un pas înainte pe

CALEA
,
CREDINTEI
revista Bisericii Creştine după Evanghelie

nr. 435, ianuarie - februarie 2021

Lucrarea lui
IOAN BOTEZĂTORUL
Mentorarea

Care sunt originile
creştinismului
tău?

din cuprins
3 Editorial | Virgil Achihai
5 Viaţa, ca o călătorie | David Ciucur
DIN CUPRINS

7

Mentorarea | Czesław Bassara

16 Originile creştinismului tău | Ioan Fodor
22 Ilie - omul lui Dumnezeu în izolare | Paul Williams
28 Misiune • Info • Ştiri

CALEA
,
CREDINTEI

revista Uniunii Bisericilor Creştine după Evanghelie

nr. 435, ianuarie - februarie 2021

2

Comitet de redacţie:
Virgil Achihai
Cornel Haureş
Dan Mitrea
Redactor:
Bogdan Emanuel Răduţ
Tipar: Laur Print

Calea Credinţei, nr. 435, ianuarie - februarie 2021

Adresa redacţiei:
Şos.  Andronache 60A,
Sector 2, 022527, Bucureşti
Tel./Fax: 021/240.78.65
E-mail:
secretariat.bce@gmail.com
www.bcev.ro
cont bancar: RO45 RNCB
0073 0499 7865 0001
deschis la BCR sector 2

Titlurile, notele şi articolele nesemnate aparţin
redacţiei. Materialele trimise redacţiei spre
publicare nu vor fi returnate. Reproducerea
parţială sau integrală a articolelor din revistă
este permisă numai cu acordul acesteia.
Editura: Calea Credinţei
ISSN: 1454-0185

C

C

un pas înainte pe

editura

Calea Credintei

„În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar... Cuvântul lui
Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Şi Ioan a venit prin
tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei,
pentru iertarea păcatelor.” - Luca 3:1-3

P

rintre oamenii de care S-a folosit Dumnezeu pentru
a-Şi face lucrarea Sa, se numără Moise, apostolul Pavel,
prorocul Ilie, Ioan Botezătorul. Toţi au petrecut un timp
în pustie, acolo unde Dumnezeu le-a vorbit într-un chip
deosebit. Au fost o vreme singuri, dar cu Dumnezeu!
Iar atunci când s-a încheiat „pregătirea”, aceşti oameni chemaţi
pentru o lucrare specială au intrat atât în istoria poporului ales,
cât şi a omenirii.

Au „ieşit” din istoria lumii, dar au intrat în lunga listă a oamenilor
credinţei, din Evrei 11, despre care Cuvântul se exprimă clar: „ei,
de care lumea nu era vrednică... toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi
pentru credinţa lor” (Evrei 11:36-37).
Fiecare dintre cei menţionaţi anterior au răspuns chemării unice
a lui Dumnezeu de a intra în slujire şi de a fi pentru o vreme:
conducători ai poporului ales, proroci care cheamă poporul la
întoarcere la El, sau de a fi „trimisul” Lui între neamuri pentru a
vesti Evanghelia.
Dar despre niciunul dintre ei nu existau prorocii anterioare, sub
formă scrisă, aşa cum au fost despre Ioan Botezătorul.
Ioan Botezătorul a ales pustia Iudeii ca o parte a ariei geografice
unde va propovădui. Este posibil să fie o alegere conştientă, cu
scopul de a se delimita pe el şi mesajul său, faţă de autorităţile
religioase din Ierusalim.
Într-un anumit sens, chemarea la pocăinţă nu era doar una
adresată câtorva iudei, ci naţiunii. Nu doar fiecare evreu trebuia

Timp de doar şase luni, Ioan „în duhul şi puterea lui Ilie” (Luca
1:17), după 430 de ani de „tăcere” a lui Dumnezeu, a readus
între evrei conştienţa prezenţei lui Dumnezeu în popor printrun proroc adevărat. Hagai, Zaharia, Maleahi, consideraţi ultimii
dintre prorocii care au vorbit din partea lui Dumnezeu, sub
călăuzirea Duhului Sfânt, au spus clar că toţi prorocii care au
rămas sunt dintre aceia mincinoşi: „În ziua aceea, prorocii se vor
ruşina, fiecare, de vedeniile lor când vor proroci şi nu se vor mai
îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni.” (Zaharia 13:4).
Cumplit adevăr, grele vremuri!
Maleahi a prorocit astfel: „Iată, voi trimite pe solul Meu, el va
pregăti calea înaintea Mea” – Maleahi 3:1. Mesajul era clar, înainte
de venirea lui Mesia, va apărea un proroc, lucru confirmat prin
Cuvântul spus de îngerul Gavril lui Zaharia:

EDITORIAL

A fost o vreme a „intrării”, dar şi a „ieşirii”! Au rămas în istorie,
în ordine cronologică: Moise cu un mormânt necunoscut, Ilie a
fost răpit la cer, lui Ioan i s-a tăiat capul, iar Pavel a avut parte de
o moarte de martir prin tăierea capului (Nero ar fi dorit să îl
crucifice pe apostolul Pavel, dar nu putea încălca legea, deoarece
cetăţenii romani nu puteau fi executaţi în acest mod).

să se pocăiască, poporul ales trebuia să recunoască şi să trăiască
în responsabilitatea a ceea ce însemna „poporul lui Dumnezeu”.

„Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge
înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui şi să dai poporului Său
cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui.” – Luca 1:76-77

M

esajul prorocului aşteptat nu putea fi altul decât unul
de întoarcere la Dumnezeu. Însă de data aceasta,
chemarea la întoarcere (pocăinţa) trebuia însoţită
atât de un act exterior - botezul, solicitat până
atunci doar acelora dintre neamuri care doreau să fie adăugaţi
poporului ales, dar şi de o schimbare radicală, evidentă, a vieţii,
dovedită prin fapte. Cu alte cuvinte, se cerea o autentificare a
credinţei - prin botez şi prin fapte în concordanţă cu o viaţă
schimbată radical după voia lui Dumnezeu. O mărturie publică a
pocăinţei şi o dovedire, autentificare a credinţei în fapte!
În acelaşi timp, mesajul lui Dumnezeu prin prorocii din vechime
vorbea clar despre timpul în care va apărea un antemergător al
lui Mesia:
>>
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„Un glas strigă: «Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile
uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!»” – Isaia 40:3.
Când, de unde, cum va arăta acest proroc, cu siguranţă că
mulţi iudei, generaţie după generaţie, şi-au pus aceste întrebări.
Dar treceau din viaţă fără să fi văzut sau auzit despre apariţia
prorocului. Pentru că într-o zi, în pustia Iudeii avea să apară
Ioan Botezătorul, cu mesajul: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor
este aproape.” – Matei 3:2. Iar „locuitorii din Ierusalim, din toată
Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; şi,
mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.” – Matei
3:5-6.
În acelaşi timp, nici ierarhia preoţească din Ierusalim nu putea
trece cu vederea apariţia, dar mai ales mesajul lui Ioan şi
solicitarea acestuia de mărturisire a păcatelor.
Nu era acceptabil aşa ceva! O nouă cale de a fi iertate păcatele,
distinctă de ceea ce sistemul de jertfe cerea, fără Templu şi
preoţime? „Cum? Printr-un botez ca acei netăiaţi împrejur şi
mărturisire publică a păcatelor? Noi avem pe Avraam ca tată!”
Au apărut întrebări: „Tu cine eşti?” „Eşti Hristosul? Eşti Ilie? Eşti
prorocul?” Nu, nu, nu! „Atunci cine eşti?” „Sunt glasul celui ce
strigă în pustie: neteziţi calea Domnului” (Isaia 40:3 parafrazat).

EDITORIAL

Atunci de ce botezi dacă
nu eşti Hristosul, nici
Ilie, nici prorocul? Care
este semnificaţia acestei
întrebări?

va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor.
Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să
întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători, la umblarea
în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod
bine pregătit pentru El.” – Luca 1:16-17
Acest Cuvânt a fost spus în Templu atunci când Zaharia făcea
slujba. Este imposibil ca prezenţa şi mesajul îngerului să fi fost în
afara cunoştinţelor Sanhedrinului. Dar împlinirea prorociei nu se
va face aşa cum credeau evreii: că Ilie nu va reveni în persoană, ci
în sens spiritual, ceea ce a şi spus îngerul: „duhul şi puterea lui Ilie”.
Nu sunt nici Hristosul, nici prorocul! Despre care proroc este
vorba? Deuteronom 18:15-18 este o referire la un proroc ca
Moise, care va trebui identificat cu Mesia.
Iudeii aşteptau vestirea venirii acestui personaj, cu un eveniment
unic ce va inaugura epoca mesianică. Dacă în prorocia din Isaia
40:3 mesajul era destinat evreilor care se vor întoarce din robie
la Ierusalim, Ioan cheamă acum poporul să se pregătească în sens
spiritual pentru venirea iminentă a lui Mesia.
„Eu sunt glasul...” spune Ioan despre el însuşi. Conştient de
misiunea sa, cât şi de cine este el în comparaţie cu Isus, Fiul, dar
şi Mielul lui Dumnezeu, Ioan continuă prezentarea şi spune: „El
este Acela care vine după mine şi care este înaintea mea; eu nu sunt
vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.” - Ioan 1:27
Unui „glas” nu îi ridici statui, nu este văzut, lăudat, nu primeşte
mulţumiri sau recunoştinţă. Ioan este doar „glasul” Celui care
vine după el şi care este înaintea lui (Ioan 1:27). În acelaşi timp,
Ioan Botezătorul, prin mesajul prezentat cu putere poporului,
dar şi prin modul lui de a se prezenta poporului, într-o anumită
ţinută exterioară, este pe deplin conştient de misiunea şi
responsabilitatea lui înaintea lui Dumnezeu (Luca 1:76-77).

Î

B

n vechime, Dumnezeu S-a descoperit lui Moise şi S-a
identificat pe El Însuşi prin expresia: „Eu sunt Cel ce sunt”.
Domnul Isus S-a identificat pe El Însuşi prin expresii precum:
„Eu sunt Uşa”, „Eu sunt Viţa”, „Eu sunt Învierea şi Viaţa”, „Eu
sunt Isus pe care Îl prigoneşti”. Toate aceste expresii reprezintă o
descriere a identităţii divine, prin ceea ce este Dumnezeu sau
Domnul Isus.

Un răspuns posibil este că aceia care reprezentau autoritatea
religioasă din acea vreme nu au vrut să legitimeze, autentifice,
lucrarea lui Ioan, prin prezenţa lor. Ce căutau leviţii acolo, locul
lor era să slujească la Templu. Într-un mod direct, fariseii îi
transmit lui Ioan un mesaj foarte clar: De ce botezi, dacă nu eşti
nici Mesia, nici Ilie, nici Prorocul?

Atunci când Ioan se prezintă pe el însuşi, pe de o parte spune:
„Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie”, sau, cu alte cuvinte „eu
mă identific prin El şi nu prin cine sunt eu, ca fiu al lui Zaharia şi
al Elisabetei”!

otezul nu era necunoscut iudeilor, aceia care deveneau
prozeliţi se auto-botezau. Dar Ioan boteza chiar el.
Acest lucru a determinat, probabil, Sanhedrinul să
trimită o delegaţie de preoţi şi leviţi la Ioan şi să îi pună
câteva întrebări. De ce nu a venit o delegaţie „mai înaltă” de la
Ierusalim?

De ce chemi poporul la o practică pe care noi, ca fii ai lui
Avraam, nu este nevoie să o înfăptuim? Apoi, chiar dacă eşti fiu
de preot, tu, Ioan, nu ai dreptul acesta să administrezi ritualuri
de curăţire! În Ezechiel 36:25 şi 37:23, chiar dacă se vorbeşte
despre curăţirea pe care o va face Dumnezeu, acest act nu
era caracteristic epocii mesianice. Ce trist! Au rămas doar la
exteriorul actului botezului şi nu au avut în vedere faptul că
botezul lui Ioan, în apă, prefigura botezul cu Duhul Sfânt!
Se împlinise vremea când Cuvântul lui Dumnezeu, spus de
îngerul Gavril lui Zaharia, tatăl lui Ioan, să se împlinească: „El

Pe de altă parte, Ioan mai spune: „Nu sunt vrednic să îi dezleg
cureaua încălţămintei Lui.”. Aceasta însemnând că el se identifică
cu un oarecare, fără nume, situat într-o poziţie socială chiar mai
jos decât un sclav (ei făceau acest lucru).
Peste ani, apostolul Ioan scrie evanghelia ce îi poartă numele şi Îl
va identifica pe Domnul Isus prin Logos, Cuvântul, care S-a făcut
trup şi a locuit printre oameni. El, Hristosul, era Cuvântul, Ioan
Botezătorul doar glasul...
„În pustie...” Ioan se identifică cu Glasul lui Dumnezeu care
vorbeşte poporului de sute de ani, fără ca acesta să răspundă.
Inima lor, conştiinţa lor, se uscase, nu mai puteau sădi nimic în
acel pământ pustiu, era ca de piatră.

CONTINUAREA LA PAG. 12

4

Calea Credinţei, nr. 435, ianuarie - februarie 2021

>>

? David CIUCUR

viața, ca o călătorie
pe munti
‚ si
‚ prin vãi

DE LA DEALUL
GOLGOTA , LA
RÂUL IORDAN

Atunci a venit Isus din
Galileea la Iordan, la Ioan, ca
să fie botezat de el.
(Matei 3:13)

Păcatele apasă greu asupra sufletului, asupra conştiinţei celui
păcătos, chiar dacă el nu-şi dă seama decât atunci când este
eliberat de ele. Dar la Golgota realizezi că Hristos a luat
păcatele tale asupra lui, pe cruce, şi le-a ispăşit prin moartea
Sa. Dacă ai ajuns la crucea lui Hristos, înseamnă că ai realizat
cât de păcătos erai, şi ce mare nevoie de izbăvire aveai!
Iar aceasta se cheamă pocăinţă, prima acţiune notabilă din
viaţa ta, necesară iertării păcatelor. Nu poţi să obţii iertarea
faptelor rele, pe care nu recunoşti că le-ai făcut!
La Cruce realizezi că numai prin credinţa în jertfa Domnului

Isus eşti curăţat de vechile tale păcate, cu ajutorul sângelui
Său sfânt, curs pe lemnul crucii de la Golgota.
Pocăinţa şi credinţa fac parte din planul de mântuire al lui
Dumnezeu: „Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul de mântuire:
pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul Isus Hristos”
(Fapte 20:20-21).
Mulţi s-au întrebat despre succesiunea acestor evenimente
din viaţa celui ajuns la Cruce: este pocăinţa prima, sau
credinţa? În Epistola către Evrei se spune: „Cine se apropie
de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi răsplăteşte pe
cei ce-L caută” (Evr. 11:6). Deci credinţa în Dumnezeu te
determină să te pocăieşti. Dar alţii citează pe apostolul Pavel
care pune pocăinţa faţă de Dumnezeu înaintea credinţei în
Domnul Isus Hristos. Totuşi, una fără cealaltă nu te poate
mântui: nici pocăinţa fără credinţă (vezi pe Iuda), nici credinţa
fără pocăinţă. Simultaneitatea pocăinţei şi credinţei asigură
mântuirea persoanei respective.
Ca răspuns la această atitudine a celui păcătos, Dumnezeu
are pregătite, pentru cel care crede în jertfa Domnului Isus,
cele mai minunate daruri care pot fi date vreodată unei
fiinţe pământeşti. Acolo, la Cruce, cheia credinţei deschide

PE CALEA CREDINŢEI

L

a Muntele Golgota au loc cele mai minunate
evenimente din viaţa celui care ajunge acolo şi care
îl priveşte pe Isus răstignit pentru păcatele sale!
Toată greutatea păcatelor sale, greutate ce apăsa greu
asupra sa, cade la pământ, el fiind cuprins de un sentiment de
uşurare, de eliberare, pe care nu l-a mai simţit până atunci!
Fără greutatea păcatelor pare atât de uşurat, că parcă ar
putea zbura. Seamănă cu sentimentul care a cuprins poporul
evreu când a scăpat de robia babiloniană, şi când poporul
spunea: „Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai
Sionului, parcă visam”(Ps. 126:1)

>>
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uşa harului lui Dumnezeu: „prin credinţă, am intrat în această
stare de har, în care suntem”! (Rom. 5:2). Harul lui Dumnezeu
reprezintă pe Domnul Isus Hristos, care este numit şi
„darul harului lui Dumnezeu”: „harul lui Dumnezeu şi darul
pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus
Hristos”(Rom. 5:15).

C

redinţa în jertfa Domnului Isus face posibilă intrarea
într-o nouă realitate, o nouă stare, „starea de har”,
unde sunt păstrate darurile lui Dumnezeu Tatăl.

Primul dar pe care-l primim la Cruce, în urma
credinţei, este darul Duhului Sfânt; „Şi voi, după ce aţi auzit
cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, aţi crezut în El, şi
aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt” (Efes. 1:13). Duhul Sfânt este
Cel care începe lucrarea de naştere din nou în inima celui
credincios, transformându-l într-o fiinţă nouă.
Dar nu pleci de la Cruce, fără celelalte două daruri ale lui
Dumnezeu, ca urmare a credinţei în jertfa Domnului Isus:
neprihănirea şi sfinţirea.

PE CALEA CREDINŢEI

„Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, şi
anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa
în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El” (Rom.
3.21-22). Prin credinţa în jertfa Domnului Isus de pe Golgota,
Dumnezeu ne îndreptăţeşte, ne socoteşte neprihăniţi, prin
imputarea neprihănirii Domnului Isus, care, „a fost făcut
neprihănire, pentru noi!” (1 Cor. 1:30).

