 
Dumnezeu, nimic nu era de folos, şi că nimic nu este mai important decât 
experimentarea gloriei Lui;

• Contextualizarea corectă , înseamnă comunicarea Evangheliei şi 
traducerea şi adaptarea vieţii Bisericii într-o cultură anumită, fără să schimbe 
fiinţa, conţinutul sau caracteristicile Evangheliei. Fa.10:11,15; Fa.15.

Din cauza faptului că la multe din biserici noastre nu se mai adaugă noi membri 
de o bună bucată de vreme, recomandăm studiul fr. Harald Nikesch, ca pe 
un răspuns la rugăciunile noastre, la nevoia de a şti ce viziune să îmbrăţişăm 
în vederea plantării de biserici noi, de membri noi, dar şi de înviorare a 
credincioşilor vechi prin aceasta. 

 Matei BRĂNIŞTĂREANU

În încheierea acestei seri de 
excepţie, am să prezint câteva 
gânduri de suflet legate de Marea 
Unire din 1918, dar şi de realităţile 

de multe ori triste din 2018. Dar mai 
ales despre un viitor mai bun, pe care să 
îl construim împreună, oameni politici, 
profesori, teologi, ofiţeri, împreună 
cu mulţi oameni care, deşi nu au o 
pregătire superioară, au o inimă ce 
îi situează deasupra micilor orgolii şi 
pasiuni politice, care, din păcate sunt 
tot mai prezente în dezbaterea publică 
despre locul României astăzi într-o 
Europă unită, dar cu mari probleme de 
raportare între statele membre şi în 
raport cu restul lumii.

• Îmi doresc din toată inima ca valorile 
creştinismului, testate şi consacrate 
timp de 2000 de ani, să rămână 
ca pietre de aducere aminte ale 
existenţei poporului român!

• Îmi doresc din toată inima să nu Îl 
închidem pe Dumnezeu între zidurile 
Bisericilor, Mănăstirilor, Caselor de 
Rugăciune, ci să deschidem larg uşile 
acestor lăcaşe pentru ca românii să 
îşi aducă aminte de Dumnezeu, în 
fiecare zi a existenţei lor!

• Îmi doresc din toată inima ca 
Referendumul pentru modificarea 
Articolului 48 din Constituţie să 
aibă loc cât mai curând. Nu este 
împotriva cuiva, ci este pentru 
viitorul nostru, al copiilor noştri şi al 
neamului nostru!

• Îmi doresc din toată inima ca în 
interiorul ţării să se audă cât mai 
multe voci care să transmită mesaje 
de unitate, de bine comun, de pace 
socială şi demnitate umană. Dar, îmi 
doresc totodată, ca în exterior să 
fim o singură voce, care să vorbească 
despre identitatea noastră naţională, 
credinţa creştină, progres material 
şi viitor demn. Nu ştiu dacă voi 
apuca să văd din nou o Românie 
Mare ca în 1918, numai bunul 
Dumnezeu cunoaşte! Dar ştiu că 
împreună putem construi, astăzi, 
România măreaţă de mâine! Doamne 
binecuvântează România!

Vă mulţumesc!

 Virgil ACHIHAI
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*Schiță de predică pentru Masa Domnului.  
Pagină concepută pentru a veni în ajutorul predicatorilor.

Textul din Evanghelia după Luca ne relatează momentul 
când ucenicii Domnului Isus împreună cu Domnul Însuşi, 
au luat parte la ceea ce noi numim „ultimul Paşte vechi 
testamentar şi prima Cină a Domnului”. 

În aceste câteva versete alături de ucenici, învăţăm cum să 
ne pregătim pentru Masa Domnului, cum să avem o bună 
părtăşie în jurul Mesei Domnului şi despre cine este 
vorba la Masa Domnului.

1. PREGĂTIRE (vs. 7-13)
Pentru ucenicii Domnului Isus a existat o etapă de 
pregătire înainte de a veni să mănânce Paştele, împreună 
cu Domnul Isus. 
În acest text, apare de mai multe ori ideea de „pregătire” 
(vs. 8, 9, 12, 13). Astfel, conform cărţii Exodul, capitolul 12, 
ucenicii trebuiau să pregătească mielul, azimile, ierburile, 
apoi locul, casa etc. Deşi ucenicii erau cei care urmau să 
pregătească Paştele, totuşi Domnul Isus este Acela care 
ştie că totul este pregătit şi îi îndrumă pe ucenici în ceea 
ce au de făcut.
Când a fost ultima dată când ne-am pregătit pentru Masa 
Domnului? Nu într-un sens legalistic şi acuzator, ci aşa cum 
ne învaţă Domnul Isus - privind cu recunoştinţă spre Cel 
ce ne cheamă la Masă.
La Masa Domnului pregătirea noastră constă în a avea 
o atitudine de smerenie şi de recunoştinţă (vs. 26, 27), 
conştientizând că Domnul, de fapt, ne-a pregătit Împărăţia 
(vs. 29).

