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editura

Calea Credintei

Isus cel înviat, adevăratul Mesia
„Căci după cum Iona a fost un semn pentru Niniviteni,
tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta.”
(Luca 11:30)

P

e drumul către Emaus, Domnul Isus, după învierea
Sa, face cu cei doi ucenici cel mai frumos şi folositor
studiu biblic: „Atunci Isus le-a zis: «O, nepricepuţilor şi
zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au
spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să
intre în slava Sa?» Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi
le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. .... Apoi, le-a
zis: «Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se
împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în
Proroci şi în Psalmi.» Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă
Scripturile.” (Luca 24:25-27, 44-45). Cât timp a fost împreună
cu ucenicii, Mântuitorul s-a referit la unii dintre prorocii din
vechime, la slujirea, suferinţele şi speranţele acestora. În acest
context, Domnul Isus aminteşte şi de Iona.

Iudeii au cerut „un semn”, iar Domnul Isus Hristos le spune
că nu vor primi alt semn decât „semnul proorocului Iona”.
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum îl găsim scris în cartea
Iona, ne prezintă o frumoasă tipologie a învierii Domnului
Isus din morţi. Şi astăzi există critici ai Scripturii care afirmă,
pe nedrept, că învierea lui Isus Hristos nu era cunoscută în
perioada scrierii Vechiului Testament. Sunt multe indicaţii
privitoare la înviere în Vechiul Testament, aşa cum Domnul
Isus a arătat foarte clar ucenicilor care megeau spre Emaus.
Dar, fariseilor, Domnul Isus le-a declarat, foarte răspicat:
„Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în
pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile
şi trei nopţi în inima pământului“ (Matei 12:40) şi din nou
„Căci după cum Iona a fost un semn pentru Niniviteni,
tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul
acesta” (Luca 11:30).

Trebuie să fim conştienţi că, în concepţia iudaică, Mesia nu
putea muri. Şi dacă nu putrea muri, învierea era un eveniment
de neconceput. Tocmai de aceea, Domnul vorbeşte despre
Iona, despre adâncul pământului, despre trei zile şi trei nopţi.
Însă El acccentuează un lucru extrem de important: nu cele
trei zile şi trei nopţi trebuie înţelese ca fiind “semnul lui Iona”,
ci Iona însuşi. Nu perioada dintre moartea şi învierea Lui
reprezintă „semnul”, ci Domnul Isus Însuşi! Ne amintim că
încă din timpul copilăriei Sale, Simeon a spus Mariei „Copilul
acesta este … un semn care va stârni împotrivire” (Luca 2:34).
Sunt destul de mulţi credincioşi care şi astăzi stau să
calculeze de unde încep cele trei zile şi unde se încheie. Astfel
uită esenţialul, nu zilele sunt semne, ci persoanele! Să recitim
cu atenţie Luca 11:30 şi astfel vom căpăta înţelepciunea să
nu facem aceeaşi greşeală, ca mulţi alţii de două mii de ani
încoace, şi anume să privim la vremuri sau zile. Noi suntem
chemaţi să privim la Domnul Isus! Nu zilele petrecute “în
adânc” au fost pentru niniviteni un semn, ci Iona însuşi!
Iona, cel readus la viaţa pământească, care a intrat în Ninive
şi a proclamat atât judecata cât şi condiţiile împăcării
cu Dumnezeu, a fost „semnul” care a trezit conştiinţa
ninivitenilor.

EDITORIAL

Încă înainte de înviere, Domnul Isus a spus fariseilor că erau
vinovaţi în înţelegerea Persoanei Sale din pricina necredinţei
lor. Dacă locuitorii din Ninive au crezut văzând “un semn”
mai puţin important decât Învierea Sa. Mântuitorul a făcut
multe semne şi minuni înaintea lor, totuşi atât de puţini au
crezut în El. Dar Învierea Domnului Isus, Semnul, Minunea
Ultimă, suprema intervenţie a lui Dumnezeu în istoria
umanităţii, este mult prea importantă pentru ca, în cuvântul
Său, Domnul Isus să aibă în vedere „cele trei zile” şi nu
similitudinea dintre readucerea pe pământ, metaforic vorbind,
privită ca o înviere, a lui Iona, şi învierea reală a Lui Însuşi.

E

ste evident deci, că Domnul Isus a înţeles cele trei
zile petrecute de Iona, în adâncul mării, după ce a fost
înghiţit de peşte, ca o prefigurare a perioadei dintre
moartea şi învierea Sa. Dar credem că este important
să ne întrebăm ce au înţeles primii ascultători ai Lui?

Domnul Isus, Cel Înviat, care S-a întâlnit după înviere cu
ucenicii Săi, cu femeile credincioase şi cu mulţi alţii. Hristosul
Cel Înviat este „Semnul” care a „trezit conştiinţa” iudeilor
credincioşi şi apoi a tuturor oamenilor, aducând în inimile lor
bucuria învierii!
Pe cruce Domnul Isus a biruit păcatul, iar prin Înviere a învins
moartea. De aceea eu, tu, noi, toţi aceia care am crezut,
credem şi vor crede în El, au iertarea de păcate, împăcarea cu
Dumnezeu şi nădejdea vie a învierii ce va să vină.
Hristos a înviat şi este viu în vecii vecilor! 
 Virgil ACHIHAI
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 Petru URSACHE

Cum a făcut Domnul Isus UCENICI?

D

upă ce în articolul trecut am analizat
despre atitudinea credincioşilor şi
presbiterilor vis-a-vis de Marea
Trimitere din Matei 28:18-20, în acest articol
vom vorbi despre Domnul Isus, model de
Făcător de ucenici. Domnul Isus nu doar ne-a
poruncit să facem ucenici, ci El ne-a învăţat
cum să facem ucenici pentru cauza Lui.

De ce Domnul Isus a folosit ca
şi context de învăţare grupul
mic?

D

omnul Isus ştia că cel mai bun context învăţare este
comunitatea grupului mic, nu în mod individual.
Comunitatea grupului mic ne poate feri de erori de
interpretare a Scripturii. Comunitatea grupului mic
crează un context eficient pentru încurajare şi purtare de grijă.;

Viitorul ucenic trebuie să fie confruntat cu puncte de vedere
cât şi cu gândirea diferită a colegilor de grup, cu scopul de a
experimenta o zdruncinare a perspectivelor sale egocentriste;
Învăţătura Domnului Isus s-a adresat în primul rând inimii viitorilor
ucenici. Marcu 10:23-27;

UCENICIA | 2019

Scopul pentru care Domnul Isus şi-a investit viaţa Sa în ucenicii Săi
a fost:
•

să le ofere un model în: vorbire, atitudini, gândire, acţiuni,
caracter şi lucrare. Mat.26:39b, Ioan 5:17. El a vrut ca ei să fie
într-un dialog constant despre cum se schimbau vieţile lor şi
despre experienţele pe care le aveau în timp ce umblau cu El;

•

să ofere un model (produs), care este ucenicul lui Hristos. Mat.
5 - 7;

•

să le ofere un model de multiplicare al lucrării din generaţie în
generaţie. Mat.28:18-20, 2 Tim.2:2.

Ce a implicat ucenicia Domnului
Isus descrisă în Marcu 3:13-15?
•

chemare personală a fiecărui viitor ucenic. Marcu 3:13a În urmă,
Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut;

•

persoanele chemate au răspuns la chemarea Domnului Isus.
Marcu 3:13b şi ei au venit la El;

•

Domnul Isus i-a selectat pe viitorii ucenici. Marcu 3:14a A
rânduit dintre ei doisprezece. Oamenii dispuşi să înveţe au fost
metoda Domnului Isus, cu scopul de a le oferi prin viaţa Sa un
model de viaţă transformată, diferită de a contemporanilor Săi;

•

Domnul Isus a avut o relaţie personală cu fiecare dintre ucenici.
Marcu 3:14b ca să-i aibă cu Sine. Fie că vorbea norodului care-L
înghesuia, fie că discuta cu cărturarii şi fariseii ce căutau să-L
prindă în cursă, fie că vorbea unui cerşetor, ucenicii Lui erau
mereu prin preajma Sa, observându-L şi ascultându-L1;

1
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Robert E. Coleman, Planul de evanghelizare al învăţătorului, p.29

•

•

•

•

Domnul Isus a fost un model pentru ucenici Săi.
Marcu3:14b ca să-i aibă cu Sine. Principiul fundamental al
formării viitorilor ucenici este: investeşte mult în puţini
oameni. Cu cât investeşti mult, în mai puţini oameni, cu
atât creşte eficienţa instruirii2;
Domnul Isus i-a instruit personal pe ucenicii Săi. Marcu
3:14b ca să-i aibă cu Sine. Robert E. Coleman spune:
”Isus Însuşi era pentru ei (ucenicii Lui), şcoala, metoda3
şi programa de învăţământ...Cunoştinţele nu erau date
sub forma unor legi sau dogme, ci le primeau prin însăşi
personalitatea vie a Unuia care umbla printre ei. Ceea
ce îi caracterizau pe aceşti ucenici nu era conformismul
exterior la anumie ritualuri, ci schimbare a inimii (Marcu
7:21)4. Temelia instruirii folosită de Domnul Isus era
creşterea supravegheată într-un context relaţional”;
Domnul Isus i-a pus în situaţia de a-şi asuma anumite
responsabilităţi, delegându-i să facă anumite lucrări Marcu 3:14c şi să-i trimită să propovăduiască. Ucenicii
Domnului Isus înainte de a fi trimis în lucrare, mai bine de
un an, au ascultat şi au observat ce a făcut Domnul Isus;
Domnul Isus le-a dat şi puterea Sa, să poată face anumite
lucrări. Marcu 3:15 Le-a dat şi putere să vindece bolile şi
să scoată dracii.

Pentru a învăţa mai multe lucruri despre implicaţiile uceniciei
Domnului Isus, vă sugerez să studiaţi cursul „Planul de
evanghelizare al Învăţătorului”.

•

Domnul Isus a lucrat la formarea unui caracter evlavios.
Iată câtva dintre trăsăturile caracterului evlavios:blândeţe
(Matei 5:5), milostenie (Matei 5:7),lepădarea de sine (Luca
9:23, 14:26), răbdare atunci când alţii îţi fac rău(Matei
5:44).

•

Domnul Isus lucrat la cultivarea unor atitudini corecte.
Cum ar fi: atitudine corectă faţă de semeni (să simtă unii
cu alţi - Ioan 11:35),atitudinea faţă de îngrijorare (Matei
6:31- 33).

•

Domnul Isus a lucrat la împărtăşirea şi formarea de valori
biblice. Iată câteva dintre ele: dependenţa de Dumnezeu
(Matei 5:3), rugăciunea (Ioan 16:24), ascultarea de Domnul
(Matei 7:24-27), slujirea(Marcu 10:45), Împărăţia lui
Dumnezeu (Matei 6:33), voia lui Dumnezeu (Matei 7:21),
facerea de ucenici (Matei 28:18-20).

Robert E. Coleman, Planul de evanghelizare al învăţătorului, p.16
Robert E. Coleman, Planul de evanghelizare al învăţătorului, p.58 Tot ce
aveau ucenicii pentru aş însuşi cunoştinţele era un Învăţător care practica cu
ei lucrurile pentru care-i rânduise.
4
Robert E. Coleman, Planul de evanghelizare al învăţătorului, p.25
2
3

cultivarea de motivaţii corecte în trăire şi slujirea lui
Hristos ca: dragostea pentru Hristos (Ioan 14:15), să
conduci slujind oameni (Luca 22:24-27)

•

Domnul Isus a lucrat la formarea unor deprinderi - viaţa
ucenicilor să reflecte lumina lui Hristos asupra oamenilor
(Matei 5:16), practicarea în viaţa de zi cu zi a voii lui
Dumnezeu (Matei 7:21,26:39b), studierea Cuvântului
Domnului (Marcu 12:24), stăruinţa în rugăciune (Luca
18:1), facerea de bine (Luca 6:23);

•

Domnul Isus a fost preocupat de transmiterea unor
principii universal valabile - Legea dragostei (Ioan 13:3445), Legea rodirii (Ioan 15:1-17);

•

Domnul Isus a lucrat la formarea unui comportament
evlavios cum ar fi: integritatea, adică armonie cât mai mare
între ceea ce vorbim şi ceea ce practicăm (Matei 5:20,
23:25 şi 27).

