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un pas înainte pe

editura

Calea Credintei

„Înainte de Praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece
din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume,
i-a iubit până la capăt.” – Ioan 13:1

P

entru unii, expresia „până la capăt” reprezintă aspectul
finalităţii, prin acceptarea răstignirii şi a morţii. Dar, mai
degrabă, în primul rând, expresia reprezintă „calitatea” iubirii
Mântuitorului pentru omenire. Dragostea Lui nu cunoaşte
limite, voinţa Domnului de a-şi exprima cel mai înălţător sentiment
uman, dar de această dată şi în plan divin, este că adevărata dragoste
se jertfeşte nu doar emoţional, ci şi fizic.
Dragostea lui Dumnezeu „se dăruieşte” astfel încât omul despărţit
de Dumnezeu prin păcat şi vrednic de moarte, să primească iertarea
şi viaţa veşnică prin voinţa deplină a Fiului lui Dumnezeu de a „muri”
în locul acelora care meritau, dar mai ales care nu puteau, nu aveau
capacitatea, de a primi iertarea fără intervenţia divinităţii.
Cel mai greu de înţeles pentru mintea umană sunt etapele finale ale
vieţii pământeşti a Domnului Isus, care includ arestarea, prezentarea,
pe rând, înaintea lui Ana, Caiafa şi Pilat, culminând cu răstignirea.
Omenirea faţă în faţă cu divinitatea alege URA! „...pe Mine M-a urât
înaintea voastră.” – Ioan 15:18. Dar, pentru a-şi ascunde ura, s-a
organizat un proces, astfel încât să îşi „adoarmă” conştiinţa.

Deşi trebuia să fie respectate anumite proceduri, ele nu au fost
îndeplinite. Astfel:
•
•
•
•

niciun proces nu trebuia să se desfăşoare noaptea;
fiecare membru al Sinedriului trebuia să voteze individual, nu
printr-o încuviinţare colectivă;
nimeni nu putea fi executat decât după ce între condamnare şi
moarte trebuia să treacă o noapte;
nu se puteau organiza procese în timpul marilor sărbători.

Totodată, la Caiafa acasă erau adunaţi cărturarii şi bătrânii (Matei
26:57), preoţii cei mai de seamă şi tot Soborul (59), dar un astfel  
de proces de blasfemie trebuia să aibă loc acolo unde era sediul
Sinedriului. Putem spune că totul fusese foarte bine pregătit, chiar
şi aducerea multor martori care să vină noaptea şi să îşi depună
mărturie falsă împotriva Domnului Isus (Matei 26:26).
Foarte interesant este dialogul dintre Domnul şi Caiafa despre
demnitatea Sa. Prin Lege erai obligat să spui, sub jurământ, tot ceea
ce ştiai sau ai văzut: „Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va
păcătui nespunând ce a văzut sau ce ştie şi va cădea astfel sub vină...” –
Leviticul 5:1.
Astfel, Domnul spune, în auzul tuturor: „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt!
Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la

În acest mod, în baza declaraţiei despre El Însuşi, Mântuitorul nu Îşi
mărturiseşte doar divinitatea şi calitatea de Judecător (la dreapta lui
Dumnezeu), dar şi faptul că va reveni:
Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea până voi pune pe
vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”  – Psalmii 110:1
„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii
cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit
de zile şi a fost adus înaintea Lui. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere
împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi
oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va
trece nicidecum şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.” – Daniel
7:13-14
Erau cunoscute aceste pasaje din Proroci de către cei prezenţi? Cu
siguranţă da, deoarece ei erau „elita” cunoştinţei despre scrierile şi
prorociile din scripturile vechi-testamentare.
Şi totuşi, manipulaţi de Ana şi Caiafa, cu siguranţă şi de majoritatea
Sinedriului, ei decid, influenţaţi şi de ruperea hainelor de către Caiafa
– o expresie a unei teribile orori (F.A. 14:14; 2 Împăraţi 18:37) –
condamnarea la moarte (vs. 66). Dar, condamnarea pentru blasfemie
era omorârea cu pietre? „Cine va blestema Numele Domnului va fi
pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie
băştinaş, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu.” – Leviticul
24:16.

De ce nu au procedat aşa, chiar dacă ar fi dorit tare?

C

u siguranţă se temeau de reacţia poporului cât şi de o
împotrivire a unor membri de seamă ai Sinedriului, care
nu luaseră parte la judecată. Dintre aceştia, Scriptura îi
aminteşte pe Iosif şi pe Nicodim:

EDITORIAL

La o analiză a „procesului” de care a avut parte Domnul Isus, putem
identifica şase părţi: trei cu caracter religios, descris astfel în: Ioan
18:12-14 (Ana), Matei 26:57-68 (Caiafa), Matei 27:1-2 (Sinedriu) şi
trei cu caracter civil: Ioan 18:28-38 (Pilat), Luca 23:6-12 (Irod), Ioan
18:39 – 19:6 (Pilat).

dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”” – Matei 26:64.

„Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios, care nu luase
parte la sfatul şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a
iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la
Pilat şi a cerut trupul lui Isus.” – Luca 23:50-52
„Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o
amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe.” – Ioan 19:39
Dar mai mult decât voinţa omului era Planul lui Dumnezeu.
„Groapa Lui a fost pusă între cei răi şi mormântul Lui la un loc cu cel
bogat!” (Isaia 53:9)
Pe muntele Căpăţânii au fost săpate trei gropi în care au fost înfipte
trei cruci, iar pe cea din mijloc a fost răstignit Domnul, Acela despre
care cu sute de ani în urmă Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Isaia
>>
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să scrie: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin
rănile Lui suntem tămăduiţi.” – Isaia 53:5
De ce doreau iudeii ca Domnul să fie răstignit şi să moară pe cruce?
Ceea ce noi ca şi urmaşi ai Domnului Isus de astăzi ştim din
Scripturi este foarte clar: la Golgota nu a fost „luată” o viaţă prin
răstignire, ci o viaţă care „S-a dat”!
„Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi
am putere s-o iau iarăşi; aceasta este porunca pe care am primit-o de la
Tatăl Meu.”” – Ioan 10:18
Iudeii doreau moartea Domnului prin crucificare, deoarece aveau
intenţia ca să arate că Isus, Acela care mărturisea că este Fiul lui
Dumnezeu, în fond, este blestemat! Dar blestemaţi vor fi şi toţi aceia
care Îl vor urma sau Îi vor răspândi învăţăturile.
„trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeaşi
zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, şi să nu
spurci ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău.” –
Deuteronomul 21:23
„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem
pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”
– Galateni 3:13
Moartea pe cruce venea ca urmare a asfixierii. Dar Domnul, tocmai
ca să arate tuturor că nu aceasta este cauza morţii Lui, „a strigat cu
glas tare” (Luca 23:46).

EDITORIAL

Reacţia imediată a sutaşului, ca un om care văzuse şi înfăptuise multe
crucificări, a fost că Acela crucificat nu murea din cauza crucii, ci
dintr- altă cauză. Iar expresia Lui, scrisă de Luca în evanghelia sa,
este una extrem de sinceră, fără putinţa de a fi interpretată ca ceva
„aranjat” cu ucenicii.

Î

n timp ce Domnul vorbea de Împărăţia mesianică pe care o va
întemeia, care nu are nicio legătură cu sistemul omenesc de
organizare politică, Pilat, poate sub influenţa mărturiei iudeilor, nu
are capacitatea de a înţelege semnificaţia spirituală a cuvintelor
Mântuitorului şi astfel afirmă: „un Împărat tot eşti”. Astfel, Pilat creează
condiţiile prin care Domnul face una dintre cele mai clare afirmaţii
despre venirea Lui în lume: „Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit
în lume, ca să mărturisesc despre adevăr” (Ioan 18:37).
„Eu sunt Adevărul” (Ioan 14:6), spunea Domnul. Astfel, oricine se
întâlneşte cu El, găseşte Adevărul şi nu are dreptul de a nu răspunde
chemării de a trăi în adevăr, în fond, de a trăi cu adevărat viaţa
primită de la Dumnezeu!
„Ce este adevărul?” – întrebarea rămasă în istorie a lui Pilat. Ca
unul chemat să judece după adevăr, întrebarea lui mai degrabă are
semnificaţia: eu decid ce este adevărat sau nu, eu am puterea să ţin
cont sau nu de adevăr. Cu alte cuvinte, eu, Pilat, decid adevărul.
Dar Domnul spune: „Eu sunt Adevărul”. În afară de Mine nu este
adevăr! Nu Pilat creează Adevăr, el doar poate judeca sau nu după
adevăr, ascultând martorii, inculpatul, dar şi propria conştiinţă. În
acest context ar trebui văzută şi înţeleasă intervenţia soţiei sale, care
îi transmite un tulburător mesaj: „să nu ai nimic a face cu Neprihănitul
acesta” (Matei 27:19).

„Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis:
„Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!”” – Luca 23:47

Pilat spune, pe de o parte că este adevărat că Isus nu are nicio vină,
dar nici nu doreşte să respingă acuzaţia mulţimii că El este vinovat!
Deci mă spăl pe mâini şi vă las cu „adevărul” pe care voi vreţi să îl
susţineţi – parcă spune fără vorbe Pilat. Astfel, adevărul cu privire la
condamnarea Domnului Isus este o creaţie a „experienţei” iudeilor
cu Adevărul.

În evanghelia după Ioan 18:33-38 este prezentat primul dialog dintre
Pilat şi Domnul Isus, în interiorul palatului guvernatorului. De ce a
ajuns Domnul la Pilat?

Prin ceea ce trăim, definim Adevărul, în loc ca Adevărul să ne
definească vieţile şi acţiunile. Tragică inversare de valori, dar plăcută
multor oameni, din toate vremurile.

Trădarea lui Iuda a făcut posibilă arestarea, dar condamnarea la
moarte trebuia făcută de către reprezentantul Romei, iar Pilat era
acesta.

Dar, înaintea Adevărului nu poţi să fii „relativ”! Totuşi, Pilat alege
calea pe care au mers şi mulţi alţii înaintea lui, cât şi după el: adevărul
este de partea mulţimii!

Din discuţia dintre el şi reprezentanţii iudeilor înţelegem clar două
aspecte: „este un făcător de rele” şi „noi L-am dat în mâinile tale”.
Cu alte cuvinte, noi L-am condamnat, tu doar trebuie să confirmi
sentinţa noastră.

Ne este nouă, celor din secolul XXI, familiară această situaţie? Toţi
avem dreptate, eu, tu, noi, nu există Adevăr absolut! Acesta este
postmodernismul şi relativismul.

Din evanghelia după Luca, reies trei capete de acuzare: „aţâţă neamul
nostru la răscoală”, „opreşte plata birului către Cezar” şi „că este
Hristosul Împăratul”.
În fond, folosind perfid cuvântul „Împărat”, iudeii îl sensibilizează pe
Pilat să ia această acuzaţie în serios. De aceea, reîntors în camera de
judecată, Pilat întreabă pe Domnul: „Eşti tu Împăratul iudeilor?” (Ioan
18:33).
Până la versetul 38 este prezentat primul dialog dintre Pilat şi
Domnul Isus, în interiorul palatului guvernatorului, iar Domnul
foloseşte de mai multe ori cuvinte precum „Împărăţia” sau „Împărat”.
Este clar că în mintea lui Pilat, aceste cuvinte aveau o conotaţie
politică. Dar în tot ceea ce spune Domnul, nu găsim nicio accentuare
a politicului.

4

„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, cu alte cuvinte, Domnul
vorbeşte despre faptul că Împărăţia Sa nu are nimic de a face cu
organizaţii cu caracter politic sau naţional, nu îşi are originea în
sistemul omenesc de organizare politică. Nu se suprapune nici măcar
cu regatul iudeii, cu atât mai mult nu este un „pericol” pentru Roma.
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Realitatea divină este alta: este Adevăr, dar şi minciună, este un
Domn al Adevărului, dar există şi un tată al minciunii.
Ce este Adevărul? Este ceea ce corespunde realităţii descoperite
nouă prin Cuvânt. „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii
veşnice!” (Ioan 6:68).
Iar cuvintele Domnului Isus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” în fond,
exprimă tot ceea ce are nevoie un om ca să trăiască „din plin” şi „pe
deplin” anume o direcţie (Calea), siguranţa că este singura corectă
(Adevărul) şi destinaţia la care se va ajunge (Viaţă)!
HRISTOS E VIU ÎN VECII VECILOR!
Vă doresc sărbători binecuvântate, în numele Comitetului Executiv,

 Virgil ACHIHAI

? David CIUCUR

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

D E L A IORDA N , PR I N PUST I E ,
S PRE M U N T E L E F E R I C I R I LO R

PE CALEA CREDINŢEI

„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă... Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie,
ca să fie ispitit de diavolul” (Mat. 3:16; 4:1)

În călătoria noastră pe urmele Domnului Isus, vom
ajunge astăzi în trei locuri importante pentru Mântuitorul, dar şi pentru creştinul care Îl urmează: Iordanul,
Pustia şi Muntele Fericirilor.