Se poate întâmpla, ca pe drum, să se întâlnească cu alţi
credincioşi, care să-i spune că drumul la Iordan nu este
necesar, că poţi să mergi mai departe , pe urmele Domnului
Isus, ocolind Iordanul. Dacă le argumentezi că şi Domnul
Isus a fost la Iordan şi a fost botezat de Ioan Botezătorul,
îţi răspund că botezul din perioada prunciei este suficient,
deoarece s-a efectuat pe baza credinţei părinţilor. Chiar
conducători spirituali de marcă au propovăduit şi încă mai
propovăduiesc aceste lucruri, luând în batjocoră chiar, botezul
săvârşit de persoanele adulte1.  

D

ar odată ajuns la Iordan, bucuria celui care intră
în apele lui, este unică, de nedescris! Scufundat
în apă, se identifică cu moartea şi îngroparea
Mântuitorului său, iar la ieşirea din apă, cu
învierea Domnului. Are loc o identificare cu Hristos, şi are
un sentiment de profundă satisfacţie pentru împlinirea celor
poruncite de Domnul. Este un sentiment unic, un sentiment
care are loc în urma unui eveniment unic, botezul în Numele
Domnului Isus! Iar acest sentiment este împărtăşit şi de alţi
credincioşi, care ajunseseră mai înaintea lui la Iordan.
Încă o dată este confirmată unirea cu
Hristos, prin frumoasa comparaţie
făcută de Sfânta Scriptură; „Toţi care
aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi
îmbrăcat cu Hristos!” (Gal. 3:27).

La Cruce, Dumnezeu mai face o
favoare credinciosului: ne consideră
sfinţii Săi, sfinţiţi în Hristos, şi chemaţi
să fie sfinţi (1Cor. 1:2). Hristos însuşi
s-a făcut sfinţire pentru noi: „El a fost
făcut de Dumnezeu sfinţire pentru noi!”
(1Cor. 1:30).
Acum, noul creştin poate porni la
drum, spre râul Iordan, pe urmele
Domnului Isus. Este o persoană nouă,
născută din nou de Duhul Sfânt,
îmbrăcat cu haina neprihănirii şi cu
statutul de sfânt al lui Dumnezeu,
merge la Iordan să împlinească
porunca Domnului: „Cine va crede şi se
va boteza, va fi mântuit”. Botezul este
o decizie personală, este evenimentul
pe care trebuie să-l îndeplinească cel
credincios, ca urmare a învăţăturilor
Evangheliei. Botezul nu ţi se dă, ci el trebuie îndeplinit în
virtutea credinţei proprii: „uite apă, ce mă împiedică să fiu
botezat? Dacă crezi din toată inima, se poate” (Fapte 8:36-37).
Drumul de la Golgota spre Iordan este un drum prin pustie,
care coboară de la Ierusalim spre Ierihon. Călătorul are
timp să mediteze la minunăţia lui Dumnezeu, Mântuitorul,
la darurile minunate primite, (Duhul Sfânt, neprihănirea,
sfinţirea). În Sfânta Scriptură află înţelesul spiritual al

6

botezului, al identificării cu Hristos în moartea şi învierea sa,
al necesităţii declarării publice a credinţei, dar şi a naşterii din
nou, făcută de Duhul Sfânt. Continuă drumul său spre Iordan,
plin de bucurie, aşteptând cu nerăbdare să depună această
mărturie în faţa oamenilor, a lui Dumnezeu şi a sfinţilor îngeri.
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Pe malul Iordanului va găsi darurile
făcute de Melchisedec lui Avraam,
părintele credincioşilor: pâine şi vin!
La ieşirea din Iordan îl aşteaptă o
altă experienţă, în premieră, dar
care se va repeta în întreaga viaţă de
credinţă: părtăşia la Masa lui Hristos,
împreună cu toţi aceia care au
trecut prin apa Iordanului! Frângerea
pâinii semnifică moartea pe Cruce a
Domnului Isus, pe dealul Golgotei, de
unde tocmai a venit credinciosul, iar
vinul este simbolul sângelui sfânt al
Mântuitorului, sângele legământului
celui nou, care se varsă pentru mulţi,
spre iertarea păcatelor (Mat. 26:26-28).
Acum credinciosul, echipat prin harul lui Dumnezeu, porneşte
pe urmele Domnului Isus, spre Muntele Fericirilor. De acum,
va avea un duşman declarat, un duşman personal, în persoana
celui rău, mânios că a pierdut un rob al său, pe care-l pregătea
pentru a deveni locuitor al iadului. 
Vezi „Istoricul Adunărilor Creştine după Evanghelie”, pag.223-235

1

? Czesław BASSARA

MENTOR A R EA

PE CALEA CREDINŢEI

Ce înseamnă mentorarea tinerilor lucrători pentru a deveni viitori lideri?
„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu
evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici
neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar
cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit de
vechile lui păcate.
De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră,
căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se
va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus
Hristos.” (2 Petru 1:5-11)

*Mesaj prezentat în cadrul conferinţei online organizată de BCER-UBCE în perioada 1-2 octombrie 2020.
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Ce este mentorarea?

M

entorarea înseamnă „a pregăti pe cineva pentru
o lucrare, sau pentru un proiect”. Modul prin
care aceasta se realizează este prin investirea
personală a unei persoane mai experimentate în
dezvoltarea altei persoane (de obicei mai tînără).
Eric Parsloe, de la Universitatea din Reading a dat următoarea
definiţie pentru mentorare: „Mentorare înseamnă să
sprijineşti şi să încurajezi oamenii în a administra ceea ce au
învăţat, pentru a ajunge să-şi crească la maxim potenţialul, săşi dezvolte abilităţile, să-şi îmbunătăţească performanţa şi să
devină persoana care îşi doresc să fie”.

PE CALEA CREDINŢEI

Sunt anumite cuvinte şi expresii în acest citat care ne atrag
atenţia:
•

„să sprijineşti” şi „să încurajezi” sugerează că mentorarea
este este non-directivă.

•

„a-şi administra ceea ce au învăţat” sugerează că
responsabilitatea pentru dezvoltare cade asupra
persoanei care este mentorată.

•

„să-şi crească la maxim potenţialul, să-şi dezvolte
abilităţile, să-şi îmbunătăţească performanţa” arată ideea
de creştere personală.

•

„să devină persoana care îşi doresc să fie” clarifică faptul
că este vorba despre o cineva care îşi stabileşte propriile
scopuri, folosindu-se de ajutor de la altcineva.

Ce este mentorarea
spirituală creştină?

M

entorarea spirituală este o relaţie întreită,
între mentor, ucenic şi Duhul Sfânt. Prin aceste
raportări, discipolul caută să înţeleagă ce face
Dumnezeu deja în viaţa lui, şi apoi să crească în
relaţia lui cu Dumnezeu, să conştientizeze identitatea lui sau a
ei în Dumnezeu şi să asculte de chemarea lui Dumnezeu.
Mentorarea este un concept biblic. Deşi termenul „mentor”
nu apare nicăieri în Biblie, totuşi principiile aplicate atunci
când folosim această terminologie se regăsesc în textul biblic.
Putem observa numeroase exemple de mentorare în Biblie.
În unele cazuri, avem persoane individuale care sunt implicate
în mai multe relaţii de mentorare. Uneori, mentorarea s-a
desfăşurat de la persoană la persoană, iar alteori mentorarea
a avut loc în cadrul unui grup. Totuşi, în acest caz, grupul a
fost suficient de restrâns pentru a asculta şi a interacţiona
cu fiecare în parte. Domnul Isus i-a mentorat pe toţi cei
doiseprezece ucenici deodată, alteori doar pe trei dintre ei,
iar alteori, mai rar, doar pe câte unul.
Ietro l-a mentorat pe Moise. Moise l-a mentorat pe Iosua şi
pe bătrânii lui Israel. Iar Iosua i-a mentorat pe ceilalţi lideri
din armata lui. Eli l-a mentorat pe Samuel. Samuel pe David.

8
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Ahitofel şi prorocul Natan de asemenea l-au mentorat pe
David pentru ca apoi David să devină cel mai mare rege al
poporului Israel. David i-a mentorat pe conducătorii din
armata lui şi pe oficialii săi pentru a conduce naţiunea unită
a Israelului. De asemenea, David l-a mentorat pe Solomon.
Solomon a mentorat-o pe Împărăteasa din Şeba care
s-a întors în ţara ei având înţelepciunea lui Solomon sub
forma Proverbelor care aplicau legile lui Dumnezeu. Ilie l-a
mentorat pe Elisei. Elisei l-a mentorat pe împăratul Ioas şi pe
alţii. Daniel l-a mentorat pe Nebucadneţar, care s-a smerit
înaintea lui Dumnezeu. Mardoheu a mentorat-o pe Estera.
Estera l-a mentorat pe împăratul Artaxerxe, lucru care a
condus la eliberarea poporului lui Dumnezeu. Priscila şi Acuila
l-au mentorat pe Apolo, iar asta îmbunătăţit mult lucrarea
pe care o făcea Apolo. În final, Domnul Isus i-a mentorat pe
cei doisprezece ucenici care au pus bazele Bisericii creştine.
Apostolii îi mentorează pe sute de alţi lideri, inclusiv pe
Pavel. Pavel i-a mentorat pe Tit, pe Timotei şi pe alţii. Timotei
a mentorat oameni credincioşi ca Epafras. Epafras şi ceilalţi
credincioşi, la rândul lor, au mentorat pe alţii, lucru care a
condus la o reacţie în lanţ care a avut ca rezultat înfiinţarea
a zeci de biserici în Asia. În cele din urmă, acest lanţ de
mentorare este punctul de început al bisericilor de astăzi.

Cine este mentor?

Î

n sens larg, mentorul este o persoană experimentată, mai
în vârstă, care oferă călăuzire personală şi profesională.
Mentorul este astfel definit ca fiind cineva care conduce
pe altcineva către un succes mai mare. Un mentor
spiritual este însă o persoană căruia îi pasă de altcineva şi îi
doreşte ceea ce este mai bun pentru el/sau ea. El ştie că cel
mai important în viaţă este relaţia personală cu Hristos, aşa
că îi încurajează pe tineri să investească în această relaţie.

De ce este atât de
importantă mentorarea?

M

entorarea este importantă şi în lumea seculară,
nu doar datorită cunoştinţelor şi abilităţilor pe
care le poate învăţa cineva de la un mentor, dar
şi pentru că mentorarea oferă atât socializarea
profesională cât şi susţinerea personală pentru a facilita
succesul. Prin mentorarea spirituală, cineva poate să crească
din punct de vedere spiritual, să devină matură în credinţă şi
capabilă să îşi asume mai multe responsabilităţi creştine.
Un copil se naşte într-o stare de dependenţă totală faţă de
alţii. Pe măsură ce creşte, copilul va învăţa să meargă, să se
hrănească, să devină indepenedent. În mod natural, copiii
cresc din ce în ce mai independenţi până când îşi pot trăi
viaţa fără a avea nevoie de călăuzirea parentală. Acest proces
ilustrează foarte bine călătoria unui credincios în Hristos.
Atunci când intrăm în relaţie cu El, nu avem nicio idee despre
cum să trăim viaţa creştină. Cu toţii avem de cineva să stea

alături de noi pentru ca să ne ghideze în umblarea noastră
cu Dumnezeu. Modelarea unui copil va avea un impact foarte
mare asupra felului cum va creşte şi pentru ce fel de adult va
deveni. Pruncul spiritual este exact la fel. Aşa cum pruncii au
nevoie ca părinţii lor să-i ghideze, la fel şi un credincios nou
are nevoie de mentorare spirituală: „ca să nu mai fim copii,
plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin
viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire”
(Efeseni 4:14).

atunci ar trebui să te rogi şi să căuţi un astfel de mentor.
Rugaţi-vă pentru un mentor, de preferinţă mai în vârstă, cu o
mai mare experienţă de viaţă, care şi-a dovedit credinţa şi are
o relaţie strânsă cu Domnul. Această persoană poate fi unul
dintre prezbiteri, un prieten mai în vârstă, sau unul dintre
părinţi.

1. Mentorarea spirituală oferă cadrul
responsabilităţii

Sunt unii lideri care ţin atât de mult la funcţia lor şi cu o aşa
de mare gelozie ca şi când nu vor pleca niciodată de acolo.
Alţii petrec mult timp pentru a-i elimina pe aceia care par a fi
potenţiali lideri, iar la final nu rămâne nimeni care să conducă.
Asemenea Biserici suferă din greu. Apostolul Pavel a văzut
conducerea ca şi ucenicizarea. Responsabilitatea lui era să
investească în următoarea generaţie.

Creştinii imaturi pot fi afectaţi de „viclenia oamenilor”
şi „şiretenia lor în mijloacele de amăgire”. În lume sunt
multe învăţături care pot părea adevărate, dar care
nu sunt conforme Cuvântului lui Dumnezeu. La fel ca nişte
copii şi noi putem fi ispitiţi să aderăm la anumite învăţături
lumeşti care apelează la mândria noastră. Există „o mare” de
idei,  unde „orice vânt de învăţătură” bate în toate direcţiile şi
noi putem „pluti încoace şi încolo”. Într-o lume zgomotoasă,
cum ne putem păstra atenţia asupra singurei voci adevărate?
Atunci când marea urlă şi fulgerele tună, cine ne poate ajuta
să auzim vocea care ne spune să mergem pe ape (Matei
14:28-31) ? Trebuie însă ca tot ce auzim să comparăm cu
standardul Bibliei. De aceea, fără o îndreptare corectă
şi o înţelegere sănătoasă, pe care le primi şi din partea
mentorului spiritual, am putea să ajungem la învăţături greşite.

2. Mentorarea oferă o direcţie pentru viaţa
creştină

„Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe
alţii păstori şi învăţători pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni
4:11,12).
Mentorul spiritual îi poate ajuta şi îndrepta pe cei mai tineri
în direcţia corectă. El a trecut prin viaţa de credinţă, iar
experienţa sa valoroasă îl poate ajuta pe cel mai tânăr în
dezvoltarea sa spirituală.

John Maxwell, autor de cărţi şi vorbitor pe tema conducerii
a spus: „Cei mai buni lideri conduc astăzi având în minte ziua
de mâine asigurându-se că investesc în lideri care să le poarte
numele mai departe”.
Un lider bun trebuie să îşi stabilească sistemele şi oamenii
în aşa fel încât dacă ei trebuie să plece din conducere din
diferite motive, lucrurile vor continua în mod normal.
În 2 Timotei 2:14 apostolul ne aminteşte că liderilor creştini li
se porunceşte să „păzească lucrul încredinţat” al Evangheliei,
atât ei cât şi cei care vor prelua conducerea după ei.
Apostolul Pavel l-a întâlnit pe Timotei în Fapte 16:1-3. Timotei
şi Pavel au călătorit împreună prin toată Asia Mică, predicând
Evanghelia, încurajându-i pe credincioşi şi plantând biserici.
Cei doi au devenit atât de apropiaţi încât apostolul Pavel se
referaă la Timotei ca fiind „copilul” său (1 Corinteni 4:17;
Filipeni 2:22; 1 Timotei 1:2; 1:18; 2 Timotei 1:2; 2:1).
Timotei a rămas în Efes să conducă Biserica de acolo, în timp
ce apotolul Pavel a plecat mai departe, iar mai târziu a fost
închis şi condamnat la moarte. Epistola a doua către Timotei
este ultima epistolă a apostolului Pavel, epistola de rămas
bun, adresată prietenului său şi succesorului în lucrare. Este
o chemare profund personală pentru Timotei ca să continue
să conducă cu excelenţă şi să transmită ştafeta următoarei
generaţii de credincioşi. Conducerea înseamnă ucenicizare
şi multiplicare. Liderii sunt mentori, canale prin care se
răspândeşte Evanghelia ca focul de paie, slujitori – nu şefi –
simpli, dar fermi, imitatori ai lui Hristos.

Paşi practici în mentorare

2. Planificarea viitorului ar trebui să fie
prioritate pentru lideri

omnul a conceput Biserica pentru a fi ca un
organism, tocmai pentru ca credincioşii să nu
îşi trăiască singuri viaţa de credinţă. Dacă nu ai
pe cineva lângă tine care să investească  în viaţa
ta, cineva faţă de care să poţi fi vulnerabil, cineva care să îşi
asculte luptele şi greutăţile şi să te încurajeze în Domnul,

Cuvântul lui Dumnezeu porunceşte ucenicizarea oamenilor
pentru a ajunge urmaşi ai lui Isus Hristos, pe deplin devotaţi.
Chiar dacă Matei 28:18-20 merge mai departe decât
pregătirea credincioşilor pentru roluri specifice în Trupul lui
Hristos, totuşi ne oferă o bază pentru ajutarea şi echiparea

D

PE CALEA CREDINŢEI

La fel cum copiii sunt dependenţi de aceia care sunt mai
maturi şi au mai multă experienţă, tot aşa şi credincioşii
sunt dependenţi de credincioşii maturi din jurul lor. Domnul
a lăsat ca viaţa creştină să fie aşa. De aceea El ne aşează în
Trupul Lui şi îi înzestrează pe anumiţi oameni cu anumite
daruri specifice pentru creşterea membrilor din biserică:

1. Pregătirea liderilor pentru generaţia
următoare (2 Timotei 1:1-14)

>>
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credincioşilor, iar această bază vine din autoritatea Domnului
Isus şi necesită prezenţa Lui pe parcursul întregului proces.
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 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.”
(Matei 28:18-20).
Dumnezeu l-a folosit pe apostolul Pavel pentru a-l pregăti pe
Timotei care, la rândul său, să echipeze pe alţii. Acest proces
de multiplicare reprezintă un efort intenţional care ar trebui
să aibă loc în bisericile noastre de astăzi.
Şi ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează
la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
(2 Timotei 2:2)

şi drept şi jertfele pe care I le oferim lui Dumnezeu să nu fie
aduse cu mâini pătate de păcat. Chemarea este clară: voia lui
Dumnezeu este sfinţirea noastră (punerea noastră deoparte
pentru sfinţire - 1 Tes. 4:3, 7), astfel încât viaţa noastră să nu
fie conform căilor şi poftelor vechi. Noi suntem chemaţi să
fim sfinţi în toată purtarea noastră:„ca nişte copii ascultători, nu
vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în
neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi
în toată purtarea voastră” (1 Petru 1:14-15).

