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Calea Credintei

Este vorbirea în limbi evidenţa
botezului cu Duhul Sfânt?
„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti şi n-aş avea dragoste, sunt o
aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor”.
| 1 Corinteni 13:1 |

C

u mulţi ani în urmă am înţeles că teologia, regina ştiinţelor, nu îşi are izvorul în imnurile din Cartea de Cântări, ci în
Sfânta Scriptură, Cartea Cărţilor, inspirată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt prin scrierile autorilor umani.

Din păcate mulţi, prea mulţi credincioşi, mai ales din generaţia în vârstă, dar şi din cea mai tânără, îşi definesc
multe aspecte ale vieţii de creştin în funcţie de cântările „la modă” importate de la alte culte sau din repertoriul
aşa zisului „Tezaur al imnurilor de laudă şi închinare”: „Doamne, mai vreau Rusalii” (de exemplu). Cum s-a ajuns ca cineva să
compună aceste versuri nu este problema mea, dar devine atunci când se cântă în Adunările Creştine după Evanghelie. Sau
imnul „Laudă-L astăzi pe Domnul” în care cu mult entuziasm se cântă „drumul slavei trece şi pe la cruce, credincioşii ştiu în
genunchi să îl urce”! Chiar aşa să fie?
Ce este şi mai greşit este că în multe Adunări, unii vorbitorii îşi încep predica cu o strofă sau mai multe din ultima cântare, pe
care o şi explică teologic, apoi eventual, dacă îşi aduc aminte, citesc Sfânta Scriptură. Am înlocuit pe Domnul Isus cu crucea,
iar Sfânta Scriptură cu Cartea de Cântări!
În Corint erau credincioşi dezbinaţi, din multe punctele de vedere, inclusiv al vorbirii în limbi, unicul semn, spun unii foarte
apăsat, al botezului cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel scrie că dacă nu există dragostea lui Dumnezeu şi dragoste de Dumnezeu
în mine, „sunt o aramă sunătoare şi un chimval zângănitor” (1 Corinteni 13:1). Aceasta chiar în condiţia în care apostolul
Pavel scria „chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti” (1 Corinteni 13:1).

Normativul botezului cu Duhul Sfânt nu este vorbirea în limbi, ci mărturisirea Domnului Isus Hristos, pocăinţa de păcate şi
ascultarea de Dumnezeu!
„...ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. 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 şi
care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. De
aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi
sfinţii... (Efeseni 1:12-15).

EDITORIAL

Mare atenţie la o formă subtilă de manipulare socio-psihologică sau la o subtilă putere care poate induce stări emoţionale de
sugestie ce nu are nimic de-a face cu Duhul Sfânt!

M

intea unui om păcătos caută şi trăieşte ceea ce vine din firea pământească, dar mintea omului credincios caută şi
trăieşte ceea ce îl îndeamnă Duhul Sfânt. Iar această căutare aduce viaţă şi pace „Şi umblarea după lucrurile firii
pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace” (Romani 8:6).

Tocmai de aceea, rodirea prin Duhul înseamnă nu vorbirea în alte limbi, ci dragoste, bucurie, pace, răbdare,
bunătate: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22-23).
Cu alte cuvinte, dacă sunt unii creştini astăzi care nu au altă întrebare cu care să înceapă un dialog cu un alt creştin decât
despre semnul vorbirii în limbi, centralitatea creştinului după Evanghelie este neprihănirea prin credinţa în Domnul Isus. 
 Virgil ACHIHAI
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? Valentin GIUROIU

Î

nălţarea Domnului este o verigă importantă în lucrarea
de mântuire desăvârşită a Domnului Isus şi încheie etapa
pământeană a acesteia. Ultimele Sale cuvinte rostite pe
cruce ne dau asigurarea că El Însuşi era convins că jertfa
Lui a fost bine primită de Tatăl şi că Acesta L-a înviat şi a fost
„înălţat la ceruri prin dreapta lui Dumnezeu” (Fapte 2:33).
C.H. Spurgeon spunea că cele patru mari evenimente
(naşterea, moartea, învierea şi înălţarea) din istoria mântuirii,
strălucesc cu putere în inima creştinului şi ele se pot compara
cu o scară de lumină care au baza pe pământ şi vârful ei se
găseşte în cer (Predică din decembrie 1884).
Perioada de tranziţie de patruzeci de zile dintre Înviere şi
Înălţare este folosită de Domnul cu scopul de a-i înzestra pe
ucenici cu tot ce le era necesar pentru a duce mai departe
lucrarea pe care le-o încredinţase. Are mesaje, are porunci,
are sfaturi, explicaţii şi făgăduinţe, astfel încât ei – şi toţi
cei ce vor continua – să fie unelte eficiente în consolidarea
Bisericii Sale. „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi la cer?
Acest Isus care S-a înălţat din mijlocul vostru va veni în acelaşi
fel!” – era chemarea din cer pentru cei care aveau să stea la
temelia clădirii care nu se clatină şi care avea să-i transforme în
martori şi martiri…

ÎNĂLŢAREA
PE CALEA CREDINŢEI
DOMNULUI

Pe Domnul, adevărata piatră de temelie, această clădire L-a
costat un preţ şi anume sângele Lui scump, iar apostolii aveau
să facă din Înălţare kilometrul zero al luptei pentru procurarea
de pietre vii care să alcătuiască această zidire unică.

ÎNĂLŢAREA
DOMNULUI
(Între ispăşire şi
mijlocire)

Pe drumul acesta suntem şi noi azi chemaţi să mergem şi să
zidim valori care vor rezista peste veacuri şi apoi vor dăinui
veşnic în prezenţa Lui!
Un credincios se întreba cum ar fi să mi se ceară să definitivez
o lucrare de artă începută de Michelangelo şi desigur
considera că asta este dincolo de resursele noastre. Şi totuşi
Domnul Isus ne cheamă ca împreună cu El, să mergem în toată
lumea unde sunt suflete care pier în ignoranţă. Lucrarea de
răscumpărare s-a încheiat când pe cruce Domnul a strigat
cu glas tare „Tetelestai”! (adică „s-a isprăvit, vezi Ioan 19:30),
cuvânt grecesc care ne vorbeşte despre un scop atins, de
o misiune dusă la bun sfârşit! Construcţia Trupului Său este
pentru ca împreună cu El să luăm parte la Marea Însărcinare şi
să facem ce a făcut şi apostolul Pavel, sfârşindu-ne cu bucurie
calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, „ca să
vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu”! (Fapte 20:24).
Noi nu ştim cât timp am primit fiecare şi în ce domeniu
suntem chemaţi să acţionăm, dar chemarea rămâne valabilă
împreună cu bucuria de a-L sluji pe Cel care iubindu-ne, Şi-a
dat viaţa pentru noi! La secerişul Său este nevoie de lucrători
(Luca 10:2) şi această lucrare a debutat insidios şi în aşteptarea
coborârii puterii făgăduite în ziua Înălţării şi a căpătat virtuţi de
„slujbă împărătească”, în ziua când Duhul Sfânt S-a implicat în
„alcătuirea Trupului”!
De fapt, care este semnificaţia Înălţării Domnului şi care sunt
consecinţele acestui eveniment atât de important în economia
>>
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mântuirii? De ce apostolii o menţionează atât de insistent în
primele zile ale istoriei Bisericii? De ce chiar Domnul Isus
în prorociile Sale o consideră ca o piatră de hotar pentru
începutul lucrării de evanghelizare a omenirii după patima Sa
şi timp de patruzeci de zile vorbeşte cu ei despre „lucrurile
privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 1:3)?
Pentru a da un răspuns la aceste întrebări, vom încerca să
sintetizăm adevărul Bibliei despre acest subiect, prezentând
valorile veşnice ale Înălţării Domnului. Înţelegem astfel că
acest ultim eveniment al lucrării Domnului Isus pe pământ
a stat la baza consolidării marii structuri spirituale care este
Biserica şi vom lua în consideraţie:

1. Preluarea de către Domnul
Isus a slavei pe care o
avusese înainte la Tatăl

C

uvântul, făcându-se trup şi locuind printre noi,
S-a dezbrăcat de slava pe care o avusese la Tatăl,
a luat un chip de rob şi a coborât până în părţile
cele mai de jos ale pământului. Acesta a fost
drumul smeririi asumate şi condiţia necesară pentru a deveni
Mântuitor prin jertfa de la cruce.

Încă din vechime însă „se vestea ... mai dinainte de patimile lui
Hristos şi slava de care aveau să fie urmate (1 Petru 1:11). O
parte din această slavă a putut fi văzută în vremea când era
printre oameni cu ocazia „schimbării la faţă” (Matei 17:1), aşa
încât evanghelistul Ioan are temei să spună că „noi am privit
slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl
(Ioan 1:14).
Înălţarea Domnului Isus la cer este dar un moment în
care El îşi reocupă scaunul de domnie şi este vrednic să
primească „lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor”
(Apocalipsa 5:13), şi toate acestea fiindcă a fost junghiat şi a
răscumpărat „pentru Dumnezeu, oameni din orice seminţie
(vezi Apocalipsa 5:9). În rugăciunea Sa sacerdotală din Ioan
17, Domnul Isus se roagă Tatălui în acest scop pentru că a
sfârşit lucrarea pe care trebuia să o facă şi Îi cere Tatălui să fie
proslăvit, odată cu revenirea în cer „cu slava pe care o aveam
la Tine, înainte de a fi lumea” (Ioan 17:4-5).
Reocuparea locului de slavă pe care îl abandonase prin
întrupare a fost un drept câştigat de El şi ca urmare
„Dumnezeu L-a înălţat prin puterea Lui şi L-a făcut Domn şi

2. Trimiterea în lume a
Duhului Sfânt

Î

nălţarea Domnului Isus a fost o condiţie „sine qua non”
a trimiterii unui Înlocuitor. Este vorba de cea de-a treia
persoană a Treimii divine, de Duhul Sfânt, Mângăietorul,
Apărătorul, Avocatul, „Paracletul (Cel care stă lângă)
(Ioan 16:7). Capitolele 13-16 ale Evangheliei lui Ioan
reprezintă un adevărat Testament al Domnului Isus în care
acolo, în „odaia de sus” şi în mijlocul tulburării ce-i cuprinse
pe ucenici, Domnul îi îmbărbătează spunându-le „Vă este de
folos să mă duc, căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va
veni la voi. Dar dacă Mă duc, vi-l voi trimite” (Ioan 16:7)
Au trecut zece zile de la înălţarea Lui şi aceste cuvinte se
împlinesc şi totodată se împlineşte şi ultima făgăduinţă pe
care le-o face înainte de a se despărţi de ei „voi veţi primi
o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi
fi martori” (Fapte 1:8). A fost ziua când Domnul a trecut
într-o altă etapă a lucrării Sale de mântuire în care începe
construcţia Bisericii şi în care Duhul Sfânt consfinţeşte
botezul spiritual al noii şi unicei structuri cu scopul de a
alcătui un singur trup şi le permite tuturor să fie adăpaţi din
aceeaşi sursă. (1 Corinteni 12:13).
Dovedeşte lumea vinovată faţă de păcat, realizează naşterea
din nou prin credinţă şi pocăinţă, călăuzeşte în tot adevărul,
aminteşte cuvintele Domnului, dăruieşte daruri spirituale
mădularelor Trupului, mijloceşte în slăbiciunea acestora. Se
întristează de eşecurile lor, dă putere cu luptele cu forţele
întunericului, aduce roade care rămân în viaţa veşnică şi
mângâie. Acestea sunt doar câteva din lucrările Duhului Sfânt
care a fost trimis atunci când Domnul S-a înălţat, şi care astăzi
Îşi exprimă împreună cu Biserica, dorinţa de reunificare a
familiei Mielului „Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino»”! (Apocalipsa
22:17).

ÎNĂLŢAREA
PE CALEA CREDINŢEI
DOMNULUI

De la „Părinte al veşniciilor” şi „Domn al păcii” (Isaia 9:6),
El devine un om, cu faţa schimonosită la care nu te puteai
uita (Isaia 53:2). Ca urmare a acestei smerenii prin care a
trecut biruitor, „Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a
dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca
în Numele Lui să se plece orice genunchi şi orice limbă să
mărturisească despre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este
Domnul (Filipeni 2:9-11).

Mântuitor” (Fapte 5:31). Porţile veşnice şi-au ridicat capetele
ca să intre Împăratul slavei! Cine este acest Împărat al slavei
se întreabă cerul şi tot cerul răspunde: „Domnul cel tare şi
viteaz în lupte... Domnul oştirilor - Iehova Sabaot! (Psalmul
24:8-10). De data aceasta în locul nedreptului „M-au urât fără
temei”(Ioan 15:25), întreaga creaţie exclamă „Pe drept eşti
iubit” (Cântarea Cântărilor 1:4).

Ne bucurăm de această consecinţă directă a Înălţării, căci
Duhul pe care lumea nu-L poate primi, rămâne cu noi şi
va fi în noi (Ioan 14:17). Este sursa de putere despre care
vorbea Domnul Isus, este mai tare decât cel care este în
lume! (1 Ioan 4:4), este sursa de putere despre care vorbeşte
apostolul Pavel când ne asigură că prin aceasta noi putem fi
„tari în nădejde”! (Romani 15:30).
Să cerem Domnului ca, în amintirea Înălţării Sale, să fim
reumpluţi cu persoana Duhului Sfânt şi să trăim după
îndemnurile Sale!
>>
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O

dată cu făgăduinţa trimiterii Duhului Sfânt,
nouă ni se adresează chemarea de a ne implica
în lucrare, potrivit cu darurile pe care le-am
primit de a fi martori ai Lui până la marginile
pământului. Avem la dispoziţie panoplia de arme duhovniceşti,
avem binecuvântările duhovniceşti din locurile cereşti în
Hristos şi avem rugăciunea făcută prin Duhul (Efeseni 6:18,
Iuda 20), pe baza Cuvântului scris. În toate acestea, legătura
cu Trupul lui Hristos este esenţială, căci prin ea primim viaţa
pe care doar Capul Trupului ne-o poate transmite.
În acelaşi timp, să nu uităm că pe lângă darul major al Duhului
Sfânt, Înălţarea Domnului ne îmbogăţeşte cu o mulţime de
alte daruri strict necesare mădularelor componente ale
Trupului. El „S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri
oamenilor... mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate
lucrurile” (Efeseni 4:8-10). Dintre aceste daruri putem
menţiona:
•

O credinţă de preţ căpătată (2 Petru 2:1)

•

O pocăinţă dată (2 Timotei 2:25)

•

O pace lăsată, dată, (Ioan 14:27)

•

O bucurie care nu poate fi răpită (Ioan 16:22)

•

Un har dat (Filipeni 1:29).