Iordanul

Î

n Iudeea avea loc o lucrare de trezire specială, prin
lucrarea celui numit Ioan Botezătorul, primul proroc după
aproape 400 de ani de când Dumnezeu nu mai vorbise
poporului. Un proroc cu un mesaj puternic, ce a stârnit

atenţia întregului popor, ajungând până la împăraţii vremii:
„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape”. Pocăinţa,
primul pas spre intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu, a fost
propovăduită şi de Domnul Isus când şi-a început lucrarea
publică. Botezul cu apă al lui Ioan era spre pocăinţă, spre a
putea beneficia de botezul Domnului Isus, cu Duhul Sfânt şi
cu foc. Pocăinţa exprimă nevoia de iertarea păcatelor, pe care
tocmai le-ai mărturisit, iertare pe care nu o poate da decât
Domnul Isus. De aici mirarea lui Ioan Botezătorul, care-L
vede pe Isus venind la Iordan să fie botezat: „Eu am trebuinţă
să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Iar răspunsul Domnului
Isus a constituit o mirare pentru Ioan: „Lasă-Mă acum, căci
aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit”.
>>
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D

omnul Isus împlinea planul lui Dumnezeu de
mântuire a celui păcătos, iar prin acest ritual al
botezului lui Ioan, mărturiseşte că se face una cu
cel păcătos, chiar dacă El nu avea niciun păcat.
După botez, El a primit mărturia lui Ioan Botezătorul, fiind
prezentat ca Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii,
dar şi mărturia lui Dumnezeu Tatăl: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea Mea”, fapt
adeverit şi prin coborârea Duhului Sfânt, în chip de porumbel.
Mergând pe urmele Domnului Isus, credinciosul ajunge la
Iordan, unde împlineşte porunca Domnului Isus care spune:
„Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit”. Botezul face
parte din planul lui Dumnezeu de mântuire, fiind poruncit şi
de apostolul Petru: „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în
Numele lui Isus Hristos”!

PE CALEA CREDINŢEI

Botezul nu este numai o poruncă a Domnului, ci este şi
un simbol al asemănării cu El, al identificării cu moartea şi
învierea Sa. Hristos s-a identificat cu noi, păcătoşii, primind
botezul lui Ioan, iar noi ne identificăm cu El, prin botezul în
Numele Său: „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos,
am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea
Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos
a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă
nouă” (Rom. 6:3-4).
Împlinirea actului botezului este unică în viaţa credinciosului,
un eveniment ce nu se va mai repeta. Este unic pentru cel
care se botează, dar este important şi în ceruri, unde îngerii
se bucură pentru fiecare suflet care este mântuit. Prima
participare la Masa Domnului, împreună cu cei mântuiţi, este
de neuitat şi însoţită de o bucurie necunoscută până atunci.
Unii creştini au ţinut cu tot dinadinsul să săvârşească actul
botezului, chiar în râul Iordan, dând o atmosferă specială
acestui eveniment.

Pustia

I

mediat după actul botezului în râul Iordan, „Isus a fost dus
de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul”. Dumnezeu
Tatăl a îngăduit diavolului ca Fiul Său să fie ispitit în pustie,
de aceea se menţionează că „Isus a fost dus de Duhul
în pustie”.
Cu toată mărturia primită din partea lui Dumnezeu Tatăl
cu privire la Fiul Său, dar şi a mărturiei lui Ioan Botezătorul,
tupeul diavolului este nemăsurat: îndrăzneşte să ispitească pe
Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu însuşi! Dar acest eveniment
petrecut în pustie, de ispitire a Domnului Isus, precum şi alte
evenimente petrecute în trecut, dovedesc următorul fapt:
diavolul nu cunoaşte viitorul, dar se străduieşte să-l
influenţeze! Dacă diavolul ar fi cunoscut viitorul, n-ar fi
făcut greşeala de a se ridica împotriva lui Dumnezeu şi de a
atrage după el o mulţime de îngeri, care s-au transformat în
diavoli. Nu numai că nu cunoaşte viitorul, dar are şi tupeul
de a-L contrazice pe Dumnezeu, ca în cazul lui Iov: „Sunt

6
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încredinţat că te va blestema în faţă”! Credeţi că diavolul
a învăţat ceva din înfrângerile sale? Cu siguranţă că da, dar
numai pentru a-şi perfecţiona metodele de ispitire! Se pare
că diavolul ştie un singur lucru cu privire la viitor, dar numai
cu privire la viitorul lui însuşi: la sfârşitul vremurilor, „se va
pogorî pe pământ, cuprins de o mânie mare, ştiind că mai are
puţină vreme”!
Dar există o expresie în Scriptură care ne atenţionează
despre următorul fapt: „Isus a fost dus de Duhul în pustie,
ca să fie ispitit de diavolul”! Scopul pentru care a fost dus
de Duhul în pustie, a fost pentru a fi ispitit de diavolul! Cu
alte cuvinte, scopul Duhului a fost să facă posibilă ispitirea
Domnului Isus, care avea o dublă natură, natura pământească,
cu un trup omenesc, supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi, dar
şi natura divină, ambele naturi alcătuind o singură persoană.
Dar natura pământească a Domnului Isus era fără păcat,
rezultatul ispitirii a dovedit lipsa păcatului, nu numai în trupul
Domnului, dar şi în duhul Său, cu toate că diavolul urmărea
contrariul. Parcă îl auzim pe diavolul zicând: „Ţi-e foame,
transformă pietrele în pâini, şi mănâncă, să dovedeşti că eşti Fiul
lui Dumnezeu!” Iar răspunsul Domnului Isus ar fi putut fi: „Eu
sunt Fiul lui Dumnezeu, nu trebuie să-ţi dovedesc ţie, dar trebuie
să ştii că orice cuvânt al lui Dumnezeu este o hrană”.
Când diavolul Îl ademeneşte cu slava lumii, Domnul Isus îi
aminteşte că El a lăsat slava cerului ca să vină pe pământ să
scape din robia lui pe toţi aceia care vor crede în El, şi să-l
nimicească pe el şi lucrările lui. Cum a plecat diavolul învins
de Domnul şi ruşinat din faţa Domnului Isus! Dar cuvântul
„ruşinat” este prea mult spus despre diavolul, căci lui nu-i
este ruşine niciodată de vorbele şi faptele lui.
Dacă natura pământească a Domnului Isus a fost supusă
ispitelor celui rău, cu cât mai mult noi vom avea de înfruntat
ispitele lui.
Se pare că pustia este mediul cel mai propice al ispitirii
diavolului. Domnul Isus însuşi vorbeşte despre duhurile
necurate care umblă prin locurile pustii, aşteptând să intre
în inima celor care nu-L au pe Domnul Isus în inimă: „Duhul
necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă,
căutând odihnă, şi n-o găseşte” (Mat. 12:43). În pustie, Israel
a trecut prin cea mai îndelungată perioadă de ispitire, când
zeci de mii de israeliţi au fost pedepsiţi pentru păcatele lor,
iar o generaţie întreagă a pierit, fiindu-i interzisă intrarea în
Canaan.

Î

ndrăzneala în ispitirea Domnului Isus dovedeşte că nu
va avea nici o reţinere să ispitească şi pe cei care
sunt ucenicii Domnului. Din contră, aceştia vor fi şi
mai aprig ispitiţi, pentru că au îndrăznit să iasă de sub
stăpânirea lui, prin mărturisirea credinţei în jertfa Domnului
Isus. Diavolul va începe în acelaşi mod în care L-a ispitit pe
Domnul, venind cu îndoiala: eşti tu fiul lui Dumnezeu? Am
citit şi eu că cine crede în Isus Hristos primeşte un duh de înfiere,
dar uită-te la tine, semeni tu cu un fiu de Dumnezeu?
Îndoiala a fost primul sentiment negativ semănat în primii
oameni, rămânând prezent în firea umană, în genetica sa, de
6000 de ani. Îndoiala depăşeşte necredinţa, ca prezenţă în
natura umană, deoarece se găseşte chiar şi la cei credincioşi,
nu numai la cei necredincioşi.
Îndoiala te face să nu mai fii sigur de Cuvântul lui
Dumnezeu, atunci când eşti flămând, când lipsuri de tot felul
te asaltează, şi mai ales atunci când firea veche nu se lasă dusă
şi îşi face simţită prezenţa prin manifestările sale specifice.
Nu numai diavolul pune la îndoială adevărata ta transformare,
naştere din nou, dar şi tu însuţi! Adu-ţi aminte de modul de
acţiune al Domnului Isus în faţa diavolului: „Este scris”! Dar
îndrăzneala diavolului merge până acolo, încât începe să citeze
şi el Cuvântul lui Dumnezeu: „este scris, El va porunci îngerilor
Săi să vegheze asupra Ta; şi ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să
te loveşti cu piciorul de vreo piatră”.

O altă tactică a diavolului este încercarea de a umili, de
a înjosi pe slujitorul Domnului. Atunci când diavolul te
înjoseşte, te umileşte, spunându-ţi că nu eşti nici înţelept,
nici puternic, nici de neam ales, că nu ai nicio valoare în faţa
oamenilor şi cu atât mai mult în faţa lui Dumnezeu, citeşte-i
Cuvântul care spune: „Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale
lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales
lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi
Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite,

Dar în pustie, diavolul nu numai că strecoară îndoiala şi te
înjoseşte, ci îţi pune şi întrebări ispititoare: „De ce tocmai ţie
să ţi se întâmple ceva rău, doar eşti fiul lui Dumnezeu? De
ce tocmai tu să fii bolnav, doar Domnul ţi-a promis că va fi
cu tine? De ce o duc mai bine ca tine aceia care nu cred, iar
tu de când ai venit la credinţă, o duci mai rău decât înainte?”
El strecoară aceste întrebări în subconştientul credinciosului,
care ajunge să creadă că sunt ale lui însuşi. Iov este omul
care a suferit mult, dar care şi-a pus şi multe întrebări: „De
ce nu păzeşte Cel Atotputernic vremurile de judecată, şi de ce
nu văd cei ce-L cunosc zilele Lui de pedeapsă”? (Iov 24:1). Cu
alte cuvinte, de ce nu pedepseşte Domnul imediat, păcatul?
Psalmistul se identifică cu frământările noastre când întreabă:
„Pentru ce stai aşa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi
la vreme de necaz? (Ps. 10:1).  Atunci când începem să ne
punem astfel de întrebări, le punem pentru că suntem ispitiţi
de diavolul, care încearcă să strecoare îndoiala în Dumnezeu
şi în suveranitatea Sa, şi aceasta dovedeşte slăbiciunea naturii
în care suntem îmbrăcaţi. Chiar Domnul Isus, în natura
Sa umană, se adresează Tatălui cu cuvintele: „Dumnezeule!
Dumnezeule! Pentru ce M-ai părăsit, şi pentru ce Te depărtezi,
fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile Mele”? (Ps. 22:1). Dar
Duhul lui Dumnezeu Îl face să declare: „Tată, dacă nu se poate
să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se
voia Ta ”! Mat. 26:42).
În pustie, este posibil să afli, din partea diavolului, că există şi
alte căi pentru rezolvarea problemelor cu care te confrunţi.
După cum i-a făgăduit Domnului Isus că poate să-i dea toată
slava lumii, dacă i se închină lui, tot aşa poate să făgăduiască
şi credinciosului începător că nu va avea nicio problemă de
ordin material, dacă acceptă o altă Evanghelie, despre care
apostolul Pavel spune: „nu doar că este o altă Evanghelie; dar
sunt unii care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui
Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni
să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care
v-am propovăduit-o noi, să fie anatema”! Înşelăciunile sunt
numeroase: dacă te consideri că eşti ucenic al Domnului,
atunci va trebui să nu mai duci lipsă de nimic, să ai tot ce-ţi
trebuie din punct de vedere material şi chiar să devii un
om bogat, iar bogăţia obţinută va dovedi credinţa pe care
o ai! Această Evanghelie are şi un nume frumos, atrăgător:
Evanghelia prosperităţii! Poţi să prefaci pietrele în pâine,
spune diavolul, poţi să schimbi împrejurările nefavorabile în
oportunităţi pentru îmbogăţire, dacă accepţi o altă Evanghelie.
Diavolul caută să îţi prezinte o altă cale decât cea descrisă
de Domnul Isus, care a spus: „În lume veţi avea necazuri, dar
îndrăzniţi, eu am biruit lumea!” Despre Domnul Isus s-a spus că
s-a făcut sărac pentru noi, ca noi să ne îmbogăţim din punct
de vedere spiritual, să ne îmbogăţim faţă de Dumnezeu. El
„nu avea nici unde să-şi plece capul”.