Care au fost procedurile
folosite de Domnul Isus în
formarea ucenicilor Săi?

I

nformarea - reprezintă activitatea de transmitere de
cunoştiinţe pe cale orală sau în scris, în care receptorul
(auditorul) este pasiv (adică nu interacţionează cu
predicatorul în timpul predici). Un astfel de exemplu
din viaţa Domnului Isus este „Predica de pe Munte” din
Matei capitolel 5 - 7. Specialiştii din domeniul educaţiei şi al
formării oamenilor au ajuns la concluzia că mare parte din ce
aud, uit.

I

nteracţiunea cu o persoană mai matură sau întrun grup mic

În acest caz ucenicul este provocat să devină activ în
procesul formării unor convingeri biblice (adevăruri
eterne de întrupat), prin întrebări şi discuţii din grup. Metoda
interactivă, stimulează gândirea viitorului ucenic prin întrebări
şi prin discuţii din grup, iar adevărurile descoperite sunt
reţinute şi însuşite mai uşor, sub forma unor convingeri
biblice.

UCENICIA | 2019

Ce a implicat instruirea pe
care Domnul Isus a făcut-o
ucenicilor Săi:

•

Domnul Isus i-a provocat pe viitorii ucenicii, întrebândui:„Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? (Matei 6:13b), iar
după ce ei i-au spus Domnului Isus ce zic oamenii despre El, a
continuat dialogul punând o altă întrebare:”Dar voi”, le-a zis
El „cine ziceţi că sunt”? (Matei 16:15).
Acest gen de „învăţare” este foarte eficace în grupurile mici,
unde studiul biblic interactiv stimulează pe viitorii ucenici să
conlucreze la descoperirea adevărurilor biblice.
Specialistii din domeniul educaţiei şi al formării oamenilor
au ajuns la concluzia că încep să înţeleg atunci când aud, văd,
întreb şi discut.
>>
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E

xperimentarea şi reflectarea asupra
experienţelor vieţii

Experienţele folosite de făcătorul de ucenici
(conducătorul grupului de ucenicie) în procesul
formării viitorilor ucenici pot fi de două feluri: experienţe
„întâmplătoare” şi experienţe „provocate”.
În această procedură, rolul făcătorului de ucenici este
acela da a-i ajuta pe viitorii ucenici să conştientizeze că
„întâmplarea” prin care trec, reprezintă o experienţă de
viaţă care are o anumită semnificaţie, iar apoi să-i ajute să
reflecteze asupra experienţei pentru a-i descoperi sensul, cu
scopul de a extrage un principiu sau un adevăr.
Domnul Isus a folosit din plin această „metodă”, şi am putea
spune fără să greşim că a fost una din cele mai folosite
metode de învăţare a viitorilor ucenici.
Un exemplu în avem în Marcu 6:30-44, unde este descrisă
minunea „Înmulţirii pâinilor”.

UCENICIA | 2019

În pasaj este specificat că locul unde erau cei 5000 de bărbaţi
în afară de femei şi copii era un loc pustiu (v.31), iar ziua era
pe sfârşite (v.35). Ucenicii vin la Domnul Isus cu o sugestie
(Mc. 6:36 Dă-le drumul să se ducă în cătunele şi satele
dimprejur ca să-şi cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca”).
Iar în versetul 37, avem provocarea Domnului Isus pentru
ucenicii Săi: „Daţi-le voi să mănânce”, le-a răspuns Isus”.
Fără a intra în detaliile minunii, se pune o întrebare: Ce lecţii
trebuia să înveţe ucenicii Lui din această întâmplare?
•

Resursele lui Dumnezeu sunt nelimitate, pe când
resursele noastre sunt limitate.

•

Puţinul meu pus în mâna Domnului este o binecuvântare
pentru cei aflaţi în nevoi spirituale sau materiale.

Specialistii din domeniul educaţiei şi al formării oamenilor au
ajuns la concluzia că atunci îmi însuşesc şi mă deprind atunci
când ce aud, văd, discut, fac.

A

justare/Corectare - reprezintă feedback-ul
(acţiune de răspuns la o altă acţiune) pe care îl
oferă făcătorului de ucenici, viitorilor ucenici cu
scopul îndreptării erorilor şi clarificării anumitor
neînţelegeri. Procesul uceniciei nu este liniar, iar „devierile”
fac parte din normalul acestui proces, de aceea asigurarea
„revenirii pe traiectorie” este absolut necesară.
În lucrarea Sa cu ucenicii, Domnul Isus a trebuit deseori să
intervină în corectarea concepţiilor, atitudinilor şi acţiunilor
lor greşite. O concepţie greşită pe care Domnul Isus a
corectat-o la ucenicii Săi a fost aceea legată de întrebarea
din Ioan 9:2 Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a
păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”
Specialistii din domeniul educaţiei şi al formării oamenilor au
ajuns la concluzia că îmi însuşesc şi mă deprind atunci când:
ce aud, văd, discut şi fac.
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elebrare - reprezintă procedura care asigură
„marcarea” succeselor în procesul de ucenicie.
Scopul celebrării este încurajarea viitorilor ucenici
precum şi conştientizarea lor de progresele pe
care le fac. Celebrarea este deasemenea o recompensă
pentru munca depusă până în acel moment.
Domnul Isus a ştiut să celebreze „micile victorii” ale
ucenicilor. În Luca 10:17-24 este descrisă bucuria cu care sau
întors cei 70 de ucenici din misiune, dar şi sfatul Domnului
din versetul 20 ”Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile
vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise
în ceruri”.
Specialistii din domeniul educaţiei şi al formării oamenilor
au ajuns la concluzia că atunci când: văd că progresez - sunt
încurajat.
Aplicaţie:
- Ce anume din lucrarea Domnului Isus v-a atind inima dvs.?
- Care sunt persoanele din viaţa dvs. în v-aţi investit viaţa,
pentru a fi ucenici ai lui Hristos?

„

Un credincios pe patul de moarte a cerut să fie vizitat de
presbiterii bisericii. Când muribundul i-a văzut pe presbiteri,
a început să plângă. Presbiterii au început să-l încurajeze pe
muribund că este mântuit şi nu trebuie să plângă. Muribundul
a răspuns: ”Da cred că sunt mântuit, dar plâng pentru că voi
merge înaintea Domnului cu mâinile goale”.
Cine vine în urma ta? 

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot
ce v-am poruncit. Şi iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până
la sfârşitul veacului. Amin.

 Emanuel DOBRIN

LUCA 24:13-35...

DEZAMĂGIRE

NECREDINȚĂ
Ș I

Î N C Ă

D U P Ă

Î N V I E R E !

C

u toate că ne dorim o realitate existenţială
plină de semnificaţia învierii, trebuie
să recunoaştem că sunt situaţii în care
sărbătoarea învierii „ne lasă reci”! Sub pretextul
că El a înviat deja, ni se pare ciudat să mai afirmăm
după 2000 de ani, „Hristos a înviat”! Însă realitatea
şi semnificaţia religioasă şi de credinţă a învierii
lui Isus Hristos, nu pot fi contestate; indiferent de
opiniile noastre, de expresivitatea sau tăcerea
promovate, El a înviat şi este viu în vecii
vecilor (Apoc. 1:18).

HRISTOS A ÎNVIAT!

M

oartea şi învierea Domnului Isus Hristos,
esenţa credinţei noastre şi fundamentul
bucuriei creştine, au fost, sunt şi vor fi
evenimente cu implicaţii legate de viaţa veşnică
dar şi de viaţa de pe pământ. Ce mai aduce astăzi
sărbătoarea învierii? Cum te mai afectează?
Dincolo de „normalitatea religioasă” a sărbătorii
pascale, dincolo de eticheta sau afinitatea
confesională, ce simţi când auzi cântarea „Hristos
a înviat din morţi cu moartea pe moarte
călcând”?

C E V A . . .

>>
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D

in perspectivă socială, subiectul de faţă este foarte
delicat, pentrucă am să vorbesc despre dezamăgire,
necredinţă şi încă ceva... după înviere!

Vorbesc despre acele momente în care eşti
dezamăgit, nu de oameni, nici de circumstanţe, ci tocmai de
Dumnezeu. Despre acele momente în care simţi că nu mai ai
credinţă, nici chiar în Dumnezeu.Vorbesc despre acele momente
în care ai vrea să se întâmple ceva şi totuşi nu se întâmplă nimic
Te-ai simţit vreodată dezamăgit de Dumnezeu? Richard Dawkins,
un ateu al zilelor noastre, în cartea Dumnezeu o amăgire, prezintă
dovezi ale inexistenţei lui Dumnezeu, astfel că, în concepţia lui,
Dumnezeu este o mare deziluzie, o imensă dezamăgire, pentru
cei care au ales să creadă în El.
Pe de altă parte, Philip Yancey, un creştin contemporan, în
cartea Dezamăgit de Dumnezeu, prezintă cauzele pentru care
oamenii se simt dezamăgiţi de Dumnezeu, observând că în final
dezamăgirea este cauzată de specificul naturii umane, nicidecum
de Dumnezeu.

HRISTOS A ÎNVIAT!

A fi dezamăgit înseamnă a experimenta un sentiment de
insatisfacţie din cauză că lucrurile nu s-au întâmplat aşa cum
te-ai fi aşteptat. Istoria e plină de oameni dezamăgiţi de condiţiile
în care trăiesc, de situaţia medicală precară, de nerealizările
profesionale, de incapacităţile fizice, de lipsa resurselor materiale,
de sistemul social, de ţara în care locuiesc, dar şi de oameni
dezamăgiţi de Dumnezeu. Tolstoi, Marx, Darwin sunt doar câteva
exemple de oameni care s-au declarat dezamăgiţi de Dumnezeu.
Dar cum e în cazul unui creştin? Poate un creştin să
experimenteze dezamăgirea în raport cu Dumnezeu, să se
simtă dezamăgit de El? Nu mă grăbesc în a oferi un răspuns
categoric, da sau nu, deoarece înţeleg că răspunsul stă în acea
discrepanţă care apare între aşteptările credinţei şi experienţele
reale prin care treci ca şi creştin. E o diferenţă enormă între
ceea ce aştepţi să se întâmple ca urmare a credinţei şi ceea ce
experimentezi în realitate, iar această diferenţă poate însemna
dezamăgire.
În Sfânta Scriptură întâlnesc oameni ai credinţei, dezamăgiţi
într-o anumită măsură, fie de chemarea făcută de Dumnezeu,
fie de responsabilitatea trasată: Moise, dezamăgit pentru că
Dumnezeu l-a chemat să fie liderul unui popor răzvrătit, Iona,
un profet dezamăgit pentrucă Dumnezeu a oferit iertarea celor
din Ninive, Naomi, dezamăgită pentru că Dumnezeu a „luptat
împotriva ei”, obligând-o să se întoarcă în Betleem cu mâinile
goale, David, frământat şi dezamăgit, nu poate înţelege de ce
Dumnezeu nu intervine în ajutorul lui. Oare ce a simţit Isus când
a strigat pe cruce „Dumnezeul Meu pentruce M-ai părăsit”? Să
fie vorba despre dezamăgire? Puţin probabil!
Pentru zilele noastre, spunea James Dobson „Mai devreme sau
mai târziu, cei mai mulţi credincioşi vor trece printr-o perioadă
în care vor simţi că Dumnezeu i-a părăsit, şi atunci se vor simţi
dezamăgiţi de El.” Cu alte cuvinte, cu toate că Isus a înviat, unii
sunt dezamăgiţi, alţii necredincioşi, iar alţii experimentează
altceva. Aşa a fost atunci când Isus Hristos a înviat, aşa e şi astăzi
când sărbătorim şi cântăm învierea Lui
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DEZAMĂGIRE...
pentrucă Isus nu a împlinit aşteptările lor - Luca 24:21
„Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel...”