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

Toată această bogăţie de daruri ne-a fost lăsată de Domnul
Isus după ce S-a suit la cer şi noi ne folosim de ea, pentru a
avea o viaţă din belşug.

Odată cu naşterea din noi, credinciosul are toate păcatele
iertate (Coloseni 2:13), dar vasul de lut în care trăim poate
cauza abateri pentru care noi trebuie să ne cercetăm, să
le mărturisim şi să nu le repetăm. Este un comportament
care rezultă din viaţa nouă pe care am primit-o şi în absenţa
căruia, noi riscăm să cădem sub disciplina Domnului (Evrei
12:6).
Pe scaunul harului avem un Mare Preot care are milă se
slăbiciunile noastre, a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat şi ne
cheamă să ne apropiem cu „deplină încredere... ca să căpătăm
îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de
nevoie” (Evrei 4:15-16). Este clar că sfinţii de pe acest pământ
sunt încă expuşi păcatului şi oricât de mici ar fi literele cu
care scriem cuvântul „dacă” (...cineva a păcătuit) (1 Ioan 2:1),
aşa cum spunea un vestitor al Evangheliei, noi avem nevoie de
spălare zilnică cu sângele Mielului.
Toată această lucrare a devenit posibilă pentru că Domnul
S-a înălţat, este lângă Tatăl, este Singurul Mijlocitor şi este Om
(1 Timotei 2:5). Este bine că Îl avem acolo ca Om, care are
„slava de a fi Mare Preot” de la Cel ce a zis: „Tu eşti Fiul Meu,
astăzi Te-am născut” (Evrei 5:5). Că este Singurul Mijlocitor,
rezultă clar din Biblie şi ştim că „Solus Christus” a fost un
punct de bază al Reformei protestante. Martin Luther scria:
„Trebuie să ascult de Evanghelia care îmi spune nu despre
ce trebuie să fac eu pentru Hristos, ci despre ce a făcut El
pentru mine”!

3. Ocuparea scaunului harului

Aceasta este credinţa biblică, tot ce trece peste acest adevăr,
este invenţie de natură omenească. O credincioasă spunea:
„când mă rog, între mine şi Tatăl este Domnul Isus, iar între
mine şi Domnul Isus este credinţă”!

l a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta
Măririi în locurile prea înalte” (Evrei 1:3). Încheinduşi lucrarea de răscumpărare, Tatăl L-a reaşezat pe
Fiul la dreapta Sa şi din această poziţie, El astăzi este
Împărat, Mare Preot şi Judecător.

4. El va reveni de acolo unde
S-a înălţat

E

„Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos... L-a înviat din
morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa în locurile cereşti, ... mai
presus de orice nume, ...I-a pus totul sub picioare şi L-a dat
Căpetenie peste toate lucrurile Bisericii” (Efeseni 1:17-22).
Înălţarea Sa la cer L-a dus în această poziţie, la care noi avem
acces astăzi şi de care avem nevoie pentru că acolo Il găsim
pe Acela care poate mijloci pentru noi din funcţia de mare
Preot în veac. Chemarea noastră sfântă (2 Timotei 1:9) ne
călăuzeşte pe drumul sfinţeniei progresive spre statura de
oameni maturi, dar desăvârşirea noastră va fi posibilă atunci
când vom fi cu El şi vom fi ca El „nu... am ajuns desăvârşit dar
alerg înainte” (Filipeni 3:12) şi din acest motiv avem nevoie de
un Mijlocitor pentru rezolvarea oricărei întinări din alergarea
noastră.
„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar
dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (este
Paracletul din cer) pe Domnul Isus Hristos” (1 Ioan 2:1).

C

u puţin timp înainte de patimile Sale, Domnul i-a
asigurat pe ai Săi că se duce să le pregătească un
loc şi după ce se duce, se va întoarce şi Îi va lua
cu El. Aşa proroceşte Domnul despre valoarea
Înălţării ca o condiţie a revenirii (Ioan 14:2-3).
Un credincios spunea că poate noi I-am fi cerut să nu plece,
dar vedem tăria, justeţea, şi eficienţa argumentelor Sale în
favoarea Înălţării „vă este de folos să Mă duc” (Ioan 16:7),
adică să Mă înalţ şi asta „peste puţină vreme” (Ioan 16:16).
Cetăţenia noastră este în ceruri şi El ne-a pregătit acolo
un loc după ce a trecut pe la Golgota, a înviat şi s-a înălţat.
Ne curăţă şi pe noi pentru a fi vrednici cetăţeni ai cerului
prin întreaga sa lucrare de a umbla după lucrurile de sus.
Făgăduinţa maximă din acest punct de vedere este revenirea
Lui pentru reîntregirea familiei şi domnia de o mie de ani
„Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va
reveni în acelaşi fel cum L-aţi văzut că S-a înălţat la cer”
(Fapte 1:11).
>>
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P

entru evanghelistul Luca, Înălţarea Domnului Isus a
fost un eveniment important în viaţa Domnului Isus şi
se ocupă de acest subiect atât în Evanghelie cât şi în
cartea Faptele Apostolilor. Din scrierile lui înţelegem că
Domnul Şi-a început viaţa pe pământ în chip miraculos atunci
când S-a născut şi şi-a încheiat-o la fel de miraculos atunci
când S-a înălţat la cer. Dacă cele două înălţări la cer pe care le
mai relatează Biblia (Enoh şi Ilie), ne lasă pilde despre o viaţă
de credincioşie, Înălţarea Domnului Isus este evenimentul cu
consecinţe veşnice pentru noi şi motivaţia unei trăiri în care să
ne pregătim pentru întâlnirea cu El „De ce staţi şi vă uitaţi?”
(Faptele 1:11), ne cheamă la veghere şi la slujirea Celui ce este
astăzi înălţat nespus de mult şi în numele căruia orice genunchi
se va pleca.

„Având cetăţenie sus,
Luptăm conform legilor Tale,
Şi luând bilet numai de sus,
Suntem convinşi că Tu ne-ai spus:
Sunt Viaţă, Adevăr şi Cale”

Binecuvântarea Domnului revărsată peste ucenicii care au asistat la Înălţarea Lui i-a umplut de bucurie. Noi nu am văzut cu
ochii fizici acest eveniment, dar l-am văzut prin credinţă şi ne bucurăm odată cu ei pentru că Domnul ne spune: „Ferice de cei
ce n-au văzut şi au crezut”! (Ioan 21:29). 

Conferinţa naţională TAC Craiova

Î

n perioada 3-5 mai 2018, la Biserica Nr. 2 din Craiova a avut loc Conferinţa naţională a liderilor de tineret, adolescenţi şi
copii (TAC) la care au participat aproximativ 50 de reprezentanţi. Alături de sesiunile de lucru, participanţii au avut bucuria
de a asculta mesaje biblice încurajatoare pentru lucrarea Domnului în rândul celor tineri.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că anul acesta Comisia TAC mai organizează încă două evenimente:
•

Conferinţa pentru familii, în perioada 9-16 iulie la Misiunea Pacea, Şelimbăr, jud. Sibiu;

•

Conferinţa naţională a liderilor TAC, în perioada 1-3 noiembrie, la AMEC, Sibiu.
 Emanuel DOMINTE
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ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

În prima zi, fratele Răzvan Neagu (Prahova) a prezentat un material despre conducere, iar fratele Andrei Politic (Braşov)
a motivat liderii de tineret să urmeze modelul de conducere practicat de Neemia, având la bază textul biblic din Neemia
capitolul 6. În cea de-a doua zi, fratele Alex Grigore (Sibiu) a prezentat mesajul biblic Perseverenţa în lucrare din Neemia,
capitolul 4. Întrunirea TAC s-a încheiat cu Conferinţa regională de tineret de la Craiova.
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? David CIUCUR

PRESBITERUL
„Manager”

„Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care
este sub paza voastră, nu de silă, ci de
bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu
pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare
de sine. Nu ca şi când aţi stăpâni peste
cei ce v-au căzut la împărţeală, ci
făcându-vă pilde turmei”
(1 Petru 5.2-3).

PE CALEA CREDINŢEI

M

odul de conducere al bisericilor creştine şi
mai ales al Bisericilor creştine după Evanghelie,
a suscitat si suscita multe discuţii şi multe
controverse. Se pune întrebarea: care este cel
mai bun mod de conducere al unei biserici? Mulţi credincioşi
solicită întoarcerea la modul de conducere al Bisericii
primare, dar acest lucru nu mai este posibil. Trebuie să căutăm
principiile de conducere după care s-a orientat Biserica
primară şi să le aplicăm la perioada în care trăim, aceasta
trebuie să fie prioritatea celor chemaţi să conducă o biserică
creştină după Evanghelie.
În ultimul timp observăm un amestec de principii biblice cu
principii laice de conducere, apărând aşa numitul presbiter
„manager”.
Pentru a înţelege acest concept, trebuie mai întâi să facem un
scurt istoric al apariţiei unui alt termen mult răspândit astăzi şi
anume al termenului de „management”.
Se vorbeşte astăzi că nu obţii rezultate într-un domeniu sau altul
pentru că nu ai un bun management, realizat de buni manageri.
Şi acest lucru este foarte adevărat, mai ales în domeniul
economic, unde, după cum vom vedea, rezultatul, profitul, este
cel mai important.
Managementul reprezintă arta de a conduce şi organiza diferite
sectoare ale unei organizaţii, pentru a obţine rezultatele dorite.
Managerul este persoana din fruntea unei echipe care are
rolul de a face organizaţia să funcţioneze şi care realizează,
îndeplineşte, procesul de management.
Procesul de management cuprinde procese informaţionale
(cunoaştere), procese manageriale (abilităţi, tehnici) şi
procese de execuţie. Procesele de execuţie se concretizează
prin apariţia produselor finite, a rezultatelor urmărite.
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U

n alt concept interesant care merită să fie
comentat este conceptul de leadership. Acest
termen este mult folosit şi de conducătorii religioşi
ca argument al modalităţii de conducere în biserici.

Leadershipul este o structură care permite organizarea modului
de a conduce un grup social. La baza acestui concept stă spiritul
de echipă care concentrează, aduce împreună dorinţele unui
grup de oameni, simţămintele lor, comportamentul lor, pentru
realizarea unui scop comun.
Liderul trebuie să aibă capacitatea de a determina acest
grup de oameni să conlucreze, pentru realizarea obiectivului
comun. Leadershipul este, deci, un proces ce implică influenţă,
se realizează în cadrul unui grup şi presupune realizarea
unui obiectiv. Deci, esenţa acestui proces este influenţa şi
presupune existenţa unor calităţi de lider. Chiar dacă liderul ar
avea unele calităţi native de lider, ele trebuie dezvoltate pentru a
realiza un leadership competent. Un profesor de la un Institut de
leadership din California, a făcut o afirmaţie, pe care au preluat-o
şi unii lideri creştini: „liderii nu se nasc, ci se fac”. (cu referire la
„ucenicii nu se nasc, ci se fac”).
De fapt, leadershipul se bazează pe anumite calităţi personale,
cum ar fi: să existe un anumit nivel de inteligenţă nativă, o
abilitate de a atrage anumite persoane care să fie implicate în
grupul respectiv de influenţă, persoana să aibă încredere de sine
(uneori se observă o încredere exagerată în sine, până la limita
patologicului), să fie caracterizat de ambiţie şi hotărâre, să fie
sociabil, dar are nevoie şi de integritate (deşi integritatea este
relativă, depinzând de etica adoptată de persoana respectivă), şi
chiar dacă se specifică ultimul, acest aspect este de importanţă
capitală pentru persoana respectivă, dându-i-se cea mai mare
atenţie: pregătirea generală, de specialitate şi managerială.
De ce se acordă atâta importanţă leadershipului? Pentru că
acesta poate iniţia şi dezvolta procesul organizaţional într-o

organizaţie începătoare (sau într-o biserică nou înfiinţată).
Liderul în cauză poate schimba întreaga structura organizaţională,
dacă obţine poziţia supremă în organizaţie (în biserică). În cazul
unei organizaţii solide, bine ancorată în structura şi principiile ei,
un lider care urmăreşte altceva decât ce urmăreşte organizaţia,
poate fi oprit din acţiunile lui.
Există şi aşa numitul lider transformaţional, cel care vrea să
transforme din temelii o organizaţie, cu viziuni total diferite
de situaţia prezentă. Aşa au apărut multe biserici numite
independente, care să nu mai depindă de nicio denominaţiune.