Întrebări pe care poate să le
adreseze un mentor
(nu sunt menite să producă vinovăţie ci să stimuleze
şi să încurajeze discuţiile):
•

Care sunt cele mai mari provocări pe care le-ai
experimentat?

•

Care sunt cele mai mari bucurii?

•

Cum a fost umblarea ta cu Dumnezeu de când ne-am
întâlnit ultima dată?

•

Ai experimentat viaţa în plinătatea ei, experimentând
prezenta Domnului bazându-te pe înţelepciunea şi
puterea Lui?

•

Ai petrecut un timp consistent cu Dumnezeu, rugându-te
şi citind/studiind Biblia în mod regulat? Ce câştig ai avut
din acest timp? Cum îţi vorbeşte Dumnezeu? Ce altceva
citeşti şi studiezi în afară de timpul tău devoţional, care
să îţi adâncească relaţia ta cu Dumnezeu?

•

În ce moduri te-ai abătut de calea credinţei de când
ne-am întâlnit ultima oară, având în vedere mărturia ta şi
modul cum l-ai simţit pe Dumnezeu în viaţa ta?

•

Care a fost cea mai mare dezamăgire de când ne-am
întâlnit ultima oară? Cum ai trecut peste aceasta?

•

Ai în inima ta ură, amărăciune, invidie, resentimente sau
neiertare faţă de o alta persoană? Ai bârfit pe cineva?

•

Cum ţi-ai ţinut în frâu limba? Ai fost ascuţit la limbă,
fără bunătate, sau ai spus lucruri pe care nu trebuia să
le spui? Ai folosit un limbaj nepotrivit (înjurături, glume
nepotrivite)? Ţi-ai compromis integritatea în vreun fel
prin vorbire ta?

•

Cum i-ai slujit pe alţii de când ne-am întâlnit? Care au
fost motivaţia şi atitudinea ta atunci când ai slujit?

•

Ai amânat lucruri importante din viaţa ta zilnică şi din
umblarea ta spirituală care nu trebuiau puse deoparte?

•

Petreci prea mult timp la muncă sau cu alte activităţi, în
detrimentul familiei, celor din jur sau vieţii tale spirituale?

•

Ai petrecut timp de calitate, suficient, cu soţul/soţia,
copiii, mama, tata? Ce ai făcut pentru a-ţi întări relaţiile
de când ne-am întâlnit ultima oară? Vă rugaţi împreună?

3. Prioritatea de a pregăti lideri pentru viitor

PE CALEA CREDINŢEI

În cuprinsul Scripturii găsim exemple despre cum foloseşte
Dumnezeu pe cineva pentru a pregăti lideri de viitor. Procesul
şi timpul alocat variază de la caz la caz, dar prioritatea este
acolo. De exemplu, privim la Iosua care se formează sub
conducerea lui Moise, Elisei sub conducerea lui Ilie, Barnaba
cu Pavel, iar apoi Pavel cu Timotei şi Tit. Dar cel mai mare
exemplu de conducere îl avem în Domnul Isus cu cei 12
ucenici ai Săi.
Căile lui Dumnezeu sunt evident diferite de căile lumii, iar
creştinii trebuie să fie sare şi lumină în lumea întunecată în
care trăiesc şi muncesc în fiecare zi. Pentru a nu fi biruiţi de
valorile lumii este foarte important să avem pe cineva faţă
de care să fim responsabili şi care să ne ajute să rămânem pe
calea bună din punct de vedere spiritual, moral, în lupta cu
ispitele şi să se asigure că ne păstrăm integritatea şi mărturia
noastră intacte.
Biblia afirmă clar faptul că omul, lăsat în voia lui, se înşală
singur cu privire la neprihănirea proprie. Doar Dumnezeu
cercetează inimile (Proverbe 21:2). De aceea, este vital ca
standardul nostru în ceea ce priveşte comportamentul să fie
Cuvântul lui Dumnezeu, ca un „ghid pentru responsabilitate”
(Evrei 4:12-13).
Tot Cuvântul lui Dumnezeu mai spune că „După cum fierul
ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om” (Prov. 27:17).
De aceea, ştiind că tindem să ne înşelăm singuri, Dumnezeu
ne-a ajutat să vedem că cei din jurul nostru ne pot fi de mare
ajutor în a ne menţine ascuţiţi şi alerţi în umblarea noastră
creştină.
Biblia spune că un nume bun este mai valoros decât bogăţiile
şi are parte de harul şi binecuvântarea Domnului (Prov. 22:1).
Pentru a avea un nume bun, trebuie să umblăm în integritate
şi să ducem o viaţă neprihănită (Prov. 20:7), lucru pe care
Biblia îl consideră a fi mai bun decât jertfele (Prov. 21:3). Cu
alte cuvinte, Dumnezeu aşteaptă ca noi să facem ce este bine
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•

Dăruieşti pentru lucrarea Domnului? Ai greşit în folosirea
banilor cumpărând lucruri de care nu ai nevoie, în
detrimentul zeciuielii sau altor responsabilităţi?

•

Ai petrecut timp cu cineva sau ai vorbit cu cineva despre
care s-ar putea spune că este o influenţă greşită? Ai
încercat să eviţi răul?

•

Ai accesat, pe internet, site-uri sau filme care sunt
nepotrivite, care îl întristează pe Duhul Sfânt, care au
o influenţă negativă asupra altora, care te-au deviat de
la o mărturie bună sau te-au împiedicat în umblarea ta
spirituală?

•

Ai comis vreun păcat sexual? Ai avut gânduri nepotrivite
faţă de persoane de sex opus? Te lupţi cu vreo ispită de
ordin sexual? Ai lăsat să ajungi în vreo situaţie nepotrivită
cu o persoană de sex opus?

•

Ai folosit sau supra-folosit vreo substanţă (ţigări,
mâncare, alcool, droguri, cofeină în exces etc.) ca o
cale de scăpare, în loc să îţi arunci îngrijorările asupra
Domnului?

•

Îţi aloci timp pentru exerciţii fizice şi o dietă sănătoasă?
Obiceiurile tale culinare sunt sănătoase? Îţi aloci timp
pentru odihnă şi relaxare? Ai parte de prea mult stres?
Cum faci faţă la acest stres?

•

Este ceva ce nu mi-ai spus sau altceva pentru care ai vrea
să dai socoteală şi nu te-am întrebat?

•

În general, ceea ce se vede în exteriorul tău se potriveşte
cu ce este în interior?

•

Toate acestea sunt întrebări grele. Aceia care vor dori să
trăiască vieţi sfinte, aşa cum este poruncit în Scriptură, vor
dori neaparat să dea socoteală după standardele biblice.
Dorinţa noastră ar trebui să fie să facem tot ce ne stă
în putinţă să îi fim plăcuţi Domnului şi să devenim mai
asemănători cu caracterul Domnului Isus Hristos.

Moise şi Iosua - studiu de
caz pentru a vedea roadele
mentorării (Exod 27:8-13)
1. Parteneriatul dintre Iosua şi Moise.
Iosua a primit misiunea de a conduce atacul împotriva
amaleciţilor. Era important ca Iosua să atace această
ameninţare printr-un efort fizic mare.
Moise a avut o misiune de altă natură. A mers pe vârful unui
deal cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Era important ca
Moise să atace această ameninţare printr-un efort spiritual.

Ambele mijloace erau necesare pentru a confrunta acea
mare ameninţare. Ar fi putut Iosua să facă şi efortul fizic şi
pe cel spiritual în acelaşi timp? Nu! Ar fi putut Moise să facă
şi efortul fizic şi pe cel spiritual în acelaşi timp? Nu! Adevărul
este că aceşti parteneri au realizat mai multe împreună decât
ar fi putut fiecare separat.

2. Parteneriatul dintre soldaţi şi Iosua.
Nu se menţionează mult în direcţia aceasta, dar trebuie să
ne amintim că Israel nu avea niciun fel de armată atunci. Până
în acest punct nu a fost nevoie de armată, iar aceasta a fost
prima lor ameninţare majoră de când au ieşit din Egipt. La
trecerea Mării Roşii, Dumnezeu a fost Acela care S-a ocupat
de armata lui Faraon. Israel era acum forţat să lupte, iar Iosua
trebuia să strângă o armată dintre bărbaţii din cele 12 triburi
ale lui Israel.
Pentru ca Iosua să strângă o armată, a trebuit, în primul rând,
să îi câştige ca parteneri în această luptă. Bărbaţii trebuiau să
fie de acord să meargă la luptă, altfel nu era nicio armată de
condus. Iosua avea nevoie ca ceilalţi să meargă împreună cu
el, să-şi dăruiască puterea şi susţină acest efort.

3. Parteneriatul dintre Aaron şi Hur cu Moise.
La fel cum Iosua i-a adunat pe alţii să lupte împreună cu el, şi
Moise i-a adunat pe alţii să îl ajute în lupta spirituală. Moise a
ridicat mâinile! Era un lucru important, pentru că atât timp
cât mâinile lui Moise erau ridicate, israeliţii câştigau lupta.
Moise şi-a ridicat mâinile ţinând toiagul lui Dumnezeu. Era
un model al felului cum a lucrat Dumnezeu cu Israelul în
trecut, atunci când Israelul avea nevoie de o minune Moise îşi
întindea mâinile. Toiagul devenise simbolul pentru puterea şi
ajutorul lui Dumnezeu.
Aaron şi Hur l-au ajutat pe Moise care era obosit. Ei i-au
oferit susţinerea şi tăria de care avea nevoie pentru a-şi
îndeplini misiunea. Piatra a fost pentru susţinerea lui Moise,
iar ei i-au sprijinit mâinile lui Moise pentru a-i oferi tăria de
care avea nevoie.

PE CALEA CREDINŢEI

Care este nevoia ta cea mai mare pentru care să mă rog
în săptămâna următoare?

Toiagul lui Moise a fost o bucată de lemn folosită de
Dumnezeu pentru lucruri mari şi pentru a-Şi arăta puterea
întregii lumi. Toiagul era un simbol al purtării de grijă faţă de
poporul Său.

Concluzii:
•

Partenerii lucrează împreună pentru un scop comun.

•

Partenerii îşi adună puterea şi abilităţile la un loc pentru
a se ajuta unii pe alţii.

•

Partenerii dau totul pentru a se sprijini unii pe alţii şi
lucrează împreună pentru a-i întări pe ceilalţi.

Domnul să ne ajute să aplicăm principiile mentorării în
lucrarea creştină în care suntem implicaţi! 
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Z

aharia 13:4, 2 Împăraţi 1:8 sunt pasaje din Vechiul
Testament care prezintă o caracteristică exterioară a
prorocului adevărat: îmbrăcat într-o manta de păr! Iar
Marcu chiar specifică: „Ioan era îmbrăcat cu o haină de
păr de cămilă şi împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea.
El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.” – Marcu 1:6.

Totul despre Ioan era suprinzător: apariţia sa bruscă,
îmbrăcămintea, alegerea hranei zilnice, predicarea, dar mai ales
solicitarea către toţi care veneau la el şi îşi mărturiseau păcatele
să se boteze. Nimeni nu pune astăzi la îndoială că botezul
propovăduit de Ioan era prin scufundare, iar el, prorocul, era
botezătorul.

EDITORIAL

Dar cel mai surprinzător este faptul că a cerut clar ca evreii
să se boteze, ceea ce nu se practica până atunci decât în cazul
prozeliţilor. Cu alte cuvinte, Ioan transmite mesajul următor:
nu naşterea în poporul ales vă aduce mântuirea lui Dumnezeu,
ci mărturisirea păcatelor, schimbarea radicală a vieţii în
concordanţă cu voia lui Dumnezeu, urmată de împlinirea unui
anumit ritual public, prin care se împlinea, simbolic, mesajul vechi
testamentar de curăţire (Ps. 51:2,7; Isaia 1:16).

În duhul şi puterea lui Ilie, ce
putea însemna aceasta?

N

ici Ilie, nici Ioan nu au făcut compromis cu „mai
marii” societăţii de atunci. Din contră, unul a
condamnat cu tărie, în public, influenţa nefastă a lui
Ahab şi Izabela asupra poporului, prin promovarea
închinării la Baal şi Astarteea. Celălalt a condamnat cu fermitate
şi în mod public, unirea nelegitimă dintre Irod Antipa şi Irodiada,
nevasta fratelui său Filip.
Amândoi au avut parte de o hrănire specială, prin grija lui
Dumnezeu, pentru o anumită perioadă. Apa din izvor, pâinea şi
carnea adusă de corb, mierea sălbatică şi lăcustele reprezentau
surse de hrană pentru care niciunul dintre proroci nu a făcut
nimic, în sensul muncii fizice de semănat, crescut, recoltat. Totul
prin harul lui Dumnezeu!
Amândoi au avut un mesaj de întoarcere la Dumnezeu, unul
pentru părăsirea dumnezeilor străini, altul pentru părăsirea
modului fals de a se închina, cu Dumnezeu pe buze, dar cu inima
departe de El.
Amândoi au trecut şi prin momente de descurajare. Dar, mai
presus de Ilie, Ioan Botezătorul a avut revelaţia din partea lui
Dumnezeu despre faptul că Isus, Acela care vine la Iordan să
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fie botezat, printre miile şi miile de iudei, este atât „Fiul” cât şi
„Mielul lui Dumnezeu”!
De ce S-a botezat Domnul? Ca să legitimeze, să autentifice
botezul vestit de Ioan. Dar nu în ochii iudeilor, ci pentru întărirea
credinţei aceluia care strigă fără reţinere: „Cât despre mine, eu
vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai
puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El
vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” – Matei 3:11.
De ce Domnul Isus şi-a început predicarea cu un mesaj
asemenea lui Ioan? Ca să confirme autenticitatea vestirii acestuia.
Desigur, Domnul Isus S-a botezat şi datorită faptului că El trebuia
să Se identifice cu noi, oamenii, să ne dea un exemplu. Dar Ioan
nu avea cum să înţeleagă semnificaţia botezului Domnului pentru
generaţiile care vor veni după el.
Peste ani, apostolul Pavel se va întâlni în Efes cu ucenici de ai lui
Ioan, care, în urma discuţiei, mărturisesc „Nici n-am auzit măcar
că a fost dat un Duh Sfânt.” – Faptele apostolilor 19:2. Cum putea
fi vorba de aşa ceva, când Ioan a vorbit clar de botezul cu Duhul
Sfânt? Un răspuns posibil este că ucenicii lui Ioan nu ştiau şi că,
în începutul lucrării de locuire permanentă a credincioşilor de
către Duhul Sfânt, tocmai pentru a arăta că iudeii, neamurile,
ucenicii lui Ioan, dar şi samaritenii, deşi sunt patru categorii
distincte de oameni, cu credinţă în Dumnezeu, care se vor
adăuga aceleiaşi Biserici a Domnului Isus, confirmarea începutului
lucrării este manifestată prin „vorbirea în limbi”, ca minune a lui
Dumnezeu. Dar prin care se transmitea mesajul Evangheliei prin
intermediul limbilor specifice popoarelor. Era un fel de „revers”
al încurcării limbilor ce s-a întâmplat la Babel!
Cu alte cuvinte, ucenicii lui Ioan, care au auzit direct de la proroc
despre botezul cu Duhul Sfânt nu au primit şi lămuriri despre
manifestările exterioare ale acestui act divin pentru un singur şi
simplu motiv: Ioan nu a primit şi descoperirea pe care apostolul
a primit-o, aceea descrisă în Efeseni 1:9 – „căci a binevoit să ne
descopere taina voiei Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine
Însuşi”.
Interesant este faptul că atât Ioan Botezătorul, cât şi apostolul
Pavel, atunci când vorbesc despre ei înşişi se situează pe poziţia
celui mai umil dintre slujitori:
„Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost
dat harul acesta să vestesc neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui
Hristos” – Efeseni 3:8 (în cazul apostolului).
„Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu
apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi Căruia eu
nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu
Duhul Sfânt şi cu foc.” – Luca 3:16.

Despre Ioan, Domnul Isus face următoarea afirmaţie: „Vă spun
că, dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan
Botezătorul.Totuşi cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai
mare decât el.” – Luca 7:28.

Ce înseamnă aceasta?

P

e de o parte, că lui Ioan, Dumnezeu i-a încredinţat o
misiune unică: aceea de a pregăti Calea Domnului. În
vechime era obiceiul ca atunci când un Împărat venea
pentru prima dată într-o cetate, drumul până acolo să fie
curăţat, îndreptat, netezit, ca o dovadă  a cinstei ce i se acorda:
„după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul
celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.
Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal vor fi prefăcute în
loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate şi drumurile zgrunţuroase
vor fi netezite.” – Luca 3:4-5.
Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan...? Ce înseamnă Romani
3:21-30?
Pe de altă parte, Ioan primeşte descoperirea divină că Isus este
atât „Fiul” cât şi „Mielul”!
Dacă cei din vechime puteau să se întrebe „Cine şi unde este
Mielul?”, cei din vremea harului au putut spune „Iată Mielul”, iar
toţi cei răscumpăraţi vor cânta într-o zi „Vrednic este Mielul”
(Warren Wiersbe). Iar Ioan este între epoca Legii şi a harului, sau
mai specific: cu el se termină Legea şi prorocii şi începe epoca
harului:
„Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia
Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în
ea, dă năvală.” – Luca 16:16.
Cu alte cuvinte, cel mai mare din epoca Legii este cel mai mic
din epoca harului.