U

cenicii din textul citit, sunt profund dezamăgiţi de
Cel pe care îl vedeau ca un „prooroc puternic în
fapte şi în vorbe” De ce? Pentrucă aşteptările lor
nu au fost împlinite! Ce oameni şi ce aşteptări? Au
stat lângă Isus, L-au văzut umblând pe ape, potolind furtuna,
înmulţind pâinea, scoţând bani din gura peştilor, vindecând orice
boală, înviind morţii, închizând gura fariseilor, curăţind Templul
şi vorbind cu putere, astfel că în mod logic în mintea lor se
cuibărea speranţa ca Isus să îi scape de romani!
Dacă Isus i-ar fi scăpat de romani, de Cezar, de Pilat, de Irod, de
vameşi, de taxe şi impozite, viaţa lor era alta. Ce aşteptări mai
mari puteau avea de la Isus? Pentru un evreu nu există ceva mai
preţios decât libertatea, astfel că dacă Isus a putut să facă orice,
în mod sigur i-ar fi putut scăpa şi de romani. Dar Isus nu a făcut
nimic în această direcţie. Până în zilele noastre evreii au aceleaşi
aşteptări, de aceea plâng şi se roagă zilnic la Zidul Plângerii,
aşteptând ca Dumnezeu să îi elibereze de musulmani, de arabi,
de Mahomed, de Alah, de moschei şi de imami. Dar Dumnezeu
parcă nu face nimic. Cum să nu fi dezamăgit când te naşti,
îmbătrâneşti şi mori lângă Zidul Plângerii fără nici un răspuns din
partea lui Dumnezeu?
Ucenicii...ce oameni şi ce aşteptări! Toţi aşteptau ca Isus să îi
elibereze de romani. Ideal naţional, pământul făgăduinţei, ţara
promisă, laptele şi mierea nu puteau fi băute şi mâncate de
romani. Şi nu doar atât. În particular fiecare avea aşteptările
lui cu privire la Isus: Iacov şi Ioan se aşteptau să stea la stânga
şi dreapta lui Isus în Împărăţia Lui (Mat. 20:21), tot ei aşteptau
credit din partea lui Isus pentru a coborî foc din cer peste
satele samaritenilor (Luc. 9:54), Filip aştepta să-L vadă pe Tatăl
(Ioan 14:8), Toma aştepta să afle din gura lui Isus unde se duce
(Ioan 14:5), Petru aştepta o recompensă verbală pentru cele
două săbii (Luc. 22:38), Iuda aştepta ca Isus să aranjeze altcumva
bugetul (Ioan 12:5). Aveau atâtea aşteptări, dar toate au rămas
neîmplinite! Aşa că, dezamăgirea este cea mai plauzibilă atitudine.
Însă, nişte femei aduc vestea că El a înviat. Asta da veste, şoc
total între ucenici deoarece nu se aşteptau ca Isus să învieze. Se
aşteptau la multe din partea Lui, dar la înviere sub nici o formă.
Aşa că, după o analiză la rece, după o judecată exclusiv raţională,
bărbătească, au concluzionat că femeile spun basme, astfel că
nu sunt demne de crezare (Luc. 24:11). În mintea lor, aşteptările
personale, erau mai justificate decât învierea Lui. Hristos a
înviat, dar ei erau dezamăgiţi pentrucă nu le-au fost împlinite
aşteptările, au rămas cu o mulţime de lucruri neclarificate: cine
va sta la stânga şi la dreapta, cine e cel mai mare şi altele, iar în
privinţa învierii, nici nu o credeau.
Ca şi om, mai ales ca şi creştin, ai aşteptări de la Dumnezeu
în funcţie de circumstanţele în care te afli. De fapt sunt două
dileme ce trebuiesc rezolvate: (1) Prima: de ce oare atunci
când îţi merge bine ai aşa de puţine aşteptări din partea lui
Dumnezeu? (2) A doua: de ce oare atunci când îţi merge mai
puţin bine ai aşa de multe aşteptări din partea lui Dumnezeu? Să
le luăm pe rând.

C

ând îţi merge bine ai aşa de puţine aşteptări din
partea lui Dumnezeu. Când ai sănătate, resurse
materiale şi o viaţă împlinită, parcă nici nu ai ce să
aştepţi de la Dumnezeu, nu îl pui la încercare, nu
posteşti, nu prea citeşti, nu te prea frămânţi cu cele spirituale, nu
porţi poverile altora, iar viaţa de credinţă devine un fel de evlavie
lipsită de putere. Am întâlnit puţini oameni împliniţi material şi
social, care să aibă aşteptări din partea lui Dumnezeu.

aşteptări pe care Isus nu le împlineşte !

Ce aşteptări ai tu de la Dumnezeu? Îţi merge bine, familia e în
regulă, ai sănătate, câştigi bani, afacerea îţi merge, aşa că ce mai
aştepţi de la Dumnezeu? Mai nimic! Poate doar o securizare
a gunoaielor, cum le numea apostolul Pavel (Filipeni 3) şi o
garanţie din partea lui Dumnezeu că orice s-ar întâmpla rămâi
cu grămada de gunoaie de care ţi-ai legat speranţele şi viitorul.
Faraonismul de care dai dovadă în mijlocul bunăstării te face
să gândeşti în termenii plăcerilor şi a ignoranţei la adresa lui
Dumnezeu: fac ce vreau, ce tot atâta Dumnezeu, biserică şi
pocăinţă ?

pentru că nu mai există nici o şansă ca aşteptările tale
să fie împlinite - v.21 cu toate acestea, iata ca astazi este a
treia zi de cand s-au intamplat aceste lucruri...

Aceaşi gândire ca cei doi, Cleopa şi Luca: Isus era un prooroc
puternic în fapte şi în vorbe, astfel că în mod logic noi trăgeam
nădejde ca El să ne scape de romani! Hmm...puternic în vorbe şi
în fapte?
La fel şi azi, când te rogi în mijlocul problemelor faci apel tocmai
la puterea cuvintelor şi a faptelor lui Isus: Doamne, Tu poţi spune
doar un cuvânt şi mă voi face bine, Doamne, Tu poţi face doar un
singur lucru şi ies din încurcătură, Doamne, Tu pe toate le poţi
! Pe ei îi poţi scăpa de romani, iar pe mine mă poţi scoate din
toate problemele! Dar Isus nu spune nimic, nu face nimic, iar noi
experimentăm dezamăgirea!
De ce tace Isus? De ce nu face ceva? Dincolo de toate aceste
dezamăgiri încep promisiunile: Doamne, dacă mă vindeci..., dacă
îmi dai..., dacă spui..., dacă faci..., îi copiezi pe Iaebeţ şi pe Iacov,
dar Dumnezeu nu se lasă atins nici de rugăciunile tale, nici
de lacrimile tale şi nici de promisiunile tale ! Ştii ce urmează?
DEZAMĂGIRE !
Te uiţi ca psalmistul, cu jind, la cei cărora le merge bine şi începi
să ai impresia că eşti respins de toţi, că toţi te compătimesc şi că
se feresc de tine! Iar peste toate astea, nici Isus nu îţi răspunde!
Apoi se instalează DEZAMĂGIREA! De ce? Pentru că ai nişte

NECREDINŢA...

C

ât timp a trăit Isus, pentru ucenici mai exista speranţa
eliberării de sub romani, dar după ce a murit Isus,
s-a dus şi ultima speranţă pe care o mai aveau. Dacă
Cel care le făcea pe toate nu i-a eliberat de romani,
nimeni nu va mai putea face acest lucru, astfel că în mod logic
apare necredinţa. Şi cântecul necredinţei e acelaşi: nu mai este
nici o şansă, nimeni nu mai poate face nimic, nu mai am nici o
speranţă, nu cred că se mai poate întâmpla ceva. La urma urmei,
nu-i aşa că „o nădejde amânată îmbolnăveşte inima”? (Prov
13:12), dar o îmbolnăveşte de NECREDINŢĂ ! Necredinţa
prinde extrem de bine pe fundalul dezamăgirii şi mulţi îşi pierd
credinţa pentrucă au fost dezamăgiţi de alţi oameni sau chiar de
Dumnezeu.
Necredinţa ucenicilor s-a văzut în faptul că după trei zile de la
moartea lui Isus, nu mai aveau nici o speranţă. Au umblat cu Isus
aşa de multă vreme, iar acum, după doar trei zile şi-au pierdut
orice speranţă şi credinţa. Ce ciudat, să umbli cu Isus mai bine
de trei ani, să vezi manifestarea puterii Lui, iar mai apoi în doar
trei zile să îţi pierzi credinţa, să devi necredincios. Justificat e
apelul lui Hristos către Toma: „nu fi necredincios, ci credincios”
(Ioan 20:27) şi câţi dintre noi ar trebui să luăm aminte la un aşa
cuvânt?
Hristos este viu, însă azi, după învierea Lui, lucrurile stau la fel.
Întîlnim oameni care au umblat cu Isus zeci de ani, au văzut
puterea Lui, au primit răspunsuri la rugăciuni, au simţit puterea
suferinţelor Lui în viaţa lor, însă în doar câteva zile, din cauza
unor dezamăgiri, au trecut de la credinţă la necredinţă.
Necredinţa ucenicilor s-a văzut şi în modul în care au tratat
mesajul învierii: nici unul dintre noi, cei demni de crezare, nu
L-a văzut pe Isus (Luc. 24:24), apoi toate aceste vorbe despre
înviere sunt basme şi poveşti, doar le cunoaştem noi pe femeile
„credincioase” (Luc. 24:11).

HRISTOS A ÎNVIAT!

Când îţi merge mai puţin bine ai aşa de multe aşteptări din
partea lui Dumnezeu. Când eşti bolnav ai aşteptarea ca
Dumnezeu să te vindece, când duci lipsă, te aştepţi să îţi
înmulţească resursele, când eşti în groapă, aştepţi să te scoată
de acolo, când ai probleme în familie, aştepţi să le rezolve, când
eşti nedreptăţit, aştepţi să îţi facă dreptate, când eşti nesigur,
aştepţi să intervină. De aceea, în mod ciudat, când eşti bolnav,
când duci lipsă, când eşti în groapă, ai timp şi poţi să te rogi, să
posteşti, să mergi la biserică, să te interesezi de alţii, să faci toate
aceste lucruri cu nădejdea că într-o zi toate speranţele tale vor fi
împlinite. Dar...cu toate aşteptările tale, Dumnezeu nu te vindecă,
nu te scoate din groapă, nu răceşte cenuşa, nu îţi vindecă copilul,
nu îţi pocăieşte soţul sau soţia... ba chiar mai mult, boala e tot
mai acută şi mai costisitoare, groapa e tot mai adâncă şi mai
neagră, cenuşa e tot mai fierbinte, problemele tot mai complicate
şi bărbatul tot mai nepocăit!

Ce aşteptări ai după învierea lui Isus? Ştii că El a înviat, ştii
că mormântul e gol, cânţi învierea, ce aşteptări mai ai? Eşti
dezamăgit că nu-ţi sunt împlinite aşteptările sau eşti încântat că
El a înviat?

Necredinţa lor s-a văzut şi din faptul că atunci când L-au
întâlnit pe Isus, nu L-au cunoscut, tratându-l ca pe un ”străin
şi neştiutor” (Luc. 24). Ce imagine dezolantă, Hristosul înviat
merge alături de tine şi nu îl cunoşti. Te însoţeşte dar nu îl
cunoşti, îţi vorbeşte, dar nu îl recunoşti, îţi explică teologic toată
învăţătura despre înviere şi nu realizezi că e El.
Cum stau lucrurile pentru un creştin ? Te rogi...pentru sănătate,
pentru un copil bolnav, pentru soţul necredincios, pentru o
slujbă, pentru un partener de viaţă, trec anii şi nu se întâmplă
nimic, ba mai mult în unele cazuri lucrurile se complică şi mai
mult. Zilele trecute, un frate şi-a dus tatăl la spital pentru ceva
>>
>>
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analize, după trei zile l-am întrebat ce face şi m-a anunţat că a
plecat din lume, cu toate că s-au rugat, au postit şi au strigat
către Dumnezeu.
Cel mai bun partener al dezamăgirii este necredinţa. Oamenii te
dezamăgesc şi nu mai ai încredere în ei! Dumnezeu pare că te
dezamăgeşte şi nu mai ai încredere în El! Din cauza dezamăgirii,
unii îşi pierd credinţa, alţii caută soluţii de compromis, unii aleg
altă cale şi uite aşa necredinţa se prezintă ca ”singura soluţie
pentru dezamăgire”. Din perspectiva unora, dezamăgirea se
vindecă prin necredinţă! Un fals teologic şi doctrinar care prinde
acolo unde omul are foarte puţine aşteptări de la Dumnezeu.
Ce interesant! Isus a înviat şi cu toate astea, după învierea Lui,
unii erau dezamăgiţi şi necredincioşi! La fel e şi azi, Isus e viu
şi cu toate astea unii suntem dezamăgiţi, iar pe alţii ne-a prins
NECREDINŢA !
Într-un asemenea context ce s-ar mai putea întâmpla ca să îţi
revii ? Un singur lucru....REABILITAREA !