D

e multe ori se apelează la ceea ce se numeşte
manipulare. Pe un lider nu-l interesează în mod
deosebit, să-şi asume originalitatea ideilor, cât îl
interesează să-i facă pe ceilalţi să-i urmeze ideile,
crezând că sunt ale lor proprii. Ar fi interesant de amintit, în
treacăt, principiile manipulării, ca să le recunoaştem imediat şi să
nu cădem în capcana unui lider viclean.
Manipularea este o artă. Ea ţine seama de faptul că noi suntem
alcătuiţi, încă din cele mai vechi timpuri, pe un sistem de
îndatorare, de reciprocitate. Dacă cineva te ajută, trebuie să-l
ajuţi şi tu, pentru că te simţi dator. Dacă cineva îţi face o favoare,
trebuie să i-o întorci şi tu. Dacă cineva îţi dă dreptate, chiar
dacă nu ai dreptate, la un moment dat trebuie să faci şi tu la fel.
Apoi, nu are sens să te opui majorităţii, nu are sens să te opui
autorităţii, pentru că am crescut cu aceste principii. Acesta este
principiul reciprocităţii.
PRINCIPIUL ANGAJAMENTULUI, al consecvenţei, cere ca
dacă te-ai angajat într-o direcţie, să continui să acţionezi, fără să
te contrazici singur.

PRINCIPIUL SIMPATIEI ne arată cât de subiectivi putem fi.
Atribuim acelei persoane anumite calităţi numai pentru că o
cunoaştem, că se prezintă într-un anumit fel înaintea noastră, că
ne vorbeşte mieros, că este bine îmbrăcată, că arată bine.
PRINCIPIUL AUTORITĂŢII, al respectului faţă de autoritate,
este bine înrădăcinat în fiinţa noastră. Se folosesc chiar citate
biblice, cum ar fi: „să dai Cezarului ce este al Cezarului”, „capul
plecat, sabia nu-l taie”.
Un alt principiu al manipulării este numit PRINCIPIUL
LUCRULUI RAR ÎNTÂLNIT, al rarităţii. Lucrurile cu adevărat
bune nu se găsesc uşor, trebuie făcut un efort ca să le
dobândeşti.
Unde îl găsim pe presbiterul „manager”? În primul rând
îl găsim în bisericile numite „megachurch”, sau mega biserici. Nu
ştiu câţi dintre noi am vizitat Biserica Willow Creek din SUA, sau
Biserica din Seul, cu zeci de mii de participanţi la serviciile divine.
Când intri într-o asemenea Biserică nu ştii dacă ai intrat într-o
uzină, într-o corporaţie, într-un megamall, sau într-o Biserică.

Managementul trebuie să scoată produsul finit, cât mai mulţi
participanţi, care să se simtă cât mai bine, ca să mai vină şi altă
dată, şi cât mai multe donaţii făcute Bisericii. Este nevoie de bani
pentru alte investiţii, pentru motivarea materială a acelor care
contribuie la întreg „procesul de producţie”, şi mai ales pentru
motivarea materială a Presbiterului CEO!
Pare de mirare că în ultimul timp se constată o deviere spre
ateism a unor ţări care nu de mult erau caracterizate de
miraculoase treziri spirituale? A fost de mirare când am găsit
Coreea de Sud pe lista unor asemenea ţări!
Se pot observa elemente ale unei asemenea conduceri în
bisericile noastre, bazate pe management, pe leadership, pe
principii de manipulare? Apar în bisericile noastre grupuri de
influenţă, care au lideri proprii, care se întâlnesc prin case şi
nu în Biserică? Ştim noi, ca presbiteri, ce urmăresc aceştia?
Impresionează liderii aceştia prin pregătirea lor formală,
prin diplomele lor, sau prin starea duhovnicească înaltă? Se
observă apariţia unor urmaşi ai lui Absalom, care exploatează
nemulţumirile unor fraţi, pe care-i asigură că dacă ar fi judecat ei
cauza lor, le-ar fi dat dreptate, dar fraţii bătrâni nu sunt în stare
să judece corect, pentru că sunt anchilozaţi în tradiţiile lor? Ne
interesează mai mult numărul de credincioşi, decât calitatea
lor, mulţimea participanţilor dovedind că suntem nişte buni
presbiteri „manageri”? Caută aceşti presbiteri să ia cât mai mulţi
membri din alte adunări surori, fără un discernământ spiritual,
speculând unele greutăţi apărute în acele biserici?
Scopul unor astfel de meditaţii este de a descoperi din timp
primele semne ale devierii de la conducerea bisericii prin
presbiteri puşi de Duhul Sfânt: „Luaţi seama dar la voi înşivă şi
la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să
păstoriţi Biserica Domnului.”( F.A. 20:28).

O
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PRINCIPIUL MAJORITĂŢII, al spiritului de turmă. Cineva
spunea că: „acolo unde toţi gândesc la fel, nimeni nu
gândeşte prea mult”. Este mult mai bine să fii împreună cu alţii,
decât să fii singur, sau să te simţi izolat de comunitate, lipsit de
stima, aprecierea, simpatia sau chiar de compătimirea semenilor.
Manipulatorii ştiu să speculeze astfel de situaţii (vezi practicile
absalomice).

E

taje peste etaje, departamente peste departamente,
magazine, spaţii unde poţi lua masa, spaţii de joacă
pentru copii, sute de voluntari şi de angajaţi, manageri
ai diferitelor departamente, lideri de grupuri şi
de opinie (un leadership bine pus la punct), manipulatori
de opinie publică, de publicitate, de reclame, de sfaturi şi
îndemnuri. În centrul unei asemenea construcţii, sala de cult,
maiestuoasă, generoasă în locuri, iar în faţa tuturor, pe scenă,
Presbiterul CEO (Preşedinte al consiliului de administraţie),
presbiterul manager fiind ceva de domeniul trecutului, acest
post fiind valabil pentru biserici mai mici.

altă atenţionare priveşte semnele apariţiei unei
biserici „paralele”, subiect asupra căruia sperăm
să medităm în curând.

Închei cu un exemplu sugestiv, o povestire a unui
presbiter „manager”, care se laudă cu modul lui de lucru în
biserica pe care o păstoreşte. Povestea respectivul presbiter
că şi-a concentrat activitatea pe scoaterea din sfatul de fraţi
a majorităţii fraţilor bătrâni şi s-a înconjurat cu fraţi tineri. La
întâlnirile de lucru al sfatului de fraţi, presbiterul „manager” lasă
pe fiecare să-şi spună părerea, ascultă pe fiecare, dar la sfârşit
îşi enunţă părerea proprie, care trebuia adoptată de toţi ceilalţi
participanţi, fără comentarii.
Şi sunt convins că fraţii bătrâni, din conducerile bisericilor, au
multe exemple de oferit din propria lor experienţa de slujire în
Bisericile Creştine după Evanghelie. 
Calea Credinţei, nr. 419, mai - iunie 2018
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PERSEVERENŢA ÎN SLUJ

Î

mpreună cu slujitorii şi cei responsabili de tineri şi adolescenţi din bisericile locale din România am abordat tema slujirii şi în
mod special încurajarea de a persevera în slujirea faţă de Dumnezeu, indiferent de piedici. Ca suport biblic, ne-am uitat la cartea
Neemia şi am căutat acolo principii valabile pentru lucrarea de slujire în care suntem implicaţi - căutând să descoperim ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu în această privinţă.

Am descoperit că cea mai bună argumentaţie pentru a persevera în lucrare este chemarea specială şi personală pe care Dumnezeu
ne-a făcut-o. Dacă vom sluji motivaţi de aprobările şi aprecierile oamenilor vom eşua curând şi vom căuta să ne liniştim prin a devora
orice sâmbure de încurajare pe care îl primim de la ei. Dar dacă ştim pentru CINE şi DE CE facem această lucrare, atunci nu vom fi
clătinaţi niciodată.
La fel ca în viaţa lui Neemia, chemarea şi lucrarea Domnului nu începe şi nu se termină cu noi, şi totuşi Dumnezeu ne implică şi pe
noi. Întrebarea corectă nu este dacă ne vom confrunta în viaţă cu critici, cu descurajări în lucrare, cu tensiuni şi conflicte, ci când? Şi
atunci cum vom răspunde? Ne vom comporta precum persoanajele din Scriptură? Vom veni direct înaintea Feţei lui Dumnezeu sau
vom căuta feţele oamenilor, vom căuta să facem alianţe cu ei?

1. Neemia şi-a dat seama că Dumnezeu Se poate ocupa de duşmanii lui, mai
bine decât se poate ocupa el singur. Aşa că s-a dus direct la Dumnezeu în rugăciune (Neemia 4:4-5).
În lucrarea la care suntem chemaţi este înţelept să ne aşteptăm la descurajare, să o detectăm şi să o respingem. Fiecare oportunitate
de slujire este însoţită de împotrivire, este însoţită de opoziţie. Cineva a spus „Când Dumnezeu deschide fereastra cerului să ne
binecuvânteze, Satan deschide uşa iadului ca să ne distrugă, să ne înghită”.
Şi mulţi oameni – poate şi voi aţi abandonat dorinţa primită de la Dumnezeu, sau proiectul, viziunea în care aţi dorit să investiţi atunci
când v-aţi confruntat cu critica sau scepticismul altora (ridiculizarea, bătaia de joc, sarcasmul, ameninţările ostile, ponegrirea publică,
la fel ca în cazul lui Tobia, Sanbalat, din situaţia lui Neemia).
*Mesaj susținut în cadrul întâlnirii Comisiei pentru Tineret-Adolescenți-Copii, care a avut loc la Craiova în perioada 3-5 Mai 2018.
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2. În al doilea rând, descurajarea trebuie să fie detectată, cu alte
cuvinte trebuie să o vezi aşa cum este ea în realitate. Iar în cazul israeliţilor
cu multe secole în urmă, şi în cazul nostru astăzi, sunt multe feluri în care descurajarea ne poate răni. Oboseala
(Neemia 4:10), frustrare mentală (vs.10), suprasolicitare, faliment spiritual (vs.11).
Unele dintre gândurile care ne trec prin minte în lucrarea de slujire, la fel ca şi în situaţia lui Neemia, sunt
următoarele: Totul se îndreaptă spre negativism... Este doar multă mizerie aici... Şi suntem prea obositi... Nu
mai putem continua... şi deja aceasta este reţeta pentru descurajare. Avem aici combinaţia letală pentru eşec
(oboseală, descurajare, frustrare mentală, şi acum se îndreptau spre un faliment de ordin moral-spiritual)...
pentru că nu mai erau în stare să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu, sau să Îl lase pe Dumnezeu în control să
îşi facă lucrarea prin ei şi cu ei.
De câte ori nu ne văicărim „o, sunt prea obosit, sunt prea stors, sunt bolnav... Negativismul (autocompătimirea
şi amărăciunea) este contagios. Şi deja această amărăciune începuse să se împrăştie peste toată tabăra Israelului.
Există doar două moduri esenţiale de a scăpa de buruieni: să le tai deasupra nivelului solului şi să le smulgi de la
rădăcină. Numai a doua metodă rezolvă problema.
În Evrei citim „Fiţi atenţi ca nici unul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva vreo
rădăcină de amărăciune (să dea lastari) să nu crească şi să provoace durere, iar prin el mulţi să se pângărească”
(*să fie întinaţi de ea) - Evrei 12:15.

JIRE

Versetul ne învaţă două lucruri despre amărăciune: în primul rând, ea are o rădăcină, în al doilea rând pe măsură
ce rădăcina se extinde, întinează pe mulţi.
Persoana care găzduieşte amărăciunea nu este singura afectată de ea, amărăciunea se revarsă şi asupra altora.
Sufletul cuprins de amărăciune încearcă întotdeauna să construiască alianţe, să recruteze/racoleze persoane
care să îi valideze amărăciunea.
Un alt mod este trăirea încrâncenată. De exemplu, un tată este cuprins de amărăciune şi devine pasiv agresiv în
comportamentul lui faţă de copii şi de soţie. Azi e tatăl anului – blând, iubitor, pozitiv şi amabil, a doua zi erupe
ca Muntele Vezuviu, revărsându-şi amărăciunea şi ranchiuna precum lava asupra tuturor celor din calea lui.
Impactul, ca cel asupra unor piese de domino atent aranjate, răneşte copiii şi căsnicia. O singură persoană poate
infecta întreaga comunitate şi o poate incendia până la prăbuşire.

in, însă, să vă reamintesc că asta nu este doar problema lor (a evreilor din text). Ci fiecare dintre noi în viaţă are de-a
face cu oboseală, cu descurajare, cu amărăciune, cu toţii avem o inimă cu o capacitate de frustrare foarte mare, cu
toţii avem de-a face cu falimente spirituale…

Dar care este DIFERENŢA între cei care înving şi cei care rămân învinşi?... Între cei care experimentează victoria şi cei care
eşuează? Este modul în care reacţionăm la aceste sarcini dure ale vieţii. Putem fie să strigăm la alţii, să dăm vina pe alţii, să ne pierdem
cumpătul, să ne sară ţandăra, sau sa ne plângem de milă, să cedăm şi să renunţăm, sau putem să mergem înainte şi să găsim întărireputere din Dumnezeu.
Vă încurajez atunci când descurajarea începe să se instaleze peste inimile voastre să o detectaţi, să o mirosiţi, să o descoperiţi
devreme, să o identificaţi aşa cum este şi apoi să nu vă poticniţi, ci să mergeţi mai departe.
Aş vrea să fim cu toţii un Neemia pentru generaţiile de suflete care ne-au fost încredinţate să le slujim şi să le iubim. Să fiu un
constructor, un om care clădeşte relaţii, care zideşte, care ridică pe alţii. Pentru că, dragii mei, nu iţi trebuie diplomă ca să fii un
demolator, un om care doar îi anihilează şi îi distruge, îi sacrifică pe cei din jur doar pentru împlinirea intereselor personale, dar avem
nevoie de puterea Duhului Sfânt pentru a zidi.

PE CALEA CREDINŢEI

Ţ

Nu există persoană plină de amărăciune care îşi poate păstra amărăciunea doar pentru ea.