PE CALEA CREDINŢEI

Diavolul ştie Scriptura pe de rost, dar nu ştie s-o
interpreteze corect, pentru că nu are Duhul lui
Dumnezeu. Diavolul are o înţelepciune firească, lumească,
drăcească, nu are înţelepciunea lui Dumnezeu. Lucrurile
lui Dumnezeu se interpretează duhovniceşte, cu vorbiri
învăţate de la Duhul lui Dumnezeu, Duh la care diavolul nu
are acces! El înţelege lucrurile lui Dumnezeu doar după ce
se împlinesc, sau după ce Evanghelia a fost descoperită de
Duhul Sfânt, venit din cer, „şi în care chiar îngerii doresc să
privească” (1Petru 1:12). Înţelepciunea nespus de felurită a lui
Dumnezeu s-a descoperit prin Biserică, pentru toate domniile
şi stăpânirile care sunt în locurile cereşti (Efes. 3:10). De aceea,
când suntem ispitiţi de diavolul, care scoate din context
Cuvântul lui Dumnezeu, să-i citim diavolului promisiunile
lui Dumnezeu, şi dacă nu pleacă, să i le mai citim odată!
Aceasta este împotrivirea de care vorbeşte apostolul Petru:
„potrivnicul vostru diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte
şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă”.
Credinţa trebuie să fie în Cuvântul lui Dumnezeu şi în
promisiunile Lui.

ba încă lucrurile care nu sunt, pentru ca să nimicească pe cele
care sunt” (1 Cor. 1:27-28).

Diavolul are o tactică personală în a atacă pe cel credincios:
el atacă în valuri. Te lasă o vreme, apoi iarăşi te atacă, atunci
>>
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când simte că eşti mai vulnerabil. Aşa a făcut şi cu Domnul Isus:
văzând că nu a reuşit în ispitirea sa, L-a lăsat, pentru o vreme!
Vor mai exista multe episoade ale „pustiului” în viaţa
credinciosului, de aceea creştinul trebuie avertizat din timp,
că dacă pe Domnul Isus L-a lăsat pentru un timp, apoi se va
întoarce din nou, cu atât mai mult pe el nu-l va slăbi toată viaţa.
Una dintre cele mai mari ispite cu care se confruntă noul ucenic,
nu vine, aşa cum te-ai aştepta, din afară, ci este ispita din
interior, din cadrul comunităţii creştine în care ai intrat. Eşti
plin de dragostea dintâi, vezi pe toţi fraţii tăi ca pe nişte sfinţi şi
vine diavolul şi te trezeşte la realitate: ai văzut ce fac unii dintre
fraţii tăi? Cum mint, cum bârfesc, cum înşală, cum se prefac? Aceste
practici ale celor care-şi zic credincioşi vor constitui unele
dintre cele mai mari prilejuri de poticnire, nu numai pentru cei
nou-convertiţi, dar şi pentru cei din afară, care ar dori să vină la
credinţă şi care ajung să reproşeze: „ Mă chemi, zic ei, acolo unde
ai tăi fac aceleaşi lucruri rele pe care le fac şi eu?”
Cum trebuie să răspundă noul ucenic? „Este scris: „Veniţi la
Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi. Şi veţi găsi odihnă pentru sufletele
voastre”, spune Domnul Isus! Noi trebuie să privim la Domnul
Isus, şi nu la cel de lângă noi, care este la fel de slab ca noi toţi!
Să privim la Isus, la Mântuitorul şi Domnul nostru, la Modelul
nostru de viaţă. Noi am venit la Isus, la Fiul lui Dumnezeu, nu la
nişte oameni!

Învierea
Domnului
Isus
Matei 28:1-15

PE CALEA CREDINŢEI

Muntele Fericirilor

C

u ajutorul Duhului Sfânt şi prin credinţa în Domnul
Isus, scăpăm de primele ispite ale diavolului şi ne
continuăm călătoria spre Muntele fericirilor, să
ascultăm ceea ce are Domnul nostru să ne spună,
despre o stare supremă, de care vrea să ne facă parte, numită
fericirea!
Fericirea, această fata morgana a omenirii, ce este ea? Este oare
un ideal, pe care nu-l poţi atinge, dar spre care tinzi toată viaţa?
Venind pe Muntele Fericirilor, la Domnul Isus, vei afla cum
poţi să fii fericit! Mai mult decât o prelegere strălucită despre
conceptul de fericire, Domnul Isus îţi arată cum poţi fi fericit
toată viaţa ta, fericire care se va prelungi în veşnicie. Fericirea,
oferită de Domnul, este o stare permanentă, aşa cum este
prezenţa permanenta a Duhului Sfânt în inima ta. Fericirea pe
care o primeşti din partea Domnului Isus este ceva unic, pe care
nici un om şi nici o altă fiinţă nu ţi-o poate da, dar nici nu ţi-o
poate lua, atunci când o primeşti din partea Domnului. Fericirea
este soră bună cu dragostea, sau îşi are originea în dragoste,
despre care apostolul Pavel spune: „Cine ne va despărţi pe noi de
dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru:
moartea, viaţa, îngerii, stăpânirile, puterile, lucrurile de acum sau
lucrurile viitoare?” Fericirea este starea supremă de bine, o stare
minunată de care ne face parte Dumnezeu, în cadrul harului Său,
prin Isus Hristos!
Pe Muntele Fericirilor Domnul Isus descoperă ascultătorilor Săi,
care este adevărata fericire şi cine poate beneficia de ea. 
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între
adevăr şi
minciună

D

De două milenii, învierea Domnului Isus Cristos
a provocat şi provoacă multe emoţii. Ea a fost
pusă sub semnul întrebării şi al îndoielii, pentru
că în timp ce unii o acceptă, alţii o resping.
Prima situaţie de felul acesta se regăseşte în Evanghelia
după Matei. Această Evanghelie, care deschide Noul
Testament, prezintă învierea Domnului Isus cu amănunte
inedite, care nu sunt prezente la ceilalţi evanghelişti (Marcu,
Luca şi Ioan).
Matei, care se adresează în mod expres iudeilor, este
singurul care relatează ce s-a întâmplat cu soldaţii de la
mormântul Domnului Isus, şi împarte istorisirea sa în două
planuri. În primul tablou, relatează situaţia cu femeile de
la mormânt, iar în al doilea tablou despre soldaţii care au
plecat de la mormânt. În primul tablou femeile şi ucenicii
au aflat adevărul că Domnul Isus e viu, iar în al doilea
soldaţii şi preoţii au răspândit minciuna că Domnul Isus a
fost furat, dar El este tot mort.

Adevărul: Isus a înviat
(v. 1-10)

Î

De asemenea, învierea Domnului Isus este un adevăr
auzit, pentru că „îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: ‹Nu
vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.
Nu este aici; a înviat, după cum zisese. [...]›” (v. 5-6). Femeile
au venit să jelească un mort, dar au fost întâmpinate cu
vestea învierii. Matei şi Marcu relatează prezenţa unui
singur înger, Luca a doi îngeri (24:4), iar Ioan trece sub
tăcere acest aspect. De două ori femeile au auzit vestea
că Domnul Isus „a înviat” (v. 6, 7), şi de aceea nu putea
fi găsit într-un mormânt. Era normal pentru acestea să-l
caute la mormânt, unde Îl lăsaseră vineri, împreună cu

Apoi, învierea Domnului Isus este un adevăr trăit, pentru
că femeile „au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu
mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui” (v.
8), dar, pe drum, „le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: ‹Bucuraţi-vă!›”
(v. 9) şi „Nu vă temeţi” (v. 10). Ce surpriză măreaţă! Plecând
de la mormântul gol, femeile au ajuns să-L întâlnească pe
Domnul Isus cel viu. Ce emoţionantă trebuie să fi fost
întâlnirea aceea! „Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele
şi I s-au închinat.” (v. 9). Domnul Isus s-a arătat viu Mariei
Magdalena (Marcu 16:9, Ioan 20:11-18) şi femeilor (Matei
28:1-10), lui Simon Petru (Luca 24:34, 1 Corinteni 15:5),
celor doi ucenici pe drumul spre Emaus (Luca 24:13-32,
Marcu 16:12-13), ucenicilor adunaţi în seara învierii (Luca
24:36-43, Ioan 20:19-24), lui Toma, împreună cu ucenicii
(Ioan 20:24-29), celor şapte ucenici la Marea Galileii
(Ioan 21:1-23), la cinci sute de fraţi deodată (1 Corinteni
15:6), lui Iacov (1 Corinteni 15:7), ucenicilor în Galileea
(Matei 28:16-20), ucenicilor pe Muntele Măslinilor (Luca
24:50-53), lui Saul din Tars, pe drumul Damascului (Faptele
Apostolilor 9:1-9, 1 Corinteni 15:8). Toţi aceştia au fost
martori ai învierii Sale. Însă, nicăieri în Scriptură, nu apare
vreo referire, sau măcar aluzie, că Domnul Isus s-ar fi
arătat lui Ana, lui Caiafa, lui Irod, lui Pilat sau oricărui altuia
din completul care L-a judecat. Deşi putea s-o facă, El nu a
avut nimic de demonstrat în faţa vrăjmaşilor Săi. Însuşirea
adevărului că Domnul a înviat nu are nicio valoare fără o
întâlnire personală cu Cristos cel înviat care schimbă viaţa!
În cele din urmă, învierea Domnului Isus este un adevăr
vestit, pentru că femeile „au alergat să dea de veste
ucenicilor Lui” (v. 8 ). Însuşi Domnul Isus cel viu le-a trimis
să spună ucenicilor vestea învierii: „duceţi-vă de spuneţi
fraţilor Mei să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea” (v.
10). Învierea Domnului Isus este un adevăr care trebuie
proclamat lumii, şi nu ţinut doar pentru noi. Învierea Sa a
făcut din ucenici martori şi vestitori ai Săi: „sunteţi martori
ai acestor lucruri” (Luca 24:48). De aceea, un laitmotiv al
predicării apostolilor a fost adevărul că „Dumnezeu a
înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui” (Faptele
Apostolilor 2:32, 3:15, 5:22, 10:39).

HRISTOS E VIU!

nvierea Domnului Isus Cristos este un adevăr văzut,
pentru că „Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit
să vadă mormântul” (v. 1). Matei aminteşte doar pe cele
două femei, Marcu mai adaugă pe Salome (16:1), Luca
pe „Ioana...şi celelalte” (24:10), iar Ioan se rezumă doar la
Maria Magdalena (20:1). Acestea au fost primele martore
ale mormântului gol, piatra sigilată care acoperea intrarea
fiind dată la o parte. Deşi se întrebau pe drum „Cine ne
va prăvăli piatra de la uşa mormântului?” (Marcu 16:3),
Dumnezeu s-a ocupat de acest detaliu, provocând „un mare
cutremur de pământ” şi „un înger al Domnului s-a coborât
din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a
şezut pe ea” (v. 2). Bariera care le-ar fi împiediat să intre în
mormânt a fost înlăturată în mod supranatural şi femeile au
avut acces liber să constate că mormântul e gol, pentru că
Domnul Isus este viu. Şi nu doar femeile au fost martorele
mormântului gol, ci şi Petru (Luca 24:12, Ioan 20:6) şi Ioan
(Ioan 20:8). Mormântul gol ne vorbeşte fiecăruia dintre
noi despre un Mântuitor viu. Iar mormântul Lui este gol
şi astăzi, în timp ce ale altor aşa-zişi întemeietori de religii
sunt ocupate de osemintele acestora.

Iosif din Arimateea (Matei 27:57-61, Marcu 15:42-37, Luca
23:50-54, Ioan 19:38-42) şi Nicodim (Ioan 19:39-40). De
aceea îngerul spune „ştiu că voi căutaţi pe Isus”, dar El nu
se mai găsea într-un mormânt rece şi întunecat, pentru
că „a înviat” şi este viu. Iar, drept dovadă, le aduce două
argumente vizibile: mormântul gol: „veniţi de vedeţi locul
unde zăcea Domnul” (v. 7) şi întâlnirea cu Cristos cel înviat:
„în Galileea... Îl veţi vedea” (v. 7). Oamenii trebuie să audă
vestea învierii Domnului Isus Cristos, pentru că El este
„învierea şi viaţa” (Ioan 11:23), şi oricine crede în El „are
viaţa veşnică” (Ioan 6:47).