REABILITAREA

R

HRISTOS A ÎNVIAT!

eabilitarea este experienţa neapărat necesară fiecărui
om. Ucenicii nu au rămas în dezamăgire şi necredinţă,
ci finalitatea a fost reabilitarea, fapt ce i-a făcut să
privească viitorul cu alţi ochi. Însă textul arată clar că
pentru a fi reabilitat în mijlocul dezamăgirii şi a necredinţei ai
nevoie de Isus: Isus le-a deschis mintea să priceapă şi să înţeleagă
ce spuneau Scripturile (v.31), Isus le-a dovedit că El este Fiul
lui Dumnezeu (v.27) şi dintr-odată inimile lor s-au umplut de
bucurie.
Dar, cu toate că le-a umplut inimile de bucurie, Isus nu le-a
împlinit aşteptările, nu i-a eliberat de romani, ci chiar mai mult
în anul 70, romanii au ras Templul şi Ierusalimul de pe faţa
pământului şi pentru aproape 2000 de ani poporul a fost pribeag
în istorie! Reabilitarea ucenicilor a însemnat focalizarea pe ceea
ce Hristos poate face în vieţile lor.
Reabilitarea este procesul prin care omul este aşezat într-o
poziţie plăcută lui Dumnezeu, este lucrarea pe care Dumnezeu o
face prin puterea Duhului Sfânt, prin ceea ce se numeşte naştere
din nou. Reabilitarea înseamnă restabilirea credinţei în Isus
Hristos şi în puterea tăriei învierii Lui.
Astăzi ca şi atunci, singura şansă este reabilitarea aşa că ai toate
motivele să te întâlneşti cu Isus, chiar dacă eşti dezamăgit şi
necredincios. Reabilitarea înseamnă mai mult decât împlinirea
aşteptărilor, înseamnă să pricepi Scriptura şi să crezi că El
este Fiul lui Dumnezeu. Reabilitarea înseamnă mai mult decât
sănătatea şi lucrurile materiale, înseamnă să fi legat de El în
nădejdea vieţii veşnice. Reabilitarea nu înseamnă tinereţe fără
bătrâneţe, dar înseamnă viaţă fără moarte! Reabilitarea înseamnă
a moşteni şi a stăpâni mai mult decât o grămadă de gunoaie
frumos poleite, înseamnă a moşteni viaţa veşnică! Reabilitare
înseamnă să îl iubeşti pe Dumnezeu doar pentru faptul că El este
Dumnezeu, nu pentru binecuvântările Lui (ex. Moise, Iov).
Şi tu ai înviat împreună cu Hristos, dar cu toate acestea sunt
momente în care experimentezi dezamăgirea şi necredinţa,
experimentezi dezamăgirea pentrucă Isus nu împlineşte
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aşteptările tale şi experimentezi necredinţa pentrucă Dumnezeu
ţi-a „trântit uşa în nas” şi nu vrea să stea de vorbă cu tine !
Nu te condamn, înţeleg ce spui, dar ai nevoie de reabilitare, nu
pe coordonatele vieţii materiale, ci pe coordonatele trăirii în
duh. La urma urmei, desăvârşirea vine prin suferinţă, aşa cum El
însuşi a fost făcut desăvârşit, prin suferinţă.

Î

nvierea lui Isus Hristos te pune în postura de a acţiona în
credinţă sau de a rămâne în necredinţă. Indiferent de situaţia
materială, de contextul social sau de alte circumstanţe
nefavorabile, învierea lui Isus Hristos poartă în sine puterea
reabilitării. Dacă priveşti strict material, s-ar putea ca Dumnezeu
să ţi se pară o cruntă dezamăgire, o deziluzie existenţială care, în
mod invariabil, duce la necredinţă. Dar dacă accepţi şi înţelegi că
rostul morţii şi învierii lui Isus Hristos este cel al împăcării tale
cu Dumnezeu (Luc. 19:10), ai şansa reabilitării prin credinţă.
Dezamăgirea este generată de o focalizare exclusivă sau excesivă
pe dimensiunea materială a vieţii. Dacă Dumnezeu nu îţi
împlineşte o anumită nevoie materială, intri în depresie şi ajungi
dezamăgit. Focalizarea pe relaţia cu Dumnezeu nu poate genera
dezamăgire, nu am văzut nici un om dezamăgit pentrucă a fost
iertat de toate păcatele. Aşadar, astăzi, după înviere, care este
postura ta, eşti dezamăgit sau te simţi împlinit de prezenţa lui
Dumnezeu în viaţa ta?
Necredinţa, pe de altă parte te pune în postura de a rata viaţa
veşnică, deoarece aceasta se obţine doar prin credinţă. Cu toate
că Isus a înviat şi a oferit viaţa veşnică prin credinţă, din cauza
necredinţei unii nu vor avea parte de ea. Care este statutul tău?
Credincios sau necredincios ?
Reabiltarea vine ca soluţie pentru dezamăgire şi necredinţă. Eşti
reabilitat doar atunci când Hristos îţi deschide mintea să înţelegi
Scriptura şi să pricepi că ai nevoie de El. Reabilitarea schimbă
perspectiva, astfel că preocuparea ulterioară a ucenicilor nu
a mai fost pentru numărul săbiilor disponibile şi al locurilor
alocate în Împărăţia lui Dumnezeu, ci pentru vestirea Evangheliei
tuturor oamenilor, ca toţi să aibă parte de mântuire.
Hristos a înviat! Tu ai fost reabilitat? 

 Titu RĂDUCANU

Arătarea lui Iacov
„În urmă s-a arătat lui Iacov” 1 Corinteni 15:17

„Toată istoria creştinismului nu este altceva decât istoria unei singure şi unice minuni, a minunii Învierii lui Hristos,
care se continuă neîntrerupt în inimile creştinilor, zi de zi, an de an, veac de veac, până la cea de-a Doua Venire”1.
Una dintre aceste minuni este arătarea
Domnului Isus Hristos lui Iacov .

1

Timpul
Arătării

D

Mulţumim Domnului Isus că a existat
un timp şi în viaţa noastră când El ne-a
mântuit şi acest lucru a adus schimbare
şi transformare în viaţa noastră.

a. Necredinţa din familie
„Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este
Maria mama Lui? Şi Iacov, Iosif, Simon şi
Iuda nu sunt ei fraţii Lui? Şi surorile Lui nu
sunt printre noi?” (Matei 13-55).

P

entru locuitorii din Nazaret El
nu era decât „fiul tâmplarului” aici putem vedea necredinţa lor,
dar nici fraţii Lui nu Îl puteau
întelege. „Căci nici fraţii lui nu credeau
in El” (Ioan 7:5). Fraţii Lui nu credeau
cu adevărat că El este Mesia şi nici nu
erau dispuşi să-şi pună încrederea în El.
Cât de amară trebuie să fi fost pentru
Domnul Isus constatarea că proprii lui
fraţi se îndoiau de cuvintele şi faptele
Lui.
b. Atitudinea ostilă faţă de El
Fraţii Lui nu numai că se îndoiau de
cuvintele şi faptele Lui, dar ziceau „Şi
a ieşit din minţi“ (Marcu 3:21). Acum
putem înţelege motivul pentru care
Domnul Isus s-a arătat lui Iacov.
c. Dorinţa Domnului Isus de a-Şi
mântui familia
Aici putem vedea calitatea de păstor a
Domnului Isus faţă de familia Sa. „Dacă
nu poartă cineva grijă de ai lui şi mai ales

de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă
şi este mai rău decât un necredincios”
(1Timotei 5-8). Domnul Isus se arată lui
Iacov, într-un mod personal, deoarece
el era fratele mai mare şi posibil,
formatorul de opinie al familiei. Ştim
că această întâlnire a Domnului Isus cu
Iacov a fost o întâlnire transformatoare,
care a schimbat viaţa lui şi a familiei sale.
d. Fructificarea calităţilor în
favoarea Bisericii
Domnul Isus a văzut în Iacov mai mult
decat un oponent, El a văzut un stâlp
al Bisericii iudeo creştine din Ierusalim.
„Iacov, Chifa şi Ioan care sunt priviţi ca
stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna
dreaptă de însoţire ca să mergem să
propovăduim.” (Galateni 2:9).

3

Urmările
Arătării

a. O binecuvantare personală

Î

ntâlnirea Domnului Isus cu Iacov a
fost în primul rând o binecuvântare
pentru el. „Iacov rob a Lui Dumnezeu
şi al Domnului Isus Hristos.” (Iacov
1:1). Prima consecinţă a întâlnirii cu
Domnul Isus este că Iacov recunoaşte
stăpânirea şi dependenţa de Dumnezeu
şi de Isus Hristos. Apostolul Pavel
subliniază acelaşi adevăr despre viaţa

HRISTOS A ÎNVIAT!

upă înviere, timp de
patruzeci de zile, Domnul
Isus s-a arătat lui Chifa,
celor doi ucenici pe drumul
Emausului, celor doisprezece ucenici,
la peste cinci sute de fraţi şi „în urmă
s-a arătat lui Iacov.” Domnul Isus a
cunoscut toate dezamăgirile ucenicilor
cu privire la moartea Sa, deşi El i-a
anunţat mai dinainte cu privire la tot
ce avea să sufere şi faptul că după
trei zile El va învia. Cu toate acestea,
Isus Hristos Cel înviat îşi face timp în
mod particular să se întâlnească cu
ucenicii pentru a-i încuraja. În urmă
ni se relatează că S-a arătat lui Iacov
care nu era unul dintre cei doisprezece
ucenici, ci era fratele Lui de trup. Aici
putem vedea importanţa şi necesitatea
unei întâlniri personale cu Domnul Isus
în viaţa lui Iacov. Această întâlnire i-a
marcat şi schimbat viaţa .

2

Motivele
Arătării

>>

1

Iustin Popovici
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creştină: „Nu ştiţi că dacă vă daţi robi
cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robi aceluia
de care ascultaţi: fie că e vorba de păcat
care duce la moarte, fie că e vorba de
ascultare care duce la neprihanire.” Putem
vedea în viaţa lui Iacov o ascultare şi
supunere care duc spre neprihănire.
b. O binecuvântare pentru familia
sa
După Înălţarea Domnului Isus vedem
întreaga familie împreună cu ucenicii şi
femeile rugându-se.

HRISTOS A ÎNVIAT!

„Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în
rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile
şi cu Maria mama Lui Isus şi cu fraţii lui.”
Şi mai târziu avem epistola lui Iuda unde
se prezintă: „Iuda rob al Lui Isus Hristos şi
fratele lui Iacov” (Iuda 1).

12
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c. O binecuvântare pentru Biserica
dintre Neamuri
El a condus lucrările primului Conciliu
de la Ierusalim - „Fraţilor ascultaţimă!”. El a analizat condiţiile admiterii
neamurilor în Biserică: „Căci s-a părut
nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai
punem peste voi nici o altă greutate decât
ceea ce trebuie” (1 Corinteni 15: 13 şi
19-23).
d. O binecuvântare pentru
generaţii
Epistola lui Iacov, care a ajuns până la
noi astăzi, este o importantă contribuţie
pentru viaţa creştină: „Credinţa fără
fapte este moartă” (Iacov 2:26). Iacov, în
mod particular, subliniază importanţa
rugăciunii pentru cei bolnavi şi în toată
epistola sa se poate vedea influenţa
învăţăturilor Lui Isus.

S

untem recunoscători Domnului
Isus Hristos cel înviat din
morţi, pentru că a ales să se
arate lui Iacov şi pentru toate
binecuvântările care s-au revărsat
asupra vieţii lui, a familiei sale, a bisericii
dintre neamuri şi pentru tot ce a ajuns
până la noi prin Iacov.
Mulţumim Domnului pentru că ni s-a
descoperit şi nouă prin Evanghelie, fără
să-l vedem în mod fizic, dar atingând şi
schimbând viaţa noastră şi făcându-ne o
binecuvântare pentru alţii.