„Fiindcă norodul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu
privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a
zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care
este mai puternic decât mine şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg
cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” –
Luca 3:15-16
Ce mesaj tulburător, dar mai ales cu puternic mesaj escatologic!
Vine judecata lui Dumnezeu!
„Acela are lopata în mână; Îşi va curăţi aria cu desăvârşire şi Îşi va
strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se
stinge.” – Luca 3:17

D

eşi Ioan a propovăduit cu tărie botezul pocăinţei
şi a botezat pe mulţi, a spus foarte clar că botezul
rămâne doar act exterior, fără efect în plan spiritual,
dacă nu este urmat de fapte vrednice, de pocăinţă.

Recunoaşterea stării de păcat şi de depărtare de Dumnezeu,
întoarcerea la El şi schimbarea vieţii, în concordanţă cu voia Lui,
aşa cum se găsea scrisă în Lege şi proroci. Atunci când Ioan a
cerut iudeilor să se pocăiască şi să fie botezaţi i-a şi atenţionat
asupra faptului că acest botez, dacă este corect primit, va
simboliza o clară şi publică renunţare la vechiul mod de viaţă!
Ceea ce era cu totul şi cu totul nou în predicarea lui Ioan în
raport cu rânduielile de iertare a păcatelor prin jertfe aduse la
Templu şi mijlocirea preoţilor (Levitic 4-6) este: oricine se vedea
păcătos venea la Iordan, la Ioan, îşi mărturisea păcatele şi primea
botezul.
Totul public, fără preoţi, leviţi, sistem de jertfe, dar mai ales
Templu. De ce astfel? Un răspuns posibil este că Legea şi prorocii
au ţinut până la Ioan (Luca 16:16), adică poporul ales trebuia săşi confrunte viaţa cu ceea ce scria în scrierile sfinte.

Dar ei au călcat legământul, iar una dintre primele dorinţe a fost
să fie şi ei ca neamurile în mijlocul cărora trăiesc. Au respins pe
Dumnezeu şi au cerut un rege dintre ei.

Dar începând cu Ioan, venirea Împărăţiei lui Dumnezeu este
proclamată, Evanghelia este vestită, iar Mesia cel aşteptat,
în persoana Domnului Isus, prin tot ceea ce face, Îşi arată
divinitatea prin semne şi minuni, dar şi prin proclamarea harului
lui Dumnezeu.Venise vremea ca Legea lui Moise să treacă în alt
plan, era vremea ca Legea lui Hristos să conducă  pe oameni
către Dumnezeu.

Prorocul Ieremia, prin călăuzire divină, vorbeşte despre un nou
legământ, iertarea păcatelor, o nouă inimă, de carne, cu legea lui
Dumnezeu în ea, iar sistemul de jertfe specific vechiului legământ
va fi înlocuit cu o singură jertfă: a lui Isus Hristos, Mielul fără
cusur (Ieremia 31:31-33)!

„Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui de
năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi dar roade
vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă:
‘Avem pe Avraam ca tată!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele
acestea poate să ridice fii lui Avraam.” – Luca 3:7-8

Pentru noi, astăzi, este mai uşor de înţeles această înlocuire, dar
pentru evrei a fost, cu siguranţă, mult mai greu de înţeles şi de
acceptat:

Extrem de interesant este faptul că Ioan, fiu de preot, nu
îi trimite pe evrei la Templu pentru a aduce jertfe pentru
iertarea păcatelor, ci le solicită o alternativă radicală: pocăinţă,
mărturisirea păcatelor, botez, viaţă nouă.

„Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna
pe cei ce sunt sfinţiţi. Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt.
Căci, după ce a zis: „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după
acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi
scrie în mintea lor”. – Evrei 10:14-16

EDITORIAL

I

storia poporului evreu este caracterizată şi de ideea
legământului. A intrat prin harul lui Dumnezeu într-o relaţie
specială cu El (Exodul 24), devenind astfel poporul ales,
chemat să fie o mărturie între popoare a dragostei Aceluia
care a creat lumea!

Odată cu intrarea în scena istoriei mântuirii a lui Ioan
Botezătorul, urmat de cea a Domnului Isus, mulţi din popor au
devenit conştienţi că ceva se întâmplă în mijlocul lor.

Prin tot ceea ce făcea Ioan, căuta să accentueze că o viaţă sfântă
se cerea de la poporul ales şi nu una fără teamă de Dumnezeu,
un ritual dar pe care, prin jertfele de la Templu, se primea iertare,
dar fără schimbarea inimii (Luca 3:10-14).
>>
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E

ste şi ceea ce prorocii din vechime au propovăduit din
partea lui Dumnezeu (Ieremia 6:20; Osea 8:13; Amos
5:21-22).

Ioan Botezătorul nu s-a adresat doar poporului, fariseilor,
cărturarilor, vameşilor, soldaţilor, cu mesajul pocăinţei (Luca 3:1014). L-a condamnat cu fermitate şi pe Irod Antipa, deoarece şi-a
lăsat soţia şi a luat-o pe soţia fratelui său (Luca 3:19-20).

EDITORIAL

Vreme de aproape un an, Ioan a fost închis. Deşi putea primi
pe unii dintre ucenicii săi sau putea vorbi cu Irod, închisoarea
rămâne închisoare. Iar singurătatea nopţilor, imposibilitatea de
a vesti poporului necesitatea pocăinţei şi a fi alături de ucenicii
lui, sunt motivele pentru care trimite la Domnul Isus doi ucenici,
cu următoarea întrebare: „Tu eşti Acela, care are să vină, sau să
aşteptăm pe altul?” (Luca 7:20).

Ce răspuns se va fi gândit
Ioan că are să primească?
Îndoiala îi cuprinsese
sufletul sau era vorba despre
altceva?

A

u fost puţine clipe când Ioan, văr cu Domnul, a stat în
prezenţa Lui. Chiar a şi mărturisit „Eu nu Îl cunoşteam”
(Ioan 1:31). Dar despre el, Cuvântul spune că va fi plin
de Duhul Sfânt încă din pântecele Elisabetei, iar oricine
are Duhul lui Hristos în el, este al lui Hristos!
Ioan nu se îndoieşte de mesianitatea lui Isus, dar este, totuşi,
om, şi are nevoie ca direct de la Domnul să primească, acum, în
închisoare, un cuvânt de confirmare şi întărire a credinţei sale,
atât asupra sfârşitului misiunii sale, cât, mai ales, a începutului
misiunii lui Hristos! Sau poate a eliberării lui miraculoase din
închisoare!
Dar mai ales ucenicii lui, rămaşi acum fără învăţătorul lor, aveau
nevoie de consolidarea credinţei lor în Isus, de confirmarea că El
este Acela despre care Ioan a propovăduit.
„Şi, drept răspuns, le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut
şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii
înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.” – Luca 7:22
Nu este neobişnuit ca marii oameni ai credinţei să cunoască şi
zile pline cu incertitudini: Moise, Ilie, Ieremia, Pavel au trecut prin
astfel de momente.
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C

e este îndoiala – o problemă a minţii, nu pot înţelege
ce face Dumnezeu, sau de ce face ceva anume într-un
anumit fel. Necredinţa este o problemă de voinţă,
refuz să cred Cuvântul lui Dumnezeu, să mă supun la
ce îmi va cere să fac acelaşi Cuvânt!
Atunci când incertitudinile îţi invadează mintea şi sufletul, când
ceea ce te aştepţi să facă Dumnezeu cu tine şi pentru tine nu
se întâmplă, când aceia pe care i-ai învăţat Calea lui Dumnezeu
realizezi că au nevoie de tine, dar tu nu mai poţi să îi ajuţi cu
nimic, începi să îţi pui întrebări atât despre trecut, despre viitor
şi este aproape imposibil să nu te cuprindă îndoiala. Poate în
acest context, Ioan a trimis pe doi dintre ucenicii săi la Domnul
cu întrebarea: „Tu eşti Acela sau să aşteptăm pe altul?”.
Aşa cum Ioan va realiza din cuvintele pe care Hristos le
spune celor doi trimişi, minunile înfăptuite de Mântuitor nu se
armonizau cu modalitatea prin care prorocul l-a descris înaintea
oamenilor. În ce sens? Cuvintele spuse de Ioan erau clar de
la Dumnezeu. Dar ceea ce Ioan nu a înţeles a fost faptul că a
„eşuat” să discearnă că profeţiile despre judecata cea dreaptă a
lui Dumnezeu, prin Mesia, că vremea separării grâului de neghină
se va împlini nu în vremea lui, ci la a doua venire a lui Hristos!
Ioan nu a avut panorama trecutului şi a viitorului printr-o
perspectivă corectă. Faptul că Ioan nu a ţinut în inima sa
incertitudinile cu privire la Domnul Isus şi nici nu le-a transmis
asupra ucenicilor săi, ci le-a „aruncat” asupra Domnului, ne arată
că el a rămas plin de Duhul Sfânt: „Şi aruncaţi asupra Lui toate
îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” – 1 Petru 5:7.
Deşi, aparent, ultimele cuvinte ale Domnului Isus către Ioan
pot părea ca o mustrare, în fapt, ele încep cu o „fericire”. Iar
concluzia este mesajul „Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un
prilej de poticnire”! Cu siguranţă aceste cuvinte şi-au atins scopul,
iar inima lui Ioan şi-a regăsit liniştea. Domnul Isus l-a reasigurat
pe Ioan de faptul că El este Mesia, că este vremea vestirii
Evangheliei şi nu a împlinirii judecăţii ce are să vină.
Ioan Botezătorul a predicat un mesaj al pocăinţei, al renunţării
la viaţa de păcat, al întoarcerii către Dumnezeu! De asemenea,
că pocăinţa nu este adevărată dacă viaţa nu se schimbă radical şi
este necesar şi un semn exterior – botezul. De ce toate acestea?
Şi încă urgent?!...
Vine Mesia, pregătiţi-vă să Îl întâmpinaţi, iar El vă va boteza cu
Duhul Sfânt! 

 Virgil ACHIHAI

IOAN BOTEZĂTORUL
A venit din cer solia
S-o cunoască tot poporul,
Că-n familia Zaharia,
Se-mplineşte profeţia
Cu ‘nainte-mergătorul!

Le spunea şi despre Miel,
Cel de Dumnezeu trimis
Că primindu-L doar pe El,
Un păcat de orice fel,
Este şters de pe zapis!

El, bătrânul, n-a crezut,
Ce-i spunea atunci Gabriel,
Şi cu greu a priceput,
Rămânând o vreme mut,
Rolul ce-l primise el!

Astfel Ioan Botezătorul,
Pentru Domnul s-a luptat
Şi ‘nainte-mergătorul
A dorit ca-ntreg poporul
Să-L găsească pe-mpărat!

Tămâind în Templul Sfânt,
Zaharia s-a speriat,
Dar citise în Cuvânt,
Că-ntr-o zi pe-acest Pământ,
Logosul va fi-ntrupat!

El a fost profetul care
Le vorbise la Iordan
Că-n botezul spre iertare,
Domnul cerului mai are,
Milă-n harul suveran!

A crezut că-i prea bătrân,
Să mai fie astăzi tată,
Dar pe pagini ce rămân,
Elohim, în cer Stăpân,
Prevestise altă dată!

Dar în apa pocăinţei,
Pasul nu era de-ajuns,
Căci secretul biruinţei,
Revenea de-acum credintei,
Într-un Miel pe lemn
străpuns!

L-au numit cu toţii Ioan,
Cum Gabriel recomandase,
Şi-n sfinţenie, an de an,
Într-un Duh nepământean,
Un popor spre har chemase!
Era timpul să Se nască,
Chiar Cuvântul de-nceput,
Şi, dorind ca să-L cunoască,
A primit ca să-L slujească,
Şi să-I fie rob a vrut!
Glasul celui din pustie,
Pocăinţa o vestea
Şi voia ca ei să ştie
Că au sfânta datorie
Roade vrednice să dea!

Ioan şi-a încheiat menirea,
Pregătind pentru norod,
Căi pe care doar Iubirea
Le aduce Mântuirea
Şi nu ţine de Irod!

F

iecare generaţie are datoria
de a-şi cunoaşte trecutul,
identitatea şi înaintaşii.
Unul dintre aceştia a fost
şi David Teodorescu (1894-1981),
cunoscut şi ca Fratele David de la
Ploieşti, subiectul unei cărţi recente:
Bogdan Emanuel Răduţ (editor),
David Teodorescu. File de istorie, viaţă
şi învăţătură, Editura Sitech, Craiova,
2020, 120 p. Acesta a fost un credincios român din prima generaţie de
creştini după Evanghelie din România. De-a lungul a peste şase decenii,
activitatea şi influenţa sa au fost legate, cu precădere, de comunităţile
de credincioşi din Prahova şi din Moldova.
Dacă unor credincioşi în vârstă numele le aduce aminte de o
persoană cunoscută, probabil că celor tineri nu le spune, însă, nimic.
De aceea, cu atât mai mult, această carte li se adresează, deopotrivă, şi
unora şi altora.
Volumul este structurat în patru secţiuni. Prima – Istorie – conţine
două texte biografice. Schiţa de portret, realizată de editor, are rolul
de a introduce cititorul în epoca în care a trăit David Teodorescu,
punctând câteva evenimente însemnate din viaţa acestuia. Iar Istoricul
vieţii mele pe calea credinţei este un document scris de fratele Ioan
(Nelu) Achim, ginerele lui David Teodorescu, după dictarea acestuia.
Reprezintă o autobiografie în care descrie convertirea sa, primul
război mondial şi înfiinţarea adunării din Iaşi, înfiinţarea de adunări
în Prahova şi Bacău, construirea adunării din Ploieşti ş.a. Manuscrisul,
cu rol de izvor istoric, vede, pentru prima dată, lumina tiparului,
fiind o contribuţie originală la clarificarea primilor ani de început ai
creştinilor după Evanghelie.
Secţiunea Învăţătură cuprinde cinci articole şi note de studiu biblic şi
optzeci şi cinci de schiţe de predici, selectate din însemnările sale.

 Valentin GIUROIU

La secţiunea Mărturii şi amintiri au contribuit cincisprezece persoane
(doisprezece fraţi şi trei surori), de diferite vârste, din zece localităţi,
care, într-un fel sau altul, l-au cunoscut pe David Teodorescu.
Majoritatea acestor mărturii, şi mai ales amintirile personale, sunt
inedite
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Astfel, vremea se-mplinea,
Cum fusese scris în plan,
Cu prorocul ce venea,
Şi o cale deschidea
Ca un bun nazarinean.

File din viaţa şi învăţătura lui
David Teodorescu

În cele din urmă, volumul se încheie cu un frumos Album fotografic, ce
conţine douăzeci şi patru de fotografii de epocă din familie sau din
lucrare, selectate din arhiva personală a familiei şi din cea a editorului.
Implicat în înfiinţarea de adunări locale, în evanghelizări şi studii
biblice, dar şi în ajutorarea celor în nevoie, David Teodorescu
rămâne o pildă pentru generaţia tânără, a felului în care a lucrat, şi
lucrează, Dumnezeu, în poporul român, prin Adunările Creştine după
Evanghelie. 

 Bogdan Emanuel Răduţ
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? Ioan FODOR

Care sunt originile
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CREŞTINISMULUI TĂU?

DE UNDE VINE EL , DE SUS SAU DE JOS?
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Î

n aceste zile de criză şi confuzie, fraţii de pretutindeni
au mare nevoie să li se ofere răspunsuri la întrebările
generate de situaţia actuală. Nu am eu toate răspunsurile
la întrebările voastre dar îndrăznesc, cu umilinţă şi
dragoste, să vă îndrept gândurile înspre o anumită direcţie.
Dacă lumea are nevoie de o avertizare în aceste vremuri
aceasta este cu privire la învăţătorii mincinoşi, pentru că ei îi
conduc pe oameni la pierzare mai repede decât orice altceva.
Oamenilor le este mai uşor să creadă o minciună, mai ales
când ea le oferă scuza de a trăi aşa cum le place sau îi scapă
de constrângerile şi cererile pe care Isus Hristos le aşează pe
umerii lor decât să accepte adevărul.
Orice învăţătură care contrazice Cuvântul lui Dumnezeu
este o erezie nimicitoare, care distruge scopul Lui cu privire
la biserică şi erodează pe nesimţite vieţile oamenilor din
biserică. Oamenii sunt atraşi de la adevărul lui Dumnezeu
spre părerile personale ale unora şi altora. Rolul slujitorilor
bisericii, mai ales în perioadele de criză, este să acorde o
atenţie specială turmei lui Dumnezeu. Ei trebuie să încurajeze
poporul Domnului când acesta suferă persecuţie, să ofere
învăţătură curată când are nevoie să fie învăţat, să mângâie
când suferă din cauza unei boli, să aducă speranţă când
se confruntă cu moartea, să ofere corectare, mustrare
şi consiliere. Trăim vremuri în care înţelepciunea falsă şi
învăţăturile greşite abundă. De aceea să renunţăm la a mai
căuta recunoaştere, poziţie, confort şi bunăstare în viaţa
aceasta pentru a-L urma pe Domnul nostru în condiţiile
stabilite de El.

