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Sunt (şi) creştinii după Evanghelie botezaţi cu Duhul Sfânt?  
Sau sunt pecetluiţi, dar nebotezaţi cu Duhul? (II)*

Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi 
fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit... (Efeseni 1:13)

u	siguranţă	că	pentru	mulţi	dintre	cititorii	
revistei	„Calea Credinţei”,	titlul	acestui	articol	
îi	va	îndemna	să	răspundă	imediat	DA	la	
prima	întrebare	şi	NU	la	a	doua.	Şi	aceasta	cu	
toată	convingerea!	În	acelaşi	timp,	nu	puţini	
creştini	după	Evanghelie	intră	în	discuţii	cu	
alţi	credincioşi	care	susţin	o	altă	învăţătură	şi	

anume	că	doar	aceia	care	au	experimentat	un	anumit	semn	
vizibil	au	botezul	cu	Duhul	Sfânt.	Aceştia	afirmă	că	dacă	nu	
ai	experimentat	vorbirea	în	limbi,	atunci	nu	ai	fost	botezat	
cu	Duhul	–	este	o	concluzie	logică	şi	imediat	oferită	de	unii	
credincioşi!	Astfel,	experienţa	este	pusă	deasupra	Cuvântului!	

Ce	poate	fi	mai	înşelător	decât	să	îţi	analizezi	viaţa	
duhovnicească	pe	baza	sentimentelor?	A	îţi	analiza	viaţa	
de	credinţă	prin	intensitatea	unor	sentimente	care	îşi	au	
sursa	în	evenimente	exterioare	cu	aspect	spiritual,	deşi	este	
puternic	promovată	astăzi,	nu	reprezintă	un	mod	biblic	de	

a	te	încredinţa	pe	tine,	sau	pe	alţii,	că	eşti	locuit	sau	plin	de	
Duhul	Sfânt!	Vorbeşti	în	limbi,	frate,	soră	-	ai	Duhul	Sfânt!	Nu	
vorbeşti,	nu	ai	Duhul!

Şi	cine	nu	are	Duhul,	nu	este	al	lui	Hristos!	Şi	dacă	nu	eşti	al	
lui	Hristos,	nu	eşti	iertat	şi	împăcat	cu	Dumnezeu!

Ce	trebuie	să	facem	atunci	când	suntem	provocaţi	să	
răspundem	unor	întrebări	legate	de	locuirea	şi	umplerea	cu	
Duhul	Sfânt!

Ca	întotdeauna,	trebuie	să	ne	întoarcem	la	Scriptură	şi	să	
lăsăm	pe	Duhul	Sfânt	să	ne	deschidă	inima	către	Cuvânt!

În	textul	din	Efeseni,	citat	mai	sus,	apostolul	Pavel	ne	arată	
că	primirea	Duhului	Sfânt	este	o	experienţă	simultană	
cu	începutul	credinţei:	nu	putem	crede	fără	o	lucrare	de	
pregătire	a	inimilor	noastre	de	către	Duhul	Sfânt	şi	nu	
putem	continua	să	avem	o	viaţă	de	credinţă	fără	susţinerea	
şi	călăuzirea	permanentă	pe	care	Duhul	lui	Dumnezeu	o	
face	pentru	fiecare	dintre	aceia	pe	care	El	îi	naşte	din	nou.	
Toate	timpurile	verbale	avute	în	vedere	de	Pavel	sunt	la	
trecut:	aţi	auzit,	aţi	crezut,	aţi	fost	pecetluiţi	(sigilaţi)	cu	
Duhul	Sfânt,	care	fusese	făgăduit.	Pecetluirea	este	o	imagine	
folosită	pentru	a	indica	cui	aparţin	credincioşii.	Pecetluirea	cu	
Duhul	înseamnă	că	nu	mai	suntem	ai	noştri,	ci	aparţinem	lui	
Dumnezeu!