 Augustin ROŞIAN

Î N V I A Ţ I ÎMPREUNĂ CU HRISTOS

H

ristos a înviat! Adevărat a înviat! Ce biruinţă! Ce bucurie! Păcatele ne-au fost
ispăşite, lucrarea de mântuire, isprăvită. Domnul a purtat păcatele noastre, fiind
expus pe Golgota mâniei dreptăţii lui Dumnezeu, care cerea moarte pentru
păcătos. Sentinţa a fost dată, condamnatul executat. El, care era fără păcat, a
fost acuzat ca fiind vinovat, de vina noastră. A primit pedeapsa în locul nostru, împlinind
voia Tatălui, până la capăt, cu greu, cu multă suferinţă sufletească... şi fizică. Dar a suferit,
până la capăt: S-a isprăvit!
Vina ne-a fost plătită, păcatul ispăşit. Am fost izbăviţi, căci a murit El în locul nostru.
Murind, povara cu păcatele noastre a căzut de pe umerii Lui. Iar El, neavând păcat
propriu, nu mai putea fi ţinut în moarte. A fost eliberat. A înviat!
Ce minunat este planul lui Dumnezeu! Să vină El să ne poarte vina ca noi să
fim iertaţi! Câtă dragoste! Cum a fost posibil ca Dumnezeu să devină om, apoi
ca om să poarte vina oamenilor păcătoşi, suferind pedeapsa cerută de Legea
dreptăţii lui Dumnezeu, să facă El pentru noi, ce nouă ne era imposibil?
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

H

HRISTOS A ÎNVIAT!

ristos a înviat deschizând drumul învierii şi pentru noi. Lucrarea
încredinţată a fost isprăvită. Planul lui Dumnezeu a fost îndeplinit.
Mântuirea este acum accesibilă oricui crede în El. Credinţa însă nu este doar o acceptare intelectuală a acestor
adevăruri. Credinţa mântuitoare este identificare cu Hristos. Pentru a ne mântui, El s-a identificat cu noi şi a murit
în locul nostru. Pentru a intra în posesia mântuirii, noi trebuie acum să ne identificăm cu El, în moarte şi înviere. Prin credinţă
acceptăm moartea Lui ca fiind în locul nostru. Credem că atunci când El a murit, noi am murit. Murind cu El, moartea Lui este
moartea noastră. Păcatele ne-au fost ispăşite, deoarece am murit cu El. Am scăpat de vină şi osândă, căci legea nu osândeşte
morţii. Când El a înviat, am înviat şi noi împreună cu El. Am înviat din morţi, devenind copii ai lui Dumnezeu. Suntem vii pentru
a trăi cu Dumnezeu. Botezul creştin este o reprezentare simbolică a acestei identificări cu Hristos în moarte şi înviere. Toţi
cei ce au intrat în apa botezului, au declarat public moartea lor împreună cu Hristos şi învierea lor cu El la o viaţă nouă de
umblare cu Dumnezeu. Este trist că sunt şi „creştini” care doar mimează această identificare cu El. Ei doresc iertarea şi
ispăşirea păcatelor lor prin moartea lui Hristos, dar nu sunt dispuşi să-şi pună omul vechi pe cruce, să moară şi ei împreună cu
Hristos. Nu acceptă să se lase zdrobiţi complet, prin moartea Lui, ca apoi prin învierea împreună cu El să devină făpturi noi în
El, construiţi din nou, altfel: „Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.” Născuţi din nou după modelul lui Hristos,
al doilea Adam, care ne-a adus prin înviere, posibilitatea unui nou început, cu El în noi. O viaţă nouă, o nouă creaţie. Suntem noi
gata să mergem cu El în răstignire până la capăt, ca să putem fi construiţi din nou, după chipul Lui? Suntem noi gata să-I dăm
inima întreagă, ca să o transforme după inima Lui? Sau împărţim inima şi păstrăm din natura veche anumite domenii pe care
nu vrem să le cedăm? Iacov ne spune: „Curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!”(Iacov 4:8) Pe de altă parte, Dumnezeu
apreciază şi sprijină pe cei ce îi dau Lui inima toată: „ Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a
căror inimă este întreagă a Lui.” (2Cron. 16:9)
Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Dar eu am înviat? Dar, mai întâi, am murit? De tot? Am acceptat să fiu zdrobit de tot cu El,
ca apoi să fiu construit complet nou, după chipul Lui? Înviat cu El la o viaţă nouă, cu o inimă întreagă dată Domnului?

H

ristos a murit şi a înviat ca noi să putem primi viaţa nouă în El. Să refacem, prin neprihănirea primită prin El,
relaţia cu Tatăl pervertită de Adam. Dumnezeu să lumineze pe toţi oamenii ca să înţeleagă scopul morţii şi
învierii Domnului şi crezând în El să învie şi ei la viaţa nouă în El. Iar creştinii care nu şi-au predat încă toată inima
Domnului, nu s-au lăsat încă zdrobiţi în întregime prin identificarea în moartea Lui, ca să fie reconstruiţi apoi după
modelul Fiului lui Dumnezeu, sunt invitaţi să deschidă larg inima Domnului, ca El să le aducă înviere deplină, înnoire deplină,
bucurie deplină, pace deplină. 
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 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Aniversare 120 de ani
Partea a 2-a

Adunările Creştine după Evanghelie în România Mare
(1918-1940)
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P

erioada care a urmat primului război mondial (19141918) poartă în istorie numele de perioada interbelică,
ce a coincis în ţara noastră cu existenţa României Mari
(1918-1940). În acest timp, idealizat adeseori, credincioşii
au fost supuşi la persecuţii atât din partea organelor de stat,
locale sau centrale, datorită unei legislaţii mai puţin tolerante, cât
şi din partea Bisericii Ortodoxe Române, prin preoţii şi ierarhii
săi. Au fost numeroase cazurile de fraţi şi surori bătuţi şi purtaţi
din post în post de jandarmi, copii daţi afară de la ore de preoţi,
fraţi lucrători arestaţi din casele particulare unde predicau
Evanghelie, adunări închise şi sigilate, literatură confiscată ş.a.
După Marea Unire (1918), undeva prin 1920, s-a stabilit
şi denumirea de „Creştini după Evanghelie”. În timp ce pe
mapamond adunările similare celor din România poartă numele
de Adunări Frăţeşti (Brethren Assemblies) din Mişcarea Fraţilor
(Brethren Movement), în România ele se numesc Adunări
Creştine după Evanghelie. Asupra originii numelui există două
ipoteze.Varianta cea mai populară este că numele s-ar fi primit
ca urmare a dialogului cu autorităţile de stat, care ar fi întrebat
cum ne numim. La răspunsul fraţilor că doar „creştini”, mergând
pe varianta internaţională de „fraţi”, autorităţile s-au arătat
nemulţumite şi au întrebat în ce credem. Auzind că noi credem
în „Evanghelie” ar fi spus „sunteţi creştini după Evanghelie”. A
doua variantă propune că această titulatură ar fi inspirată din
„Eglise selon la parole de Dieu” (Biserica după Cuvântul lui
Dumnezeu) din Geneva.
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T

ot în această perioadă, în Bucureşti a început o trezire
în Biserica Ortodoxă „Sfântul Ştefan”, cunoscută ca
Biserica „Cuibul cu Barză”. Acolo slujea preotul Teodor
(Tudor) Popescu (1887-1963), susţinut şi încurajat în
activitatea sa de ierodiaconul Dumitru Cornilescu (1891-1975)
(Fig. 1). Datorită activităţii lor, care a atras atenţia Bucureştiului
acelui timp, au fost decăzuţi din treaptă, caterisiţi şi excluşi din
ortodoxie. Odată cu exluderea lui Popescu, în 1924, s-a format
o nouă mişcare evanghelică, numită ulterior creştinii după
Scriptură, iar popular „tudorişti”.
La rândul lor, Adunările Creştine după Evanghelie au început
să se dezvolte, creându-şi propria presă. Cele mai importante
publicaţii din acea vreme sunt: Buna Vestire (frecvenţă lunară
între 1908-1928), Viaţă şi Lumină (frecvenţă lunară între 19281940) şi Creştinul (frecvenţă iniţială la trei luni şi apoi la două luni
între 1928-1942 şi 1946-1948) (Fig. 2). S-au tipărit şi numeroase
broşuri de evanghelizare, traduceri şi cărţi de învăţătură, dar
şi cărţi de cântări pe note sau fără note: Buna Vestire (1902),
Cântările Bunei Vestiri (1905, 1920, 1924, 1927), Pe Drumul Credinţei
(1930 pe note şi 1938 fără note).
În acest context, autorităţile române au impus Adunărilor
Creştine după Evanghelie conformarea la legislaţia în vigoare
şi autorizarea lor. Drept urmare, reprezentanţii Adunărilor au
întocmit mai multe memorii (Fig. 3), în care şi-au prezentat
doctrina şi practica: Memoriu sau Scurtă expunere a punctelor
de doctrină a Comunităţilor creştine – după Evanghelie – cari au

legal în cadrul asociaţiilor
religioase din România.

Fig. 2

la bază principiile Sfintei Evanghelii (Iaşi, 1924), Memoriu sau
Scurtă expunere a doctrinei Creştinilor după Evanghelie (Ploieşti,
1925), Memoriu. Expunerea credinţei şi învăţăturei creştinilor după
Evanghelie din România (Ploieşti, 1930).

Î

L

egalizarea Adunărilor, în cadrul asociaţiilor religioase,
în perioada 1933-1942, a dus la creşterea numerică a
credincioşilor şi a adunărilor locale. După unele statistici, în
1942 erau 13.500 de creştini după Evanghelie în România.
Iar alte statistici documentează circa 232 de adunări locale.
În timpul acesta, Europa se pregătea iar de război. Ascensiunea lui
Adolf Hitler la conducerea Germaniei (1933) şi ocuparea Poloniei
(1939) a dus la declanşarea celui de-al doilea război mondial
(1939-1945). În contextul unei Europei aflate în război, România
pierde teritorii însemnate în vara anului 1940: Basarabia, Bucovina
de Nord şi Ţinutul Herţa sunt luate de Uniunea Sovietică (iunie),
Nordul Transilvaniei e luat de Ungaria (august), iar Cadrilaterul
(Dobrogea de Sud) e luat de Bulgaria (septembrie). Abdicarea
regelui Carol al II-lea (septembrie 1940) şi preluarea puterii de
către generalul (mai târziu mareşalul) Ion Antonescu a pus capăt
neutralităţii (1939-1941) şi a pus România pe harta războiului.
La 22 iunie 1941 aceasta a intrat în război, alături de trupele
germane, împotriva Uniunii Sovietice. În perioada 1940-1944, chiar
dacă de jure ţara avea un rege în persoana lui Mihai I, regimului lui
Antonescu a dus la trecerea creştinilor după Evanghelie, alături de
toate asociaţiile religioase, în ilegalitate. Urmează ani grei pentru
creştinii după Evanghelie din România, caracterizaţi de un nou val
de persecuţie, fapt care a produs noi exemple de credincioşie şi
tărie pe calea credinţei. 
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n baza acestor memorii, Adunările Creştine după Evanghelie
au fost autorizate să funcţioneze, pentru prima dată în 1933,
ca asociaţie religioasă prin Art. 2 din Decizia Nr. 114.119
privind interzicerea activităţii unor asociaţiuni religioase şi
reglementarea activităţii celor neinterzise, care prevedea că „Se
vor bucura de drepturile şi libertăţile pe care Constituţia le
acordă asociaţiunilor în genere, asociaţiilor religioase adventiste
de ziua 7-a, Baptiştii şi Creştinii după Evanghelie.”. Chiar dacă
a fost prima recunoaştere şi autorizare legislativă a creştinilor
după Evanghelie, înainte primind o recunoaştere provizorie, ce
venea împreună cu multe obligaţii impuse de stat, conducătorii
de atunci ai adunărilor au numit-o „o libertate primejdioasă”,
urmând un schimb de memorii între conducătorii adunărilor
(Delegaţia) şi ministerul de resort. Ei au socotit acordarea
acestei recunoaşteri ca fiind urmarea faptului că „Adunările
noastre (‹Creştinii după Evanghelie›) sunt puse în drepturile
prevăzute şi acordate de Constituţia ţării noastre, ca unele
care timp de 30 de ani s-au dovenit în totul folositoare ordinei
publice, moralei creştine şi siguranţei Statului”. Cu toate acestea,
peste patru ani (1937) s-a emis o nouă hotărâre, prin care
creştinii după Evanghelie puteau „continua activitatea lor”, dar
tot condiţionat. În Decizia Nr. 4.781 privind interziceri de secte
religioase, la Art. IV scrie: „Organizaţiile locale ale asociaţiilor
religioase recunoscute de Ministerul Cultelor şi Artelor prin
deciziile anterioare, adică adventiştii de ziua 7-a şi Creştinii
după Evanghelie, vor putea continua activitatea lor, cu condiţie
ca în termen de şase luni dela publicarea în Monitorul Oficial
a acestei decizii, să fie conformat întru totul dispoziţiunilor
de faţă”. Nici aceasta n-a avut ecouri prea pozitive în rândul
credincioşilor, pe motiv că „loveşte în mod direct aceste
drepturi şi libertăţi Constituţionale de conştiinţă şi în principiile
fundamentale ale credinţei noastre”. Decizia a fost înlocuită în
1939 de Decizia Nr. 31.999 privind asociaţiile religioase interzise şi
autorizate, care a continuat drumul trasat de predecesoarele sale,
la Art. 4 scriindu-se: „Sunt autorizate următoarele asociaţiuni
religioase: Asociaţiunea religioasă baptistă, Asociaţiunea religioasă
adventistă de ziua 7-a şi Asociaţiunea religioasă a creştinilor după
Evanghelie”. Astfel că, în perioada deceniului carlist (1930-1940),
creştinii după Evanghelie şi-au păstrat dreptul de a funcţiona