Aşadar, învierea Domnului Isus Cristos este un adevăr
văzut (mormântul gol), auzit (vestea învierii dată de îngeri),
trăit (întâlnirea personală cu Domnul Isus cel înviat) şi
vestit (transmiterea veştii învierii şi altora).
>>
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Minciuna: Isus a fost furat
(v. 11-15)

C

HRISTOS E VIU!

ontrar adevărului învierii Domnului Isus Cristos,
liderii religioşi ai vremii (preoţii cei mai de
seamă şi bătrânii) au răspuns cu o minciună
inventată: „Spuneţi aşa: ‹Ucenicii Lui au venit
noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.›” (v. 13). Ei au
aflat de la străjeri „despre toate cele întâmplate” (v. 11),
privitor la mormântul Domnului Isus, şi, după ce „au ţinut
sfat” (v. 12), au găsit soluţia cea mai nepotrivită pentru
soldaţi. Să spui că ai dormit în post şi obiectivul păzit a
fost furat, pentru că ai fost neglijent, este un autodenunţ. Şi
atât soldaţii, cât şi preoţii şi bătrânii, ştiau lucrul acesta, de
aceea ei afirmă că „dacă va ajunge lucrul acesta la urechile
dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă” (v. 14).
Pilat a fost acela care a pus gardă să păzească mormântul,
la cererea preoţilor celor mai de seamă şi a fariseilor
(Matei 27:62-65) şi înaintea lui trebuiau aceştia să răspundă,
nu înaintea preoţilor şi bătrânilor iudei. Dar liderii religioşi
fac uz de influenţa lor asupra lui Pilat. Iar Pilat apare, încă
o dată, ca un om uşor influenţabil. Orice om coruptibil
devine şi şantajabil!

10

Apoi aceasta a devenit o minciună plătită, pentru că „au
dat ostaşilor mulţi bani” (v. 12) şi „ostaşii au luat banii şi au
făcut cum i-au învăţat” (v. 15). Corupţia a fost prezentă în
toate veacurile. De aceea se spune deseori că „fiecare om
are un preţ”. Ostaşii au fost mituiţi să afirme un neadevăr, iar
ei au acceptat acest lucru. Câţi astăzi nu sunt răspânditori
de fake-news-uri, în schimbul banilor? Dar credincioşii
Domnului Isus nu sunt mituibili, nu sunt corupţi şi nu se
compromit pentru mamona.
După ce a fost plătită, a devenit o minciună răspândită,
pentru că „ostaşii... au făcut cum i-au învăţat” preoţii şi
bătrânii, şi „s-a răspândit zvonul acesta”. Ostaşii au fost plătiţi
să răspândească un zvon, şi ei exact aceasta au făcut. De-a
lungul timpului s-au propagat patru teorii false cu privire la
învierea Domnului Isus. Prima este teoria furtului, enunţată
de preoţii şi bătrânii lui Israel, care afirmă că ucenicii au furat
trupul Domnului Isus. Însă ea este în totală contradicţie cu
atitudinea de teamă şi de laşitate a ucenicilor, de la arestarea
Domnului Isus până în duminica învierii. Plus că Pilat ar fi
putut ordona pedepsirea soldaţilor, arestarea ucenicilor şi
căutarea trupului furat. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. A
doua este teoria mormântului greşit, susţinută de profesorul
englez Kirsopp Lake (1872-1946), care afirmă că femeile
au ajuns la un alt mormânt şi de aceea nu L-au găsit pe
Domnul Isus. Însă femeile au fost prezente când Iosif şi
Nicodim L-au înmormântat pe Domnul Isus şi nu aveau
cum să nu ştie care era mormântul. Iar Domnul Isus a fost
îngropat în mormântul privat al lui Iosif din Arimateea, nu
într-un cimitir comun, unde poate ar fi fost mai greu de
identificat mormântul. A treia este teoria leşinului, propagată
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de teologul german Karl Venturini (1768-1849), care afirmă
că Domnul Isus nu a murit, ci doar a leşinat, iar în mormânt,
datorită aerului rece, şi-a revenit în simţiri şi a plecat
singur. Oricine judecă lucid lucrurile îşi dă seama că cineva
care a fost bătut crut, chinuit, sângerând, cu răni la mâini
şi la picioare nu ar fi avut puterea fizică necesară să iasă
dintr-un mormânt sigilat şi păzit de romani, să mai meargă
kilometri pe jos şi să se arate unora sau altora. A patra este
teoria halucinaţiei, care afirmă că apariţiile Domnului Isus
înviat au fost doar nişte halucinaţii de-ale femeilor şi de-ale
ucenicilor. Dar, ar fi murit atâţia pentru halucinaţiile unora?
Există halucinaţii de grup, când Domnul Isus s-a arătat chiar
şi la cinci sute de persoane deodată? Toate aceste teorii
s-au dovedit a fi false, iar cei care le susţin doar răspândesc
minciuni cu privire la învierea Domnului Isus.
După toate acestea, în cele din urmă, a devenit o minciună
primită, acceptată de oameni, pentru că „s-a răspândit
zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi” (v. 15).
Preoţii, bătrânii, soldaţii au răspândit minciuna că „ucenicii...
au venit noaptea...şi L-au furat” (v. 13). Dar, dacă învierea
Domnului Isus ar fi o minciună, cine şi-ar da viaţa ca s-o
apere? Ucenicii Lui au murit pentru adevărul învierii Sale, nu
pentru o minciună. Petru, Andrei, Filip, Simon şi Bartolomeu
au fost crucificaţi, Matei şi Iacov (fratele lui Ioan) au fost
ucişi cu sabia, Iacov (fratele Domnului) şi Matia au fost ucişi
cu pietre, Tadeu a fost ucis cu săgeţi, Toma a fost ucis cu
lancea, Pavel a fost decapitat, iar Ioan a avut parte de moarte
naturală după exilul în insula Patmos. Dacă învierea n-ar
fi avut loc, ucenicii ar fi ştiut acest lucru şi nu ar fi ales să
sufere şi să moară pentru un neadevăr.
***
Învierea Domnului Isus Cristos este un fapt real. Fără nici un
dubiu este evenimentul cel mai veridic şi cel mai documentat
din istorie. Putem întreba astăzi, împreună cu psalmistul
David, „Fiii oamenilor... până când... veţi umbla după minciuni?”
(Psalmul 4:2). Domnul Isus este viu, învierea Lui a fost reală,
şi adevărul acesta ar trebui să ne însufleţească viaţa şi trăirea.
În insula Patmos, Domnul Isus se arată din nou lui Ioan,
ultimul apostol în viaţă, şi-i spune „Nu te teme! Eu sunt Cel
Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu
în vecii vecilor.” (Apocalipsa 1:18). Acceptă adevărul! Cristos a
înviat! Mai poate cineva să infirme lucrul acesta? 

? Daniel ALEXANDRESCU

MISIUNEA
SFINŢILOR
ÎN LUMEA
NELEGIUIŢILOR
ROMANI 1:18-32 (ROMANI 1&2)

E

pistola către Romani a fost scrisă de către apostolul Pavel
în Corint, în jurul anilor 58-59 d. Hr., pe când acesta se
pregătea să plece la Ierusalim pentru a preda „ajutoarele”
strânse de credincioşii din Ahaia şi Macedonia. Până în
momentul acela apostolul Pavel nu fusese niciodată în Roma,
cu toate că „de ani de zile” dorea fierbinte să îi viziteze pe
credincioşii de acolo.

Epistola către Romani a avut un impact major în ce priveşte
convertirea la creştinism asupra unor oameni ca Augustin sau
Martin Luther care a lansat Reforma protestantă în urma unei
revelaţii din Romani 1:17 - „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”. Este
o carte deosebit de importantă şi prin faptul că prezintă marile
adevăruri doctrinare (îndreptăţirea, sfinţirea, înfierea, judecata
şi identificarea cu Hristos), adevărurile dispensaţionale (relaţia
dintre Israel şi Biserică în planul veşnic al lui Dumnezeu), precum
şi adevărurile practice (învăţătura despre biruinţa creştină asupra
firii pământeşti, îndatoririle pe care, ca şi creştini, le avem unii faţă
de alţii şi faţă de autorităţile statului).
Înspre o temă practică aş vrea să ne îndreptăm atenţia urmărind
învăţătura pe care apostolul Pavel o dădea creştinilor aflaţi în
Roma. Roma era cel mai mare şi dezvoltat oraş al vremii de
atunci. Mii de oamenii vizitau zilnic oraşul, având diferite obiective.
Nelegiuirea şi păcatul se înfiltrase în toate sferele societăţii
romane. Filozoful roman Seneca spunea despre contemporanii
săi că erau cruzi faţă de semenii lor. Răutatea, violenţa, dorinţa
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Scrisoarea apostolului Pavel adresată credincioşilor din Roma este
o capodoperă din punct de vedere teologic-doctrinar. Teologii
consacraţi îi alocă o poziţie de frunte între scrierile pauline,
considerând a fi cartea pe care fiecare creştin ar trebui să o
înţeleagă şi să o studieze în amănunt.

de nelegiuire, viciile erau la ordinea zilei. Despre
vicii spunea că acestea „nu stau în aşteptare întrun singur loc, ci sunt în mişcare şi se înfruntă între
ele ...” 1 O competiţie a răutăţii şi o dorinţă tot mai
mare după nelegiuire, imoralitate, fără absolut nici o
teamă sau groază de rău. Filosoful compara societatea
romană cu „o comunitate de fiare sălbatice“. Nu
este surprinzător deci că, pentru a se distra, romanii
căutau lupte sadice de gladiatori şi reprezentaţii
teatrale obscene.
1
Seneca, Despre binefaceri. Despre îngăduinţă, Bucureşti, Editura
Polirom, 2005, p. 31
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S

ocietatea romană era concentrată asupra dorinţelor
carnale păcătoase, o naţiune complet cufundată în vicii.
Cum este lumea secolului XXI? Cum este societatea
în care trăim noi?

Şi societatea în care trăim noi seamănă izbitor de mult cu
cea a Romei din vremea apostolului Pavel. Lumea noastră de
astăzi este saturată de vicii care mai de care mai „captivante”.
Este lumea care a respins conceptele tradiţionale cu
privire la virtute, moralitate, onoare şi etică, adoptând o
gândire egoistă, astfel „şi-au pierdut orice pic de simţire,
s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel
de necurăţie“ (Efeseni 4:19).  O lume care L-a abandonat
pe Dumnezeu, i-a întors spatele (Rom 1.21, 28). Toate
aspectele vieţii pământeşti au ajuns să fie puse pe seama
unui relativism moral acerb, care a redus toate noţiunile de
corect sau greşit la chestiuni de gust personal, preferinţă
sentimentală sau chiar de alegere culturală. Divertismentele
degradante, obscene, sunt la ordinea zilei, fiind promovate
prin intermediul mass-mediei, internetului şi a reţelelor de
socializare. Ceea ce era considerat deviant, scandalos, în urmă
cu 20-30 de ani, astăzi este normal, şi este acceptat ca stil de
viaţă. Păcatul este legalizat.
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Lumea în care trăim este o lume bolnavă din punct de
vedere spiritual şi chiar medical – depresia a devenind boala
secolului XXI. Trăim într-o lume nebună, în care timpul nu ne
mai ajunge, nu mai ştim să ne bucurăm, să privim, să iubim, să
zâmbim mai mult şi să fim mai empatici. Fiecare e preocupat
de sine şi concentrat pe sine. Indiferenţa îşi lasă adânc
amprenta peste sufletele noastre, peste vieţile noastre.
Într-un astfel de context ostil, plin de nelegiuire, de violenţă,
de imoralitate, un creştin serios ar trebui să îşi pună aceste
întrebări: Care este misiunea mea lăsată de Dumnezeu?
Ce ar trebui să fac într-o astfel de lume? Mă gândesc că
aceastea au fost probabil şi frământările creştinilor din
Roma secolului I. De aceea apostolul Pavel în primele două
capitole ale epistolei creionează trei repere importante
privind MISIUNEA SFINŢILOR ÎN LUMEA NELEGIUIŢILOR.
În continuare aş vrea să le menţionez pe fiecare în parte
încercând să le şi contextualizez la situaţia zilelor noastre.

MISIUNEA
SFINŢILOR IN LUMEA
NELEGIUIŢILOR ESTE:
SĂ CUNOASCĂ CHEMAREA
Chemarea lui Dumnezeu este foarte importantă pentru
un credincios născut din nou. Apostolul Pavel de trei
ori foloseşte cuvântul chemare în primele 7 versete ale
capitolului întâi.