În	acest	sens,	credem	din	toată	inima,	pe	baza	Scripturii,	şi	
nu	a	emoţiilor	sau	experienţelor,	că	şi	noi,	creştinii	după	
Evanghelie,	avem	Duhul	Sfânt	încă	de	la	convertire.	El	ne	
locuieşte,	ne	călăuzeşte,	dar	Îl	şi	putem	întrista!
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„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost 
pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.”	–	Efeseni	4:30	

Primii	creştini,	fie	că	erau	evrei,	prozeliţi	sau	dintre	
neamuri,	şi-au	zidit	credinţa	şi	identitatea	lor	
religioasă	în	concordanţă	cu	Persoana	şi	lucrarea	
Domnului	Isus!	Totodată,	ei	au	transmis,	către	

generaţia	de	după	ei,	fundamentele	credinţei	şi	practicii	
Cuvântului	în	concordanţă	cu	ceea	ce	apostolii	şi	prorocii	
le-au	transmis	prin	viu	grai,	despre	Domnul	Isus:	„Ce era de la 
început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce 
am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii... aceea 
vă vestim şi vouă...”	(1	Ioan	1:1:1,	3).

Centralitatea	a	fost,	este	şi	va	fi,	pentru	orice	creştin,	Domnul	
Isus!	„Noi predicăm pe Hristos cel răstignit”	(1	Corinteni	1:23).	
De	aceea,	primii	creştini	au	răspândit	credinţa	în	Unicul	Fiu	
al	lui	Dumnezeu,	Isus	Hristos,	care	a	venit	în	lume,	ca	orice	
fiinţă	umană,	prin	naştere,	dar	din	fecioară	şi	fără	păcat,	a	
murit	ca	să	mântuiască	pe	păcătoşi,	a	înviat	în	trup,	în	care	S-a	
înălţat	la	Cer	şi	a	trimis	Duhul	Sfânt	ca	să	locuiască	în	urmaşii	
Săi	până	când	El,	ca	un	Mire,	se	va	întoarce	pentru	Mireasa	Sa,	
Biserica.

Pe	acest	Hristos	Îl	glorificăm	noi,	creştinii	după	Evanghelie,	
Lui	ne	închinăm.	El	este	Marele	Preot,	care,	cu	milă	faţă	de	
noi,	mijloceşte	către	Dumnezeu.	Dar	tot	prin	credinţa	în	
El,	aici	pe	pământ,	dar	fără	rugăciuni	stăruitoare,	am	primit	
Duhul	Sfânt,	adică	am	fost	botezaţi	cu	acelaşi	Duh	care	a	
venit	în	lume	să	locuiască	permanent	în	urmaşii	Domnului	
Isus,	începând	cu	sărbătoarea	numită	a	Cincizecimii	sau	
Coborârea	Duhului	Sfânt.	Pe	Domnul	Isus	Îl	lăudăm,	în	
numele	Lui	ne	rugăm,	pe	El	Îl	predicăm,	deoarece	El	ne-a	
mântuit:	„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer 
niciun al Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 
(Faptele	Apostolilor	4:12).

Există	lucrări	pe	care	Duhul	le	face	înainte	de	naşterea	
din	nou	şi	sunt	lucrări	pe	care	El	le	face	după	aceasta.	
Domnul	Isus,	în	descoperirea	făcută	ucenicilor	Săi	cu	
privire	la	lucrarea	Duhului,	ne	învaţă	că	El	„va dovedi 

lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 
În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte 
neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; 
în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este 
judecat”	(Ioan	16:8-11).	Duhul	atrage	pe	oameni	la	Domnul	
Isus,	deoarece	Duhul	este	Acela	care,	prin	punerea	în	relaţie	
a	omului	cu	Mântuitorul,	Îl	înalţă	pe	Domnul	Isus.	Întotdeauna	
intenţia	esenţială	a	Duhului	este	să	Îl	glorifice	pe	Tatăl	şi	pe	
Fiul,	nu	pe	Sine.	