Creştinii care sunt cu adevărat legaţi de Dumnezeu prin Isus
Hristos au la dispoziţie patru resurse inepuizabile de la care
se pot alimenta pentru a face faţă furtunilor vieţii.
•

Dumnezeul Viu şi Adevărat

•

Cuvântul Scripturilor

•

Duhul Sfânt

•

Istoria creştinismului.

1. Dumnezeul Viu şi Adevărat

C

reştinul adevărat îşi are rădăcinile în Dumnezeul
Viu şi Adevărat, prima resursă inepuizabilă şi
aceasta îl ajută să reziste în faţa tuturor furtunilor
vieţii. Dar cum se ajunge la creştinismul autentic?
Cum am ajuns să fim parte a familiei lui Dumnezeu şi în
părtăşie cu El? În primul rând trebuie să ne aducem aminte
că a fost o vreme când eram departe de Dumnezeu,
împotriva Lui şi fără El în lumea aceasta. Fiecare ne vedeam
de drumurile noastre, călcând în picioare Cuvântul şi
poruncile Lui, trăind în întuneric şi în fapte de ruşine. Într-o
astfel de lume a hotărât Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său
Isus Hristos ca să caute şi să mântuiască pe cei păcătoşi.
În al doilea rând, toţi câţi am răspuns chemării Lui de a ne
mărturisi păcatele şi a ne întoarce de la ele am primit dreptul
de a ne numi copii ai lui Dumnezeu. În momentul în care
am devenit copii am devenit şi moştenitori ai Împărăţiei Lui
împreună cu Fiul Său. Toate comorile cerului sunt ale celor
înfiaţi de El. Intrăm nu doar în posesia comorilor cerului, ci şi
sub protecţia directă a lui Dumnezeu. Nimeni şi nimic nu ne
mai poate despărţi de dragostea şi puterea Lui. (Romani 8:28)
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V

ă invit să reflectaţi la o întrebare: Care sunt originile
creştinismului tău? Vine el de sus sau de jos? Un
frate din generaţiile trecute obişnuia să îi întrebe
pe cei cu care se întâlnea: „Spune-mi, dragă frate, tu
miroşi a pământ mai mult sau a cer?” Gândul de a forma un
popor care să Îi aparţină în totalitate este a lui Dumnezeu.
Creştinismul autentic nu este invenţia vreunui lider religios.
Dacă aşa stau lucrurile, atunci acea parte minoritară din
creştinism care este cuplată la resursele dumnezeieşti poate
să facă faţă şi va face faţă tuturor circumstanţelor vieţii, oricât
de vitrege ar fi ele. Dumnezeu este încă în control şi El ne dă
resursele necesare pentru a fi mai mult decât biruitori. Cei al
căror creştinism îşi are originea sus nu au niciun motiv să se
panicheze, nu sunt luaţi prin surprindere şi nu sunt derutaţi.
Ei dispun de un întreg arsenal de arme duhovniceşti pentru a
lupta împotriva oricărui inamic, fie el şi invizibil.

Din nefericire, cea mai mare parte a creştinismului de ieri
şi de astăzi nu şi-a avut niciodată sursa în Dumnezeu, ci jos,
la oameni. Dovada cea mai concludentă a acestui fapt este
recurgerea, în momentele de criză, la soluţiile şi strategiile
oferite de sistemele de gândire omeneşti, cum ar fi gândirea
pozitivă, inocularea unor speranţe false că totul va fi bine,
aşteptarea „luminiţei de la capătul tunelului”, terapia de grup,
muzica, o masă bună cu prietenii şi altele. Liderii acestui
gen de creştinism sunt animaţi de un singur gând: filozofia
umanistă. În dorinţa de a-i face pe oameni să se simtă bine
aici pe pământ ei vor ocoli cu multă dibăcie problemele grave
provocate de păcatele omului, nu vor spune nimic despre
corupţia şi stricăciunea din lume şi despre nevoia urgentă de
pocăinţă, nu vor spune nimic despre Dumnezeu care este
şi un judecător drept şi aspru şi în faţa căruia vor da toţi
socoteală pentru toate fărădelegile comise. Ei vor răstălmăci
Scripturile astfel încât să se potrivească cu stilul de viaţă al
oamenilor, lumesc şi plin de pofte. Lumea aceasta împreună
cu toţi creştinii formali vor ajunge în apostazie şi vor sfârşi
prin a fi judecaţi de Dumnezeu.

Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel
neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a
fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh.1 Petru 3:18
Hristos a murit ca să ne aducă la Dumnezeu. Ceea ce ne
desparte şi ne înstrăinează de Dumnezeu este păcatul nostru.
El ne face imperfecţi şi inacceptabili înaintea lui Dumnezeu.
Prin moartea lui Isus Cristos păcatul nostru a fost rezolvat şi
acum stăm înaintea lui Dumnezeu îmbrăcaţi în neprihănirea
lui Hristos. Dacă ne punem încrederea în moartea Lui atunci
păcatul şi vina ne sunt şterse şi putem sta în picioare înaintea
lui Dumnezeu. Atunci nu ne vom lăsa zdruncinaţi nici de
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necazuri, probleme sau circumstanţele care apar în familie,
la locul de muncă sau în societate. Evenimentele din jur nu
mai au puterea să îl clatine pe creştinul autentic. El este
îngrijorat dar nu se clatină, primeşte cu bucurie împrejurările
şi experienţele vieţii, dar îşi păstrează o perspectiva realistă
asupra tuturor lucrurilor şi în viaţa lui fiecare lucru îşi are
locul lui.
Cum poate credinciosul să gestioneze şi să biruiască
suferinţa? Trăind la umbra punctului culminant al istoriei,
acela că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. 1 Petru
4:7 „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar, şi
vegheaţi în vederea rugăciunii”. Toate lucrurile vor ajunge în
curând la un final. Isus Hristos Se va întoarce şi o va face în
curând. Suferinţa noastră va lua sfârşit; vom fi eliberaţi de
toate încercările acestei lumi stricate şi rele.Vom ajunge în
sfârşit la destinaţie, acasă, în prezenţa Domnului pentru a
rămâne pentru totdeauna cu El.
Pe pământ totul se schimbă din bine în rău, mai
puţin moştenirea noastră. Aceasta este desăvârşită şi
nestricăcioasă. Nu se schimbă niciodată şi nu va înceta
niciodată să fie desăvârşită.
Binecuvântat să fie Dumnezeu,Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din
nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi
la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate
veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.Voi sunteţi păziţi de puterea
lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie
descoperită în vremurile de apoi! 1 Petru 1:3-5
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Aşadar, moştenirea noastră este în cer, păstrată acolo de
Dumnezeu Însuşi.

18

Cum putem şti sigur că vom primi moştenirea? Ispitele şi
necazurile vieţii sunt atât de puternice şi de ameninţătoare.
Cum putem şti că nu vom cădea şi că nu vom fi găsiţi
nevrednici în acea zi măreaţă?
Sunt două lucruri care ne dau siguranţă: puterea lui
Dumnezeu şi credinţa în Isus Hristos. (1 Petru 1:5)
Puterea lui Dumnezeu ne păzeşte. Cuvântul păzit care
înseamnă protejat, păstrat este un termen militar care
sugerează putere şi forţă. Tăria puterii lui Dumnezeu ne
păzeşte pe parcursul călătoriei noastre prin viaţă, cu toate
încercările şi ispitele ei. Dumnezeu în puterea lui suverană
şi supremă Se va asigura că vom primi viaţa veşnică şi
moştenirea păstrate pentru noi (Ioan 17:11, Iuda 1:24,
Geneza 28:15). Suntem păziţi şi păstraţi nu numai de
puterea lui Dumnezeu, ci şi de credinţa noastră în Domnul
Isus Hristos. Credinţa adevărată este încrederea totală în
puterea lui Dumnezeu, este dorinţa de a-L urma pe Hristos
şi de a-I fi pe plac prin tot ceea ce fac, este trăirea unei vieţi
sfinte, neprihănită şi curată. Cine are o astfel de credinţă are
siguranţa că va primi viaţa veşnică şi posesiunea moştenirii
lui Dumnezeu.
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2. Scripturile

A

doua resursă inepuizabilă şi aflată la îndemâna
oricărui creştin autentic sunt Scripturile. Trebuie
să tratăm Cuvântul lui Dumnezeu cu foarte
mare atenţie deoarce el este ca o lumină care
străluceşte într-un loc întunecos până se va crăpa de ziuă şi
va răsări Luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.
Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi
că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc
întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de
dimineaţă în inimile voastre. Fiindcă ma întâi de toate, să ştiţi că
nicio proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio
proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de
la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. 2 Petru 1:19-21
Ce înseamnă acest lucru? Cuvântul lui Dumnezeu este ca o
lumină care străluceşte în locurile întunecoase, ne arată cum
să umblăm prin labirintul acestei lumi. El ne descoperă calea
cea îngustă pe care trebuie să umblăm, ne ajută să vedem
pietrele de care ne putem împiedica, gropile periculoase şi
creaturile veninoase de pe cărare. Cuvântul lui Dumnezeu
ne va arăta cum trebuie să umblăm până ce se va crăpa de
ziuă. Care zi? Ziua glorioasă a revenirii lui Hristos. Acea zi
când Luceafărul de dimineaţă, adică Isus Hristos, va răsări
în inimile noastre şi ne va desăvârşi, când măreaţa noastră
mântuire va fi împlinită şi completă, când vom fi transformaţi
după chipul Său pentru că Îl vom vedea aşa cum este (1Ioan
3:2). Transformarea noastră interioară adâncită continuu
de Duhul prin studierea Scripturilor va fi deplină în acea zi
măreaţă în care Îl vom vedea aşa cum este şi în care vom
fi ca El. Studierea Scripturilor înseamnă atât Vechiul cât şi
Noul Testament. Profeţiile referitoare la Hristos şi împlinirea
lor în El sunt lumina care ne călăuzeşte prin această lume
întunecată şi periculoasă. Biblia este vrednică de încredere
pentru că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să
pierdem din vedere că ea are ca temă centrală pe Isus
Hristos. El este cheia înţelegerii revelaţiilor lui Dumnezeu.

Creştinii au la dispoziţie
patru resurse inepuizabile:
• Dumnezeul Viu şi
Adevărat
• Cuvântul Scripturilor
• Duhul Sfânt
• Istoria creştinismului.

El este punctul central al istoriei omenirii. În El Dumnezeu îşi
descoperă scopul şi planul pentru toate veacurile (Evrei 1:2).
Isus Hristos este Cuvântul viu al lui Dumnezeu şi Biblia este
Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cuvântul scris mărturiseşte
cu privire la Cuvântul viu, după cum şi Cuvântul viu, adică
Hristos Însuşi, a mărturisit cu privire la Cuvântul scris (2
Timotei 3:16). Una dintre nevoile majore ale omului este un
cuvânt din partea lui Dumnezeu, un cuvânt care să-i spună
adevărul cu privire la Dumnezeu şi viaţă, la cine suntem, de
ce suntem aici şi încotro ne îndreptăm (1Ioan 7:16-17). În
calitate de Cuvânt viu, Isus Hristos a fost imaginea a ceea ce
Dumnezeu a dorit să îi spună omului. Nimeni nu îi poate fi
plăcut şi nu poate primi aprobarea lui Dumnezeu fără a studia
şi a trăi Cuvântul lui Dumnezeu. Creştinul autentic nu trebuie
să uite niciodată acest lucrul şi să continue să îşi dedice viaţa
studierii şi trăirii Cuvântului (Fapte 20:32, Coloseni 3:16).

3. Duhul Sfânt

D

uhul Sfânt este cea de a treia resursă
inepuizabilă de unde se pot alimenta credincioşii
pentru a putea face faţă furtunilor vieţii. Pentru
a se putea păzi de învăţăturile rătăcitoare şi de
învăţătorii mincinoşi, Dumnezeu îi oferă credinciosului două
feluri de protecţie

•

Dumnezeu îi dă credinciosului ungerea

•

Dumnezeu îi dă credinciosului adevărul.

Observaţi cine este cel care ne dă ungerea: „Cel Sfânt” adică
Însuşi Dumnezeu. Şi ungerea pe care o dă este Duhul Sfânt.
„Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi în Hristos şi care ne-a uns
este Dumnezeu. El ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inima arvuna
Duhului” (2 Corinteni 1:21-22). De ce ne dă Dumnezeu
Duhul Sfânt? Unul dintre motivele principale este ca să ne
înveţe adevărul. Aceasta a fost promisiunea lăsată de Isus
Hristos în Ioan 14:26: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe
care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile
şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”.
Ce înseamnă adevărul? Duhul Sfânt este preocupat în primul
rând să îl înveţe pe credincios adevărul despre Isus Hristos,
despre om şi lumea lui şi despre modul în care omul se poate
apropia de Hristos. Ce lucru minunat! Înseamnă că orice

De unde ştim că Dumnezeu locuieşte în noi? „Şi cunoaştem
că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat” (1Ioan 3:24).
Să rămânem în Dumnezeu înseamnă să locuim, să trăim şi
să umblăm în El; viaţa, mişcarea şi fiinţa să ne fie în El; să fim
acasă în El. Dar nu doar noi rămânem în Dumnezeu, ci şi
Dumnezeu rămâne în noi. Aceasta înseamnă că El locuieşte şi
Îşi are în noi viaţa, mişcarea şi fiinţa; înseamnă că este acasă în
inimile noastre.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne pecetluieşte şi ne dă
siguranţă absolută. El trăieşte în noi, ceea ce înseamnă că
vorbeşte prin noi, vorbeşte cu noi, ne călăuzeşte, ne conduce,
ne disciplinează, ne mustră şi ne convinge. Duhul Sfânt face în
lăuntrul nostru schimbările de care avem nevoie pentru a trăi
după voia Lui Dumnezeu. El este „tovarăşul” nostru constant;
nu ne lasă şi nu ne părăseşte niciodată; ne umple de siguranţă,
încredere în Dumnezeu, de dragoste, bucurie şi pace (2
Corinteni 1:22, Efeseni 4:30).

4. Istoria creştinismului

C

ea de a patra resursă inepuizabilă de la care se
pot alimenta creştinii născuţi din nou este istoria
creştinismului. În Noul Testament există unul
dintre cele mai frumoase capitole din Biblie,
cunoscut sub numele de Galeria celebrităţilor lui Dumnezeu.
Acesta este capitolul 11 din Evrei.
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Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că
are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti:
prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din
mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost
dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, să se arate că nu toţi
sunt dintre ai noştri. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui
sfânt şi ştiţi orice lucru.V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci
pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.
Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este
Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.
Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe
Fiul, are şi pe Tatăl. 1Ioan 2:18-23

credincios care are vreo nelămurire cu privire la învăţătura
pe care o dă cineva poate să îi ceară Duhului Sfânt să-i arate
adevărul. Credinciosul care se lasă amăgit de vreo învăţătură
falsă nu are nicio scuză. Dumnezeu i-a pus la dispoziţie Duhul
Sfânt care să îl păzească de orice rătăcire. Dumnezeu îi dă
credinciosului adevărul în două moduri: în Isus Hristos şi prin
Scripturi. În Ioan 14:6 Isus a afirmat despre Sine: „Eu sunt
calea adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”
Isus este întruparea adevărului, imaginea lui concretă. Tot
Isus ne prezintă şi al doilea mod prin care Dumnezeu ne dă
adevărul, în rugăciunea din Ioan 17:1: „Sfinţeşte-i prin adevărul
Tău; cuvântul Tău este adevărul”. Modul acesta de a obţine
adevărul pune pe umerii noştri o mare obligaţie, aceea de a
citi Biblia, de a o studia şi de a depinde de Duhul Sfânt care să
ne înveţe. Duhul Sfânt nu va învăţa niciodată un om leneş.

Bărbaţi şi femei care au crezut în Dumnezeu de a lungul
secolelor sunt enumeraţi ca exemple ale credinţei şi
formează o listă a marilor oameni ai lui Dumnezeu. În ochii
lui Dumnezeu standardul măreţiei este credinţa în Fiul Său.
Capitolul 11 din Evrei este unul dintre locurile în care Biblia
defineşte credinţa. Ea vorbeşte în repetate rânduri despre
credinţă şi despre importanţa ei. Ne spune că trebuie să-L
credem pe Dumnezeu şi ne relatează lucrurile măreţe care
li se întâmplă celor care o fac. Biblia ne oferă, de asemenea,
numeroase exemple de bărbaţi şi femei care au crezut şi care
nu au crezut şi ne arată în termeni expliciţi ce anume li s-a
întâmplat ambelor categorii.
>>
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A

şadar este important să înţelegem bine ce
anume înseamnă credinţa. Definiţia biblică este
următoarea: „Şi credinţa este o încredere neclintită
în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare
despre lucrurile care nu se văd.” Observaţi mai întâi ce nu
este credinţa biblică. Ea nu este „aşa cred, aşa sper”; „poate
că este aşa, poate că nu este aşa”; „poate că este adevărat,
poate că nu este adevărat”. Credinţa biblică nu are nimic de
a face cu ceea ce este ireal, imaginar, superficial sau înşelător.
Ea este cunoaşterea, experimentarea şi posedarea lucrurilor
nădăjduite. Adevărata credinţă este cunoaşterea a ceea ce
este real, experimentarea a ceea ce este real, posedarea a
ceea ce este real.
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Cum putem şti dacă credinţa noastră este autentică? Cum
putem şti dacă credem cu adevărat în singurul Dumnezeu
viu şi adevărat? Cei mai mulţi oameni îşi declară credinţa
în Dumnezeu. Doar o mică parte susţin că sunt atei sau
agnostici. Cu toate acestea, credinţele şi ideile lor cu privire
la Dumnezeu diferă foarte mult de cele prezentate în Biblie.
Realitatea este că există tot atâtea idei despre Dumnezeu
câţi oameni sunt pe pământ, căci fiecare individ are propria lui
idee cu privire la divinitate. Aceasta ne conduce la întrebarea
evidentă, cine are dreptate şi ale cui credinţe sunt corecte.
Dacă Dumnezeu există cu adevărat, atunci este foarte
important, chiar vital, ca ceea ce credem şi gândim despre
El să fie corect. Stâlpul credinţei autentice este Persoana lui
Isus Hristos. Credinciosul trăieşte, se mişcă şi îşi are fiinţa în
Hristos. Credinţa în Hristos devine temelia vieţii sale.
2 Petru capitolul 1 începe astfel: „Simon Petru, rob şi apostol al
lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ
cu a noastră, prin dragostea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos.” Sunt aici câteva adevăruri vrednice de subliniat.
Mai întâi, credinţa lui Isus Hristos este primită, nu câştigată.
Cuvântul „căpătat” înseamnă a căpăta o porţie sau o parte.
Nimeni nu merită preţioasa credinţă a lui Isus Hristos.
Nimeni nu poate munci pentru a o câştiga. Ea este darul lui
Dumnezeu dat oricărui om care crede în Isus Hristos.
Apoi credinţa lui Hristos este o credinţă nepreţuită.
Cuvintele „de acelaşi preţ” conferă acestei credinţe o
mare onoare şi un mare preţ. Credinţa lui Isus Hristos este
preţioasă deoarece ne face pe noi acceptabili înaintea lui
Dumnezeu, ne dă acces în însăşi prezenţa lui Dumnezeu.