12
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Sfinţii sunt chemaţi:
SĂ-I APARŢINĂ LUI HRISTOS (1:6)
Acest adevăr n-ar trebui să ne scape din vedere niciodată.
Hristos ne-a răscumpărat din păcat, ne-a câştigat ca să fim ai
Lui pentru veci. Noi nu aparţinem lumii, ci lui Hristos. Trăim în
această lume dar nu aparţinem ei, ci Domnului Isus Hristos.
SĂ FIE SFINŢI (1.7)
Deşi trăim în lumea aceasta depravată, noi trebuie să ne
păzim de păcat şi să ne păstrăm sfinţenia. Chemarea noastră
este de a fi sfinţi precum este Domnul nostru. „Fiţi sfinţi căci
Eu sunt sfânt!” (1 Petru 1.16).
SĂ FIE CREDINCIOŞI (1:5,8,12)
Apostolul Pavel se mândrea cu credinţa sfinţilor din Roma:
„credinţa voastră e vestită în toată lumea” (1.8). Şi mai mult
decât atât, el se putea asocia cu ei în privinţa credinţei „credinţa pe care o avem împreună” (1.12).
Ar fi bine să realizăm faptul că nu-i atât de important să
fim cunoscuţi în lumea aceasta pe cât e de important să
fim cunoscuţi de Hristos, să avem parte de chemarea Sa la
mântuire, la sfinţenie. Doamne ai milă de noi! Doamne ajutăne să rămânem ascultători de Tine!
SĂ TRĂIASCĂ ÎN ADEVĂR
Epistola către Romani îl priveşte pe creştin ca pe un om care
trăieşte pe pământ, dar care are viaţa lui Hristos şi pe Duhul
Sfânt.Vina lui a fost iertată, păcatul a fost judecat, îndreptăţit
fiind prin lucrarea lui Hristos, are pace cu Dumnezeu.
Creştinul este chemat să umble în caracterul nou al vieţii
primite prin Hristos. Trebuie să trăiască în adevăr, în dreptate,
aşa cum le-a revelat Evanghelia lui Hristos (1:16,17). De
ce? Pentru că Hristos este adevărul absolut şi creştinii sunt
urmaşii Lui. În contrast cu trăirea sfinţilor în adevăr, apostolul
prezintă comportamentul lumii care e împotriva adevărului
lui Dumnezeu.
Aşadar ca sfinţi trebuie să trăim în adevăr, într-o lume în care:
ADEVĂRUL ESTE REPRIMAT (1.18)

P

rin trăirea depravată a oamenilor. Apostolul Pavel
ne spune că se „înăbuşă adevărul prin nelegiuirea
lor” (1.18).  Adevărul (care este Isus Hristos - Ioan
14.6) nu mai este căutat, iubit, respectat, ci acoperit
prin diverse modalităţi şi strategii ingenioase. Oamenii din
lumea aceasta iubesc întunericul. De ce? Pentru că nu vor
ca faptele lor rele să fie descoperite şi prezentate în lumina
adevărului lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos spunea:
„Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca
să nu i se dovedească faptele.” (Ioan 3.20). Oamenii găsesc
satisfacţie în nelegiuire. Când iubeşti păcatul, nu poţi iubi
adevărul. Adevărul este prea ameninţător. Ameninţă să-ţi ia

toate plăcerile ilicite. S-a ajuns până acolo încât cei mai mulţi
iubesc păcatul mult mai mult decât îl iubesc pe Dumnezeu şi
adevărul Său. Problema adevărului este o chestiune a inimii
mai înainte de a fi o chestiune a minţii. Dacă inima noastră
e plină de păcat, de mândrie, mintea în mod inevitabil va
distorsiona adevărul sau îl va reprima ca să poată proteja
idolii din inimă. Ca oameni pe acest pământ noi nu avem
nevoie doar de idei noi sau de mai multe informaţii, ci de o
inimă nouă, curăţită şi înnoită de Domnul Isus Hristos.
Sistemul marxist-comunist, a dorit reprimarea adevărului
şi n-a reuşit. În zilele noastre lupta aceasta continuă dar
sub alte forme mult mai subtile. Spre exemplu, în cadrul
Naţiunilor Unite,Vitit Muntarbhorn, profesor de drept şi
apărător al mişcării LGBT şi-a subliniat strategia pe care vrea
să o pună în aplicare pe durata celor 3 ani ai mandatului său.
Printre altele, acesta a promis abrogarea legilor împotriva
sodomiei şi a căsătoriilor dintre persoanele de acelaşi
sex.2 De asemenea, acesta a susţinut că va interzice prin
lege să se mai vorbească despre orice tendinţă LGBT ca
fiind o „boală” sau o „tulburare” dorind să integreze atât
empatia pentru gender (identitate de gen), cât şi divestitatea
sexuală încă din copilărie.3 Henk Jan van Schothorst, de la
Transatlantic Christian Council, l-a intervievat pe acest expert
ONU: Ce se va întâmpla dacă drepturile LGBT vor intra în
conflict cu religiile şi credinţele lor? Întrebare la care Vitit
Muntarbhorn a răspuns foarte tranşant astfel: „Există drepturi
absolute şi drepturi care nu sunt absolute. De exemplu
libertatea de exprimare şi libertatea religioasă nu sunt
drepturi absolute şi pot fi restrânse dacă e necesar”.4

CA SFINȚI
TREBUIE
SĂ TRĂIM
ÎN ADEVĂR!

Pentru că adevărul lui Dumnezeu nu place lumii decăzute în
păcat, acesta a fost înlocuit, schimbat în minciună. Cei care
nu trăiesc în adevăr sunt consideraţi de către Mântuitorul
Hristos a fi fiii celui rău: “Voi aveţi de tată pe diavolul şi
vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a
fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr.
Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui,
căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8.44) Una din
caracteristicile vremii de pe urmă va fi şi dorinţa oamenilor
de a nu mai fi confruntaţi cu adevărul Scripturii. Apostolul
Pavel remarca acest aspect în scrierea adresată tânărului
Timotei: „Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor
îndrepta spre istorisiri închipuite.” (2 Timotei 4.4)
Care este rezultatul schimbării adevărului în minciună? Pavel
enumeră două consecinţe deosebit grave:
IDOLATRIA – „S-AU ÎNCHINAT FĂPTURII” (1.23,
25)
Închinarea nu se mai acordă Creatorului ci creaţiei, creaturii
Sale. Asta datorită unei concepţii panteiste conform căreia
Dumnezeu e toţi şi totul şi că toţi şi totul este Dumnezeu.
Un copac este Dumnezeu, un animal este Dumnezeu,
cerul este Dumnezeu, soarele este Dumnezeu, omul este
Dumnezeu etc.
HOMOSEXUALITATEA – „PATIMI SCÂRBOASE”
(1:24-28)
Aceasta prinde tot mai mult teren în zilele noastre prin
promovarea realizată de către unele ONG-uri. Una din
minciunile mişcării LGBT este şi aceea că homosexualitatea
ar avea o cauză genetică, adică ar fi un comportament
înnăscut şi nu învăţat, dobândit pe parcursul vieţii. Ştiinţa
însă, în urma cercetărilor efectuate a arătat că nici harta
cromozomului X, nici cea a cromozomului Y nu conţine aşazisele „gene homosexuale”. Dr. Nicholas Andrew Cummings,
fost preşedinte al Asociaţiei Americane de Psihologie,
susţine că homosexualitatea se poate vindeca. Într-un articol
publicat în USA Today, şi citat de ActiveNews,  Cummings
scrie că a tratat peste 18.000 de homosexuali de-a lungul
carierei, dintre care cei mai mulţi doreau să se vindece de
acest comportament, şi au reuşit.5
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2
http://stiripentruviata.ro/proaspat-numitul-expert-onu-in-probleme-lgbtare-o-agenda-ultra-radicala-de-schimbare-a-normelor-culturale-la-nivelglobal/
3
Ibidem
4
https://ortodoxinfo.ro/2017/02/26/noul-expert-lgbt-la-onu-libertateareligioasa-nu-este-absoluta-trebuie-restransa-daca-se-opune-homosexualilor/

ADEVĂRUL ESTE SCHIMBAT (1.25)

Realitatea tristă este că nu se doreşte vindecarea, stoparea
şi eradicarea acestui comportament păcătos, ci din contră
– amplificarea şi impunerea lui forţată în rândul societăţilor
moderne din zilele noastre. Spre exemplu, Malta a fost
prima ţară din Europa care a interzis terapia de conversiune
a persoanelor LGBT. Parlamentul din Valetta a aprobat pe
data de 7.12.2016 în unanimitate o lege care scoate în afara
legii încercarile de a „vindeca” homosexualii de orientarea
lor sexuală.
5
https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Homosexualitatea-se-poatevindeca-sustine-un-psihiatru-american-celebru-O-agenda-politica-nuar-trebui-sa-i-opreasca-pe-homosexualii-si-lesbienele-care-doresc-sa-seschimbe-135546
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ADEVĂRUL ESTE COMPROMIS (1.32)
Aceasta mi se parea cea mai grea afirmaţie a apostolului
Pavel: „ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei
ce le fac”. Nu-i aşa că afirmaţia apostolului se potriveşte
foarte bine cu tendinţele vremii noastre? Păcatul a devenit
normalitate, e acceptat şi chiar promovat fără nici o ruşine pe
toate căile şi în toate modurile. Nu mai poţi să te opui răului
întrucât eşti acuzat de intoleranţă şi de lipsa corectitudinii
politice. Astăzi, corectitudinea politică a devenit un adversar
al libertăţii cuvântului – adevărului. Pascal Bruckner remarcă
următoarele: “Corectitudinea politică e un soi de balustradă,
un paravan de protecţie, în plan semantic, dacă vreţi, pentru a
numi anumite categorii. E un mecanism de bun simţ, absolut
funcţional. Doar că, încetul cu încetul, s-a transformat într-o
ideologie care te împiedică să spui lucrurilor pe nume. Dacă
spui lucrurilor pe nume, dacă spui exact ce crezi, rişti să
stîrneşti un scandal, eşti arătat cu degetul, pus la zidul infamiei.
Dar totul e la nivel de limbaj. Corectitudinea politică este
poliţia limbajului.”6

Cum se promovează nelegiuirea în zilele
noastre?
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P

rin mass-media care zilnic promovează tot felul
de idei, concepte şi comportamente. Scopul ei e
ca ca audienţa să se „acomodeze” cu ele, ca să le
tolereze şi în timp să nu le mai considere anormale
şi periculoase. Aici un rol aparte îl are şi statul prin legile pe
care le promovează sau nu (ex.: parteneriate civile, legalizarea
căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex, legalizarea
adopţiilor de către cuplurile gay etc.) Ar mai fi si alte căi de
promovare a nelegiurii în zilele noastre precum: literatura
pentru copiii (cărţile de poveşti), literatura pentru adulţi,
industria cinematografică (desenele animate, filmele) etc.
În ţara noastră s-a încercat şi promovorea unui nou model
de relaţie părinte-copil prin programe educaţionale de
reeducare a copiilor şi a părinţilor (Pe 11.06.2018 Ministerul
Educaţiei a publicat Strategia Naţională de Educaţie Parentală
2018-2025).7 În urma presiunii opiniei publice exercitate
împotriva acestui proiect, Ministerul Educaţiei a retras din
dezbaterea publică, pentru moment, această strategie foarte
controversată şi nocivă pentru familiile din ţara noastră.
Aşadar, şi în România, s-a ajuns prin câteva ONG-uri şi
prin funcţionarii M.E.N., urmărind o viziune  marxistprogresistă, să se încerce crearea OMULUI NOU (proiect
eşuat în trecut) rupt de normalitate.Viziunea centrală, ce
se desprinde din această strategie este o NOUĂ concepţie
despre FAMILIE şi valorile ce urmează a fi transmise
către părinţi şi copii. Specialiştii acestui proiect motiveză
importanţa demersului lor prin faptul că ei consideră că toate
6
(Pascal Bruckner http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/
corectitudinea-politica-e-de-fapt-o-negare-a-realitatii-interviu-cu-pascalbruckner)
7
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2018-06-12-225044430-strategia-nationala-educatie-parentala.pdf
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problemele existente sunt generate de ”o viziune actuală
eronată, o educaţie greşită, ce trebuie eradicată”, urmând
ca  ”FAMILIA să fie fundamentă pe un nou set de valori şi
principii”.
În Vrancea, într-o şcoală s-a organizat o conferinţă de “reeducare” (Focşani, 24.02.2018),   conferinţă organizată cu
sprijinul Ambasadei SUA şi la care au participat elevii de liceu.
Aceasta, oficial avea ca temă discriminarea femeilor dar a
ajuns să dezbată cu totul altceva - teoria genului.8
În faţa tutror acestor „ameninţări” şi provocări poate că
ne simţim atât slabi cât şi  neputincioşi. Nu ştim cum să
„luptăm”, cum să facem faţă păcatului pentru a ne păstra pe
noi curaţi, pentru a ne proteja copiii şi familiile noastre de
influenţele nefaste ale răului. Nu ştim ce strategii, ce „arme”
să folosim. Apostolul Pavel vine în sprijinul nostru prezentând
cel de-al treilea reper al misiunii noastre într-o lume tot mai
decăzută în păcat.
Creştinul trebuie să:
FOLOSEASCĂ „DUNAMIS-UL”
În limba greacă a N.T. cuvântul dunamis apare de 120X
semnificând putere, din acesta derivă şi cuvintele: dinam,
dinamită.
Acest cuvânt îl regăsim şi în vers. 16: „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;”
Dumnezeu ne pune la dispoziţie putere din puterea Sa. În faţa
acestor păcate, şi ameninţări, creştinii mai au putere? Sau sunt
neputincioşi? Apostolul Pavel ne spune că misiunea sfinţilor în
lumea nelegiuiţilor este să se folosească de resursele puse la
dispoziţie de către Dumnezeu:
PUTEREA EVANGHELIEI (1.16,17)
„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;”
Evanghelia este una dintre armele puse nouă la dispoziţie de
către Dumnezeu. Ea poate aduce schimbare, tranformare,
vindecare. Să nu ne fie ruşine de ea! Să o propovăduim lumii
căzute în păcat! Doamne ajută-ne s-o facem!
PUTEREA RUGĂCIUNII (1:9,10; IAC 5.16B)
Iacov 5:16 „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit.”
Apostolul Pavel a practicat rugăciunea – îi pomenea neîncetat
în rugăciunile sale – întrucât credea în puterea rugăciunii.
Apostolul se lupta în rugăciune, o practica în mod consecvent.
8
https://www.activenews.ro/stiri/ADEVARUL-despre-ce-au-fost-invatatiliceenii-din-Vrancea-la-conferinta-organizata-de-Ambasada-SUA-dupa-cemulti-dintre-ei-si-au-semnat-singuri-acordurile-parentale-149501