Împreună	cu	o	bună	parte	a	creştinătăţii,	noi	înţelegem	că	
şi	Domnul	Isus	trimite	pe	Duhul,	la	fel	ca	şi	Tatăl,	de	la	care	
Duhul purcede.	Domnul	Isus	a	răspuns	unei	neînţelegeri	cu	
privire	la	această	relaţie:	„vă spun adevărul: vă este de folos 
să Mă duc; pentru că, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va 
veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite”	(Ioan	16:7).	Este	
imposibil	deci	să	afirmi	că	Îl	ai	pe	Domnul	Isus	în	inimă,	că	

eşti	iertat	de	păcate	şi	eşti	mântuit	prin	El,	fără	ca,	în	acelaşi	
timp,	în	inima	ta	să	fie	şi	Duhul	Sfânt.	Toţi	aceia	care	au	crezut,	
au	primit	simultan	pe	Domnul	Isus	şi	pe	Duhul	Sfânt.

Există	două	texte	ale	Scripturii	la	care	va	trebui	să	ne	oprim	
pentru	a	evalua	această	înţelegere	a	simultaneităţii	secvenţei	
„lucrarea	Duhului	înainte	de	convertire	-	naşterea	din	nou	-	
credinţa	-	pecetluirea	cu	Duhul”.	Astfel,	în	Faptele	Apostolilor	
cap.	2	vers.	38	(traducerea	Dumitru	Cornilescu),	în	cadrul	
predicii	lui	Petru,	găsim	scrise	următoarele	cuvinte:	„apoi veţi 
primi darul Duhului Sfânt”.	Trebuie	să	ne	întrebăm	la	ce	anume	
se	referă	Petru,	care	este	înţelegerea	corectă	a	cuvântului	
„apoi”:	apoi	când?	Cuvântul	indică	o	succesiune	de	timp:	întâi	
se	întâmplă	ceva,	iar	mai	târziu,	după	o	perioadă	de	timp	(o	
zi,	o	lună,	un	an)	altceva?	Interesant	este	faptul	că,	în	textele	
mai	vechi	se	regăseşte	următoarea	expresie:	„pocăiţi-vă...	
fiţi	botezaţi...	şi	veţi	primi	darul	Sfântului	Duh”,	nu	cuvântul	
apoi,	ci	cuvântul	şi.	Dacă	vrem	să	rămânem	cu	mintea	şi	inima	
deschisă	şi	cercetând	alte	traduceri,	cuvântul	APOI	nu	îşi	are	
rost!	Este,	dar,	o	completare	ulterioară	a	unora	care	copiau	
manuscrisele.

Aceste	cuvinte	ale	apostolului	Petru	sunt	adresate	
celor	prezenţi	care	cu	siguranţă	erau	evrei	sau	
prozeliţi,	dar	care	nu	erau	dintre	ucenicii	Domnului.	
Pe	aceştia	apostolul	îi	asigură	că	şi	ei	vor	primi	

Duhul.	Dar	nu	numai	ei,	promisiunea	este	şi	pentru	viitor.	Toţi	
aceia	care	vor	fi	chemaţi	de	Dumnezeu	la	mântuire,	în	orice	
generaţie,	indiferent	de	distanţa	în	timp	faţă	de	Cincizecime,	
vor	primi	Duhul,	vor	fi	botezaţi	cu	Duhul	Sfânt	ca	la	început.	
A	fost	un	început	unic,	cu	semne	exterioare,	pentru	a	fi	o	
confirmare	a	prezenţei	lui	Dumnezeu	acolo,	spre	glorificarea	
Domnului	Isus.	Nu	Duhul	Sfânt	a	fost	glorificat	prin	cuvântul	
lui	Petru!

Noi	astăzi,	după	ce	am	primit	darul	credinţei	şi	al	pocăinţei,	
trebuie	să	ne	rugăm	stăruitor	pentru	a	primi	Duhul	Sfânt?!	
Nicidecum,	toate	sunt	prin	har!	Darul	pocăinţei,	darul	
credinţei,	darul	Duhului	Sfânt!