Apoi, în septembrie 1939,
Adunările Creştine după
Evanghelie au primit sub
cupola lor, printr-o fuziune
formală, Adunările Creştine
după Scriptură. În urma acestei
fuzionări, fostele Adunări
Creştine după Scriptură
(tudoriste) au devenit Adunări
Creştine după Evanghelie de
ramura II. Specificul lor este
praticarea botezului copiilor
(pedobaptismul) şi caracterul
mai degrabă exclusivist, fapt care a creat probleme în adunările
mixte (cele care au reunit ambele ramuri în aceaşi adunare
locală). Din rândul adunărilor de ramura II, cei mai cunoscuţi
lucrători, alături de cei doi deja amintiţi, au mai fost Gheorghe
Cornilescu (1898-1967), Emil Constantinescu (1901-1974),
Nae Ionescu (1909-1998), Petre (Bebe) Miu (n. 1941), Ion (Bică)
Socoteanu (n. 1944) ş.a.

Fig. 1
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Cu adevărat, se poate!

P

PE CALEA CREDINŢEI

otrivit statisticilor OC International, România
are la ora actuală 147 de misionari transculturali
plecaţi prin agenţiile misionare denominaţionale sau
interdenominaţionale care funcţionează la noi în ţară.
Dacă îi socotim şi pe cei plecaţi fără o agenţie de misiune,
numărul misionarilor probabil că s-ar ridica la 200. Unii ar putea
estima că, la potenţialul evanghelicilor din România, numărul
acesta este chiar impresionant. Oare chiar aşa să fie?

16

Zilele trecute m-am întors dintr-o scurtă vizită în Coreea de Sud,
unde am aflat că primele biserici protestante nu au o vechime
mai mare de 130 de ani şi că primii misionari sud-coreeni au
plecat pe câmpul de misiune prin anii ’70. Astfel, în 1979 Coreea
de Sud avea 93 de misionari transculturali. Numărul acestora a
crescut vertiginos cu fiecare an, astfel încât în 1990 Coreea de
Sud avea deja 1.645 de misionari. Peste doar 10 ani a ajuns la
numărul impresionant de 22.685, iar astăzi, în 2019, numărul de
misionari răspândiţi în peste 170 de ţări se ridică la 30.000. După
clasamentul ţărilor care trimit misionari, Coreea de Sud ocupă
locul doi în lume, imediat după Statele Unite ale Americii. Aşadar,
cu adevărat putem spune că Biserica sud-coreană a fost şi este o
biserică puternic misionară. Am avut curiozitatea să aflu care au
fost factorii care au contribuit la această creştere impresionantă
a forţei misionare. De unde o asemenea voinţă şi zel nestăvilit
pentru misiune? Desigur, fenomenul este mult mai complex, însă
aş aminti cel puţin trei factori, care au ieşit în evidenţă şi care
vorbesc despre specificul Bisericii sud-coreene:

Prioritatea rugăciunii

C

hiar din primele zile ale vizitei noastre am înţeles
că sud-coreenii creştini şi-au format un obicei ca la
ora 5:00 dimineaţa, înainte de a-şi începe munca, să
meargă la biserică pentru a se ruga şi a se închina
Domnului. Rugăciunea are prioritate şi reprezintă o normalitate
pentru sud-coreeni. Biserica Myungsueng din Seul, de exemplu,
care este cea mai mare biserică prezbiteriană din lume, are
cinci servicii de rugăciune dimineaţa, începând cu ora 4:50. În
2020, biserica va împlini 40 de ani de când acest program de
rugăciune a fost iniţiat. Rugăciunile care se înalţă în zorii fiecărei
dimineţi se concentrează, de obicei, asupra naţiunii şi a poporului
sud-coreean, asupra bisericii şi a spiritualităţii individuale, însă
sunt nelipsite, de asemenea, motivele de rugăciune venite de pe
câmpul de misiune, cele ce privesc reunificarea paşnică a celor
două ţări coreene, precum şi evanghelizarea refugiaţilor nordcoreenilor din Coreea de Sud. Se pare că mulţi dintre misionarii
actuali au primit chemarea pentru lucrarea de misiune în timpul
rugăciunii matinale.
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Lecţia suferinţei

I

storia Coreii de Sud este caracterizată de suferinţa produsă
de invaziile şi stăpânirile străine. Coreenii au învăţat lecţia
perseverenţei în arşiţa oprimării străine. Coreea a fost sub
conducerea colonială japoneză până în anul 1945, timp în
care practicile creştine au fost mereu reprimate. În 1944, multe
din bisericile protestante au fost închise forţat, iar proprietăţile
confiscate, din cauza refuzului lor de a jura credinţă împăratului
Japoniei şi de a se închina în templele şintoiste japoneze. Adesea
liderii bisericilor care îndrăzneau să predice împotriva practicilor
şintoiste erau închişi şi chiar executaţi. Această persecuţie a dus
la diminuarea numărului de credincioşi, însă multe biserici, cu
preţul vieţii, nu s-au compromis. Începând cu anul 1945, când
Coreea a fost eliberată de sub regimul colonial japonez, în ţară
mai existau 350.000 de creştini. Cei rămaşi au început să-şi
împărtăşească cu un zel proaspăt celor necredincioşi credinţa.
Pastorul Young J. Cho, secretar general al Organizaţiei misionare
de cooperare româno-coreene a afirmat: Noi nicicând nu am
uitat cum am trăit cu 30-40 de ani în urmă, de aceea lecţia
suferinţei ne-a făcut sensibili faţă de cei aflaţi în suferinţă.

Implicarea socială şi politică

M

odelul de creştinism promovat de primii misionari
vestici, precum Horace G. Underwood (presbiterian)
şi Henry Appenzeller (metodist), veniţi din America
la sfârşitul anilor 1800, este unul cu implicaţii sociale
profunde. Ei au călătorit deseori în partea de nord a Coreii şi
au plantat biserici. Underwood de exemplu a călătorit frecvent
în alte părţi ale ţării şi a plantat astfel 40 de biserici în oraşe şi
regiuni diferite. Însă viziunea lui nu a fost doar să evanghelizeze
indivizi, ci să planteze biserici şi să încreştineze întreaga
peninsulă. O altă dorinţă a lui a fost să deschidă şcoli şi spitale
creştine pentru ca astfel să poată dovedi şi răspândi dragostea lui
Hristos într-un mod concret pentru cei ce sufereau. Spitalele şi
universităţile deschise de către misionarii vestici veniţi în Coreea
de Sud cu mai bine de un secol în urmă au dăinuit până astăzi. Se
pare că acest model al creştinismului funcţionează şi acum atât în
interiorul ţării, cât şi în exterior, prin misionarii trimişi pe câmpul
de misiune.
Biserica Prezbiteriană Blessed Neighborhood din Gwangju, pe
care am vizitat-o, are ca obiectiv, după cum îi spune şi numele,
să fie o binecuvântare atât pentru „aproapele” din comunitatea
în mijlocul căreia este amplasată, cât şi o binecuvântare „până
la marginile pământului”. Astfel, avându-l pe primarul oraşului
printre membrii săi, biserica este implicată în diverse proiecte
sociale şi culturale. La terminarea întâlnirii de dimineaţă
a Bisericii, duminică de duminică, în demisolul bisericii se
organizează o masă de prânz pentru toţi credincioşii prezenţi

- ceea ce reprezintă un bun prilej de socializare şi stabilire de
relaţii cu prietenii bisericii.
O întâlnire care m-a impresionat profund a fost cea de la
Biserica Prezbiteriană ”Nam Seul”. La ora actuală, această
Biserică, care numără peste 3.000 de membri, susţine 139 de
familii de misionari care lucrează în 45 de ţări ale lumii. 90 dintre
aceste familii au plecat chiar din biserica locală, iar alte 49 de
cupluri au fost „adoptate” şi susţinute în rugăciune şi financiar.
Astfel de exemple spun foarte multe despre forţa creştinismului
sud-coreean. Biserica ”Nam Seul” a amenajat un parc public
deosebit, cu fondurile primite în dar de la o societate de
construcţii care a ridicat o zonă rezidenţială în vecinătate.

C

reştinismul a pătruns în toate păturile sociale, de la
oamenii simpli până la cei care conduc ţara, primari,
prefecţi, parlamentari şi miniştri. Aproape 30% din
ţară este fie protestantă, fie romano-catolică, şi
evanghelicii conservatori joacă un rol semnificativ în politica şi
cultura naţiunii. Un lucru care m-a impresionat în mod deosebit
a fost şi faptul că 50% din parlamentarii ţării sunt creştini.

Începând cu anul 1988, după ce a găzduit cu succes Jocurile
Olimpice de la Seul, guvernul coreean a permis coreenilor să
călătorească liber în străinătate. Atâta timp cât nu aveau cazier
judiciar, orice coreean putea primi un paşaport ca să plece peste
hotare. Apoi, Dumnezeu a binecuvântat această ţară din punct
de vedere economic. Însă toate acestea nu ar fi însemnat mare
lucru dacă Biserica sud-coreeană ar fi fost lipsită de viziune şi
pasiune pentru răspândirea Evangheliei.
Acum, în ceea ce ne priveşte pe noi, românii, putem spune că,
asemenea sud-coreenilor, nici noi nu am uitat amărăciunea
suferinţei din perioada comunistă, şi am beneficiat din plin de
sprijinul bisericilor din Vest, am primit libertatea de a călători,
suntem binecuvântaţi material şi ne bucurăm de libertate
religioasă. Ce vom face cu toate aceste avantaje? Credem
noi că se poate face cu adevărat misiune „până la marginile
pământului”? Până la urmă, este o problemă de credinţă nu de
posibilităţi. Românii au toate avantajele ca să fie o lumină chiar
şi pentru ţări închise pentru Evanghelie, în care misionarii din
Coreea de Sud, de exemplu, nu prea au acces, cum ar fi Coreea
de Nord sau China.
Scriptura ne spune: Cui i s-a dat mult, i se va cere mult… (Luca
12:48).
Rugăciunea mea este ca acelaşi foc pentru răspândirea
cunoaşterii lui Dumnezeu printre neamuri, ca al poporului sudcoreean, să se nască şi să crească şi în inimile noastre. 