Fraţii mei, avem nevoie de rugăciune! Aceasta ne schimbă pe
noi în primul rând şi apoi prin ea Dumnezeu poate schimba
lumea noastră! Credem acest adevăr? Mai credem în puterea
rugăciunii? Să ne rugăm în continuare pentru ţara noastră
şi pentru conducătorii ei! Fie ca Dumnezeu să se îndure de
naţiunea noastră şi s-o păzească de influenţele răului!
PUTEREA EXEMPLULUI (2:1-29)
În capitolul 2 apostolul Pavel insistă mult asupra necesităţii
schimbării personale, a pocăinţei personale, avându-se în
vedere judecata finală a lui Dumnezeu. Nu avem misiunea
de a fi judecători în locul lui Dumnezeu (2:1-3) dar avem
obligaţia de a trăi frumos, exemplar pentru ca Numele
lui Dumnezeu să nu fie batjocorit (2.24). Acesta a fost şi
îndemnul Mântuitorului nostru: „ca ei să vadă faptele voastre
bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri”
(Matei 5.16). Toma d’ Aqino a spus: „să predicăm întotdeauna
Evanghelia şi dacă trebuie să folosim şi cuvinte.”

Fraţilor, realizăm din zi în zi faptul că trăim într-o lume
tot mai ostilă creştinilor şi valorilor morale. Ne aflăm
într-un război spiritual, ideologic şi de aceea nu trebuie
să abandonăm misiunea noastră, ca sfinţi ai lui Hristos, de
a cunoaşte chemarea lui Dumnezeu, de a trăi în adevărul
Scripturii şi de a folosi puterea lui Dumnezeu (puterea
Evangheliei, puterea rugăciunii şi puterea exemplului). Din
ceea ce vedem deja, secularismul tinde să distrugă încet şi
sigur orice fărâmă de adevăr, tot ce este sacru, minimalizând
existenţa, rolul şi importanţa lui Dumnezeu în lumea noastră.
De aceea, misiunea noastră, ca urmaşi ai lui Hristos, este
colosală şi deosebit de importantă.
Doamne ajută-ne să ne împlinim misiunea ca sfinţi ai Tăi
într-o lume de nelegiuiţi! 

Doamne dă-ne acea trăire autentică, acea pocăinţă sinceră,
acea viaţă nouă! Doamne ajută-ne să ne lăsăm schimbaţi de
puterea TA!
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Cronologia ultimei
săptămâni
a Domnului Isus
Vineri
Nisan 7

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

Sâmbătă
Nisan 8

• Ioan 12:2-5 În Betania, Isus a luat masa cu Maria, Marta şi Lazăr.
• Ioan 12:3 Maria spală picioarele lui Isus cu mir, Iuda obiectează

Duminică
Nisan 9

• Ioan 12:1-13 Intrarea triumfală în Ierusalim / Duminica Floriilor
• Isus plânge pentru Ierusalimul
Preoţii plănuiesc omorârea lui Isus

• Mat. 26:6-13, Marc. 14:3-9, Luc. 7:36-38, Ioan 12:2-11

HRIStoS E vIU!

Intrarea triumfală (Florii) • Mat. 21:7-9, Marc. 11:8-10, Luc. 19:35-38, Ioan 12:12-16

Luni
Nisan 10

• Marc. 11:12 Următoarea zi după ce au venit din Betania
• Mat. 21:12 Isus curăţă Templul a doua oară. (Marcu relatează episodul propriu-zis,
pe când relatarea lui Matei reduce întreaga întâmplare într-o singură istorisire şi
nu este cronologică)
• Mielul de Paşte ales în ziua Nisan 10: Ex 12:3. Isus S-a prezentat în mod simbolic în
Templu ca fiind Mielul ce avea să fie înjunghiat patru zile mai târziu.
• Marc. 11:19 Isus pleacă din nou spre Betania
• Mat. 21:13; Luc. 19:46

Marți
Nisan 11

• Marc. 11:20 Dimineaţa, au trecut pe lângă un smochin uscat din rădăcină
• Marc. 11:27 – 13:37 Autoritatea lui Isus pusă la îndoială

Prezicerea distrugerii
Ierusalimului

• Mat. 21:23-23:39; Luca 20:1-21:4

Miercuri
Nisan 12

• Mat.24:1 Prezicerea distrugerii Ierusalimului (în anul 70)

• Marţi seara, 6 PM – Miercuri seara, 6 PM, după timpul roman (folosit astăzi)
• Aceasta a fost „cu două zile înaintea Paştelor“, preoţii plănuiesc omorârea lui Isus
Mat. 2 14:1-2, Luc. 22:1-2
• Iuda se înţelege cu liderii religioşi pentru trădarea lui Isus
• Isus se retrage în Muntele Măslinilor
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Joi
Nisan 13

• Miercuri seara, 6 PM – Joi seara, 6 PM, după timpul roman (folosit astăzi)

Vineri
Răstignirea
Nisan 14

• Este ziua dinaintea mesei de Paşte. Amintim că Paştele a început după apusul
sorelui din Nisan 14, adică ar fi Nisan 15. Nisan 14 a început la apusul zilei de joi,
ora 6 seara şi s-a sfârşit la apusul soarelui, vineri, la 6 PM, ora noastră. Lev. 23:5
• Tot vineri este şi ziua pregătirii Sărbătorii Azimilor. Unii sunt confuzi cu privire la
expresia: „ziua pregătirii Paştelor“, folosită în Ioan 19:14; Mat. 27:62
• Iuda este identificat ca trădător – Mat. 26:21-25, Marc. 14:18-21, Luc. 22:21-23,
Ioan 13:21-30.
• Isus a participat împreună cu ucenicii la masa de Paşte, după care a instituit Cina
Domnului- Mat. 26:26-29, Marc. 14:22-25, Luc. 22:14-16.
• În jurul orei 12 PM, timpul roman, Isus se retrage în Ghetsimani şi este arestat –
Mat. 26:30-56, Marc. 14:26-52, Luc. 22:39-53, Ioan 18:1-12.
• 12 AM – 6 AM timpul roman, (tot în ziua Nisan 14) procesele au loc înainte de
ivirea zorilor
• 6 AM timpul roman („al şaselea ceas“ Ioan 19:14). Evreii îi spun lui Pilat:
„Nu avem alt rege decât Cezarul“
• Răstignirea a început în jurul orei 9 am (ceasul al treilea - Marcu 15:25). Isus a
murit exact în momentul în care Mielul de Paşte trebuia înjunghiat la Templu, ceasul
al nouălea din ziua Nisan 14 (adică vineri ora 3 PM). Din momentul îngropării
Domnului Isus până la apusul soarelui evreii consideră a fi prima zi în mormânt chiar
dacă au fost doar câteva ore.Toate acestea au avut loc în ”ziua pregătirii” – nu doar
pentru cea de-a şaptea zi de Sabat, ci şi pentru Praznicul Azimilor, care urma să vină.
• De la amiază până la ora 3 PM, timpul roman, (ceasul al şaselea până la ceasul
al nouălea, după timpul evreiesc) a fost întuneric. Aceasta ar putea fi împlinirea
literală din Exod 12:6 unde mielul pascal trebuia sacrificat „între cele două seri“.
• Între orele 3-5 PM, mii de miei sunt sacrificaţi pentru Paşte în acelaşi timp cu
moartea Domnului Isus.
• Ioan 19:31 Fluierele picioarelor au fost zdrobite pentru că era ziua pregătirii şi
Sâmbătă era „o zi mare”
• Cele două Marii privesc pe Iosif şi pe Nicodim îngropându-L pe Isus

Masa Domnului
și
Pregătirile
pentru Paşte
„Ziua pregătirii“
pentru
Praznicul Azimilor

• Mat. 26:17-19, Marc. 14:12-16, Luc. 22:7-13

Sabatul

• Vineri seara, ora 6 PM – Sâmbătă seara, ora 6 PM, timpul roman
• Ziua de Paşte se schimba de la an la an, aşa cum se întâmplă şi cu zilele noastre de
naştere. În anul 33 AD, mielul de Paşte a fost înjunghiat vinerea.
• După ce toţi mieii au fost sacrificaţi şi Isus era în mormânt, vineri după-amiaza
(câteva ore înainte să apună soarele, la ora 3 PM vineri), evreii erau la masa de
Paşte, care cuprindea mielul pascal şi azimi, conform Ex. 12
• Preoţii cei mai de seamă şi Fariseii îi cer lui Pilat să pună pază la mormânt, în
jurul orei 7 PM (4 ore după moartea Domnului Isus şi prima oră din Sabat, vineri
seara). Mat. 27:62
• Ioan 19:31 era o a şaptea zi „mare“ de Sabat (Sâmbătă), pentru că era şi ziua
Nisan 15, o zi de sărbătoare: Lev. 23:6-7 „În ziua întâia, să aveţi o adunare Sfântă:
atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă.“
• Aceasta este cea de-a doua zi în mormânt.

Duminică
Nisan 16

• Sâmbătă seara, ora 6 PM – Duminică seara, ora 6 PM, timpul roman
• Învierea probabil are loc la ivirea zorilor
• Ziua primelor roade / aducerea snopilor / daruri legănate. ¢
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Sâmbătă
Nisan 15

• Ucenicii trimişi să pregătească odaia de sus pentru ospăţul de 8 zile, de Paşte
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CUM VA ÎNGRIJI
DE BISERICA
LUI DUMNEZEU?

FA M I L I A P R E Z B I T E R U L U I ,
PREZBITERUL
Ş I C O M U N I TAT E A L O C A L Ă

PREZBITERUL
1 Timotei 3:1-7

C
PE CALEA CREDINŢEI

în ele.

u siguranţă niciunul dintre rândurile care urmează
nu constituie o noutate pentru dumneavoastră,
dar sunt aspecte de o aşa mare importanţă încât
merită să ni le reamintim, să medităm şi să stăruim

Sunt ceva ani, aproape 15 (de la înâlnirea de Tălmaciu,
când s-au celebrat 110 ani de mărturie trăită, 60 de ani de
mărturie scrisă), dar mi-a rămas dureros de înrădăcinat
în minte ceva. Un frate a prezentat nişte date statistice
şi, printre altele, două grafice: unul cu evoluţia ipotetică a
numărului de membri din Biserica Creştină după Evanghelie
dacă toţi copiii din familiile de creştini ar fi rămas în
comunitate şi altul cu ceea ce s-a întâmplat în realitate.
M-a cutremurat şi m-a urmărit mereu această realitate:
neputinţa noastră de a sădi în copiii pe care Dumnezeu ni i-a
dat, credinţa pe care o avem şi o mărturisim. Problema este
foarte complicată şi are multe aspecte pe care
nu le putem aborda în acest context, dar planul
dominant al eşecului este familia.
Şi nu e vorba doar de familia prezbiterului, ci
de familia fiecărui creştin sau creştină. Eşuăm
în a oferi copiilor noştri CEVA care să fie de
dorit, de admirat, de urmat: exemplul nostru
de credinţă şi de viaţă. Şi aceasta atât în planul
metodei (nu ştim cum să o facem), cât şi în
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cel al „substanţei” (nu prea avem ce oferi). Şi când asta se
înâmplă în familia unui prezbiter este cu atât mai devastator
atât la nivel personal, cât şi la nivel de comunitate.
De aceea niciun efort nu e prea mare, trebuie să ne dăm
toate silinţele pentru cei din casa noastră şi asta înainte de a
ne strădui pentru alţii.
Prezbiterul... „cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?”...
ştiind să-şi cârmuiască bine casa lui. Alături de toate celelalte
calităţi şi chemări (să le zicem aşa), este esenţială în slujirea ca
prezbiter.
Omeneşte vorbind, nimeni nu-ţi va da manşa unui avion
ultramodern de ultimă generaţie, dacă nu ai practică şi ore de
zbor pe avioane mai mici şi nu ai luat examenul pe simulator.
Credincioşia noastră e pusă la treabă într-un cadru mai
mic pentru a se roda, antrena şi a fi viabilă pentru a i se
încredinţa ceva mai amplu şi nu e nevoie să insistăm pe logica
elementară a acestui lucru.
Dar responsabilitatea pe care o avem faţă de familia noastră
„firească” în calitate de soţi şi părinţi este diminuată şi
estompată în trei direcţii:
• de ceea ce credem despre familie
• de auto-liniştirea ce ne-o oferim convingându-ne că „noi
ne-am făcut partea”
• de constatarea că li s-a întâmplat şi altora.