Când suntem ispitiţi prin descurajare trebuie să ne reamintim că ceea ce facem este mai mare decât noi înşine, decât numele noastre,
mai mare decât luptele şi conflictele noastre, decât interesele noastre. Aş vrea să vă gândiţi care a o încurajare frumoasă pe care aţi
primit-o în ultima perioadă. Iar apoi, puteţi da mai departe această încurajare.
Aş vrea să te îndemn în această săptămână, indiferent cine ai fi, un om descurajat sau încurajat să pui în practică un proiect. Să
găseşti pe cineva căzut, rănit, să găseşti pe cineva care a eşuat spiritual, să cauţi un om care are nevoie de Isus şi să te duci să îl ridici
spunându-i Evanghelia... Şi intuiţi ce se va întâmpla în viaţa voastră?...Veţi descoperi că toate acele critici, atacuri, toate acele depresii,
frici, dezamăgiri şi descurajări pe care crezi că le ai sunt aşa de mici în comparaţie cu bucuria pe care ţi-o aduce slujirea pentru
Dumnezeu şi împreună cu El. 
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Domnului Isus
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Î

nvăţătura Domnului Isus, regăsită în Evanghelii, poate fi structurată pe mai multe domenii doctrinare, unul dintre
acestea fiind alocat persoanei şi lucrării Duhului Sfânt. Focalizându-ne privirile asupra pasajului din Evanghelia
după Ioan, capitolele 14-16, constatăm că Domnul Isus vorbeşte de cinci ori despre Duhul Sfânt. În ultima noapte
petrecută cu ucenicii, înainte de arestarea şi răstignirea Sa, Domnul alocă un spaţiu important prezentării Duhului
Sfânt pentru că Acesta urma să vină după El. Domnul Isus urma să plece din lumea aceasta fizică, iar Duhul Sfânt
urma să coboare în credincioşi.
Această discuţie, redată doar de Ioan, poate fi structurată tematic, dându-ne o imagine substanţială a persoanei şi
lucrării Duhului Sfânt:
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1. Originea Duhului Sfânt

3. Identitatea Duhului Sfânt

orbind despre originea Duhului Sfânt, în
creştinismul tradiţional există o veche şi amplă
dezbatere dacă El a venit de la Tatăl sau de la Fiul.
Numită doctrina filioque, aceasta a fost şi una
dintre cauzele Marii Schisme (1054) dintre Biserica Apuseană
(catolică) şi cea Răsăriteană (ortodoxă). Pe de o parte,
teologii catolici susţin că Duhul Sfânt vine şi de la Tatăl şi de
la Fiul, în timp ce, de cealaltă parte, cei ortodocşi susţin că El
vine doar de la Tatăl.

ine este Duhul Sfânt? Poate fi o întrebare ce se
naşte în minţile unora sau altora. Domnul Isus are
răspunsul. În pasajele studiate, foloseşte trei nume
pentru aceeaşi Persoană. De cinci ori Îl numeşte
Mângâietorul (14:16, 26; 15:26; 16:7, 13), de trei ori Îl numeşte
Duhul Adevărului (14;17, 15:26, 16:13), şi o dată Îi spune Duhul
Sfânt (14:26).

V

Privind la învăţătura Domnului Isus, lucrurile se limpezesc şi
devin foarte clare. Domnul foloseşte trei afirmaţii. O dată,
Duhul este trimis de Tatăl: „Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe
care-L va trimite Tatăl în Numele Meu (14:24)”. Deşi este inclus
în acest proces (în Numele Meu), pune accentul pe faptul că
Tatăl este Cel ce trimite. Apoi, Duhul este trimis de Fiul:
„dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă
duc, vi-L voi trimite (16:7)”. Apare un condiţional aici (dacă), ce
afirmă că Duhul Sfânt este trimis de Cel care se duce înapoi
la Tatăl, şi acesta este Domnul Isus.

2. Natura Duhului Sfânt

Î

n privinţa naturii Duhului Sfânt, şi aici avem de-a face cu
abateri de la adevărul Sfintei Scripturi, cu erezii mai vechi
sau mai noi. De exemplu, martorii lui Iehova susţin că
este „puterea lui Dumnezeu în acţiune, forţa Sa activă”.

Împotriva ereziilor nu poţi lupta decât cu adevărul Scripturii.
Astfel că Domnul Isus ne spune că Duhul Sfânt are natură
ca a Sa: „Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor
(14:16)”. Un „alt Mângâietor” înseamnă unul asemenea Lui,
unul la fel ca El, cu aceeaşi natură ca a Sa. În acelaşi timp, El
are natură şi ca a Tatălui: „Duhul adevărului, care purcede de la
Tatăl (15:26)”. El provine de la Tatăl, cu aceeaşi natură ca a
Tatălui. Iar Tatăl şi Fiul au natură identică: „Eu sunt în Tatăl, şi
Tatăl este în Mine...Tatăl... locuieşte în Mine (14:10-11)”.
Deci, dacă Tatăl şi Fiul au aceeaşi natură, iar Duhul Sfânt are
aceeaşi natură şi cu Tatăl şi cu Fiul, înţelegem clar că Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt sunt coegali, coeterni şi cosubstanţiali.
Este acelaşi Dumnezeu în trei Persoane distincte, cu aceeaşi
natură şi esenţă.

El este Mângâietorul care mângâie, care locuieşte în noi şi ne
îndrumă, ne alină, ne călăuzeşte, ne descoperă Cuvântul Lui. El
este Mângâietorul care mijloceşte pentru noi (Romani 8:2627). El este Apărătorul nostru şi Avocatul nostru înaintea lui
Dumnezeu.
El este Duhul Adevărului care întotdeauna spune adevărul.
Duhul Sfânt nu minte, nu înşeală, nu trădează, nu dezamăgeşte.
Toate acţiunile Sale sunt bazate pe adevăr şi se trăiesc în
adevăr.
El este Duhul Sfânt, pentru că acolo unde este prezenţa Lui
acolo este sfinţenie. Locuieşte în credincios şi-l sfinţeşte, îl
pune deoparte pentru Dumnezeu.

4. Lucrarea Duhului Sfânt

D

uhul Sfânt nu este static, El este la lucru în lume
şi în Biserică. Lucrarea Lui se poate împărţi în
raport cu două categorii de oameni: credincioşi şi
necredincioşi.

În credincios, El întâi locuieşte: „...El vă va da un alt Mângâietor,
care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care
lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar
voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. (14:16-17)”.
Dacă în Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea peste o anumită
persoană, pentru o anumită lucrare specifică şi o anumită
perioadă de timp, de la coborârea Sa, în ziua Cincizecimii,
El vine şi locuieşte deplin şi permanent în credincios. El nu
vine şi pleacă, El vine şi rămâne pentru totdeauna. Rămâne în
credincios, locuieşte în credincios şi-L umple de puterea şi
prezenţa Sa. Şi nu doar că locuieşte în credincios, dar este şi
cunoscut de acesta. Lumea nu-L cunoaşte, dar ai Săi Îl cunosc.
După ce locuieşte, El instruieşte: „Dar Mângâietorul, adică
Duhul Sfânt... vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte
de tot ce v-am spus Eu. (14:26)”. Duhul Sfânt este cel mai bun
pedagog al credinciosului: „Cât despre voi, ungerea pe care aţi
primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe
cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile
şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum
v-a învăţat ea. (1 Ioan 2:27)”. Unul dintre rolurile Duhului este
acela de a ne învăţa (explica) şi de a ne reaminti învăţătura
Domnului Isus. Dar acest lucru este posibil pe măsura
interesului nostru faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că
El vorbeşte astăzi prin Scriptură.

COBORÂREA DUHULUI SFÂNT

În cele din urmă, pentru a nu exista nicio confuzie, Duhul este
trimis şi de Tatăl şi de Fiul: „Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da
un alt Mângâietor (14:16)” şi „va veni Mângâietorul, pe care-L
voi trimite de la Tatăl (15:26)”. Tatăl trimite şi Fiul trimite. O
conlucrare între cele trei persoane ale Trinităţii: Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt. Pentru că Trinitatea este Una în gândire, lucrare
şi acţiune, Duhul Sfânt vine şi de la Tatăl şi de la Fiul. Trinitatea
este modelul perfect de colaborare.

C

>>
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D

upă ce instruieşte, El mărturiseşte: „Când va veni
Mângâietorul... El va mărturisi despre Mine. Şi voi, de
asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la
început. (15:26-27)”. El este Adevărul şi mărturia Lui, despre
Domnul Isus, este adevărată. Şi nu doar că El mărturiseşte pentru
Domnul Isus, dar face şi din noi mărturisitori ai Lui şi ai lucrării Sale în
viaţa noastră. El ne transformă în mărturisitori ai Domnului Isus.
Toate cele de mai sus vin şi cu călăuzirea Lui: „Când va veni
Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul;
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi
lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi
vă va descoperi.Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua
din ce este al Meu şi vă va descoperi. (16:13-15)”. Duhul Adevărului
ne va „călăuzi în tot adevărul” şi ne va „descoperi” planul şi voia
lui Dumnezeu cu viaţa noastră. Duhul Sfânt ne oferă descoperiri
din Cuvânt şi ne călăuzeşte în umblarea prin credinţă în adevăr. El
proslăveşte pe Domnul Isus, şi o face şi prin vieţile şi slujirea noastră.

COBORÂREA DUHULUI SFÂNT

În ceea ce-l priveşte pe cel necredincios, El dovedeşte şi convinge:
„Şi când va veni 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.
(16:8-11)”. Duhul Sfânt dovedeşte lumea vinovată în trei privinţe:
păcatul dat de faptul că lumea stă în necredinţă, neprihănirea dovedită
prin înălţarea Domnului Isus şi judecata prin dreptatea lui Dumnezeu.
La Cincizecime, Duhul Sfânt a arătat toate aceste stări: neprihănirea
Domnului Isus, necredinţa oamenilor şi judecarea diavolului. El nu
doar că demonstrează şi demască starea lumii, dar şi pe a fiecăruia
în parte, prin convingerea că suntem păcătoşi şi avem nevoie de
Dumnezeu şi de iertarea Lui. Iar, din starea aceasta de convingere, ne
aduce la Domnul Isus, ca unica soluţie de împăcare cu Dumnezeu.
După ce ne convinge de păcat şi ne aduce la împăcarea cu Dumnezeu,
prin credinţa în Domnul Isus Cristos, Duhul Sfânt locuieşte în noi şi
lucrează prin noi. Iar când El locuieşte în noi, ne aduce în părtăşia şi cu
Tatăl şi cu Fiul (1 Ioan 1:3). El este Cel ce echipează şi împuterniceşte
pe credincios pentru lucrarea de slujire a lui Dumnezeu (1 Corinteni
12:1-31).
***

Î

n Vechiul Testament vedem lucrarea activă a Tatălui, implicarea
Lui în viaţa şi istoria poporului Israel, dar vedem şi Duhul lui
Dumnezeu şi Îngerul Domnului (Domnul Isus). În Evanghelii Îl
vedem desluşit pe Dumnezeu Tatăl şi pe Duhul Sfânt lucrând
prin Domnul Isus. Iar în Biserică, Tatăl şi Fiul lucrează prin Duhului
Sfânt. În Vechiul Testament, Dumnezeu Tatăl vorbeşte despre
Fiul, Îl prezintă şi-I anunţă venirea. Aproape de plecarea Sa din
lume, Domnul Isus vorbeşte, în Evanghelii, despre Duhul Sfânt,
prezentându-L şi anunţându-I venirea. Iar Duhul Sfânt, în Biserică,
vorbeşte şi despre Tatăl şi despre Fiul. El îndreaptă toată atenţia şi
închinarea spre celelalte două Persoane ale Trinităţii, Tatăl şi Fiul, şi
nu opreşte nimic pentru Sine.
Duhul Sfânt este partea Trinităţii, ce a coborât la noi şi ne-a adus şi
pe Tatăl şi pe Fiul în noi (Ioan 14:23), pentru că acolo unde este o
persoană a Trinităţii sunt şi celelalte două. Şi odată ce locuieşte în noi,
Dumnezeu lucrează în noi şi prin noi.
Avem Duhul Sfânt, am fost botezaţi (1 Corinteni 12:13) şi sigilaţi
(Efeseni 1:13) de El pentru veşnicie! Ce mare har! 
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Trei provocări
pentru
Biserica locală
partea I

F

iecare secol a fost caracterizat de multe evenimente
care au avut efect în secolele următoare. De
exemplu, secolul al VI-lea î.H. este amintit datorită
înălţării lui Alexandru cel Mare şi expansiunii rapide
a Imperiului macedonean. Secolul al VII-lea d.H. este
memorabil datorită apariţiei şi răspândirii în lume a religiei
musulmane. În secolul al XV-lea au avut loc în acelaşi timp
două evenimente: descoperirea Americii şi invenţia lui
Gutenberg-tiparniţa. În secolul al XX-lea, au fost multe
descoperiri în domeniul medical (în primul rând ADN),
în domeniul ştiinţific - inventarea computerului, câteva
misiuni pe lună şi aşa mai departe.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în domeniul teologic. Secolul
al IV-lea, a fost caracterizat de primele două Concilii
Ecumenice. Secolul al XVI-lea, este reprezentativ datorită
Reformei, care se întoarce la temelia credinţei creştine:
„verbum basis est” (Cuvântul este singura temelie), urmat
de câteva sola: Scriptura, Graţia, Fide, solus Christus, soli
Deo Gloria. Secolul al XX-lea, aşa cum spune J.M. Nicole este secolul Bisericii.
După o perioadă care a urmat după primul război mondial,
Karl Bart afirmă: „S-a tot vorbit mult mai mult despre
Biserică în perioada de 30 de ani care a urmat după primul
război mondial, decât în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea la
un loc.
Iar secolul al XXI-lea chiar de la început, se pare că merge
pe urmele secolului anterior. Multe conferinţe, multe
întâlniri, sunt organizate şi cărţi scrise despre acest subiect.
Mai ales putem vedea în întreaga lume, un nou interes
biblic pentru Biserica locală. Nu este la întâmplare faptul
că această conferinţă se raportează la această temă atât de
importantă şi de vitală.
Domnul Isus în două ocazii a vorbit despre Biserică şi a
folosit acest cuvânt: prima dată El s-a referit la Biserica
universală (Matei 16:18), iar a doua oară a avut-o în vedere
pe cea locală (Matei 18:17 de două ori.) El este interesat
de ultima (să spunem Bisericile locale), deşi El continuă
„să-şi ridice Biserica locală” Trupul Său, un organism foarte
special. Având în vedere acest lucru, cred că sunt cel puţin
trei provocări la care ar trebui să ne uităm cu atenţie azi şi
care fără îndoială sunt extrem de importante.