 Valentin Hrihorciuc,
Coordonator Agenţia de Misiune Externă Kairos
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Companiile înfiinţate de credincioşi sud-coreeni susţin cu
un anumit procent numeroase iniţiative interne şi externe,
cum ar fi proiecte educaţionale, şcoli biblice, şcoli de misiune,
orfelinate, spitale şi clinici creştine, proiecte similare domeniului
de activitate ale companiilor din Coreea dar deschise în alte
ţări. Un exemplu reprezentantiv în acest sens este compania
E-LAND. E-Land şi-a început activitatea în 1980 cu un magazin
de îmbrăcăminte având o suprafaţă de 6 metri pătraţi, pe o
stradă cu magazine de modă din Sinchon. În 2005, grupul E-Land
a devenit a 37-a mare corporaţie din Coreea de Sud, cu active
în valoare totală de peste 2 miliarde USD, iar în 2006, grupul
E-Land a achiziţionat întregul lanţ de magazine Carrefour
sud-coreene, care deţinea 32 de magazine. Grupul E-Land
se concentrează asupra producţiei şi distribuţiei de bunuri
de consum care includ articole de îmbrăcăminte, produse
alimentare şi articole de uz casnic. Produsele sunt vândute pe
două căi diferite: aproximativ 5.000 de magazine de franciză şi
59 de magazine E-Land. De asemenea, grupul E-Land deţine 60
de branduri în Coreea. Managerul companiei E-Land, Lee Sang
Jun, a afirmat că, de la bun început şi până în prezent, compania
direcţionează 10% din profit către lucrarea misionară.

Î

n concluzie, aş spune că nu este surprinzător faptul că
Biserica protestantă sud-coreană a fost promovată în lume
de la statutul de forţă misionară importantă la cel de lider
al mişcării misionare non-vestice. Şi acest lucru nu a fost
doar o simplă întâmplare, întrucât nu poţi merge din inerţie şi
să te aştepţi la un seceriş bogat. Pentru a culege, trebuie sădit
mai înâi. Iar în ceea ce-i priveşte pe sud-coreeni, ei au semănat şi
continuă să lucreze cu sârguinţă, de aceea au şi un seceriş bogat.
Ca rezultat, biserica a crescut într-un ritm exploziv. Astăzi, în ţară
sunt peste 19 milioane de creştini (aprox. 30% din sud-coreeni).
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 Jeni ROŞIAN

B I R U I TOA R E Î N LU P TA C U

MINUTELE!
Managementul timpului. Site-uri... cărţi peste cărţi...
teste... specialişti... secrete... guru în managementul
timpului... productivitate... succes... bani... eu
omul, stăpânul timpului... elemente electronice de
economisire a timpului... economisire şi dependenţă...
stress ... Timpul este valoros, este preţios. Ne este
prieten sau duşman!? Timpul are întotdeauna o cale
frumoasă de a ne arăta ce şi cine contează cu adevărat.

Am si eu, ca orice muritor, un cont la banca numită Timp.
1440 de minute. 86400 de secunde în fiecare zi.Toate avem
la fel. Nici o secundă nu trece în contul zilei următoare.
Tuturor ne sunt puse la dispozitie 24 de ore pe zi, 7 zile
pe săptămână. Timpul este mult prea valoros pentru a fi
risipit. Trebuie să facem ce este bine, atunci când ni se
iveşte oportunitatea şi nu să dăm vina pe lumea în care
trăim pentru modul în care trăim. Trebuie să ne rugăm, să
petrecem timp cu Dumnezeu şi să studiem Cuvântul Lui,
iar atunci când El vorbeşte inimilor noastre, să fim gata
să păşim prin credinţă. Dumnezeu ne-a creat cu un scop.
Nu m-a chemat să fiu o femeie ocupată, ci să fiu o femeie
plină de roade bune. În stilul de viaţă de astăzi este foarte
usor să fii prinsă în mecanismul aglomeraţiei în fiecare zi.

RUBRICA SURORILOR

Fiind conştient că Satan incearcă să ne deposedeze de cât
mai mult din timpul pe care l-am putea folosi pentru gloria
lui Dumnezeu, apostolul Pavel ne îndeamnă: ”Fiţi înţelepte!
Adică folosiţi bine timpul pe care vi l-a dat Dumnezeu
!”. Latinii aveau expresia ”Carpe Diem - Trăieşte clipa!”,
Pavel spune: ”Trăieşte clipa... nu în mod uşuratic, ci cu
Dumnezeu, nu lăsa să îţi fie furat timpul, fii înţeleaptă!”.
”Luaţi seama să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte
neînţelepte. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele!”. A
răscumpăra vremea înseamnă a transforma timpul într-o
valoare veşnică. Asta înseamnă să redirecţionez fiecare
minut spre un scop care merită. Timpul are întotdeauna
o cale frumoasă de a ne arăta ce şi cine contează cu
adevărat. Cum putem ieşi biruitoare în lupta cu minutele?

Dumnezeu ne-a acordat un timp ca să îl administrăm. Dumnezeu este autorul
timpului.Timpul este trecător, ireversibil, limitat. Domnul Isus ne-a lăsat un model de
a folosi timpul eficient. „Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” .
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1. Alegându-ne prioritătile în
mod înţelept.

N

u vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau:
„Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”
Fiindcă toate aceste lucruri le caută cei care nu
cunosc pe Dumnezeu. Tatăl vostru cel ceresc ştie că
aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu
şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra”. Nu trec de două ori prin viaţă. Ea este irepetabilă şi
fără mântuirea prin Isus Hristos este pierdută şi irecuperabilă.
Căutăm noi mereu mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
dreptatea Lui? De prea multe ori, rugăciunile noastre se referă
la ceea ce putem să obţinem, în loc să se refere la ceea ce ar
trebui să devenim. „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu
şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra”. La ce Se referă Domnul Isus atunci când ne spune să
căutăm „mai întâi” Împărăţia lui Dumnezeu? ”Şi ce ar folosi unui
om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da
un om în schimb pentru sufletul său?”. ”Împărăţia lui Dumnezeu
nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în
Duhul Sfânt”. În definitiv, putem să avem tot ce oferă lumea; dar
ce înseamnă aceasta, dacă nu avem neprihănire, pace şi bucurie?
Ce arată rugăciunile mele, viaţa mea, modul meu de folosire a
timpului? Care sunt priorităţile mele: să obţin ceea ce vreau eu
sau să devin ceea ce vrea Dumnezeu? Timpul are întotdeauna o
cale frumoasă de a ne arăta ce şi cine contează cu adevărat!

2. Începe ziua cu Dumnezeu!

F

ără un plan, toate avem tendinţa să deviem. ”Cel ales
la suflet face planuri alese şi stăruie în planurile lui
alese”, spune Isaia. Prioritatea ne defineşte cine suntem.
Planul ne defineste cum acţionăm. O femeie care caută
intâi Impărăţia lui Dumnezeu, neprihănirea Lui, care are pace
si bucurie prin Duhul Sfant este o femeie aleasă la suflet. Ea
face planuri alese... şi nu rămâne doar cu planurile, ci le pune
în practică... stăruieşte în ele. Fă un plan, pe termen scurt sau
pe termen mai lung. „Să ştiţi că Domnul a ales pe Beţaleel...
L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune,
pricepere şi ştiinţă...I-a dat putere să născocească planuri, să
lucreze în aur, în argint şi în aramă,... şi să facă tot felul de lucrări
meşteşugite”(Exod.35:32). Omul plin cu Duhul lui Dumnezeu,
planul, lucrarea! Să fii şi apoi să faci! „Omul face multe planuri
în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte”
(Prov.19:21). Când se împlineşte? Dumnezeu are timpul Lui şi
uneori este diferit de timpul nostru!!! Aşteptarea face şi ea parte
din planul lui Dumnezeu!
Planuri bune, planuri alese! Dacă eu fac pentru mine şi familia
mea planul să merg sâmbătă la iarbă verde, la grătar şi duminică,
să stăm acasă, să ne odihnim, că tare ne-am obosit sâmbătă... este
decizia mea!!! Dar timpul are întotdeauna o cale frumoasă de a
ne arăta ce şi cine contează cu adevărat

4. Din ce am învăţat eu din
greşelile mele şi din ale altora:

O

ricât de bună aş fi, oricât de spirituală, oricât de
harnică, nu voi realiza tot ce îmi propun. Şi asta este
normal !

- Simplifică şi elimină!! Înainte de a organiza,
simplifică! Ce să nu mai fac?
- Lucrează în secvenţe de timp lucru concentrat, alternate cu
perioade de relaxare !
- Invaţă să spui NU !
- Incepe ziua cu o listă de sarcini !
- Cultivă ziua de odihnă !
- Doar un singur lucru poate avea concentrarea mea maximă la
un moment dat !
- Dezvoltă rutine personale eficiente!!
- Începe cu cele mai dificile sarcini în prima parte a zilei, cand ai
cel mai înalt nivel de energie !
- Eşecurile pot duce la succes ! Nu te lăsa descurajată de ele !
- Fă totul, cu tragere de inimă, cât mai bine, ca pentru Domnul !
„Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele!”.

RUBRICA SURORILOR

S

tai întâi la picioarele lui Isus, cum spune Biblia! ”Pe când
era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o
femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei. Ea avea o soră
numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi
asculta cuvintele Lui. Marta era împărţită cu multă slujire, a venit
repede la El şi I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a
lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute.” Drept răspuns, Isus
i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te
frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea
bună, care nu i se va lua.„ Doamne, nu-Ţi pasă că slujesc singură?
Soru-mea îşi pierde timpul stând la picioarele Tale... Zi-i să îmi
ajute!”. Marta a pus ,,a face pentru Isus” înainte de „a fi cu Isus”
sau şi mai bine spus „a fi ca Isus”. „Căutaţi mai întâi Împărăţia
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se
vor da pe deasupra.” Ascultăm detaşate, dar atunci cand nu ne
facem timp să citim Cuvantul lui Dumnezeu, pentru că avem de
lucru... şi tot noi spunem ”Nu-Ţi pasă că muncesc atât de mult?”
suntem Marta... „Jeni, Jeni, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te
frămânţi tu,dar un singur lucru trebuie. Caută mai întâi Împărăţia
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri ţi se
vor da pe deasupra.” Încrede-te în Dumnezeu! El te va călăuzi
peste zi, în ceea ce ai de făcut, în împărţirea timpului şi vei fi
mai eficientă, plină de pace, împlinită, bucuroasă! Timpul are
întotdeauna o cale frumoasă de a ne arăta ce şi cine contează cu
adevărat. Timpul petrecut cu Dumnezeu ne arată cine contează!
Timpul petrecut cu familia ne arată cine contează! Timpul
petrecut la biserică ne arată cine contează!

3. Fă planuri!

Priorităţi! „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui! Începe ziua cu Dumnezeu! ...Jeni, Jeni, pentru
multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru
trebuie.
Planuri! Cea aleasă la suflet face planuri alese şi stăruie în
planurile ei alese!
Practic!! Timpul are întotdeauna o cale frumoasă de a ne arăta
ce şi cine contează cu adevărat. 
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Biserica Lumina Bucureşti: 110 de istorie
şi 45 de ani în actualul lăcaş de adunare

Î

Î

În 1954 familia Ivan şi Olimpia Constantin, în casa cărora a
început Biserica Izbânda din Bucureşti, a dat un teren de 593
mp, situat pe Bld. 7 Noiembrie nr. 60, Uniunii Adunărilor Cultului
Creştin după Evanghelie. În baza Autorizaţiei de construcţie
Nr. 73/11 noiembrie 1957 s-a început, în primăvara lui 1958,
construirea unei locuinţe (P+1), încadrată în planul urbanistic al
zonei. Construirea ei s-a făcut cu multe eforturi şi sacrificii din
partea credincioşilor comunităţii (donarea salariilor, donarea
de materiale de construcţie, dar şi forţă de muncă). În repetate
rânduri, autorităţile comuniste au încercat oprirea construcţiei
şi demolarea ei (1959, 1962). Dar, Uniunea Adunărilor Creştine
după Evanghelie s-a mutat din str. Bachus nr. 50 (cartierul
Ferentari) în str. 7 Noiembrie nr. 60, dând astfel o destinaţie
clădirii care se construia.

Aniversarea a continuat cu o agapă pentru toţi cei prezenţi, dar
şi cu programul de seara, care a conţinut tot mărturii, rugăciuni
de mulţumire şi mesaje biblice. 