2. PĂRTĂŞIE (vs. 14-18)
Domnul Isus a „dorit mult” să aibă părtăşie cu ucenicii 
(vs. 15). Părtăşia este de dorit pentru credincioşi. Părtăşia 
noastră la Masa Domnului, dar şi în general, este condusă 
de:

- dorinţa de a fi cu Domnul Isus şi în contextul jertfei Lui 
(Filipeni 3:10);
- dorinţa de a împlini Scriptura (împlinirea ultimului Paşte 
şi instaurarea primei Cine a Domnului),
- dorinţa de a fi veşnic cu ceilalţi credincioşi (vs. 16);
- dorinţa după împlinirea deplină a părtăşiei (vs. 17, 18).

La Masa Domnului suntem în părtăşie cu Domnul Isus 
şi cu cei credincioşi, prefigurând părtăşia deplină din 
Împărăţia lui Dumnezeu care are să vină.

3. POMENIRE (vs. 19-20)
La Masa Domnului ne amintim de Domnul Isus şi de jertfa 
Lui. Este o ocazie clară pentru pomenirea Domnului Isus 
şi a lucrării Lui (vs. 19; 1 Corinteni 11:26). 

Deşi în tot timpul ni se cere să Îl pomenim pe El, totuşi, 
Masa Domnului ne oferă ocazia explicită de a vorbi 
despre El, de a Îl vesti pe El, de a ne aminti de El. 

În Vechiul Legământ, în cadrul Paştelui vechi testamentar, 
exista aceeaşi poruncă, de a-L „pomeni” pe Domnul: „Şi 
pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o 
sărbătoare în cinstea Domnului” (Exodul 12:14). 

Acum, în timpul Noului Testament, porunca se păstrează 
şi vestim Evanghelia care „priveşte pe Fiul Său...” adică 
Domnul Isus Hristos. (Romani 1:3)

Nu există scop mai mare decât să Îl ai pe Domnul Isus 
în centru (1 Corinteni 2:2), iar Masa Domnului ne oferă 
prilejul de a împlini acest scop. 

 Claudiu CÂRLESCU

PREGĂTIRE, PĂRTĂȘIE ȘI POMENIRE*

Botez Spania

N
e bucurăm să vă aducem la cunoştinţă că, 
în data de 04 februarie 2018, la Biserica 
Betania din Madrid, Spania, a avut loc un 
botez nou-testamentar. Două persoane au 

fost botezate în Numele Domnului Isus Hristos.

Ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvânteze şi să îi 
ţină credincioşi până la capătul vieţii. 

 Mircea LAZĂR
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Evanghelizare Biserica Elim din 
Sighetul Marmaţiei

Întâlnire tineret Sebeş

Studiu biblic în Gârbova

Domnul ne-a ajutat, după rugăciunile 
sfinţilor din bisericile creştine după 
Evanghelie, să facem evanghelizare în 
biserică. Au predicat fraţii: Alex Clapa, 

Cătălin Miron, Opriş Petruţ, Dan Fodor. Au 
cântat: fam. Golea Daniel şi Grup coral bărbătesc 
Prelipca, toţi din Suceava.
Ne rugăm ca Domnul să aducă rod în urma 
vestirii Cuvântului Său. Mulţumim Domnului şi 
dumneavoastră pentru dragoste şi ajutor.

 Mircea PRICOP

O seară de tineret binecuvântată 
a fost în data de 24-02-2018 în 
Biserica creştină după Evanghelie 
din Sebeş, judeţul Alba. Au participat 

aprox. 100 de tineri din bisericile judeţelor 
Alba şi Sibiu. Cuvântul Domnului a fost rostit 
de fratele Paul Filipoiu din Timişoara. Tema a 
fost „Fii cel care face diferenţa”, iar Cuvântul 
Domnului a fost citit din Iosua 23:1-13 şi 
Numeri 13:30.
Domnul să fie slăvit. Amin.

 Pavel DUMITRACHE

În perioada 04 - 07 Februarie 2018, cu ajutorul Domnului, am avut un studiu 
biblic organizat în Biserica Creştină după Evanghelie din Gârbova susţinut 
de fratele Ilie Potop. Tema în acest an a fost „UNITATEA BISERICII”. Textul 
ales a fost Ioan 17 în care citim dorinţa Domnului Isus ca urmaşii Lui să  

trăiască în unitate. La aceste seri de studiu au participat fraţi şi surori din mai 
multe biserici din împrejurimi, iar fratele Ilie a avut cinci lecţii în cele patru seri şi 
anume:
1. Ce aduce unitatea când este trăită în Biserică şi familie?
2. Cum se poate păstra unitatea?
3. Lucruri care distrug unitatea.
4. Cum se poate reface unitatea?
5. Costul unităţii din punctul nostru de vedere.