U

n alt adevăr vrednic de remarcat este acela
că ea este oferită la fel tuturor credincioşilor.
Dumnezeu ne iubeşte pe toţi în mod egal şi ne
consideră la fel de valoroşi ca Petru, Ioan, Iacov
sau Pavel. Credinţa lui Isus Hristos elimină orice formă de
prejudecată şi orice discriminare. Bogaţi şi săraci, clasa de sus
şi clasa de jos, cei sătui şi cei flămânzi, cei liberi şi cei închişi,
bărbatul şi femeia, cei religioşi ca şi cei păgâni, toţi suntem
pe picior de egalitate înaintea lui Dumnezeu. Cine primeşte
credinţa preţioasă a lui Hristos este primit de Dumnezeu şi
are cel mai înalt şi mai valoros privilegiu din Univers, acela de
a trăi veşnic în prezenţa lui Dumnezeu.

20

Calea Credinţei, nr. 435, ianuarie - februarie 2021

Şi nu în ultimul rând, credinţa lui Hristos vine prin dreptatea
lui Hristos. Ce este dreptatea lui Hristos? În primul rând
ea are de a face cu faptul că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul
Său pe pământ ca să trăiască o viaţă perfectă, fără de păcat.
Isus Hristos nu a păcătuit niciodată, nici măcar o dată, de
aceea poate sta înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor
în calitate de om perfect, de om reprezentativ. El a fost
neprihănirea perfectă care a putut ţine locul neprihănirii
fiecărui om. În al doilea rând, neprihănirea sau dreptatea lui
Hristos înseamnă că El a purtat păcatele oamenilor şi a murit
pentru ei. Jertfa Lui a fost primită de Dumnezeu pentru că El
a fost omul perfect. Moartea Lui acoperă păcatele noastre,
ţine locul morţii noastre şi noi suntem consideraţi neprihăniţi.
Asta este dreptatea lui Isus Hristos, aceasta este singura cale
prin care devenim acceptabili înaintea lui Dumnezeu. Aceasta
este credinţa cea adevărată, credinţa cea de preţ (Romani
5:6-9, 2Corinteni 5:21).

A

bia după ce am lămurit aceste aspecte cu privire
la credinţa în Dumnezeu, credinţa autentică, cea
adevărată, putem să pricepem de ce în Evrei 11:6
ni se spune foarte răspicat: „Şi fără credinţă este cu
neputinţă să fim plăcuţi Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu
trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce Îl caută”.
Afirmaţiile sunt cât se poate de clare; este imposibil să fim
plăcuţi lui Dumnezeu fără credinţă. Omul nu va fi niciodată
acceptat de Dumnezeu sau acceptabil înaintea Lui fără
credinţă. Omul nu poate trăi niciodată cu Dumnezeu, nici în
lumea aceasta, nici în cea viitoare, fără credinţă.
În Evrei 11:32-34 avem o imagine puternică a aceea ce
înseamnă credinţa eroică, o scenă panoramică cu ajutorul
căreia putem privi în urmă la istoria lui Israel, la nişte oameni
ai credinţei care au îndrăznit să creadă în Dumnezeu în
ciuda unor obstacole aparent insurmontabile. De aceea,
Dumnezeu a acceptat credinţa lor şi i-a cinstit datorită ei. I-a
cinstit, desigur, prin consemnarea credinţei lor în Cuvântul
Său şi prin folosirea exemplului lor ca o provocare pentru
credincioşii din orice generaţie. Dar Dumnezeu i-a cinstit şi
prin desăvârşirea credinţei, adică i-a luat acasă alături de El.
Versetele din Evrei, menţionate mai sus, ne dau drept
exemple conducători de excepţie care au acceptat
responsabilităţi mari şi care au strigat către Dumnezeu
pentru curajul necesar: Ghedeon, Barac, Samson, Iefta,
David, Samuel. Aceşti conducători au avut o credinţă care
i-a determinat să realizeze că erau nevrednici, demonstrând
astfel umilinţa, o credinţă care a dat dovadă de un curaj
molipsitor, care încrezându-se în Dumnezeu a depins
în totalitate de El, o credinţă care a biruit în ciuda unor
obstacole care depăşau puterea omenească. Ei au rămas de
partea neprihănirii şi au proclamat mesajul lui Dumnezeu, un
mesaj al speranţei pentru cei care se pocăiesc şi un mesaj
al judecăţii pentru cei care continuă să trăiască în răutate şi
în păcat. Au fost oameni care au stat aproape singuri în faţa
generaţiilor lor pline de necredinţă şi de răzvrătire împotriva
lui Dumnezeu, cu o credinţă eroică. Credinţa lor a schimbat

slăbiciunea în putere. Fiecare dintre conducătorii de mai sus
s-a simţit nevrednic şi slab pentru lucrarea pe care o aveau
în faţă, dar Dumnezeu i-a întărit pentru a birui duşmanii şi
forţele care le stăteau împotrivă.

D

D

upă această scurtă incursiune în
istoria recentă a creştinismului,
să ne întoarcem din nou,
în încheiere, la Cuvântul lui
Dumnezeu citând Evrei 12:1-4.

“Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un
nor aşa de mare de martori să dăm la o parte
orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa
de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea
noastră care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă
la Căpetenia şi desăvârşirea credinţei noastre
adică la Isus care, pentru bucuria care era
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit
ruşinea şi şade la dreapta scaunului de
domnie a lui Dumnezeu. Uitaţi-vă dar cu
luarea aminte la Cel ce a suferit din partea
păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă
de sine pentru ca nu cumva să vă pierdeţi
inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele
voastre.Voi nu v-aţi împotrivit încă până
la sânge în lupta împotriva păcatului.”
Aşa să ne ajute Dumnezeu! Harul
Domnului să fie şi să rămână cu voi
până în ziua revenirii lui Isus Hristos.
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e la versetul 35 până la 40 avem o altfel de
imagine, imaginea credinţei răbdătoare, care
îndură orice, chiar şi martirajul dacă este nevoie.
Aici nu ne este menţionat nici un nume, ci, după
cum ne arată versetul 35, toţi aceştia au fost bărbaţi şi femei
de rând nu neapărat lideri sau conducătorii. Însă au avut o
trăsătură deosebită: L-au crezut
pe Dumnezeu şi
au rămas perseverenţi
şi răbdători în
credinţă trecând
prin orice
s-a abătut
asupra lor. Nu
au acceptat
niciodată
înfrângerea şi prin
urmare nu au fost
niciodată înfrânţi.
Nu s-au lepădat de
Dumnezeu şi nici
Dumnezeu nu S-a
lepădat niciodată de
ei. Nu şi-au pierdut
niciodată nădejdea,
prin urmare nu au fost
niciodată deznădăjduiţi.
Indiferent de
circumstanţe, greutăţi,
ameninţări, dureri,
torturi sau chiar
execuţii şi moarte, ei
au răbdat şi au rămas
statornici în credinţa
şi mărturia lor. Toţi aceşti
credincioşi ai Vechiului Testament au
avut o mărturie bună. Credinţa lor i-a
mişcat pe oameni şi a fost o dovadă a puterii lui Dumnezeu,
credinţa lor a fost o lumină în lume.Vieţile lor i-au
îndreptat pe alţii spre Dumnezeu şi mărturiile lor încă fac
lucrul acesta. Credinţa lor a fost atât de importantă încât  
Dumnezeu a înregistrat-o pentru totdeauna în acest capitol
din Evrei. Şi chiar dacă numele lor nu sunt menţionate şi nu
pot fi cinstiţi de oameni, aspectul cel mai important este
revelat: credinţa lor a fost esenţa vieţii lor. Nu importanţa
personalităţii lor sunt cele care pot influenţa inimile
oamenilor, ci credinţa lor. Credinţa lor a rămas mărturie
pentru oamenii din orice de generaţie şi ne provoacă şi pe
noi să fim bărbaţi şi femei tari în credinţă, să ne ridicăm şi să
ne încreadem în Dumnezeu, să trăim vieţi neprihănite şi cu
ajutorul lui Dumnezeu să schimbăm lumea aceasta pentru
El.

Dar nu numai istoria trecutului îndepărtat ne oferă
exemple minunate de credinţă, ci şi istoria mai apropiată
de noi, pentru unii chiar contemporană. Am face bine dacă
am studia biografiile şi istoria chiar a creştinilor din ţara
noastră. Au fost şi la noi oameni minunaţi ai lui Dumnezeu
care nu şi-au trădat convingerile chiar dacă au pierdut
familii, avere, sănătate sau chiar viaţa. Ne bucurăm să
avem acces la istoria tuturor creştinilor: a creştinilor după
Evanghelie, a baptiştilor, a penticostalilor, a adventiştilor şi
chiar a Bisericii Ortodoxe din România. Acolo se găsesc
adevărate pagini de eroism scrise de oameni simpli sau
preoţii ale acestor biserici. Acolo veţi găsi exemple de
oameni ai credinţei care au biruit cu ajutorul lui Dumnezeu,
rămânând în memoria colectivă ca nişte repere de
statornicie şi răbdare în toate necazurile.

Dacă Dumnezeu există cu
adevărat atunci este foarte
important, chiar vital, ca
ceea ce credem şi gândim
despre El să fie corect.
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? Paul WILLIAMS

Ilie
Partea I

Omul lui Dumnezeu
în izolare
CARE ESTE CONTEXTUL SPIRITUAL ÎN CARE I-A SLUJIT ILIE
LUI DUMNEZEU?

Î

n 1 Împăraţi observăm depărtarea lui Israel de Dumnezeu. Când şi-a postat
Ieroboam viţeii de aur la Dan (nord) şi la Betel (sud), a început topoganul
idolatriei şi al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu în împărăţia de nord a lui
Israel, atingând adâncimile în zilele împăratului Ahab.

Într-o nouă alianţă politică Ahab s-a căsătorit cu Izabela, o femeie păgână din
cetatea păgână a Sidonului, care a adus în Israel închinarea la Baal. Căsătoria
lui Ahab cu Izabela a fost un jug nepotrivit (2 Cor. 6:14-17), şi aceasta a dus la
întoarcerea lui Ahab spre idoli sub influenţa ei. Ce rezultate tragice are influenţa
greşită (1 Împăraţi 21:25-26; 16:31). Ahab a fost un împărat foarte rău, un bărbat
slab care a avut o nevastă păgână cu un caracter foarte puternic!

PE CALEA CREDINŢEI

1 Împăraţi 17 se împarte în trei secţiuni. În fiecare dintre acestea se întâmplă o
minune:
1.V.1-7 — Ilie hrănit de corbi.
2.V.8-16 — Rezerva de hrană a văduvei se completa la loc în
permanenţă.
3.V.17-24 — Fiul văduvei învie din morţi.
V.1 - Profeţia lui Ilie - Ilie cel puternic şi curajos
V.2-7 - Pregătirea lui Ilie:
V.2 – Ilie ascultă de Cuvântul Domnului.
V.3 – Ilie ascuns.
V.4 – Ilie călăuzit.
V.5 – Ilie cel ascultător.
V.6 – Ilie hrănit şi înviorat.
V.7 – Ilie pus la încercare.

V.1 - Profeţia lui Ilie - Ilie
cel puternic şi curajos

C

e moment prielnic pentru apariţia omului lui Dumnezeu! Profeţii
mincinoşi, slujitorii lui Satan, erau bine primiţi. Profeţii adevăraţi,
oamenii lui Dumnezeu, erau scoşi afară. Cu alte cuvinte, „afară cu
adevărul lui Dumnezeu, daţi frâu liber idolatriei“. „Pofteşte înăuntru
Întunericule, tu Lumină ieşi afară“; Afară cu Dumnezeu, Baal hai înăuntru! Era unul
din cele mai întunecate momente din istoria lui Israel.
Situaţia reclama nevoia de un om al lui Dumnezeu cu mare curaj şi putere de
convingere. Dumnezeu Îşi are întotdeauna la îndemână omul pentru momentul
respectiv, şi, în acest caz, Ilie Tişbitul era acela. Omul ales de Dumnezeu este de
multe ori pregătit în taină şi gata să fie trimis încotro vrea un Dumnezeu suveran.
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I

lie era un necunoscut, un fel de Melhisedec al profeţilor
Vechiului Testament. Ni se spune foarte puţin despre mediul
din care provine şi viaţa sa personală. Prima lui faptă a fost
una dramatică. Se înfăţişează fără nici o introducere, ca un
trăsnet, în prezenţa lui Ahab şi denunţă idolatria şi profeţeşte
judecata viitoare.
Numele de „Ilie“ înseamnă „Dumnezeul meu este Domnul“.
Purtând acel nume într-o ţară în care i se aducea închinare lui
Baal, toţi ştiau cui slujea, cui Îi era credincios! Lucrarea profetului
Ilie a corespuns cu numele său; a fost trimis de Dumnezeu să
înfrunte baalismul şi să proclame înaintea lui Israel că Domnul
era Dumnezeu, şi nu este altul. Ilie a dovedit în viaţă lui că
Domnul era Dumnezeul şi tăria lui.
Noi trăim la înălţimea numelor noastre? Care este lecţie practică
pentru noi? Să fim despărţiţi de gândurile şi purtarea lumii şi
să ne trăim viaţa pentru Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim
„fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul
unui neam ticălos şi stricat, în care strălucim ca nişte lumini în
lume“ (Filipeni 2:15).
„Ilie Tişbitul, unul dintre locuitorii Galaadului, i-a zis lui
Ahab“ – Cuvântul „Tişbi“ înseamnă „Robie“. Ilie locuia într-un
sat pe nume Tişbe, la est de râul Iordan. Era departe de centrele
puterii. Ce contrast uimitor! Ilie, un om al lui Dumnezeu locuia la
est de râul Iordan şi Ahab, un om păgân şi idolatru rău la vest de
râul Iordan. Ilie a apărut în cel mai neaşteptat loc, la momentul
cel mai neaşteptat, în mijlocul celei mai mari apostazii pe care a
cunoscut-o vreodată Israel.

De unde şi-a tras Ilie curajul
şi puterea? Cum a putut
să fie atât de îndrăzneţ în
prezenţa împăratului?
1. Viaţa lui de rugăciune şi părtăşia cu Dumnezeu în taină
era sursa puterii sale publice. Iacov 5:17 spune: „s-a rugat
cu stăruinţă, cu înflăcărare“, „s-a rugat în rugăciunea sa“. El
nu îşi rostea rugăciunile, ci se ruga în rugăciune, şi întreaga
sa personalitate era implicată în rugăciune, şi aceasta biruia.
Rugăciunea în particular era secretul puterii sale publice. Ilie a
fost în stare să stea înaintea lui Ahab din pricină că a stat şi s-a
rugat în prezenţa Dumnezeului celui viu şi adevărat.
2. Îl cunoştea pe Dumnezeu personal. Dumnezeu reprezenta
pentru Ilie o realitate vie. Cunoaşterea noastră despre
Dumnezeu şi relaţia noastră cu El trebuie să crească (Filipeni
3:10; Daniel 11:32).