I. Provocarea
pentru cei în
vârstă sau pentru
lideri (menţionând
aici doar acest
tip de conducere,
nu şi pe cea de
organizaţii)

C

ursul istoriei biblice fără
a o menţiona pe cea laică
este bogată în exemple care
accentuează importanţa
crucială a unei conduceri puternice şi
active. Putem observa aceasta în câteva
circumstanţe care sunt descrise de
exemplu în cărţile Exod, Judecători,
şi Împăraţi. Astăzi Bisericile locale au
nevoie de lideri mai mult decât era
nevoie în Vechiul Testament.

Cât despre importanţa structurii
şi organizării, bine a spus Lightfoot:
„Aparent o societate umană poate
rămâne unită fără oameni care să nu fie
respectaţi şi fără o instituţie. Iar Biserica
lui Hristos nu este departe de această
lege universală”.
Lunile trecute am fost rugat să dau
câteva sfaturi pentru a ajuta câteva
Biserici Frăţeşti, care aveau probleme.
De ce aveau ele probleme? În orice
caz erau în situaţia aceasta din cauza
unor probleme raportate în conducere.
În unele cazuri, liderii s-au arătat a
fi dictatori în gândirea, atitudinea şi

De aceea vreau să accentuez aici,
câteva aspecte pe care le definesc
ca fiind „cruciale”, în special pentru
Bisericile noastre Frăţeşti, unde uneori
conducerea este înţeleasă greşit.
Motivele sunt variate, unele dintre ele
religioase, altele sociale sau politice, etc.
De exemplu, în Europa, America
Centrală, de Sud şi Latină unde catolicii
romani sunt o entitate religioasă
răspândită, Cultul Creştin după
Evanghelie a arătat o anumită rezistenţă
în a recunoaşte oficial un grup al celor
în vârstă şi aceasta datorită reacţiei faţă
de sistemul de piramidă care, apropo,
aşa cum ne învaţă istoria a fost copiat
după sistemul Imperiului Roman.
Oricum, în câteva ţări vestice încă
există această problemă şi aceasta din
cauza tradiţiei Darbyste. În alte ţări,
modelul „democratic” a fost acceptat,
în timp ce în altele există ori o anarhie
totală ca reacţie la contextul lor social
şi politic, ori un tip de conducere
dictatorial ca o moştenire. Este inutil să
mai spun că toate acestea sunt sisteme
de conducere greşite. La această
propunere sunt complet de acord cu
analizele făcute de John MacArthur:
„Bisericile pot înfrunta orice problemă
cu excepţia conducerii greşite”.
Din timpul apostolilor calea cea mai
sigură de a evita dezvoltarea unei
puteri ierarhice într-o Biserică locală
a fost: existenţa unei conduceri
pluraliste, adică o pluralitate de lideri.
Dar acest gen de conducere nu
exclude o varietate de lucrări care îi
pot caracteriza pe cei în vârstă şi nu
exclude conceptul de conducător/
pastor (pastor – adică având un dar
spiritual şi prin urmare având un rol de
îndeplinit) primus inter pares (primul
printre egali) care nu este mai presus
de ceilalţi, dar care cooperează cu alţi
conducători, având o relaţie de egalitate
perfectă.
În orice caz, după o experienţă de 30 de
ani de lucrare, după ce am vizitat sute
de Biserici în Italia şi în străinătate, pot
spune cu smerenie împreună cu Inrig:
„Fiecare Biserică pe care am vizitat-o

şi fiecare Biserică ce a crescut într-un
mod care i-a adus glorie Domnului Isus,
are întotdeauna şi a avut conducători
spirituali şi fermi”.
A. CONDUCĂTORUL - PENTRU
ÎNTREAGA VIAŢĂ?

F

ără îndoială, una dintre
problemele majore cu care se
confruntă câteva Biserici este
menţinerea temeliei că există un
singur Dumnezeu Tată, Fiu şi Duh Sfânt
care alege şi numeşte conducătorii în
lucrare şi le dă autoritate, autoritatea
corectă, cât timp poate fi sau rămâne un
conducător în Biserica sa locală. Înainte
de a încerca să răspund la această
întrebare, este necesară o introducere.
Pentru multe persoane, a avea un
serviciu de acest gen înseamnă că au
ajuns într-o poziţie înaltă. Există oameni
care nu au putut să ajungă să aibă o
poziţie în societate sau în familia lor
şi au o dorinţă puternică de împlinire
şi cred că pot obţine această împlinire
având poziţia de conducător. „Setea
de putere” este ascunsă în sufletul
lor. Ei văd în conducere un mod
de a-i domina pe alţii. Sunt atât de
departe de învăţătura Domnului Isus,
despre adevărata importanţă şi atât
de departe de modelul Său (conform
Ioan 13: 12-16). Sunt câţiva Diotrefi
moderni (ambiţia lui este prima care
este descrisă împreună cu alte şase
afirmaţii diferite), care în loc de a arăta
autoritatea corectă, sunt autoritari, sunt
mici tirani. Ei nu aspiră la poziţia de
presbiter, ci aspiră la „a fi singurii lideri
sau a fi primii” (philoproteuon) sau „a
lua primele locuri”.
Din păcate, ei nu vor ajunge prea
departe şi nici Bisericile pe care le
conduc. Cât despre cât ar trebui să fie
mandatul unui conducător, există câteva
poziţii. Pentru câţiva, trebuie să ţină din
momentul în care au fost recunoscuţi
până la sfârşitul vieţii, nu contează dacă
sunt factori ca vârsta, sănătatea, alte
responsabilităţi sau mai rău, pierderea
uneia sau a mai multor calificări. Mă
tem că aceasta este poziţia majorităţii
Bisericilor locale din Italia şi din alte ţări.

PE CALEA CREDINŢEI

Există o boală gravă, acolo unde muşchii
mişcării nu sunt coordonaţi unul către
altul. Din păcate multe Biserici au
această boală la nivel spiritual: fiecare
face ceea ce doreşte şi aproape că
este o dezorganizare totală. Saucy a
scris: „Unii oameni sunt împotriva
oricărei organizări în Biserică, deoarece
ei cred că Biserica locală este doar
trupul spiritual al acelor membri care
sunt uniţi unul de celălalt datorită
relaţiei reciproce cu Hristos. Dar Noul
Testament arată clar că Biserica este
organizată”. Dovada acestui lucru este
dată în epistolele numite „pastorale”
care sunt bogate în instrucţiuni despre
organizare şi conducere.

comportamentul lor, iar în alte cazuri
au dat dovadă de gelozie în lucrare. Cu
siguranţă, conducerea este una dintre
problemele cheie pentru continuarea
Bisericilor locale şi pentru dezvoltarea
lor.

Alte Biserici au stabilit o vârstă limită.
Nu cred că au dreptate, în special dacă,
luăm în considerare faptul că mulţi
încep să fie lideri oficiali după 50 de
ani. Alt lucru este foarte important. >>
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Scriptura le cere tuturor liderilor
locali o serie de calificări care sunt
menţionate în 1 Timotei 3:1-7 şi Tit
1:5-9. Cele două cuvinte folosite în
acest verset sunt: „episcop”, termen
de origine ebraică şi „presbiter” luat
din greacă. Spectrul acestei poziţii este
foarte larg şi se întinde până la aspecte
personale (social, familial şi spiritual) al
celui implicat.

PE CALEA CREDINŢEI

Dacă citiţi pasajele într-un mod corect,
veţi observa că de la conducători nu se
cere decât ceea ce se cere de la fiecare
credincios (neluând în considerare
abilitatea sa de a învăţa). Mai mult
decât atât, în unele cazuri, separat
de calificările spirituale, se pare că
aceleaşi calificări au fost cerute pentru
cei care aveau rolul de lideri în viaţa
civilă greacă: lideri de lucrare, membri
ai administraţiei locale (aşa cum i-am
numi astăzi). Aceşti bărbaţi erau doar
numiţi „episcopi”: „în lumea antică,
scrie William Barclay, conducătorii
erau coloana vertebrală a fiecărei
comunităţi”.
Barclay a citat un scriitor antic, care
descrie liderul ideal în societate: „El
trebuie să fie prudent, stăpân pe sine,
temperat, muncitor, inteligent, nu iubitor
de bani, dacă este posibil să fie tată, să
ştie ceea ce spune, să aibă o reputaţie
bună”. Un episcop este episcop în
măsura în care el are calificări biblice.
Atunci când nu le mai are din diferite
motive ca, vârsta, sănătatea, etc, nu mai
există baze sau premize pentru el ca să
fie în această poziţie.
Sunt prea multe Biserici Frăţeşti care
sunt conduse de chiar fraţii noştri
scumpi, care au avut în trecut o lucrare
precisă, dar care în prezent au dificultăţi
aparente în a conduce Biserica lor din
cauza motivelor de mai sus şi care nu
ştiu cum să părăsească poziţia lor, sau
nu sunt în stare să renunţe, sau nu
doresc.
Întrebarea crucială pe care ar trebui
să şi-o pună un conducător este:
„CE VA FI CU BISERICA MEA ÎN
URMĂTOARELE DOUĂ GENERAŢII?
Punctul crucial este că, de prea multe
ori, conducătorii nu îi pregătesc sau îi
echipează pe înlocuitorii lor. Uneori
pentru că doresc să păstreze puterea,
alteori pentru că ei nu pot sau nu
doresc să-i echipeze pe alţii. Domnul
Isus i-a echipat pe ucenicii Săi, timp de
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trei ani de zile dându-le învăţătură şi un
model de viaţă cu normă întreagă, aşa
cum apostolul Pavel a fost un exemplu
în Efes. Cu siguranţă pentru apostol
pregătirea biblică şi spirituală a fost una
dintre preocupările sale principale.
B. CONDUCĂTOR - DOAR DACĂ
ARE DARUL ÎNVĂŢĂTURII?

D

esigur că episcopii ar
trebui să fie „apţi pentru
a învăţa”. Dar aceasta nu
înseamnă că doar cei care au
darul de învăţător pot fi conducători,
deoarece sunt lucrări diferite de care
se pot ocupa. În privinţa lucrării lor,
conducătorii nu ar trebui şi nu pot face
aceleaşi lucruri. „Un grup de oameni cu
daruri diferite poate face faţă lucrărilor
dificile cu mai multă eficienţă”. Sunt
câteva exemple de lucrări diferite ale
liderilor binecunoscuţi din Vechiul
Testament.
Aşa cum Engstrom a scris „Iosif este un
exemplu de lider organizator magnific.
A avut grijă de recolta Egiptului. Când
perioada foametei cumplite a venit, el
deja plănuise operaţiunea necesară”.
Moise a avut calităţi remarcabile de
conducere. Dovada este întreaga
călătorie prin deşert. Engstrom are
dreptate când spune că în Evrei 11:2429 se menţionează şase dintre ele:
„credinţă, integritate, viziune, decizie,
ascultare şi responsabilitate”
Deci, chiar dacă nu are darul de
învăţător, un conducător poate îndeplini
lucrări variate.
C. CONDUCĂTORUL - PRIMUS
INTER PARES? (PRIMUL
PRINTRE EGALI?)

S

criptura accentuează conducerea
pluralistă (au existat patru
forme de conducere în Biserică
de-a lungul secolelor: modelul
episcopal, presbiterian, congregaţional şi
pastoral). La acest punct se ridică două
întrebări. Cum poate fi considerată
lucrarea unui conducător/pastor? Apoi,
este posibil să se justifice prezenţa,
unuia sau a mai multor conducători/
pastori, care lucrează cu normă întreagă
în Biserica locală? Doar sunt domenii
de responsabilităţi diferite aşa cum este
cazul apostolilor.

La începutul cărţii Faptele Apostolilor,
vedem faptul că Petru, Iacov şi Ioan au
avut un rol proeminent de conducere
în dezvoltarea Bisericii, comparativ cu
ceilalţi apostoli. Acesta este motivul
pentru care Satan a atacat în mod direct
Biserica din Ierusalim când ei au fost
întemniţaţi şi Iacov omorât. El a ştiut şi
ştie că, atunci când cei din conducere
sunt doborâţi, Biserica suferă mult.
Deci, nu vedem în Scriptură că un
lider proeminent înseamnă că el este
deasupra tuturor. Liderul înzestrat
nu va deveni un Diotref pentru că,
conducerea nu înseamnă dominare.
Ideea de a avea un conducător/pastor
care lucrează cu normă întreagă, sprijinit
financiar de către Biserica locală, este
biblică (de asemenea, Pavel a menţionat
în scrierile sale către Timotei) şi dacă
în fiecare Biserică de-a noastră ar fi
cel puţin un conducător care ar avea
această atitudine, ar fi o extindere mare
a lucrării. Avantajele ar fi enorme.Voi
sugera doar două dintre ele:
•

conducătorul/pastorul ar avea la
dispoziţie mai mult timp pentru a-şi
pregăti mai bine mesajul, a-i vizita
pe cei bolnavi, pe cei în vârstă, pe
cei care au probleme materiale şi
spirituale.