Dumnezeu să fie slăvit, iar nouă să ne dea putere să aplicăm Cuvântul Lui în viaţa noastră. 
 Pavel DUMITRACHE
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Întâlnire evanghelizare Prahova

Echipa de evanghelişti a Bisericii Creştine după Evanghelie din România, coordonată de fratele Stelică Buliga, 
a început o săptămână de evanghelizare în judeţul Prahova. Sâmbătă, 10 martie 2018, a avut loc întâlnirea 
de prezentare a proiectului. Fraţii evanghelişti au fost salutaţi de către fratele Ieremia Rusu care ne-a 
amintit tuturor de faptul 

că lucrarea lui Dumnezeu se face 
cu multă pasiune, devotament şi 
dragoste pentru cei pierduţi. Fratele 
Virgil Achihai a menţionat, tot 
cu această ocazie, pornind de la 
textul din 1 Corinteni 9:23, despre 
binecuvântările ce se întorc peste toţi 
aceia care vestesc de bună voie şi cu 
pasiune Evanghelia.

Echipa de evanghelişti din România 
va fi însoţită şi de un grup de 
credincioşi din SUA care au pe 
inimă lucrarea din România. În finalul 
întâlnirii, atât fratele Stelică Buliga, 
cât şi fratele Daniel Lozneanu, au 
prezentat aspecte actuale ale lucrării de evanghelizare, provocările cu care se confruntă această lucrare, bucuriile 
cât şi încercările prin care trec fraţii evanghelişti. Ne-am bucurat de o sinceră şi călduroasă găzduire din partea 
reprezentanţilor Adunării „Logos” prin fratele Toma Mircea şi Cornel Negoi.

 Virgil ACHIHAI

Calea Credinţei, nr. 418, martie - aprilie 2018   19

În data de 21 februarie 1980, Delegaţia 
Cultului Creştin după Evanghelie, formată 
din Victor Dumitrescu (prim-delegat), 
Iosif Rotaru (delegat ramura I) şi Nicolae 

Niculescu (delegat ramura II), a primit vizita 
protocolară a Excelenţei Sale Domnul Orison 
Rudolph Guggisberg Aggrey, Ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii la Bucureşti 
(1977-1981), însoţit de un consilier personal. 

Această vizită, ce a avut loc la sediul Uniunii 
Cultului, situat în Str. 7 Noiembrie Nr. 60A 
(actualmente Şos. Andronache) a fost unică în 
epoca comunistă. 

De la stânga la dreapta:  
1. Iosif Rotaru,  
2. Consilierul ambasadorului SUA,  
3. E.S. Rudolf Aggrey - ambasadorul SUA,  
4. Victor Dumitrescu,  
5. Nicolae Niculescu. 

 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Evocări istorice: Vizita Ambasadorului SUA la 
sediul Uniunii Cultului Creştin după Evanghelie



O 
conferinţă de 
echipare spirituală 
pentru lucrători 
creştini.

Spicheri: Gary 
Wilkerson, Claude 
Houde, Nicky Cruz.

Taxă de participare: 
40 lei.

Cupoanele de 
participare vor 
fi disponibile în 
curând.

Pentru mai multe 
detalii, contactaţi-
ne pe adresa: 
emanuelbucuresti@
gmail.com .
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n
 n
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 site!

N
e bucurăm

 să anunţăm
 lansarea noului site al A

genţiei 
K

airos (agentiakairos.ro)! Cuprinde inform
aţii  despre 

m
isionari şi proiectele în care aceştia sunt im

plicaţi, ştiri 
de pe câm

pul de m
isiune şi nevoi urgente de rugăciune, 

detalii despre evenim
entele viitoare ale A

genţiei, 
inform

aţii depre Şcoala de m
isiune K

airos şi Cursul 
K

airos, resurse audio/video şi cărţi despre m
isiune. D

e 
asem

enea, găseşti detalii despre m
oduri practice în care 

poţi ajuta la răspândirea Evangheliei şi la susţinerea 
m

isionarilor care slujesc pe term
en lung: călătorii 

m
isionare pe term

en scurt, donaţii, voluntariat şi altele. 
N

e rugăm
 ca D

um
nezeu să folosească acest nou site 

pentru a m
otiva pe cât m

ai m
ulţi credincioşi la im

plicare 
în m

isiunea transculturală!