Cu perspectiva acestor „pericole” am vrea să mergem mai
departe:
PREZBITERUL ESTE CHEMAT:
• Să ştie - între tradiţie (religioasă) şi Scriptură
• Sa fie - între fariseim şi autenticitate
• Să facă - între activism (religios) şi slujire (Hristică)

Prezbiterul este chemat să
ştie
Prezbiterul este chemat să ştie ce este familia - Efeseni
5:31,32 - şi nu e o afirmaţie nepotrivită, ci e premisa biruinţei
sau falimentului.

D

in nefericire, creştinii definesc familia inspiraţi de
„Constituţia României” (uniunea liber consimţită
între un bărbat şi o femeie), sau pe baza
înţelepciunii şi moştenirii culturale sau pe baza
experienţelor personale, pe care le acumulăm văzând viaţa de
familie a celor din proximitatea noastră (bunici, părinţi, fraţi,
surori).
E tot mai prezent în limbajul public termenul „familia
tradiţională”. Cred că e total nepotrivit să definim familia în
antiteză cu ceea ce nu este familia, în loc să o definim potrivit
cu gândul Creatorului atunci când a aşezat pe Adam şi Eva în
Eden.
Ce este familia? Când pui această întrebare unui creştin, mai
mult, unui prezbiter, la ce răspuns te aştepţi?

Am alocat acestui punct un spaţiu mai extins pentru că
înţelegerea perspectivei lui Dumnezeu din momentul
instituirii familiei este „o cumpănă a apelor” în viaţa creştină
şi prin rândurile acestea nu pot decât să vă îndemn şi să vă
provoc să o descoperiţi.
Este prea puţin să vorbim despre a ne duce greul vieţii
împreună, despre a ne creşte copiii frumos când suntem
chemaţi să oglindim frumuseţea relaţiilor pline de dragoste,
înţelepciune şi armonie din DUMNEZEIRE rodind Sămânţa
dumnezeiască (Maleahi 2:15) şi nu doar „guri de hrănit”.
Ca bărbaţi, soţi şi părinţi, trebuie să revenim la Cuvânt, iar
dacă familia ”creştină” este ”celula de bază” a Bisericii locale,

Prezbiterul este chemat să
fie
Ce vrea Dumnezeu să fiu în casa mea?

S

criptura ne descoperă la ce suntem chemaţi, trebuie
doar să luăm cunoştinţă şi să ne asumăm lucrurile
acestea. Nu aş insista asupra acestui aspect. Mai
degrabă acceptând realitatea devenirii noastre, a luptei
în care suntem în permanenţă angrenaţi, vreau să insist pe a fi
autentic. Dacă ştiu ce trebuie să fiu, cum trebuie să fiu, dar nu
sunt sunt, dar vreau să arăt că sunt, pun dinamită la temelia
familiei mele, care se va dărâma mai devreme sau mai târziu.
Fariseismul de care dăm dovadă în familie duce la fariseism
în Adunare şi le distruge pe amândouă şi pe noi. Cei mai
vulnerabili sunt copiii noştri care se vor revolta mai devreme
sau mai târziu, iar pierderea lor va fi din vina noastră.
Să practicăm pocăinţa în familie; să recunoaştem când greşim,
să ne cerem iertare, să fim autentici. E foarte greu, suntem
dispuşi să facem orice altceva, dar nu aceste lucruri. Nu există
însă altă cale.

Prezbiterul este chemat să
facă
Prezbiterul este chemat să facă - purtare de grijă
Textul ne dă câteva direcţii în ceea ce priveşte familia
• Să chivernisească - versetul 4
• Să ţină în supunere - versetul  4
• Să cârmuiască - versetul 5
• Să chivernisească

Î

mi place mult acest termen. Este despre a gestiona ce ai,
despre a te descurca cu puţin. Se potriveşte aşa frumos
cu „gestionarea” unei familii. Ni se pare că am avea
rezultate mai bune dacă soţia ar fi altfel, dacă ai noştri
copii nu ar fi cum sunt (ar fi cum sunt copiii fratelui cutare...).

PE CALEA CREDINŢEI

Răspundem noi cu Efeseni 5:31,32, cu accent pe versetul 32?
Necazurile noastre provin din faptul că nu avem perspectiva
lui Dumnezeu asupra familiei. Familia este proiecţia şi
materializarea în umanitate a frumuseţii Dumnezeului Triunic
şi a Bisericii ca unitate între Dumnezeu Fiul, Domnul nostru
Isus Hristos şi comunitatea celor răscumpăraţi. Iar noi avem
datoria să dăm la o parte „praful” incapacităţii noastre de
a vedea aceste realităţi, de a le crede şi de a ne raporta la
ele în viaţa de familie. Dacă nu depun efortul de a căpăta
perspectiva lui Dumnezeu asupra familiei, săvârşesc un păcat
cu urmări grave, atât pentru mine, cât şi pentru ceilalţi.

trebuie să acceptăm o axiomă: nu Biserica trebuie „să se dea”
după familiile ce o alcătuiesc, ci familiile să ni le construim
după modelul Bisericii ca şi entitate spirituală, clădită pe
relaţia dintre Domnul nostru Isus Hristos şi Trupul Lui,
comunitatea celor răscumpăraţi, născuţi din nou.

Dumnezeu ne dă ce trebuie, ce avem nevoie. Suntem chemaţi,
mulţumitori fiind, să „chivernisim”, să gestionăm înţelept, în
aşa fel încât să fim lăudaţi de Stăpânul.
Poate ai puţin în familie, din punct de vedere material, spiritual
chiar, nu spun că nu poate fi aşa, dar credincioşia se vede în
chivernisirea a ceea ce ni s-a dat, nu în tânjirea după altceva.

>>
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SĂ ŢINĂ ÎN SUPUNERE

SĂ OFERIM LIBERTATE

Acest aspect nu vorbeşte despre a stăpâni, ci despre a
canaliza forţele, tendinţele, de a le direcţiona.

„Tată, dă-mi.” Şi tatăl le-a împărţit averea. Evident, există
un timp, în ceea ce-i priveşte pe copiii noştri, când suntem
chemaţi să oferim libertatea alegerilor, oricât de dureroase
ar fi. Dumnezeu, Tatăl nostru, ne oferă libertate, nu ne
constrânge, nu ne şantajează, nu ne ţine captivi, pentru că
ne-a creat după chipul Lui şi oricât de mult suferă pentru noi
şi din cauza noastră, ne respectă libertatea.

Familia e locul în care putem dobândi această frumoasă
şi preţuită calitate pentru un bărbat, în aşa fel încât să o
exercite sănătos şi în adunare.
Nu suntem chemaţi să ţinem în supunere prin forţă fizică
şi psihică, ci prin autoritatea ce ni se recunoaşte şi acceptă.
Cultivă-ţi această abilitate privind la Domnul Isus în relaţia cu
Biserica.
SĂ CÂRMUIASCĂ
Să cârmuieşti înseamnă să dai direcţie, iar pentru asta trebuie
să „ai direcţie”, să ştii mereu unde eşti şi unde trebuie să
ajungi, să cunoşti calea, obstacolele, să-ţi asumi situaţiile şi
să motivezi, să ştii cum să îi direcţionezi pe cei din casa ta
potrivit cu nevoile şi abilităţile lor, nu cu ambiţiile tale.
Trebuie să depunem efort ca să ne calificăm pentru asta, să
vedem cum au procedat alţii, să căutăm sfaturi şi sprijin în
rugăciuni.
Toate acestea nu trebuie să ne ducă la activism religios, ci
la slujire hristică. Scopul nu suntem noi, ci ceilalţi, capătul
drumului nu e pe culme, ci la cruce.

ASEMENEA LUI
PE CALEA CREDINŢEI

(Exemplul Tatălui - Luca 15:11-32)

N

u există alt exemplu mai bun pentru un prezbiter,
în familia lui, decât Tatăl Ceresc şi vrem să vedem
asta în Pilda Fiului risipitor, care e o pildă despre
TATA.

Asemenea Tatălui Ceresc, suntem chemaţi:
• Să construim CADRUL
• să oferim LIBERTATE
• Să întrupăm HARUL
• Să facilităm REABILITAREA
• Să construim CADRUL
Casa Tatălui e casa unde învăţăm să ştim ce e bine şi ce e rău.
Casa Tatălui e un spaţiu în care LEGEA e foarte importantă.
Când fiul risipitor şi-a venit în fire, a exclamat: „Tată, am
păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, şi nu mai sunt vrednic să
mă chem fiul tău...”. Îi erau clare aceste lucruri, pentru că ştia
valorile casei Tatălui.
Aceasta este şi chemarea noastră în familie şi biserică, să
facem cunoscut clar CADRUL, să nu fie dubii în privinţa a ce
e bun şi a ce e rău şi mai ales împotriva cui păcătuim, când ne
răzvrătim.
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Suntem dispuşi ca părinţi şi prezbiteri să urmăm aceeaşi cale
a suferinţei? Oferă cu înţelepciune libertate.
SĂ ÎNTRUPĂM HARUL
Mesajul Evangheliei este că orice ai făcut, oricât de departe
eşti, oricât de murdar eşti, există iertare, har, braţe întinse.
Oricât de mult am greşit, Tata mă aşteaptă.
Preocuparea noastră trebuie să fie aceea de a întipări adânc
şi de nezdruncinat în copiii noştri ideea că oricât de mult ar
greşi, oricât de multă durere ne-ar produce, ii vom aştepta
mereu să se întoarcă acasă şi vom ierta. E revoltător? TATĂL
face asta. Să ne asemănăm LUI.
SĂ FACILITĂM REABILITAREA
„Aduceţi repede...”
E bucuria Tatălui să restaureze, să reabiliteze şi o face cu
atâta gingăşie şi cu atât de mult HAR. Implică efort, cheltuială,
riscuri (inclusiv de a fi judecat de celălalt fiu), dar aşa face
TATĂL. Să ne asemănăm cu El.

F

amilia este micuţa biserică de casă. Comunitatea locală
este suma familiilor creştine. Principiile ce le asigură
funcţionalitatea sunt aceleaşi, evident la scară diferită.

Eşti credincios în familia ta? Eşti credincios în
Adunare?
„Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri,
te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.”
Matei 25:21 

*Temă biblică prezentată în cadrul întâlnirii online a
Consiliiului Naţional, din data de 01.02.2021.

? Paul WILLIAMS

Ilie

Partea a II-a

Omul lui Dumnezeu
în izolare

V. 5 - Ilie cel ascultător

E

l a plecat“ - Aceasta însemna supunere, adică a ascultat de glasul lui Dumnezeu.
„A făcut“ - Aceasta însemna credinţă aplicată, arăta că a crezut ce spusese Dumnezeu. Ascultarea este
credinţa aplicată. Noi trebuie să iubim şi să trăim Scriptura. “Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultători” (Iacov 1:22). Slujitorul Domnului trebuia să se încreadă în Dumnezeu în totalitate.

Dumnezeu i-a spus lui Ilie să se ducă la pârâul Cherit şi să rămână acolo (v.3-4), pentru că El le poruncise corbilor
să îl hrănească „acolo“. Corbii NU l-ar fi hrănit pe Ilie în nici un alt loc, decât la pârâul Cherit, adică locul exact
stabilit de Dumnezeu. El a răsplătit ascultarea lui Ilie aşa cum face cu fiecare act de ascultare faţă de El. Ilie nu doar
a comunicat Cuvântul lui Dumnezeu, ci l-a şi trăit. Chiar şi corbii au ascultat de glasul Lui, şi ceea ce poruncea
Dumnezeu, ei împlineau.
„S-a dus şi s-a aşezat“ - Ascultarea şi smerenia lui. Ilie era un om ascultător şi smerit. Avem nevoie de smerenia în
vieţile noastre creştine (Proverbe 18:12; 1 Petru 5:5-6; Iacov 4:6). Lecţie practică pentru noi este să căutăm să fim
acolo unde ne vrea Dumnezeu, şi să facem voia Lui (Proverbe 3:5-6).
Ilie păşeşte pas cu pas. El şi-a pus inima să facă ce spune Dumnezeu că avea de făcut, şi numai după ce el a făcut
acest pas al credinţei, numai atunci i-a arătat Dumnezeu care avea să fie următorul pas, cu alte cuvinte, PAS CU
PAS! În versetul 5 ascultarea lui Ilie a fost:

2. promptă – Noi putem hotărî să întârziem în ascultare, dar dacă amânăm, atunci suntem neascultători.
Dumnezeu aşteaptă ca noi să ascultăm imediat cum ne vorbeşte.
3. completă – El a acţionat conform Cuvântului Domnului. Dacă luăm şi alegem doar ce ne place nouă să
ascultăm, aceea nu este ascultare. De aceea, când citim Biblia trebuie s-o împlinim în întregime, nu numai
părţile care ne plac.
4. fără întrebări – Ilie ar fi putut să spună: ,,Cum ar putea corbii să mă hrănească? Cum mă vor găsi?“. Dar n-a
pus nici o întrebare, ci în credinţă simplă, el s-a bizuit pe Dumnezeu că va face ce a spus.
Ascultarea ta este activă, promptă, completă şi fără întrebări?