•

conducătorul/pastorul ar avea
posibilitatea de a coordona
diferite activităţi ale Bisericii locale.
Lucrarea impune aceste două
posibilităţi şi meditaţie multă, prin
urmare este nevoie de mult timp.

Spunând că este nevoie de acest lucru,
este necesar să menţionez trei pericole
posibile, dacă această lucrare nu este
înfăptuită într-un mod biblic. În primul
rând, a te considera singurul monarh al
Bisericii. În al doilea rând, multe Biserici
acceptă în mijlocul lor un conducător/
pastor, fără a-l cunoaşte prea bine. În al
treilea rând, pretenţia de a face totul, de
vreme ce este ajutat de Biserică şi are
toate aptitudinile.
D. CONDUCĂTORUL – UN
VIZIONAR?

D

r. Liefeld menţionează:
Conducerii nu-i pasă de
a-şi rezerva statut quo, ci
în schimb este preocupată
de împlinirea obiectivelor biblice, acele
obiective pe care le are Dumnezeu

pentru Biserica sa. Cei care au
influenţat cel mai mult generaţiile lor
au fost oamenii cu viziune, „care au
văzut dinainte” ceea ce alţii nu erau în
stare să vadă. Într-o situaţie specială,
slujitorul lui Elisei a văzut o armată
numeroasă care înconjura Israelul, dar
Elisei i-a văzut pe îngerii Domnului. În
acest moment, pentru ochii slujitorului,
aceşti îngeri erau invizibili (2 Împăraţi
6:15-17). Unde sunt oamenii cu viziune
în Biserica noastră? Suntem mult
prea preocupaţi de a ne păstra status
quo, sau cum să evităm problemele,
dacă vrem să producem schimbări
necesare şi eficiente; adeseori uităm
cum apare Biserica în toată cartea
Faptele Apostolilor: omul este cel care
progresează.
Desigur că a fi oameni cu viziune
implică multă lucrare, înseamnă să fi
pregătit pentru a produce schimbări,
fiind înrădăcinaţi în Cuvânt:
implică provocarea Bisericii la
lărgire, la misiune

•

implică încurajarea tinerilor să aibă
contact cu generaţia lor într-un
mod eficient

•

implică motivarea Bisericii de a da
şi a încuraja bărbaţii cei mai buni
la o lucrare cu normă întreagă
în Bisericile noastre locale, în
alte zone ale ţării noastre sau în
străinătate.

Biserica din Antiohia nu i-a păstrat
pentru ea pe oamenii cei mai buni:
Barnaba şi Saul. Un conducător
cu viziune se concentrează asupra
posibilităţilor, nu asupra problemelor.
El nu trăieşte în trecut chiar dacă este
unul glorios, ci trăieşte în prezent şi
viitor. Este optimist fiindcă el se sprijină
pe intervenţia supranaturală a lui
Dumnezeu.
Un lider vizionar este unul care ia
iniţiativa, îşi stabileşte obiective clare,
face planuri sub călăuzirea Duhului
Sfânt, organizează şi conduce lucrarea în
etapele diferite.

F

ondatorii Bisericilor Frăţeşti erau
oameni educaţi şi echipaţi din
punct de vedere teologic. Din
păcate generaţiile următoare
au diminuat deseori educaţia de elită,
având consecinţe negative. Trăim într-o
perioadă în care pregătirea şi educaţia
sunt vitale. De exemplu, liderul Bisericii
ar trebui să fie bine echipat şi înainte
de toate el va fi un om „al Cuvântului”.
Pavel l-a sfătuit pe Timotei să continue
ceea ce a învăţat.
În primul rând, conducătorul ar trebui
să fie un cititor de cărţi bune (2 Timotei
4:13), ar trebui să aibă orizonturi
deschise şi să fie la curent cu tot.
Chiar dacă nu sunt de acord cu toate
concepţiile teologice ale lui Karl Barth,
sunt de acord când afirmă că liderii „ar
trebui să aibă Cuvântul lui Dumnezeu
într-o mână, iar în cealaltă mână ziarul”.
Francis Bacon avea dreptate când spunea:
„Cititul îl face pe om complet”.
William Tyndale, înainte de martirajul
său în anul 1536, i-a scris guvernatorului
şi a cerut să-i fie trimise câteva dintre
bunurile sale: Biblia în limba ebraică,
gramatica limbii ebraice, pentru a studia.
John Wesley este cunoscut pentru
pasiunea pe care o avea pentru citit şi
mai mult decât atât, făcea acest lucru
când călărea. Le spunea predicatorilor
tineri: „ori citesc, ori părăsesc lucrarea”.
Şi Charles Haddon Spurgeon îşi sfătuia
astfel studenţii: „să cunoaşteţi cărţile
pe care le aveţi. Citiţi-le, rumegaţile şi mâncaţi-le”. Învăţătură puţină şi
mândrie multă vin dintr-o citire pripită”.
Conducătorul care doreşte să crească
spiritual şi intelectual întotdeauna îşi va
citi cărţile.

„Îmi doresc să mă fi rugat mai mult, chiar
dacă aceasta ar fi însemnat să fi lucrat
mai puţin, din toată inima îmi doresc să
mă fi rugat mai bine”.
Pentru multe persoane, îndatoririle
numeroase sunt un motiv de a petrece
un timp mai scurt în rugăciune. Pentru
Martin Luther, responsabilităţile mai
multe erau un motiv convingător pentru
a petrece mai mult timp în rugăciune.
Când cineva îl întreba despre planurile
lui pentru a doua zi, el spunea: „lucru,
lucru de dimineaţă până seara, de fapt
am atâtea de făcut, încât mă voi ruga
primele trei ore”. Ar putea oare aceasta
să fie motivul care explică de ce atât de
mulţi lideri eşuează în lucrarea lor de
conducere în Bisericile locale? Edward
McKendrie Bounds, autorul unei cărţi
minunate despre rugăciune scrie: „Ceea
ce este necesar pentru Bisericile de azi
sunt oamenii puternici în rugăciune şi
nu o tehnologie mai bună sau metode
mai bune. Duhul Sfânt nu lucrează prin
metode noi, ci prin oameni. Oameni ai
rugăciunii”. 
(va urma)

*Articol preluat din revista „Calea
Credinţei”, nr. 327 din 2003. Mesajul
a fost prezentat în cadrul Conferinţei
Mondiale a Adunărilor Frăţeşti (IBCM),
Şelimbăr - Sibiu, din anul 2003.
Fratele Fares Marzone este Preşedintele
Comitetului de Organizare al IBCM.
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•

E. CONDUCĂTORUL - UN
BĂRBAT BINE ECHIPAT?

În al doilea rând, el va fi un om al
rugăciunii. Samuel Chadwick, mare
predicator metodist, directorul
Colegiului Cliff, a spus cândva: „Doar
îngrijorarea celui rău îi împiedică pe
credincioşi să se roage. El nu se teme
de studiu şi lucrarea fără rugăciune. El
râde de munca noastră, îşi bate joc de
înţelepciunea noastră, dar tremură când
ne rugăm”. La sfârşitul vieţii lui a spus:
>>
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fericire
F

ericire! Parcă ne temem să folosim cuvântul şi dacă
cineva ne întreabă direct: eşti fericită? ne uităm
surprinse, ezităm o clipă şi spunem da... că doar nu voi
spune nu. Să creadă cineva ceva rău despre mine!?...
Dacă scriem o felicitare de ziua cuiva, urările de fericire ni se
par prea banale. Şi totuşi este atâta lume nefericită şi atâta
căutare după fericire... Şi atâtea soluţii false!
Ni se oferă diverse soluţii şi slogane false pentru obţinerea
fericirii:
•

Puterea magică a gândului – ni se oferă metode practice,
nu promisiuni deşarte. Idei şi tehnici atât de originale
încât autorul a trebuit sa creeze un vocabular nou.

•

Să câştigaţi mai mulţi bani, să obţineţi o mai mare fericire
şi pace sufletească.

•

Reţeta pentru fericire: 10 reguli pentru fericire! Fericire
rapid şi acum!

•

Institutul Fericirii şi multe altele...

Nu trebuie să iei în seamă tot ceea ce spun oamenii despre
tine! Ca sfaturi practice, am putea sugera să zâmbeşti şi să
te bucuri mai mult! Să citeşti mai multe cărţi decât ai citit
luna trecută! Cititul este o experienţă unică şi, de multe ori,
terapia prin lectură a fost decisivă în urcuşul către o viaţă
presărată cu momente de fericire!
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Însă, dincolo de toate aceste soluţii artificiale, ne punem
întrebarea: ce este adevărata fericire? Este fericirea doar
o destinaţie, un paradis imaginar care ne ajută să uităm
problemele şi greutăţile fiecărei zile sau poate fi fericirea un
mod de viaţă?
Dumnezeu ne binecuvântează, în viaţa noastră pe Pământ, cu
multe motive de fericire:
FERICIRE ÎN URMA UNOR EVENIMENTE
SPECIALE
În cartea Estera, în capitolul 8, versetul 16, observăm că
pentru iudei, în urma eliberării dintr-un mare necaz nu era
decât fericire şi bucurie, veselie şi slavă aduse lui Dumnezeu!
FERICIRE PENTRU BUNURILE MATERIALE
„Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi...” (Iov
5:24). „Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce şi să
bea şi să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala
lui! Dar am văzut că şi aceasta vine din mâna lui Dumnezeu.”
(Eclesiastul 2:24) Tot ce avem nu este prin puterea noastră,
ci este un dar de la Dumnezeu. Bucuria este cea mai simplă
formă de mulţumire. De exemplu, când pregătesc meniul
pentru familie pot face asta din datorie sau cu bucurie, chiar
dacă trebuie să găsesc cinci denumiri la aceeaşi cartofi pentru
că asta este ceea ce am săptămâna aceasta.

FERICIRE ÎN FAMILIE
„Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe
care-l capătă de la Domnul” (Prov. 18:22). „Fiii ei se scoală şi o
numesc fericită; bărbatul ei îi aduce laude…” spune Solomon. Eu
însămi, ca soţie, sunt o sursă de fericire?
FERICIRE ÎN RELAŢIILE SOCIALE
„Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă
Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de
fericirea ei!” (Ieremia 29:7). Dumnezeu ne cheamă să fim
lumină şi sare acolo unde trăim; iar noi, femeile, putem fi
fericite şi o sursă de fericire pentru cei din jurul nostru!
DAR fericirea mea, fericirea ta, în primul rând este dată de
Dumnezeu, de relaţia personală pe care o avem cu EL. Dacă
Dumnezeu ne binecuvântează cu toate lucrurile pământeşti
care aduc fericire în viaţa noastră, este foarte bine. Dar cel
mai important lucru este relaţia noastră cu EL.
ADEVĂRATA FERICIRE ÎNSEAMNĂ ÎNCREDERE
ÎN DUMNEZEU!
„Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, si cine se
încrede în Domnul este fericit” (Proverbe 16:20). Câte dintre
noi putem spune ca psalmistul: „Eu zic Domnului: «Tu eşti
Domnul meu,Tu eşti singura mea fericire!»” (Psalmul 16:2)?
Fericirea bazată pe relaţia mea personală cu Dumnezeu nu
depinde de împrejurări. „În ziua fericirii, fii fericit şi în ziua
nenorocirii, gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una şi pe
cealaltă”, ni se spune în Proverbe 17:17.

„Prin 2012 mă sună la telefon Cristi Ţepeş. Era o oră târzie
din noapte, dar acesta mi-a spus că abia se întorsese de la
Iaşi, unde luase un interviu domnului Academician Alexandru
Zub şi că trebuia să-mi comunice ceva foarte important în
legătură cu acel interviu. În decursul interviului, Cristi Ţepeş
l-a întrebat care a fost evenimentul din perioada detenţiei
care l-a impresionat cel mai tare. Domnul academician i-a
relatat că la închisoarea din Gherla a întâlnit pe cel mai fericit
deţinut politic dintre toţi cei pe care i-a cunoscut în perioada
detenţiei. La întrebarea lui Cristi Ţepeş referitoare la cine era
vorba, domnul academician Alexandru Zub i-a mărturisit că
a fost vorba despre profesorul Vasile Moisescu din Arad: «Îi
păstrez încă în minte, în inimă, în suflet, chipul calm şi luminos
pe care i l-am sesizat din capul locului, atunci, cu bucuria de
a împărtăşi valori afine, valori perene, acolo unde se instalase
parcă pentru totdeauna foamea, frigul şi frica, triada mereu
evocată de supravieţuitorii universului carceral, însă pe care
profesorul Moisescu părea să o ignore cu totul. Nu era puţin
lucru, atunci şi acolo, nu e puţin nicicând şi niciunde. Credinţa
l-a ajutat să depăşească marile inconveniente, cultura i-a
nutrit elanul cognitiv şi dialogic. Cei din jur, printre care am
avut bucuria să fiu, o clipă, i-au simţit iradierea luminoasă»”.
Iradiere luminoasă în carceră!