Ilie a putut să-l înfrunte pe Ahab (împăratul) şi să pronunţe
judecata lui Dumnezeu pentru că întâi stătuse în prezenţa
Domnului (Împăratul împăraţilor). Ilie a fost un mare om al
lui Dumnezeu şi îndrăzneala, energia şi puterea lui veneau din
părtăşia cu Dumnezeu. Domnul Isus a dat exemplul desăvârşit
de a fi singur cu Tatăl (particular) înainte de a sluji oamenilor
(public), Marcu 1:35; 3:14.
„Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel“ – Ilie foloseşte
această expresie de două ori (1 Împăraţi 17:1; 18:5), iar Elisei tot de
două ori (2 Împăraţi 3:14; 5:16). Au fost primele cuvinte ale lui Ilie.
Cât de minunat! Vedem încrederea absolută a lui Ilie în Dumnezeu.
Întâi de toate a vorbit despre caracterul marelui său
Dumnezeu. Dumnezeul lui Ilie trăieşte (Iov 19:25 şi Apocalipsa
1:18); dumnezeul lui Ahab este mort. Acest adevăr s-a
demonstrat trei ani mai târziu prin intervenţia şi marea putere
a lui Dumnezeu pe Muntele Carmel în 1 Împăraţi 18. Observaţi
contrastul din 1 Tesaloniceni 1:9 „cum de la idoli v-aţi întors la
Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat“. Iată
ce Dumnezeu măreţ şi unic avem! Vedem aici trei adevăruri cu
privire la Dumnezeu:
1. Supremaţia Lui – El este ,,Domnul Dumnezeu”, marele EU
SUNT. Baal este nimic în faţa Celui ce este veşnic!
2. Autoritatea Lui – Iehova este Dumnezeu peste Israel, şi nu
Baal. De aceea, Ahab nu i-a slujit Dumnezeului care trebuia.
3. Realitatea Lui – Dumnezeul Lui era viu într-un mod slăvit.
Cu cât realiza Ilie mai mult acest adevăr cu atât mai neînsemnat
devenea Ahab.
„Al cărui slujitor sunt“ – Această expresie îl certifică pe
Ilie ca slujitor al Domnului. Era practic atitudinea pe care o are
un slujitor înaintea stăpânului său. El îşi trăia viaţa în prezenţa
lui Dumnezeu. Ilie a fost gata să meargă în pofida tuturor
riscurilor şi greutăţilor. Care este lecţie practică pentru noi? Noi,
credincioşii, trebuie să fim la dispoziţia lui Dumnezeu pentru
a-I face voia şi lucrarea, indiferent ce ne-ar chema să facem.
Preocuparea noastră trebuie să fie pentru Domnul, ca cinstea şi
slava să-I fie aduse Lui, nu nouă. Aceasta a fost atitudinea lui Ilie;
el era „plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oştirilor“ (1
Împăraţi 19:10).
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Ilie nu ţinea la „corectitudinea politică“; era profet nu politician!
Era nevoie de întoarcerea la adevăr, iar Ilie proclama adevăruri
pe care Israel ajunsese să le urască. Era un om plin de curaj şi de
convingere. I-a vorbit foarte direct acestui împărat păgân. A dat
dovadă de tărie morală când l-a înfruntat pe Ahab. Dumnezeu
îl chemase să comunice un adevăr periculos. Cu siguranţă Ilie
„spunând adevărul în dragoste” (Efeseni 4:15).

3. Conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu, „Nicidecum n-am să te las,
cu nici un chip nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5).

„În anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie“ – Faptul că
cerul avea să nu mai dea ploaie nu era doar o pedeapsă cerească;
era prima mutare într-o competiţie care avea să scoată la iveală
puterea lui Iehova şi neputinţa lui Baal. Seceta era pedeapsa cu
care era ameninţată idolatria naţională şi a dovedit că Baal, zeul
ploii şi al fertilităţii, era neputincios înaintea Domnului.
Ilie s-a rugat să nu plouă (Iacov 5:17) pentru că ştia din
Deuteronom 11:16-17 că oprirea ploii era modul lui Dumnezeu
de a-Şi pedepsi poporul. El a crezut Cuvântul lui Dumnezeu, iar
El i-a răspuns. Asta este ceea ce numim noi rugăciune inteligentă.
Adevărata rugăciune înseamnă să crezi ce a spus Dumnezeu în
Cuvântul Său şi să te rogi să facă ce a promis. Care este lecţie
practică pentru noi? Oare suntem şi noi ca Ilie? Sau ca Pavel? El a
putut să spună „am încredere în Dumnezeu“ (Fapte 27:25).
>>
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„decât după cuvântul meu“ – Nu era vorba de nici un gând de răzbunare. Ilie a îndrăznit să-L creadă pe Dumnezeu şi a rostit
judecata pe baza Cuvântului Său. Rugăciunea lui era în acord cu Scripturile. Care este lecţie practică pentru noi? Toate rugăciunile
trebuie să fie în armonie cu principiile Scripturii. Dumnezeu nu va onora rugăciunile noastre dacă ceea ce cerem este în contradicţie
cu Cuvântul Său. În momente de criză este esenţial să cunoaştem Scripturile, ca să ne oprească să reacţionăm cuprinşi de panică.
De îndată ce Ilie i-a prezentat lui Ahab mesajul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus ce are de făcut mai departe. Chiar din caracterul
mesajului ne dăm seama că Ilie era un om care acţiona şi vorbea cu o putere şi o autoritate dumnezeiască.

V.2-7 – Pregătirea lui Ilie
V.2 – Ilie ascultă de Cuvântul
Domnului

E

xpresia „Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie“ apare de patru ori în 1
Împăraţi capitolele 17—19 (17:2,8; 18:1; 19:9). Expresia împarte această
secţiune şi ne ajută să înţelegem că 1 Împăraţi 19:1-8 este în sine o porţiune
în care Ilie acţionează fără vreun cuvânt de la Domnul.

Ilie a fost susţinut de Cuvântul lui Dumnezeu (17:1), puterea lui Dumnezeu (17:2-7)
şi îndurarea lui Dumnezeu (17:8-24).
Avem un Dumnezeu viu (v.1) şi totodată un Dumnezeu care ne vorbeşte (v.2). Ni se
spune că ,,Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie“. Găsim aici trei principii importante:
1. Ilie a fost ascultător de Dumnezeu şi ca rezultat Dumnezeu i-a vorbit. Cu cât vom
fi mai ascultători cu atât ne vom bucura mai mult de părtăsia cu Dumnezeu.
2. Dumnezeu nu i-a dezvăluit lui Ilie dintr-o dată întregul Său plan pentru el, ci
i-a revelat doar câte un pas. „Pas cu pas” este un principiu biblic! Nici să nu ne
aşteptăm să ştim tot ce păstrează Dumnezeu pentru noi în vieţile noastre; El ne va
spune ceea ce trebuie să ştim la momentul potrivit.
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3. Nu „gândul lui Dumnezeu“ sau ,,voia lui Dumnezeu“ a venit la el, ci Cuvântul lui
Dumnezeu. Dacă vrem să cunoaştem călăuzirea lui Dumnezeu, modul de a o afla
este să privim în Cuvântul Lui.

V.3 – Ilie ascuns

D

umnezeu nu i-a zis doar CE să spună (v.1), ci şi UNDE să se ducă (v.3).
Dumnezeu Şi-a ascuns slujitorul — locul în care era în siguranţă i-a fost
făcut cunoscut numai după ce Ilie a făcut pasul important al ascultării,
vezi Fapte 9:6. Au mai fost ascunşi oameni în Biblie:

Iosif a fost ascuns în groapa (Gen. 37) şi apoi în temniţa în care a fost aruncat (Gen.
39); Pavel în Arabia (Gal. 1:17); Moise în spatele dunelor deşertului din Madian
(Exod 2-3); Iona într-un peşte mare (Iona 1:17); Ioan pe Insula Patmos (Apoc. 1:9).
Robul Desăvârşit, Isus Cristos, a trăit treizeci de ani de izolare şi tăcere înainte
să-Şi înceapă lucrarea publică de trei ani şi jumătate. Şi chiar pe durata lucrării Sale
publice citim în Ioan 8:59 că „Isus S-a ascuns“ şi „Isus a plecat şi S-a ascuns de ei“
(Ioan 12:36).
Domnul Isus a avut un munte şi o grădină a Sa; David a avut o peşteră; Daniel
o cameră, iar Ilie se ascunde la Pârâul Cherit (17:3), în odaia de sus din casa văduvei (17:19) şi chiar şi în prezenţa lui Dumnezeu
(19:42). Caracterul lui Ilie a fost modelat în aceşti trei ani petrecuţi în izolare.
Instrucţiunile pentru Ilie erau:
1. impunătoare – în sensul că cereau supunere imediată – ,,Pleacă de aici“. Responsabilitatea noastră este să ne supunem
imediat.
2. detaliate – i se spune chiar şi în ce direcţie trebuia s-o apuce – ,,spre răsărit“.
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„Pleacă de aici“ – O lecţie importantă pe care o putem învăţa
din experienţa lui Ilie este că noi, credincioşii, NU trebuie să
mergem mai departe decât plănuieşte Dumnezeu pentru noi, cu
alte cuvinte, să înaintăm PAS CU PAS în părtăşie cu El. Ascultarea
de Dumnezeu vine întotdeauna prima, după care El ne dezvăluie
următorul PAS. „El învaţă pe cei smeriţi calea Sa“ (Psalmul 25:9).
„îndreaptă-te spre răsărit “ – Ilie a fost învăţat de Domnul
să o ia din Samaria „spre răsărit“. Indicaţiile lui Dumnezeu au
fost clare, precise şi detaliate, dar ele priveau numai câte un pas:
„răsărit“; „lângă pârâu“ şi „în faţa Iordanului“ care înseamnă „la
est de Iordan“. Reacţia naturală a omului în astfel de situaţii este
să se frământe şi să se îngrijoreze, fapt ce ne secătuieşte puterea
şi vigoarea spirituală.
Ilie a fost un elev minunat în şcoala lui Dumnezeu; s-a mulţumit
să facă doar câte UN PAS, până a ajuns să înţeleagă planul în
întregime. Primul pas care duce la muntele Carmel, aflat la vest,
trebuia făcut în altă direcţie. «Pleacă de aici şi îndreaptă-te spre
răsărit», răsună cuvântul Domnului. Fiecare credincios îşi are
Cheritul său până să ajungă pe muntele Carmel. Ilie a trebuit să
petreacă trei ani şi jumătate ascuns în izolare doar cu Dumnezeu,
ca să poată sta o zi în văzul lumii (1 Împăraţi 18).

Aici Dumnezeu i-a spus „ascunde-te“, iar mai târziu i-a zis
„înfăţişează-te“ (1 Împăraţi 18:1).Viaţa lui Ilie pendulează
între două porunci — „Ascunde-te“ şi „înfăţişează-te“. Pe tot
parcursul lucrării sale, Ilie a apărut şi a dispărut. Cu alte cuvinte,
părtăşia personală cu Dumnezeu (în particular), urmată de
slujirea publică înaintea oamenilor.
Ordinea acestor indicaţii este foarte importantă. Slujitorii
Domnului au nevoie de timpul ascuns (în particular) înainte să
se înfăţişeze (în public). Domnul Isus Şi-a ales ucenicii „ca să-i
aibă cu Sine (în particular), şi să-i trimită să propovăduiască (în
public)“ (Marcu 3:14). A fi cu El reprezintă o necesitate pentru o
slujire activă şi de efect.
Este important pentru credincios să se ascundă în prezenţa lui
Dumnezeu, să petreacă timp în smerenie înaintea lui Dumnezeu.
Omul care trebuie să stea ca mărturie pentru Dumnezeu,
trebuie să înveţe să se ducă în locul lui de taină. Era şi necesar
ca Ahab să fie lăsat în pace. Mesajul îi fusese transmis cu
credincioşie, şi acum era timpul ca Ahab să se gândească la el.
„lângă pârâul Cherit“ – Ilie trebuia să înveţe lecţia
dependenţei de Dumnezeu. Acesta a fost un adevărat test de
credinţă. Într-o vreme de secetă el era trimis să stea lângă un
pârâu, nu lângă un râu!

V.4 – Ilie, omul călăuzit

D

umnezeu S-a îngrijit de stare a lui Ilie parţial în mod
natural („Vei bea apă din pârâu“) şi parţial în mod
supranatural („am poruncit corbilor să te hrănească
acolo“). Promisiunea era sigură pentru Ilie. Observaţi
ordinea: întâi porunca divină (v.3) şi apoi scumpa făgăduinţă (v.4).
Ilie trebuia mai întâi să asculte de porunca divină (v.3), dacă vroia
să fie hrănit în mod supranatural (v.4). Cele mai multe făgăduinţe
ale lui Dumnezeu sunt condiţionate, „Nu vă îngrijoraţi de nimic...
şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi
inimile şi gândurile în Cristos Isus“ (Filipeni 4:6-7).
Dumnezeu îi cere lui Ilie să plece în ascultare (v.3) dar îi dă şi
o făgăduinţă (v.4). Ea a sosit înainte ca Ilie să aibă timp să se
îngrijoreze de modul în care avea să supravieţuiască.
1. Certitudinea promisiunii  — ,,vei bea“. Nu este nici un
dubiu cu privire la aceasta. Ne putem odihni în siguranţă în
promisiunea lui Dumnezeu. El Se ţine de promisiune.
2. Complitudinea promisiunii — îi sunt făgăduite atât hrana
cât şi băutura. Dumnezeu i-a asigurat lui Ilie tot ce avea nevoie.
Noi putem sta liniştiţi, căci Dumnezeu nu uită nimic din ce
trebuie să ne dea, Filipeni 4:19.Vezi Matei 6:31-33.
3. O condiţie care trebuie îndeplinită — „Am poruncit corbilor
să te hrănească acolo“. Ilie avea să se bucure de provizii doar
dacă se ducea „acolo“ unde i-a spus Dumnezeu să se ducă. Care
este lecţie practică pentru noi? Haideţi să ne asigurăm că suntem
acolo unde vrea Dumnezeu să fim şi că facem ceea ce vrea El să
facem.
„(Eu) am poruncit“ – aceste cuvinte sunt asociate de două
ori cu Ilie:
1. „Am poruncit corbilor să te hrănească acolo“ (17:4).
2. „Am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească“
(17:9).
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„Ascunde-te“ – Pârâul Cherit era o apă mică, dar Iordanul
era un râu cu apă multă. Când Ilie se afla la Cherit se ascundea
de Ahab (1 Împăraţi 18:4,10) în timp ce Dumnezeu i se făcea
cunoscut lui Ilie. Prima lecţie pe care a trebuit s-o înveţe Ilie la
Cherit era lecţia părtăşiei. Omul care urmează să stea mărturie
pentru Dumnezeu în public trebuie să înveţe să se ţină departe
de ochii privitorilor. Ilie avea de făcut o lucrare şi trebuia ţinut
în siguranţă până termina lucrarea  respectivă. Nu trebuie să ne
temem nici noi de viitor, pentru că dacă Dumnezeu are o lucrare
pentru noi de făcut, El ne va păzi (Efeseni 6:13) până vom fi
isprăvit acea lucrare.

Cuvântul „Cherit“ apare de două ori în Biblie (v.3 şi 5) şi
înseamnă „despărţire“. Se găsea la răsărit de Iordan. Înainte de
Carmel este Cheritul, înainte de munte este un pârâu! La Cherit
i s-a educat, i s-a purificat şi i s-a maturizat credinţa. Scopul
pentru care Dumnezeu l-a trimis la Cherit a fost să-l apere de
Ahab şi să-l pregătească pentru lucrarea viitoare învăţându-l
dependenţa de Dumnezeu.

Cu alte cuvinte „acolo” este porunca lui Dumnezeu!
„am poruncit corbilor“ – Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu
despre „corbi“?
1. Au fost creaţi de Dumnezeu (Geneza 1:20-21).
2. Sunt primele păsări amintite în Biblie (Geneza 8:7).
3. Corbii sunt păsări carnivore, şi totuşi ele n-au mâncat carnea
în timp ce-i aduceau mâncarea lui Ilie, „pâine şi carne proaspătă”
(v.6) în fiecare dimineaţă şi seară. Ei o făceau împotriva
instinctelor naturale pe care le au! Aceasta este o imagine a
credinciosului, prin aceea că trebuie să acţionăm împotriva a
ceea ce suntem prin natura noastră păcătoasă, şi în loc să trăim
>>
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pentru noi înşine, acum trăim pentru Dumnezeu (2 Corinteni
5:15). Dumnezeul creaţiei a inversat instinctele naturale ale
corbului. În momentul în care un corb s-ar fi întors la natura
sa şi ar fi luat vreo bucăţică din mâncare, ar fi eşuat în misiunea
sa. Tot la fel, în momentul când ne întoarcem la vechea noastră
natură păcătoasă şi lăsăm firea să aibă locul predominant în
vieţile noastre, nu-I vom mai fi plăcuţi lui Dumnezeu până nu-I
vom acorda Lui primul loc în vieţile noastre (Coloseni 1:18).
Dumnezeu l-ar fi putut hrăni prin îngeri, chiar a făcut-o ulterior
(1 Împăraţi 19:4-8), dar aici a ales să Se folosească de corbi.
Dumnezeu are control deplin asupra creaturilor Sale. Dumnezeu
Îşi are şi astăzi corbii Săi! Ce Dumnezeu avem!
4. Corbul era o pasăre necurată (Levitic 11:15; Deuteronom
14:14) şi în mod normal evreul nu s-ar fi atins de el pentru nimic
în lume, darămite să-l mănânce. Interesant! Chiar Dumnezeu
Însuşi a încălcat legea ceremonială. Suveranitatea şi înţelepciunea
lui Dumnezeu asupra fiecărei făpturi se vede din porunca dată
acestor corbi să-l hrănească pe Ilie. Aprovizionarea prin corbi
putea şi ea să-i zidească lui Ilie credinţa, ca dovadă că Dumnezeu
are o stăpânire absolută asupra creaţiei.
5. Iov 38:41 pune o întrebare bună despre corbii: „Cine pregăteşte
corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă
rătăciţi şi flămânzi?“ Răspunsul se găseşte în Psalmul 147:9, „El dă
hrană vitelor, şi puilor corbului când strigă“.
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6. În cursul lucrării Sale publice Domnul Isus le-a spus ucenicilor
Săi: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu
seceră, n-au nici cămară, nici grânar; şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte.
Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările!“ (Luca 12:24).
Dumnezeu care hrăneşte corbii, şi care l-a hrănit şi pe Ilie prin
intermediul lor, este acelaşi Dumnezeu care Se interesează
practic de noi.
„am poruncit corbilor“ – Aceasta a fost îngrijirea
supranaturală a lui Dumnezeu, aşa cum au fost şi mana şi
prepeliţele pentru Israel în pustie (Exod 16:13-36). Dumnezeul
care controla ploaia (v.1), controla şi păsările, „am poruncit
corbilor să te hrănească acolo“. Dumnezeul suveran S-a folosit
de păsări ca să-l ţină pe Ilie cu viaţă. El ţine întreaga creaţie sub
control:
(a) Iona a fost scăpat prin intermediul unui peşte mare (Iona
1:17).
(b) „Spaima fiarelor“ (Daniel 6:22) a fost docil când Dumnezeu
l-a apărat pe Daniel.
Fiarele câmpului (leii), păsările cerului (corbii), şi peştii mării
recunosc toţi deopotrivă autoritatea suverană a lui Dumnezeu.
În aceasta vedem suveranitatea şi supremaţia lui Dumnezeu.
„Vei bea apă din pârâu“ – Ilie se ducea să-şi ia singur apă din
pârâu. Adică se aştepta de la el să facă ceea ce putea face singur.
Când copiii lui Israel se aflau în pustie, Dumnezeu le dădea atât
hrană (Exod 16) cât şi apă (Exod 17). Noi trebuie să facem ce
putem, iar ce nu putem, ne va da Dumnezeu.
În Ioan 6:10-12 Isus S-a aşteptat ca ucenicii să facă ceea ce erau
capabili să facă şi se aşteaptă ca noi să facem la fel. El spune:
„«Umpleţi vasele acestea cu apă». Şi le-au umplut până sus“
(Ioan 2:7). Ei nu puteau preschimba apa în vin, însă Isus putea.
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Isus l-a înviat pe Lazăr din morţi şi le-a spus oamenilor din jurul
Lui: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă“ (Ioan 11:44).