PE CALEA CREDINŢEI

1. activă – Dumnezeu i-a spus să meargă şi el s-a dus. Dacă nu-I răspundem lui Dumnezeu când El ne vorbeşte,
nu suntem ascultători.

V. 6 - Ilie hrănit şi înviorat

C

orbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa, şi pâine şi carne seara“. Cuvântul ebraic pentru „pâine“ („lehem“)
înseamnă hrană în general, care poate include fructe de pomi sau de pădure, nuci, alune, ouă etc. Nu ni se spune de
unde luau hrana, dar a fost hrănit în mod miraculos de corbi, păsări necurate, iar aceştia au fost călăuziţi de Însuşi
Dumnezeu. Ce Dumnezeu minunat cu mână largă avem! Ilie a fost hrănit mai bine decât profeţii avuţi în grijă de
Obadia, căci aceştia aveau parte doar de „pâine şi apă“ (1 Împăraţi 18:4), pe când Ilie avea la dispoziţie şi carne.
Ilie, a fost hrănit mai bine decât Israelul în pustie (Exod 16:8). El avea o dietă echilibrată şi variată („pâine“ şi „carne“)  şi
regulată („dimineaţa şi seara“), în comparaţie cu mana (dată dimineaţa) şi cu prepeliţele (date seara). Ilie avea câte două feluri
de mâncare, fiecare de câte două ori pe zi! Fără să fie amintite legume, fructe sau deserturi. Nu erau mâncăruri de lux, ci
numai cele strict necesare. Care este lecţie practică pentru noi?
>>
>>
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„Dacă avem, deci, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm,
ne va fi de ajuns“ (1 Timotei 6:8), dar oare ne mulţumim cu
atât? Este mare lucru pentru credincios să ajungă să fie mulţumit.
„A fi mulţumiţi“ reprezintă o necesitate pentru credincioşi într-o
societate materialistă şi este o dovadă că suntem plini de Duhul
Sfânt (Efeseni 5:18,20).
El trăia zilele pe rând în dependenţă totală de Dumnezeu. Prin
această manieră neobişnuită de a-Şi hrăni fizic profetul, Dumnezeu
hrănea şi credinţa lui Ilie pentru faptele ulterioare de tărie spirituală.
Acest lucru este menit să fie o mare încurajare pentru fiecare din
noi. „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi“ spune Domnul Isus
Cristos (Luca 12:24). Mâna lui Dumnezeu îi hrăneşte; oare vă va
pierde El pe voi din vedere?!
„Şi bea apă din pârâu“ – În împlinirea scopurilor Sale, Dumnezeu Se
foloseşte atât de cele naturale, cât şi de cele supranaturale. În cazul
lui Ilie, pârâul a fost un mijloc natural de a satisface nevoia de apă a
profetului. Dar pârâul a secat. Aceasta a fost o consecinţă normală a
răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunea lui (Iacov 5:17).

PE CALEA CREDINŢEI

Pe de altă parte, faptul că acei corbi îi furnizau hrana zilnică
(„dimineaţa şi seara“) era un fapt supranatural. Ceea ce făceau ei era
un fapt ieşit din normalitate. Faptul că îl hrăneau pe Ilie era o minune
zilnică. Cu toate acestea, credinţa lui era în Creator (Dumnezeu),
nu în creaturi (corbi), Filipeni 4:19. Dumnezeu nu uită niciodată de
poporul Său! O grijă divină pentru ai Săi (Psalmul 34:9-10).
Partea lui Ilie era să meargă la pârâu să bea din el când îi era sete,
dar când îi era foame nu putea face nimic pentru a-şi asigura hrana,
aşa că Dumnezeu i-o asigura. Găsim aici un principiu important.
Dumnezeu nu va face pentru noi ceea ce putem face noi înşine.
Acelaşi principiu îl vedem şi în Fapte 12, când Petru a fost eliberat
din închisoare. El nu putea să iasă din închisoare prin puterea lui
proprie, era nevoie de un înger ca să-l elibereze. Dar veţi observa că
îngerul nu-l duce direct la uşa Mariei, ci îl lasă să-şi găsească singur
drumul într-acolo. Acest principiu are multe lecţii practice pentru
noi!

V. 7 — Ilie pus la încercare

D

ar după câtăva vreme (zile)“ – Literal „Şi s-a întâmplat
că la sfârşitul zilelor“. Cât de mult a stat Ilie lângă pârâul
Cherit, nu ştim. Oriunde apare în Biblie acest termen „şi
s-a întâmplat că“, este întotdeauna în relaţie cu omul, şi
se referă la ceva ce are loc fără proiecţia lui. Trebuia să se producă
o schimbare în situaţia lui Ilie. Dumnezeu întotdeauna asigură dar
El Îşi diversifică grija. Când o sursă de provizie se termină, asta nu
înseamnă că Dumnezeu ne-a uitat, ci totul este în planul Lui.
Ilie se găsea în locul potrivit, la locul hotărât de Dumnezeu
(„acolo”), fusese ascultător de cuvântul Domnului, şi cu toate
acestea „pârâul a secat”!
„Pârâtul a secat, căci nu căzuse ploaie în ţară“ – „Pârâul a secat“, dar
resursele lui Dumnezeu n-au secat! De ce oare n-a adus Dumnezeu
apa în chip miraculos, aşa cum a făcut cu mâncarea prin corbii, păsări
necurate? El ar fi putut scoate apă şi din stâncă, aşa cum a făcut
pentru Israel (Exod 17:6-7). Domnul nu depinde doar pe o metodă
anume, ci are o multitudine de căi prin care Îşi atinge scopul.
Dumnezeu care „a secat înaintea voastră apele Iordanului până
ce aţi trecut“ (Iosua 4:23), şi care va face să sece marele Eufrat
la sfârşitul Necazului cel mare (Apocalipsa 16:12), este acelaşi
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Dumnezeu care a făcut să sece pârâul Cherit. Profetul n-a făcut
nici o mişcare până nu a primit alte instrucţiuni de la Domnul ca să
procedeze în consecinţă. La fel a făcut şi Israel în pustie (Numeri
9:18-22). Lecţia este că, atunci când este clar că Dumnezeu ne-a pus
acolo unde suntem, trebuie „să rămânem“ acolo chiar dacă trebuie
să înfruntăm greutăţi şi situaţii dificile.
Fiind un om al credinţei, Ilie a putut să vieţuiască lângă pârâul care
seca. Acum datele problemei lui Ilie se schimbaseră, dar Dumnezeu
avea un plan  pentru ocrotirea profetului.Venise momentul
încercării, pentru că „pârâul a secat“. Ilie începea să simtă rezultatele
propriei sale rugăciuni (Iacov 5:17) şi trecea prin ceea ce trecea
şi poporul Israel şi acum putea spune ca Ezechiel: ,,am stat unde a
stat poporul“ (Ezechiel 3:15). Iar în faţă îi stătea o nouă încercare a
credinţei, deoarece credinţa trebuie încercată şi extinsă. Dumnezeu
îngăduie să ne sece pârâul pentru a ne învăţa să ne încredem în El,
nu în darurile Lui. Profetul trebuia încercat ca să se arate dacă se
încredea în pârâul Cherit, sau în Dumnezeul cel viu care controla
Cheritul.
Profetul trebuia să înveţe să se încreadă mai degrabă în Dumnezeu,
decât în darurile pe care le dădea El. Faptul că Dătătorul este mai
mare decât darurile Lui este cea mai importantă lecţie de la „pârâul
care a secat“. Dumnezeu îl învăţa să-şi mute ochii de la pârâul care
nu mai dădea randament, către Dumnezeu care nu dezamăgeşte
niciodată.
Dumnezeu Îşi pregătea slujitorul pentru slujba de mai târziu. Când
stăm acolo unde ne vrea El şi facem aşa cum ne călăuzeşte El,
atunci El ne va susţine. Trebuie să învăţăm să stăm acolo unde ne
pune Dumnezeu până când ne mută El. El şedea şi privea la pârâu,
dar putea să se scoale şi să treacă dealul înspre râu. Însă ştia că nu
acela era locul corect, pentru că Dumnezeu nu acolo îi spusese
să se ducă. Necredinţa se uită la împrejurări uitând de puterea lui
Dumnezeu. În schimb credinţa priveşte la împrejurări prin filtrul lui
Dumnezeu. Când credinţa priveşte la Dumnezeu şi nu la împrejurări,
atunci împrejurările sunt văzute în proporţia corectă. Nu vom greşi
niciodată dacă vom aştepta instrucţiunile lui Dumnezeu.
Trebuie să rămânem acolo unde ne-a pus Dumnezeu până când ne
spune El să ne mutăm. „Isus i-a zis lui Filip: «De unde vom cumpăra
pâini ca să mănânce oamenii aceştia?». Spunea lucrul acesta ca să-l
încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă“ (Ioan 6:5-6). În acelaşi
fel, Dumnezeu ştia şi ce avea să facă cu profetul Său, şi toate erau
numai pentru binele lui spiritual. La fel şi pentru noi în anul 2021.
Ce lecţii importante şi practice le învăţăm de la Ilie, omul lui
Dumnezeu în izolare, pe care putem să le aplicăm în vieţile
noastre. 

Piedici în calea uitării...
fotografii din istoria trecută
„De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe
care le suferiţi.” - 2 Tesaloniceni 1:4
În istoria lor, Creştinii după Evanghelie au cunoscut şi perioade de persecuţie şi suferinţă pentru vestirea Evangheliei
Domnului Isus Cristos. În perioada interbelică, înainte de legalizare, credincioşii erau arestaţi şi purtaţi dintr-un post de
jandarmi în altul, bătuţi şi ameninţaţi, cu adunările deseori închise şi suferind pentru credinţa în Domnul Isus.
Vă prezentăm două mărturii fotografice din vremea când pentru credinţa în Domnul Isus se plătea un preţ:

Foto 1 – Lucrători arestaţi
pentru Evanghelie
(Râşnov, 1933)
Recunoaştem pe fraţii Dumitru
Zamfir (Braşov), Ilie Georgescu
(Braşov) şi Ioan Severa (Sibiu).

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Foto 2 – Credincioşi arestaţi
pentru Evanghelie

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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CU DOMNUL, PĂRĂSIND CIMITIRUL...

Spuneţi-mi, unde e Rabuni,
Că nu mai este în mormânt,
Şi cum mai pot să creadă unii,
Pe tatăl veşnic al minciunii,
C-ar fi şi astăzi in pământ ?

Nici fapte bune, nici morale,
Dar nici Abana sau Parparul,
Cu haine vechi şi forme goale,
Sau cu strădanii personale,
Nu pot să-nlocuiască harul !

Cum se putea ca Domnul Vieţii,
Să fie tot în cimitir,
Şi in răcoarea dimineţii,
Când se ridică vălul ceţii,
De ce să mai aduceţi mir?

Veniţi la Cel ce este viu,
Şi-n Înviere dă iertare,
Căci Tatăl ni L-a dat ca Fiu,
Să ne arate prin pustiu,
O oază plină de izvoare !

Acesta nu e Grădinarul,
Ci este Cel ce-a fost străpuns,
Care-a băut întreg paharul,
S-aducă la lumină harul,
Pe care l-am crezut ascuns !

In lumea asta de dureri,
Mormântul gol e garanţie,
Că Fiul vrea să-ţi ia poveri,
Şi-n viaţa veşnică să speri,
Aşa cum mi-a permis şi mie...

Da, întrebaţi-o pe Maria,
Ce glas din zori şi ce cuvinte,
Ii toarnă-n suflet bucuria,
Că alta-i este datoria,
Decât să umble la morminte !

El este Tată de orfani,
De văduve şi de sărmani,
Şi , din locaşul Lui cel sfânt,
Priveşte Domnul spre pământ,
Şi dă speranţe peste ani !

Şi Petru poate să vă spună,
Văzând mormântul că e gol,
Că a-nţeles o Veste Bună,
Ce peste veacuri mai răsună,
C-a fost trimis din cer un Sol!

Şi-apoi, în camera de sus,
Ne spune iarăşi - „PACE VOUĂ!”
Stiind că-n jertfă ne-a adus,
Când ziua merge spre apus,
Un Răsărit scăldat în rouă!

E Solul Păcii ce-ţi aduce,
Făgăduinţele de veci,
Şi, invitându-te la Cruce,
Spre slavă, sigur, te conduce,
Când in spre jertfa Lui te-apleci!