„Ni s-a dat câte o bucată de săpun, cenuşie ca piatra.
Pe el erau gravate literele «RJF». M-am uitat la el ciudat,
încercând să ghicesc ce ar putea însemna aceste iniţiale. Mai
tâziu am aflat cu groază că aceste litere însemnau «Reines
Juddishes Fett» - grăsime pur evreiască. Ceea ce ţineam în
mâini era săpun făcut din trupurile evreilor gazaţi. Un Capo
ce îmi vorbea uneori intră în blocul nostru şi mă căută:
«Aşadar, ai scăpat de selecţie! Nu-i de mirare! Cuptoarele
merg prea încet. Sunt prea mulţi oameni. Ieri a sosit un nou
transport. Nu mai era loc pentru ei. Au fost scoşi la câmp
şi împuşcaţi.» Capo îmi povestea astfel de lucruri pentru că
vedea că eu am pace. Ştiam că mă aflu acolo unde Domnul
m-a trimis, conform voii Lui.”
Fericirea bazată pe relaţia mea cu Domnul, pe încrederea mea
în Domnul, înseamnă transformare după chipul lui Hristos
în mine, înseamnă roada Duhului, o stare de pace care nu
depinde de împrejurări: „O! de ai fi luat aminte la poruncile
Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca
valurile mării.” (Isaia 48:18).
Fericirea adevărată înseamnă eliberarea de frică, putere şi
teamă doar de Dumnezeu; acea teamă să nu facem ceva
rău, dorinţa de a face ce îi place Lui. Fericirea mea ca soţie
şi mamă creştină se răsfrânge şi asupra copiilor mei. „Le voi
da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre
fericirea lor şi a copiilor lor după ei” (Ieremia 32:39).
Fericirea poate fi o stare de mulţumire intensă şi totală
în urma unor evenimente speciale, fericire în familie ca
soţie şi ca mamă, fericire în ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu
ca avuţie, dar adevărata fericire este să poţi spune lui
Dumnezeu: „Doamne, Tu eşti Domnul meu, eşti Stăpânul vieţii
mele, eşti singura mea fericire!”

Hoţi ai fericirii

D

ar la fel cum se întâmplă cu orice lucru valoros,
şi în cazul fericirii vin hoţii! Şi psalmul 73 ne
descoperă pe câţiva dintre aceşti hoţi:
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Un prieten bun, domnul Cristian Moisescu, mi-a povestit ceva
despre tatăl său, un om pe care l-am admirat deosebit pentru
permanenta lui fericire:

Î

n cartea sa „Călătoria în contra curentului”, Rose
Warmer spune:

COMPARAŢIA, INVIDIA, ESTIMAREA
SUBIECTIVA, NEMULŢUMIREA.
„Da, bun este Dumnezeu, cu cei cu inima curată. Totuşi, era
să mi se îndoaie piciorul şi era să-mi alunece paşii! Căci
mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea
celor răi… Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc
bogăţiile.” (Ps. 73: 3, 12)
DESCURAJAREA
„Degeaba, deci, mi-am curăţat eu inima şi mi-am spălat
mâinile în nevinovăţie: căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate
dimineţile sunt pedepsit.” (Ps. 73:13, 14)
>>
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COMPROMISUL
„Dacă aş zice: «Vreau să vorbesc ca ei», iată că n-aş fi
credincios neamului copiilor Tăi.” (Ps. 73:15)
LIBERTATEA GÂNDURILOR
„M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică
mi-a fost truda.” (Ps. 73:16)
Nu degeaba ne îndeamnă Biblia ca orice gând să îl facem
rob ascultării de Hristos. Nu e prea de tot? În călătorie,
folosesc GPS-ul. Pun adresa şi ascult cuminte, la dreapta, la
stânga, înainte etc. Ce bine este să fii îndrumat. Cineva mi-a
urat: „vezi şi de GPS-ul spiritual, să-l ai tot timpul pornit!”
Dumnezeu nu ne promite că vom înţelege tot. „Lucrurile
ascunse sunt ale lui Dumnezeu, dar cele descoperite sunt ale
noastre şi ale copiilor noştri.” (Deut. 29:29)
În Psalmul 73 găsim câteva îndrumări pentru a avea fericirea
ca dar din partea lui Dumnezeu:
ÎNCREDE-TE ÎN DOMNUL
„Da, bun este Dumnezeu...., cu cei cu inima curată.” (Ps. 73:1).
În primul rând, împacă-te cu Dumnezeu, ca să ai fericire. Nu
trăi ca şi cum EL nu ar exista.
CAUTĂ LUCRURILE LUI DUMNEZEU
„Până ce am intrat în Locaşul sfânt al lui Dumnezeu şi am luat
seama.” (Ps. 73:17). Preţuieşte compania celor credincioşi.
Caută să faci parte dintr-o biserică locală şi ia aminte la ce se
întâmplă acolo.

RUBRICA SURORILOR

DOMNUL ESTE ÎNTOTDEAUNA CU NOI
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DOMNUL NE POARTĂ DE GRIJĂ
DOMNUL NE ÎNDRUMĂ CU SFATUL LUI
DOMNUL NE VA PRIMI ÎN SLAVA LUI
„Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna
dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în
slavă.” (Ps. 73:23, 24).
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C

e privilegii extraordinare! Nu putem spune decât
atât: „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă
apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl
fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate
lucrările Tale.” (Ps. 73:28). Care sunt poveştile noastre? Ce
avem de spus despre modul în care Dumnezeu a lucrat şi
lucrează în viaţa noastră?
Credeţi că Dumnezeu nu doreşte ca oamenii să fie fericiţi?
Sigur că El doreşte! El şi-a arătat dragostea Sa şi dorinţa Sa
de a ne oferi fericire, pace, iertare, prin moartea singurului
Său Fiu Isus Hristos şi cei care cred în El să aibă parte de
viaţă veşnică, de fericire, de bucurie în fiecare zi (Ioan 3:16)!
Din dragoste pentru mine şi pentru tine a făcut-o. „Totuşi,
măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruie multă
vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de
Dumnezeu şi au frică de El” (Eclesiastul 8:12).
Cei ce au frică de Domnul au parte de fericire. Să-ţi fie frică
de Domnul este să-ţi fie frică să păcătuieşti, să-ţi fie teamă
să-L superi prin purtarea ta, ştiind că El cunoaşte toate
lucrurile. Descoperă acele lucruri care îţi fură din fericirea
ta şi nu-ţi permit să fii fericită, caută şi fă acele lucruri care
îţi aduc fericirea în viaţă… Iubeşte, dăruieşte, preţuieşte…
Caută să fii plăcută înaintea lui Dumnezeu şi caută să faci voia
Lui!
Alege viaţa cu Dumnezeu! Alege să citeşti Biblia! Alege
rugăciunea! Căci doar Dumnezeu este Cel ce dă sens vieţii
tale, doar El este Acela care îţi dă adevărata fericire şi nimeni
altul! Acceptă-L pe El în inima ta, lasă-te transformată de El,
trăieşte fiecare zi împreună cu El şi Dumnezeu să mă ajute şi
să ne ajute la aceasta. 

MASA DOMNULUI
„De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat
de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea
aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă
nu deosebeşte trupul Domnului”. (1 Corinteni 11:27-29).

D

uminică de duminică, credincioşii care participă la Masa Domnului, aud aceste îndemnuri, ce străpung
inima fiecăruia „va fi vinovat”! Eşti prezent la acest eveniment săptămână de săptămână, conştient că
Domnul Isus a ridicat vina păcatului. Şi duminică de duminică auzi din nou şi din nou „atenţie, poţi să
fii vinovat”! Ce transmite această serioasă avertizare? Ce trebuie să fac ca să nu fiu vinovat? Ce faptă,
gând, atitudine, poate să mă transforme atât de mult încât „oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul
Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului”? (1 Corinteni 11: 27)
În Corint, viaţa păcătoasă, mândria, egoismul, dezbinările au adus judecata Domnului prin neputinţe, boli, moarte
spirituală. De aceea, întrebarea, „ce să fac să fiu vrednic de a participa la Masa Domnului?” este extrem de
importantă.
În continuare, câteva gânduri pentru a înţelege mai adâncă a îndrumărilor Sfintei Scripturi în acest aspect:
Cercetează-te cu atenţie pentru tine însuţi, nu pentru alţii. Masa Domnului este un timp special de cercetare a
propriei inimi în lumina Cuvântului, sub aspectul cugetului - locul tainic al făuririi gândurilor „Dacă aş fi cugetat
lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul” (Psalmul 66:18). Sunt clipe când, parcă auzind
ciocanele bătând cuie în mâna Domnului Isus ce moare în locul tău, tu laşi ca gânduri păcătoase să rămână în
adâncul cugetului, fără să fi fost mărturisite până atunci. Este ca şi cum ţi-ai ţintui singur prin cuiele nemărturisirii,
păcate ascunse de pereţii inimii. Pocăieşte-te şi odihneşte-te în promisiunea Domnului de iertare „Dacă zicem
că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:8-9).

C

ând mânia s-a stins, vezi dacă nu au rămas rămăşiţele ei şi anume resentimentele. Diavolul le va folosi
pentru a reaprinde focul mâniei „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia
voastră” (Efeseni 4:26), „Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu,
pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi
mulţi să fie întinaţi de ea” (Evrei 12:15).

MASA DOMNULUI

Cercetează-te cu atenţie dacă mai ai ceva nerezolvat cu ceilalţi creştini sau cu oameni din lume, înainte de a
începe timpul părtăşiei la Masa Domnului „lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te
cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul” (Matei 5:24).

Dacă nu găseşti nimic vrednic de pocăinţă în acest domeniu, dar altul sau alţii mărturisesc că au cu tine ceva, ce
trebuie să faci? Să te abţii, să rămâi acasă, să nu te vadă ceilalţi? Nu poţi ţine viaţa în „STOP” până altul / alţii, vor
dori să vă împăcaţi.
Roagă-te pentru el/ei, iar tu odihneşte-te în adevărul Domnului: „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de
voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui
Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul” (Romani 12:18-19).
Domnul îţi ştie dorinţele inimii, lasă-L pe El să lucreze mai departe.
Până la urmă, ceasul de la Masa Domnului este mărturia tăcută, dar publică a nevinovăţiei tale, prin trăirea de zi
cu zi în lumina Scripturii şi călăuzirea Duhului Sfânt.
 Virgil ACHIHAI
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Redeschidere „Betel” Stoeneşti

D

uminică, 15 aprilie 2018, a avut loc redeschiderea Bisericii Creştine după Evanghelie „Betel" din localitatea
Stoeneşti, judeţul Prahova. Alături de membrii bisericii au participat credincioşi aparţinând bisericilor din
judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Au slujit prin predicarea
Evangheliei fratele Petre Dincă - presbiter
şi primul fondator al bisericii; fr.atele Virgil
Achihai - preşedintele BCER-UBCE; fratele
Corneliu Nedelcu - preşedintele Comunităţii
Zonale Ploieşti; fratele Iosif Rădoi - presbiter
în Comunitatea Zonală Ploieşti; fratele Marian
Mateescu, fratele Emanuel Mateiu, iar prin
cântare grupul de tineri şi adolescenţi din BCE
Boldeşti Grădiştea.
A fost o zi binecuvântată aşa cum ne rugăm
Domnului să fie viaţa şi mărturia membrilor
bisericii în localitate.

 Costel MORARU

Conferinţă Jubilate Viena

P
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rin harul Domnului, Biserica Creştină după Evanghelie Sion Viena a organizat în data de 23-24 Martie 2018,
împreună cu Biserica Baptistă Bethel Viena: Conferinţa de închinare Jubilate. Tema Conferinţei a fost „Temelia
biblică a închinării”.
Au fost mai multe sesiuni în care s-au discutat următoarele subiecte:

•
•
•
•

Închinarea ca mod de viaţă;
Rolul muzicii în închinare;
Genuri muzicale creştine/necreştine;
Alegerea şi evaluarea cântărilor
pentru Biserică;
• Schimbări în structura serviciului de
închinare pentru esenţă şi creativitate;
• Principii pentru introducerea
cântărilor noi.
La această Conferinţă de închinare au fost
invitaţi fraţi din România de la Fundaţia
Jubilate: fratele Richard Mauney, Master
în pedagogia muzicii corale şi doctorat în
muzică bisericească, doctorat în muzică
bisericească la Southwestern Baptist
Theological Seminary, profesor de muzică bisericească şi închinare (Universitatea Emanuel Oradea) şi fratele Ruben
Mureşan, Master în Arta Vocală (Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti), Graduate Performance Diploma (Longy
School of Music Boston), dirijorul corului Bisericii „Betel” din Cluj-Napoca
Numai Domnul Isus poate face posibil închinarea noastră. El este Liderul nostru de închinare (Evrei 2: 12) - când zice: „Voi
vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.”
Închinarea este un angajament, un legământ, o conversaţie cu Dumnezeu în termenii propuşi de El. Audienţa închinării
noastre nu este Biserica, ci Dumnezeu. A Lui este închinarea, lauda, gloria şi cinstea în vecii vecilor. Amin.

 Marcel URSACHE
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Conferinţă regională tineret
Craiova

S

âmbătă, 05 mai 2018, în continuarea întâlnirii Comisiei Naţionale T.A.C., la Craiova a avut loc întâlnirea
tinerilor şi adolescenţilor din zona de Sud-Vest a ţării: Timişoara, Târgu Jiu, Filiaşi şi Craiova (Nr. 1, Nr. 2 şi
Ethos). Gazda conferinţei, pentru cei aproximativ 100 de participanţi, a fost Biserica Nr. 2, iar mesajele au fost
aduse de fraţii Alex Grigore (Sibiu), care a vorbit despre Şapte caracteristici ale unei slujiri credincioase (Iosua
5:13-6:27), şi Dorin Butnaru (Suceava), care
a vorbit despre Lecţii sub zidurile Ierihonului
(Iosua 5:13-15). Mesaje de salut pentru
participanţi au fost aduse de fraţii Cornel
Haureş, din partea Comisiei T.A.C., şi Daniel
Florescu, din partea Comitetului de Presbiteri
al Bisericii locale, fiind prezenţi şi fraţi din
comisia T.A.C. din Suceava, Fălticeni, Bucureşti,
Mediaş ş.a.
Mulţumim Domnului pentru timpul pe care
l-am petrecut împreună şi pentru bogăţia
Cuvântului Său, pe care vrem să-l trăim zilnic!
 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

L

a Conferinţa Regională de Tineret din data de 28 aprilie 2018, organizată la Biserica Creştină după Evanghelie
Paşcani, au participat aproape 600 de tineri din zona Moldovei: Suceava, Botoşani, Paşcani-Neamţ, Iaşi,Vaslui,
Galaţi, Bacău.