D

omnul vrea ca noi să facem lucrurile pe care putem
să le facem. Dumnezeu aşteaptă ca omul să facă ceea
ce este capabil să facă, ca de exemplu: Împărţirea
pâinilor, „Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu,
le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau
jos, le-a dat şi din peşti cât au voit” (Ioan 6:11). Umplerea vaselor
cu apă (Ioan 2:7). Darea pietrei la o parte (Ioan 11:44).
El S-a îngrijit de stare a lui Ilie parţial în mod supranatural („am
poruncit corbilor să te hrănească acolo“), şi parţial în mod
natural („Vei bea apă din pârâu“). Era apă în pârâu, aşa că putea
foarte bine să se ducă şi să şi-o ia singur. În pofida secetei, pârâul
avea să mai existe pentru o vreme. Dacă Dumnezeu S-ar fi
folosit de fiinţe umane ca să-i trimită de mâncare, acestea ar fi
putut să-i deconspire ascunzătoarea, dar păsările nu iscau nici o
suspiciune! Vedem grija lui Dumnezeu pentru oamenii Săi în cele
mai mici detalii.
Corbii erau păsări necurate şi totuşi Dumnezeu S-a folosit de
ei ca să-i ducă de mâncare robului Său. Cât de diferite sunt căile
lui Dumnezeu faţă de ale noastre! El S-a folosit chiar de: fiica
lui Faraon ca să-l salveze pe micuţul Moise (Exod 2:8); Balaam
ca să-Şi rostească una din cele mai remarcabile profeţii ale Sale
(Numeri 24:1-9); falca unui măgar în mâna lui Samson ca să-i
ucidă pe Filisteni (Judecători 15:15-16); şi o praştie şi o piatră ca
să-l doboare pe campionul lor, pe Goliat (1 Samuel 17:40,49-50).
„să te hrănească acolo“ – Locul era rânduit de Dumnezeu.
Numai „acolo“, la pârâul Cherit, putea să aibă parte de
proviziile lui Dumnezeu. Proviziile rânduite de sus le vei găsi
numai în locurile rânduite de Dumnezeu.
1. „Acolo Mă voi întâlni cu tine“ (Exod 25:22);
2. „În Galileea… acolo Mă vor vedea“ (Matei 28:10).
3. Locul vindecării al lui Naaman era râul Iordan, locul hotărât
de Dumnezeu (2 Împăraţi 5:10).
Care este lecţie practică pentru noi? Trebuie să fim acolo unde
vrea Dumnezeu să fim, şi la momentul în care vrea El să fim
acolo. Suntem noi oare acolo unde ne vrea Dumnezeu? Ilie nu
numai că a fost hrănit „acolo“, ci a fost şi ocrotit de Împăratul
Ahab. Observaţi un lucru foarte important. Ilie a experimentat
provizia şi protecţia lui Dumnezeu „acolo”, „lângă pârâul
Cherit”! Dumnezeu l-a învăţat pe Ilie că acestor păsări necurate
le păsa de el mai mult decât propriului Său popor. Mai târziu s-a
bucurat de ospitalitatea unei femei dintre Neamuri care locuia în
Sarepta. 

→

Continuarea în numărul următor
al revistei.

M

otto-ul fratelui Mincu „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a
grecului”! Romani 1:16.

Fratele Constantin Mincu a fost un om al lui Dumnezeu, nu doar slujitor, ci lucrător consacrat cu o
intensă implicare în lucrarea Domnului.
Vine pe lume la data de 13 ianuarie 1931 în localitatea Bertea, raionul Teleajen, jud. Prahova, unde şi trăieşte
până la vârsta tinereţii. Se întoarce la Domnul pe la vârsta de 25 de ani, după aceea va intra în lucrarea de
vestire a Cuvântului.
În anul 1960, fiind în vizită la Adunarea Creştină după Evanghelie din Buşteni, o cunoaşte pe sora Eugenia (Nuţi)
care avea să îi devină soţie în acelaşi an, pe 3 decembrie, după care se mută împreună în oraşul Breaza, judeţul
Prahova.

Ca predicator, a căutat întotdeauna să împartă drept Cuvântul Adevărului, a predicat în peste 130 de Adunări
din ţară, îndeosebi în localităţi din judeţul Prahova şi în diverse zone din Ardeal. A fost iubit de fraţii şi surorile
din Adunările în care era invitat să vestească Cuvântul Domnului. S-a ocupat îndeaproape, ucenicizând mulţi
tineri din diverse Adunări, ajutându-i să aprofundeze cunoştinţe din Scripturi şi învăţându-i cum să meargă pe
calea Domnului. Ca lucrător nu a acceptat compromisul în lucrarea lui Dumnezeu şi nici în viaţa personală. A
lucrat neobosit peste 60 de ani pentru extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu. A fost, de asemenea, un evanghelist
cu o deosebită râvnă pentru propovăduirea Evangheliei, celor nemântuiţi.

PE CALEA CREDINŢEI

Domnul le-a dăruit unsprezece copii, pe care i-au crescut în temere de Domnul şi în învaţătura Sfintei
Scripturi. Toţi copiii sunt astăzi în Biserica Domnului, răspândiţi în mai multe zone ale ţării şi în diaspora.

În timpul de răgaz, a compus poezii sau cântări (câteva zeci), pe care, adesea, le împărţea credincioşilor din
Adunările pe unde era invitat. Pentru el, nimic nu era mai important ca Dumnezeu şi s-a străduit să Îl slujească
cu toată fiinţa lui, iar celelalte lucruri din viaţă se subordonau voii Domnului. Zilnic petrecea ore bune în studiu
biblic personal şi în rugăciune.
A slujit pe Domnul si Adunarea Creştină după Evanghelie din Breaza câţiva zeci de ani alături de fratele Ion
Frîncu, amândoi fiind stâlpii Adunării din perioada slujirii lor.
După o viaţă, cu totul dedicată Domnului dar şi slujirii familiei, pleacă la Domnul cu şase zile înainte de a împlini
90 de ani, în ziua de 7 ianuarie 2021.
Aşadar, fratele Constantin Mincu este un exemplu de urmat pentru creştinii contemporani nouă dar şi a
generaţiilor viitoare. 
 Cornel Mincu
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P

rivind retrospectiv la anul
care a trecut se poate spune
că a fost un an care, cu
îngăduinţa lui Dumnezeu,
a generat provocări foarte mari
la nivelul întregii societăţi inclusiv
în domeniul eclesiologic, al vieţii
bisericilor din România. În astfel de
situaţii pot apărea două atitudini.
Prima, resemnarea, este atitudinea
celui care crede că în situaţia în care
se află nu are nicio soluţie, astfel
că el nu are altă variantă decât să
accepte noua ordine a lucrurilor fără
să încerce să schimbe ceva. A doua,
proactivitatea, este atitudinea
celui care crede că orice provocare
apărută în cale nu este altceva decât
un alt obstacol care trebuie depăşit.
Bineînţeles că acest lucru nu este
confortabil de cele mai multe ori,
însă cu ajutorul lui Dumnezeu, se
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poate depăşi orice obstacol ar
interveni dacă omul este pregătit să
plătească preţul pentru aceasta.
Tocmai în această ultimă atitudine
se încadrează şi Proiectul Media
LIKEHIM, prin intermediul
căruia ne propunem depăşirea
limitărilor impuse de contextul
pandemic actual, care a condus la
anularea tuturor conferinţelor de
tineret & adolescenţi care fuseseră
programate în anul 2020. Pentru a
rămâne aproape de tineri, şi pentru
a păstra o interacţiune cu ei, la
iniţiativa unui grup de fraţi s-au
iniţiat unele emisiuni şi materiale
care să le fie accesibile în mediul
virtual.  Prin intermediul colaborării
avute cu fraţii şi cu echipa de Radio
Armonia Iaşi s-a reuşit ca de la
sfârşitul lunii mai a anului 2020 şi

COMISIA TAC

2021

până în prezent să se transmită în
fiecare vineri seara, de la ora 20, câte
un material online dedicat tinerilor
& adolescenţilor din ţara noastră şi
nu numai.
Deşi ne-am dorit, şi în unele situaţii
credem că am şi reuşit, realizarea
unor emisiuni de calitate, atât din
punct de vedere tehnic cât şi din
punct de vedere informaţional,
totuşi lipsa experienţei de lucru în
mediul virtual şi în faţa camerelor
de filmat au dus la anumite sincope
şi neajunsuri. Efectuând o analiză
serioasă la tot ceea ce s-a desfăşurat
pe parcursul anului 2020 s-a ajuns la
concluzia că anumite lucruri trebuie
schimbate şi îmbunătăţite. Prin
urmare, s-a luat decizia formării unui
grup de iniţiativă, din care să facă
parte fraţii: Răzvan Neagu (Ploieşti),
>>

Daniel Alexandrescu (Bucureşti) şi
Aurel Dobre (Alexandria), în vederea
coordonării activităţii Proiectului
Media LIKEHIM.
Pentru realizarea acestui obiectiv
s-au iniţiat deja un număr de întâlniri
de lucru (conferinţe online) atât
cu consilierii naţionali din cadrul
comisiei TAC (tineret, adolescenţi,
copii) cât şi cu liderii de tineret şi
adolescenţi din marea majoritate a
zonelor din ţară. În urma acestor
întâlniri s-au desprins anumite
concluzii foarte bune care vor
duce de altfel la îmbunătăţirea şi
consolidarea proiectului media.
A fost încurajator faptul că unele
aspecte gândite de către grupul
de iniţiativă s-au regăsit şi printre
propunerile venite din partea
consilierilor naţionali şi ai liderilor

de tineret şi adolescenţi.
Deşi îndreptarea către utilizarea
mediului online pentru a transmite
mesajul lui Dumnezeu către
tineri, şi nu numai, s-a datorat
exclusiv constrângerilor existente
contextului pandemic actual, trebuie
să recunoaştem faptul că, totuşi este
o situaţie oarecum similară cu cea
din biserica primară din Ierusalim
care nu a plecat în alte zone pentru
a predica Evanghelia până când nu
au fost forţaţi de prigoană să plece
din Ierusalim.  Aşadar, trebuie să
ne adaptăm condiţiilor actuale,
chiar celor generate de pandemie,
şi tocmai de aceea considerăm
că această metodă de a comunica
adevărul veşnic al lui Dumnezeu în
mediul virtual trebuie maximizată, şi
că acum este momentul să o facem.

Urmând exemplul Domnului Isus
care a spus „cât este ziuă, trebuie
să lucrez lucrările Celui ce M-a
trimis” (Ioan 9:4), este bine să nu
se irosească nicio modalitate de a
face Evanghelia accesibilă tuturor
oamenilor din generaţia noastră.
Echipa de iniţiativă a Proiectului
Media LIKEHIM ar fi
recunoscătoare dacă toţi cei care
veţi citi aceste rânduri veţi susţine cu
post şi rugăciune prezentul proiect
prin care se doreşte glorificarea
lui Dumnezeu şi transmiterea
Evangheliei tinerei generaţii.
 Răzvan Neagu,
Daniel Alexandrescu,
Aurel Dobre

Informare colecta naţională 2020
În decursul anului 2020, au fost sprijinite:
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S

uma care a fost strânsă de către Bisericile locale în proiectul „Colecta Naţională” a fost de 85.821 lei şi
1.100 euro. Prin intermediul acestei acţiuni, sprijinim proiecte din cadrul Bisericilor Creştine după Evanghelie.

z Învăţământ:
- Institutul Teologic „Timotheus”
- Colegiul Biblic al BCER-UBCE
z Comisii:
- Tineret-Adolescenţi-Copii - Lucrarea cu familiile
- Comisia Misiune-Evanghelizare
z Misiune:
- Lucrarea din Republica Moldova
- Lucrarea din Ucraina
- Agenţia de Misiune „Kairos”
- Misiunea „Ucenicii” - lucrarea în penitenciare
z Biserici aflate în situaţii excepţionale
Duminica în care va fi organizată Colecta Naţională în acest an va fi 3 octombrie 2021. Se poate observa o
participare a mai multor Biserici, dar credem că binecuvântarea ar fi mult mai mare printr-o participare a tuturor
Bisericilor.
Dacă o Biserică locală doreşte să afle cuantumul alocat fiecărui proiect, o poate face prin intermediul
reprezentanţilor zonali în Consiliul Naţional.
Pentru anul 2021, contribuţia a rămas tot 15 lei/membru, iar abonamentul la revista „Calea Credinţei” 40 lei/an.
Aşa cum ne învaţă Scriptura, credem că Dumnezeu va răsplăti dărnicia şi va binecuvânta pe fiecare frate şi soră care
au luat parte la această lucrare. 
 Dan MITREA
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Botez „Petra”, Craiter Braşov

Î

n Faptele Apostolilor, capitolul 2:37-39 găsim scris:
„Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat. În Romani
6:3: „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos”...

Deşi a fost programat cu aproximativ 8 luni în urmă, din
cauza condiţiilor sanitare, s-a înfăptuit doar acum 24.01.2021.
Sora Silvia Dominte 64 ani a primit botezul „nou testamental”,
în apa credinţei.
Slavă Domnului că şi în zilele noastre Cuvântul Sfânt al Lui
Dumnezeu are putere să întoarcă suflete la Hristos Domnul.
Amin.
 Vasile ANGHEL
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Botez Scrioaştea, Teleorman

30

Î

n Biserica Creştină după Evanghelie din
localitatea Scrioaştea, jud. Teleorman a avut loc
un botez nou-testamental.
Au slujit fraţii Eugen Ilieş şi Tudor Ciuvică.
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 Eugen ILIEŞ

Piedici în calea uitării...
fotografii din istoria trecută
Fondată în anul 1905, Şcoala Biblică Wiedenest a jucat un rol important pentru dezvoltarea teologică a creştinilor după Evanghelie
din România, în special în anii de formare din perioada antebelică şi interbelică. O vreme, Şcoala a funcţionat la Berlin (1905-1919), după
care s-a mutat la Wiedenest (1919), unde funcţionează şi în prezent, chiar dacă se dorea mutarea ei în Transilvania de sub stăpânirea
austro-ungară.
Din datele pe care le deţinem în prezent, la Berlin au studiat trei saşi:Victor Kolle din Sibiu (1908-1909), Karl Schäfer din Cisnădie
(1910-1911) şi Ernst Nikesch senior din Sibiu (1913-1914/1917). După ce şcoala s-a mutat la Wiedenest, cursurile au fost urmate şi de
români, alături de saşi: Gustav Nikesch din Sibiu (1924-1926), Willi Keep din Cisnădie (1924-1926), Ion Giurea din Sighişoara (19251927), Constantin Giuvelea din Ploieşti (temporar, împreună cu Giurea), Ilie Hamaliuc din Siret (1925-1926), Gheorghe Mocanu din
Vaslui (1925-1927), Gheorghe Mardare din Iaşi (1925-1927), Nicu Ciortan din Ploieşti (1926), Dumitru Prişcu din Braşov (1934-1935),
Martin Stefes din Râşnov (1936-1938), Ernst Nikesch junior din Sibiu (1948-1950).

Foto 1 – Studenţi la Şcoala
Biblică Wiedenest
Din rândul întâi, recunoaştem
pe profesorii Johannes Warns
(în mijloc, cu pălăria în mână) şi
Erich Sauer (al cincilea, în costum
deschis), care au fost, consecutiv, şi
directorii şcolii.

Foto 2 – Curs biblic la Ploieşti,
12-24 februarie 1935
Rândul întâi, în mijloc: Johann Laub
(Ungaria)

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Între studenţi apar Johann Bührer
(al treilea) şi Ion Giurea (al
cincilea), ambii din Ploieşti.

Rândul doi, de la stânga la dreapta:
Nicu Ciortan (Ploieşti), Gheorghe
Mocanu (Vaslui), Ioan Giurea (Ploieşti),
Constantin Giuvelea (Ploieşti), Ilie
Hamaliuc (Siret). Toţi au studiat la
Wiedenest.

Dacă se mai pot identifica şi alte persoane, în afară de cele deja menţionate, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa redacţiei:
secretariat.bce@gmail.com.
Rubrică realizată de Bogdan Emanuel Răduţ.
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