PE CALEA CREDINŢEI

n anul 1909, în comuna Andronache, care din 1924 este
cartier din Bucureşti, s-a întors la Dumnezeu Ioniţă Petre,
din strada Regina Maria (numită apoi 7 Noiembrie, iar acum
Andronache). Adunarea, începută printr-un grup în casa
lui, conform unor înscrisuri, a avut mai multe locaţii în funcţie
de spaţiul necesar: Strada Regina Maria (familia Ioniţă Petre,
1909-1941), strada Mărăşeşti (Menţiunii) nr. 43 (noua locuinţă
a familiei Ioniţă Petre, 1941-1945), strada Mărăşeşti (Menţiunii)
nr. 45 (familia Tudor şi Elena Ivan, 1945-1961), strada Dragoş
Vodă nr. 76 (comasată cu adunarea nr. 1, 1961-1974), strada 7
Noiembrie (Andronache) nr. 60A (1974-prezent).

Datorită spaţiului insuficient din adunarea din strada Dragoş
Vodă nr. 76, după intervenţii susţinute, un grup de o sută de
membrii, selectaţi pe criterii locative, s-au mutat şi au (re)deschis
adunarea din cartierul Andronache. Drept urmare, birourile
Uniunii s-au mutat la etaj, iar la parter a funcţionat sala de cult,
până în anul 2010 când Uniunea s-a mutat într-o clădire nouă
alături. La nivel naţional a fost cunoscută ca adunarea din 7
Noiembrie, iar din anul 2006 şi-a luat numele de Biserica Lumina.
Dintre fraţii presbiteri s-au remarcat, în mod special, Meliton
Lazarovici (1906-1992), prim-delegat al Cultului Creştin după
Evanghelie (1975-1979, 1984-1990) şi Petru Răşcanu (19151988), redactor (1968-1970) şi redactor-şef al revistei Calea
Credinţei (1970-1988).
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n 31 martie 2019 a avut loc sărbătoarea aniversară a Bisericii
Lumina, prilejuită atât de împlinirea celor 110 ani de istorie
şi mărturie a Evangheliei în cartierul Andronache (Colentina),
cât de cea a celor 45 de ani în noul lăcaş de adunare. Cu
acest prilej, fratele Gheorghiţă Gavril a vorbit la Masa Domnului
despre faptul că suntem iertaţi şi împăcaţi cu Dumnezeu
(Psalmul 32). Fratele Eugen Ilieş a prezentat istoricul adunării,
iar fratele Emanuel Răduţ a vorbit despre moştenirea istorică
pe care a lăsat-o Biserica Lumina (un sediu, un preşedinte şi un
doctrinar). Invitat cu acest prilej, domnul viceprimar al sectorului
2, Dan Cristian Popescu, a adus un mesaj de salut pentru cei
prezenţi. Domnia sa a fost însoţit şi de doi consilieri, domnii
Adrian Costache şi Zaharia Răzvan Cristian (Preşedintele
Comisiei de Urbanism). Iar domnul Secretar de Stat pentru
Culte,Victor Opaschi, a trimit un mesaj scris, care a fost citit în
sală. Din partea Uniunii a participat fratele Dan Mitrea, secretar
general, care a adus un mesaj biblic din viaţa lui Iosif (110 ani)
care a locuit, a văzut şi a spus credincioşia şi dragostea lui
Dumnezeu. Mai mulţi credincioşi dintre cei care au participat
la deschiderea din 1974, sau urmaşi ai lor, au avut mărturii.
Încheierea, făcută de fratele Nicu Grigore, a fost o chemare la
Domnul Isus şi la mântuire.

 Bogdan Emanuel Răduţ

Întâlnirea Comisiilor Naţionale
BCER-UBCE
ELIM - BRAŞOV, 2019

Î

n perioada 26-28 februarie 2019, la Casa Elim din localitatea Zărneşti, judeţul Braşov, au avut loc lucrările
Comisiilor Naţionale ale BCER-UBCE, împreună cu Comitetul Executiv.

Programul lucrărilor a cuprins atât sesiuni comune cu toţi consilierii, cât şi sesiuni de lucru pe fiecare comisie
în parte. Lucrările au avut ca scop îmbunătăţirea strategiei de lucru a Bisericii Creştine după Evanghelie cât şi
dezvoltarea unei strategii pe fiecare domeniu de activitate.
Ne-am bucurat să avem parte şi de două teme biblice, şi anume:
1.

Înţelegerea vremurilor, prezentată de Ieremia Rusu

2.

Trăind în sfinţenie, prezentată de Viorel Ciobanu

Împreună cu noi au mai participat şi fraţii Michael Jungwirth şi Bernard Feder. Fratele Jungwirth şi-a exprimat dorinţa
de a se întoarce în România, cu soţia, şi de a ajuta la dezvoltarea unui proiect de plantare de biserici. Fratele Feder
a prezentat participanţilor o eventuală intenţie a fraţilor care deţin Casa Elim de a vinde acest complex, printre
cumpărători fiind luată în calcul şi BCER-UBCE.
 A consemnat Dan Mitrea
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Chemare la
slujire

U

niunea Bisericilor Creştine după
Evanghelie şi Comunitatea Zonală
Suceava se adresează, pe această
cale, întregii comunităţi creştine după
Evanghelie, cu dorinţa de a căuta o familie cu
pasiune pentru lucrare şi misiune, care să se mute
în Adunarea creştină după Evanghelie din Vatra Dornei. Această familie va locui în apartamentul Bisericii, va sluji
frăţietăţii de acolo, şi împreună cu alţi lucrători, se va implica în evanghelizare şi plantare de noi adunări în zonă.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să îl contactaţi pe fr. Cornel Haureş,Vicepreşedintele Bisericii Creştine după
Evanghelie din România – telefon: 0742991266. 

Botez în Biserica din Cisnădie

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

D

ata de 31 martie 2019, o zi de mare bucurie
pentru Biserica din Cisnădie. Şase tineri,
Edi (14 ani), Cristina (14 ani), Naomi (15
ani), Doroteea (15 ani), Rahela (16 ani) şi
Alexandra (17 ani) şi-au mărturisit public credinţa în
Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, fiind apoi botezaţi.
Colegii tinerilor, prietenii, vecinii şi toţi cei care au
acceptat invitaţia cu această ocazie, au ascultat mesajul
Evangheliei. Credem că bucuria noastră a fost întregită
de bucuria cerului şi le dorim acestor tineri o viaţă
biruitoare în Numele Lui Isus Hristos, Domnul nostru. 
 Emanuel DOBRIN

Botez în Biserica Betel, Sibiu

D

uminică, 24 martie 2019 in
Biserica Betel din Sibiu, a avut
loc un botez nou testamental
prin care opt persoane au
mărturisit, în faţa lui Dumnezeu si a
Bisericii, credinţa in Domnul Isus. A fost o
ocazie potrivită pentru toţi cei prezenţi,
de a asculta Evanghelia.
Suntem bucuroşi că Dumnezeu lucrează
cu putere în rândul oamenilor, iar
Evanghelia Sa este relevantă şi are putere
de mântuire în orice vreme. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să-i călăuzească şi să-i ţină în Harul Său.
Rămânem recunoscători lui Dumnezeu şi ne dorim ca El să binecuvânteze în continuare lucarea Sa din oraşul nostru. 
 Alexandru GRIGORE
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Întâlnire zonală tineret Giurgiu

S

âmbătă, 23 martie 2019, la Casa de Cultură „Ion
Vinea” din Giurgiu a avut loc întâlnirea zonală a
tinerilor din Zona de Sud. Au participat tineri din
Bucureşti, Giurgiu, Teleorman, Călăraşi şi Ilfov.

Tema întâlnirii s-a numit „Pierdut în Biserică” şi a fost
prezentată de fratele Eliezer Măceşaru din Bucureşti.
Mulţumim Domnului pentru timpul binecuvântat
petrecut împreună!
 Aurel DOBRE

Conferinţa regională tineret Iaşi
INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

S

âmbătă, 27 octombrie 2018, a avut loc conferinţa
regională a tinerilor creştini după Evanghelie,
cu tema „Triumfând sub asaltul lumii". Întâlnirea
a fost găzduită de biserica nr. 1 Nicolina din
Iaşi şi a fost o ocazie deosebită ca tinerii din Dorohoi,
Botoşani, Iaşi,Vaslui, Suceava, Paşcani-Neamţ să se
bucure de părtăşie, cântare şi Cuvânt.
Tema conferinţei a fost susţinută de fratele Dorin
Butnaru de la Suceava care a enumerat pericolele
actuale care îl pot face pe tânărul creştin să cadă şi
să se depărteze de la chemarea pe care i-a făcut-o
Dumnezeu, dar si care sunt armele duhovniceşti de care
dispune, astfel ca nu doar să facă faţă luptei ci, mai mult
decât atât, să fie triumfător.
La sfârşitul mesajului, la chemarea fratelui Cătălin Miron, aproximativ 20 de tineri au ridicat mâna pentru a mărturisi
ca vor să-L urmeze pe Domnul pentru toată viaţa, un moment cu adevărat înălţător. La fel de captivantă a fost şi
sesiunea de întrebări şi răspunsuri, care ar fi putut continua ore în şir având în vedere multele întrebări şi dileme
pe care tinerii noştri le au. Un alt moment special a fost intervenţia fratelui Emil Leţu, misionar din partea Kairos în
Mongolia care, atât prin mărturia întoarcerii lui la Dumnezeu, cât şi prin relatarea unor întâmplări de pe câmpul de
misiune a fost o mare încurajare dar şi o provocare pentru toţi cei prezenţi. În concluzie, conferinţa a fost un timp
binecuvântat, cu „hrană tare", o părtăşie tinerească frumoasă, în care fiecare participant a avut de câştigat. 
 Lucian AMBROZIE
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Hristos e viu!

Când ceasul sosise, ISUS Se-ndrepta
Spre locul jertfirii, în lacrimi,
Căci sus, la Golgota, atunci se-ncheia...
O grea săptămâna de patimi...

Atunci fac apel şi vă chem spre trecut,
Spre singura sursă şi singurul leac,
Când DOMNUL din cer cu Iubire a vrut
Să dea omenirii un alt fel de veac...

De fapt, săptămâna aceasta era
De veacuri, prin plan, hărăzită
Şi drumul iertării ce se deschidea
La pace cu TATĂL invită!

Tratat pe nedrept ca un răufăcător,
Venise să facă doar bine la fraţi
Şi-n ziua aceea prin strigătul lor
Uitau că au fost printre cei vindecaţi...

Căci omul creat dintr-o mână de lut
N-a vrut să asculte porunca
Şi, fiind izgonit din EDEN, a putut
Să vadă ce-nseamnă sudoarea şi munca!

Şi drumul GOLGOTEI cu crucea în spate,
Îl duce pe DOMNUL acum la CALVAR,
Căci EL a dorit, răbdător, să arate
Ce greu ne câştigă iertarea prin Har!

Aşa ne-am ales cu ce-i rău din ADAM
Şi roada din spini ni-e singura parte,
Căci tot din grădina atunci când pierdeam
Primeam 'recompensă' durere şi moarte...

Scăpase de moarte tâlharul Baraba,
Dar cum şi-n ce fel nici măcar n-a ştiut,
Căci DOMNUL a vrut să nu moară degeaba
Şi-l iartă apoi şi pe cel ce-a crezut.

Prin vremuri simţim doar invazii de ură
Şi secole trec din război în război,
Nu ştim până unde şi-n care măsură
Mai poate Planeta să creadă în noi...

E mare victoria pe care la cruce,
Un FIU de-MPĂRAT pentu noi obţinu,
Şi jertfa eternă spre cer ne conduce
Şi poţi profita fără teama şi tu...

Am vrea să schimbăm şi să facem ceva
Ca vieţile noastre să fie prospere
Dar nu prea văd cum şi nu cred c-am putea
Cât timp ne bazăm pe temei de himere!

Iar preţul plătit la GOLGOTA, mai are
Şi astăzi putere din morţi a ne naşte
Căci toţi cei ce cred vor primi ca valoare
Speranţa ÎNVIERII din ziua de PAŞTE!

 Valentin Giuroiu