Tema conferinţei „Anatomia credinţei
- Urmăriţi sfinţenia!”, prezentată de fratele
Livius Percey, a fost de interes pentru tineri.
Programul a fost moderat de fratele Cătălin
Miron de la Suceava.
Mărturii-participanţi:
„Organizarea celor din Paşcani a fost eficientă
atât în servirea mesei, cât şi în organizarea
spaţiului. Cuvântul a fost înţeles, iar fraţii au
vorbit pe măsura aşteptărilor. Cântările au
fost bine alese şi cu mesaj bun. S-a cunoscut
implicarea celor din sală la laudă şi închinare.
Pe viitor propun să se organizeze şi o
activitate sportivă după conferinţă sau o
altceva care să permită o interacţionare mai
bună între tineri.” Simon G., Paşcani
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Conferinţă regională tineret
Paşcani

Ne-am bucurat de un timp plăcut în ceea ce priveşte Cuvântul lui Dumnezeu, dar mai mult ne-a înviorat inimile cele
două suflete care L-au primit pe Domnul în inima lor. A fost un timp binecuvântat în care aşa mulţi tineri au putut
să-L laude pe Domnul prin cântare şi închinare.
 Corneliu SOHORIANU
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Conferinţa regională a
presbiterilor şi fraţilor lucrători,
Mediaş*

S
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âmbătă, 17 martie 2018, la Biserica Creştină
după Evanghelie „Izvorul Vieţii” din Mediaş, s-a
desfăşurat Conferinţa Regională a prezbiterilor
şi fraţilor lucrători. Au participat în jur de 200 de
fraţi presbiteri şi lucrători din Regiunea Centru (zonele:
Braşov, Sibiu şi Târnave). Tema conferinţei a fost Păstorirea
bisericii locale, invitat pentru a susţine tema fiind fratele
Cătălin Miron din Suceava. Din partea conducerii BCERUBCE au participat fraţii Virgil Achihai şi Dan Mitrea,
aceştia având câte un cuvânt de salut pentru participanţi.
Este primul eveniment de acest fel organizat în cadrul
Bisericii Creştine după Evanghelie din România.
Ideea de a organiza conferinţe naţionale sau regionale ale
presbiterilor a venit de la fraţii prezbiteri din ţară, fiind
o necesitate recunoscută şi de către fraţii din Consiliul
Naţional şi de către cei din conducerea Uniunii. Dacă
la Conferinţele Naţionale organizate până acum aveau
acces doar un număr limitat de reprezentanţi zonali, la
aceste conferinţe regionale s-a dorit participarea tuturor
fraţilor presbiteri din regiune, iar pe lângă ei şi alţi fraţi
lucrători.
În toamna anului trecut, câţiva fraţi din zonele Braşov,
Târnave şi Sibiu, s-au întâlnit şi au făcut propuneri mai
concrete legate de organizarea unei conferinţe de
echipare a presbiterilor, în Regiunea Centru. Ulterior,
la începutul acestui an, comitetele zonale ale celor trei
zone s-au întrunit la Sibiu, având ca scop organizarea
Conferinţei Regionale a Presbiterilor. S-au stabilit
foarte concret: scopul conferinţei, formatul conferinţei,
cine să fie invitat ca vorbitor, cine să fie participanţii,
data şi locaţia. Iniţial s-a propus participarea tuturor
presbiterilor din cele trei zone. S‑a acceptat apoi
ideea invitării şi a fraţilor lucrători din biserici, fraţi
recomandaţi de către presbiteri.
Astfel, la data stabilită, s-au strâns la Mediaş aproximativ
200 de fraţi din regiunea Centru, care între orele 1016, s-au bucurat de o părtăşie frumoasă în rugăciune
şi Cuvânt. După un timp de rugăciune, au urmat
două sesiuni de învăţătură despre slujirea pastorală a
presbiterilor, sesiuni prezentate de către fratele Cătălin
Miron. Pe lângă învăţătura biblică despre păstorire, s-a
vorbit despre slujirea pastorală şi la modul practic,
fiind împărtăşite exemple din viaţa personală de slujire

*Vezi foto copertă
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pastorală a fratelui Miron. Mesajul a avut impact şi
credem că mulţi fraţi au fost cercetaţi şi motivaţi cu
privire la îmbunătăţirea slujirii personale de păstorire a
turmei, din poziţia de presbiteri. După masa de prânz,
a avut loc încă o sesiune, aceasta fiind o sesiune mai
largă de întrebări şi răspunsuri. Au răspuns întrebărilor
prezentate în scris, fratele Cătălin Miron şi câte un frate
reprezentant din fiecare zonă: fratele Costel Şerb (zona
Braşov), fratele Emanuel Dobrin (zona Sibiu) şi fratele
Emil Guşă (zona Târnave). Întrebările au fost de interes
general, dar au fost şi întrebări mai specifice la care se
răspunde mai greu. Fraţii desemnaţi însă au răspuns cu
înţelepciune, toţi participanţii având de câştigat şi de pe
urma acestei sesiuni.

D

in mesajul fratelui Cătălin Miron, doar câteva
spicuiri şi titluri:

Definirea slujirii pastorale
Slujirea pastorală este slujirea prin care adevărul
biblic este aplicat turmei lui Hristos, prin hrănire, consiliere,
încurajare, mustrare, empatizare, echipare, etc., sub directa
îndrumare a Duhului, prin oameni mandataţi de El, pentru
ca, în urma trăirii acestui adevăr, credincioşii să ajungă în
siguranţă în prezenţa lui Dumnezeu.
Slujirea pastorală este o chemare divină.
Chemarea este actul suveran al lui Dumnezeu, în har, prin
care anumite persoane sunt puse deoparte pentru slujirea
turmei Sale.
Am fost îndemnaţi să urmăm în păstorire Modelul Marelui
Păstor (Ioan 10: 1-16). Ni s-a mai spus despre Bazele
slujirii pastorale (Tit 1. 5-9), despre Rolul slujirii pastorale
(Ezech. 34. 3-4), Ofensiva împotriva slujirii pastorale,
Pregătirea pentru slujirea pastorală, Păstorire full time sau
voluntariat pastoral?
Toate aceste aspecte ale slujirii pastorale ale
presbiterului au fost detaliate şi explicate, cei prezenţi
adunând multe învăţături folositoare pentru slujirea lor.
Privind întreaga conferinţă în general, putem spune că a
fost o lucrare reuşită, binecuvântată de Dumnezeu şi cu
folos pentru fraţii prezenţi. Toată slava şi mulţumirea I se
cuvine lui Dumnezeu.
 Gusti ROŞIAN

GRUPUL SION ŞI PRIETENII

Î

n perioada 28 aprilie - 1 Mai 2018 s-a desfăşurat la Miceşti, judeţul Argeş, în incinta complexului Cuvântul Vieţii,
„Conferinţa de părtăşie şi închinare prin cântare, Cuvânt şi rugăciune GRUPUL SION ŞI PRIETENII”. Tema
conferinţei a fost: „Cum să ai pace în vremuri tulburi”.

Evenimentul ajuns la a 16-a ediţie, a debutat în anul 2010 în localitatea Găgeni, judeţul Prahova. A fost dorinţa
unor familii de a avea momente de închinare autentică, prin cântări vechi, moştenite de la părinţi şi bunici, pentru a
transmite şi generaţiilor viitoare aceste nesecate comori de har.
În următorii ani, dintr-un simplu
moment de părtăşie, a luat
amploare un eveniment
naţional la care au participat, de
două ori pe an, în locaţii diferite
creştini după Evanghelie, zeci de
familii: copii, părinţi, bunici, din
toată ţara şi diaspora, animaţi
de aceeaşi dorinţă de închinare
autentică prin cântare, Cuvânt
şi rugăciune.

Î

n aceste vremuri de izolare
şi răcire a relaţiilor între
membrii bisericilor şi chiar
între Adunări, întâlnirile contribuie la crearea şi dezvoltarea unor frumoase relaţii care revigorează atât familiile
cât şi comunităţile de credincioşi din cultul nostru. Frumuseţea acestor momente constă în participarea liberă a
tuturor celor prezenţi, indiferent de vârstă, poziţie socială, pregătire teologică, în libertatea de a se închina într-o
atmosferă degajată constrânsă numai de respectul şi dragostea faţă de Domnul Isus Hristos.
Relaţionarea se completează prin mesele de dragoste, activităţi sportive, plimbări în aer liber, diverse jocuri, etc.
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Fiecare conferinţă a avut o
temă specifică, în jurul căreia
s-au creat minunate momente
de părtăşie. Acestea au avut
ca rezultat apropierea şi
dezvoltarea relaţiilor în familie,
între familii şi între biserici.

Aceste întâlniri au avut loc în bisericile locale din oraşele Ploieşti, Galaţi, Codlea, Dorohoi, Craiova, Râmnicu-Vâlcea,
Târgovişte, complexul Elim-Bran, complexul Cuvântul Vieţii - Miceşti.
Se intenţionează ca următoarea Conferinţă GRUPUL SION ŞI PRIETENII să fie găzduită de Biserica Ethos şi Biserica
nr. 1 din Craiova, în luna octombrie 2018.
 Cătălin TEODORESCU
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Botez în Biserica din Cluj

Î

n data de 4 martie 2018, în Biserica Creştină după
Evanghelie din Cluj-Napoca a avut loc un botez noutestamentar. Trei persoane au mărturisit public credinţa în
Domnul Isus şi hotărârea de a-L sluji toată viaţa.

Bucuria noastră a fost împărtăşită şi de fratele Ilie Potop din
Suceava, care a fost în mijlocul nostru patru zile, timp în care
am studiat împreună cartea Efeseni şi felul în care Biserica este
chemată să trăiască în această lume.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru bucuria de care ne-a făcut
parte.
 Radu BREHAR

Botez în Biserica din Cisnădie

Z
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iua de 1 aprilie 2018 a fost o zi de mare
bucurie la Cisnădie. Cinci tineri şi-au
mărturisit credinţa în Isus Hristos ca Fiul
lui Dumnezeu şi Mântuitorul personal.

Cu această ocazie, Evanghelia a fost vestită de fratele
Dan Andrei din Botoşani.
 Emanuel DOBRIN

Botez în Biserica Izbânda, Bucureşti

Î

n data de 29 Aprilie, 2018, la biserica Izbânda din
Bucureşti a avut loc un botez nou-testamentar.

Unsprezece suflete au depus mărturia credinţei şi a
unui cuget curat. A fost un prilej de mare bucurie atât
pentru cei în cauză, cât şi pentru familiile lor şi întreaga
Biserică. La eveniment au participat şi musafiri din bisericile
de provenienţă ale candidaţilor.
Au slujit fraţii presbiteri Daniel Iosub, Cristian Pavel,
Samuel Şerban şi invitat special fratele Daniel Grigoriciuc
din Suceava.
Domnul Isus a primit toată gloria.
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 Daniel IOSUB

Botez în Biserica din Suceava

S

erviciul de botez nou-testamentar, oficiat în data
de 6 mai în Biserica Creştină după Evanghelie
“Providenţa” a adeverit încă o dată că lucrarea
de mântuire a lui Dumnezeu continuă să
transforme vieţi şi să curăţească inimile afectate de
păcat. Cinci sunt cei care au mărturisit în apa botezului
credinţa lor neclintită în Mântuitorul.
Ne-am bucurat să auzim mărturiile acestora şi ne rugăm
ca entuziasmul şi devotamentul lor pentru Domnul Isus
Hristos să sporească în fiecare zi.
 Beni CAZACU

Sărbătoare Biserica Bartolomeu din Braşov

P

rin harul lui Dumnezeu, în prima duminică a lunii
mai, i-am sărbătorit încă o dată pe fraţii cei mai în
vârstă ai bisericii Bartolomeu din Braşov.

La adunarea de seară, fraţii în vârstă au pregătit un program special. Au intonat imnuri vechi, cântând plini de râvnă. De
asemenea, la biserica au fost prezenţi şi fraţi din biserica din Holbav, împreună cu fratele Ştefan Scurtu. Dumnezeu să
binecuvânteze întreaga lucrare şi pe toţi cei implicaţi în slujirea din această zi.
 Andrei şi Olivia POLITIC

Necrolog - Rotaru Vasile

L
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Atmosfera a fost una plină de bucurie şi pace
- atât cei tineri cât şi cei cu părul cărunt aducându-şi
contribuţia. Poezii, mărturii şi cântări au fost înălţate spre
lauda lui Dumnezeu. La părtaşia de dimineată, împreună
cu noi a fost şi familia Achihai, fratele Virgil slujindune din Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul a fost unul de
încurajare pentru bătrâni, iar cei mai tineri au fost sfătuiţi
să îşi aprecieze fraţii mai în vârstă pe care îi au alături în
biserică. Bucuria a continuat în sala de mese, unde am
servit masa împreună, cei bătrâni depănând amintiri.

a venerabila vârstă de 95 ani, fratele Rotaru Vasile din Iaşi a fost
chemat acasă la Domnul. Slujba de înmormântare a avut loc în
data de 2.04.2018.

Fratele Rotaru Vasile a văzut lumina zilei la 7.01.1923 în
localitatea Drisla - jud. Botoşani. În 1948 primeşte botezul. A slujit în
câmpul Evangheliei la Biserica Nicolina şi Vovidenie Iaşi. A activat cu
multă dărnicie în zona Iaşi cât şi în sfatul frăţesc pe ţară. Exemplul
dumnealui de trăire şi slujire a fost de folos şi generaţiei tinere.
Domnul să mângâie familia cu nădejde şi credinţă!
 Florin ŞERBAN
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