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine 
de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se 
laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în 
Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu 
mai dinainte ca să umblăm în ele.”	–	Efeseni	2:8-10

În	esenţă,	apostolul	Petru	afirmă,	în	contextul	evreiesc,	al	
Ierusalimului	contemporan	cu	Domnul	Isus,	că	în	urma	
pocăinţei	(a	regretului	respingerii	anterioare	a	Domnului	
Isus)	şi	a	credinţei	în	lucrarea	Lui	mântuitoare	de	la	cruce,	se	
primeşte	Duhul	Sfânt.	Desigur	că	putem	să	punem	întrebarea	
când	au	primit,	cei	aproape	3000	de	credincioşi,	Duhul	-	
imediat	sau	după	rugăciuni	stăruitoare?	Oare	a	fost	necesară	
o	altă	experienţă,	ulterioară	experienţei	mântuirii,	care	să	facă	
dovada	primirii	Duhului	în	viaţa	lor?	

În	acest	pasaj	nu	se	spune	nimic	despre	faptul	că	va	urma	un	
timp	nedefinit,	după	care	în	urma	unor	rugăciuni	stăruitoare	
se	va	primi	Duhul	Sfânt!	
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Nu	este	precizată	nicio	perioadă	de	timp,	deoarece	dacă	ar	fi	fost	
aşa,	cu	siguranţă	apostolul	Petru	ar	fi	spus-o	foarte	clar!	Nu	acum,	
mai	târziu!

„Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru 
toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema 
Domnul Dumnezeul nostru.”	–	Faptele	apostolilor	2:39

„Îi	va	chema	Domnul”	–	făgăduinţa	este	în	urma	pocăinţei,	credinţei,	
chemării	Domnului!	„Veţi	primi	darul	Duhului	Sfânt”	este	chemarea	
Domnului,	nu	rezultatul	rugăciunilor	oamenilor!

Dacă	ar	fi	prin	eforturi	personale,	atunci	de	ce	chiar	mulţi	
dintre	aceia	care	vestesc	despre	semnele	exterioare	primirii	
Duhului	Sfânt	nu	au	experimentat	acele	semne?	Apostolul	
Petru	nu	leagă	darul	lui	Dumnezeu	de	dorinţa	omului,	ci	

de	inima	Lui	de	Dumnezeu!	Sunt	convins	că	apostolul	Petru,	ca	şi	ceilalţi	
apostoli	nu	au	gândit	pocăinţa	fără	intervenţia	Duhului.

Omul	cel	vechi	nu	devine	o	nouă	făptură	în	Hristos	fără	„duhul	lui	Hristos”!	
Omul	firesc	nu	devine	duhovnicesc	din	propria	dorinţă,	fără	intervenţia	Duhului!

„Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în 
adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.”	–	Romani	8:9

Noi	credem	că	roadele	prezenţei	Duhului	în	vieţile	celor	care	au	crezut	sunt	relatate	în	
textul	imediat	următor:	„ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea 
pâinii şi în rugăciuni”	(Faptele	Apostolilor	2:42).	Acestea	sunt	evidenţele	vieţii	lor	spirituale:	cum	
ar	fi	putut	să	stăruiască	în	cele	patru	aspecte	menţionate,	dacă	nu	ar	fi	avut	în	ei	pe	Duhul	Sfânt?	
Au	aşteptat	ei?	S-au	rugat	ca	să	vină	Duhul?	Nicidecum.	Ei	au	evidenţiat	primirea	Duhului	prin	
faptul	că	s-au	POCĂIT,	au	CREZUT	în	Domnul	Isus	şi	au	stăruit,	au	perseverat	în	viaţa	spirituală,	nu	
pentru	primirea	Duhului	Sfânt!

Cel	de-al	doilea	text	la	care	ne	vom	opri	este	din	Evanghelia	după	Luca	cap.	11	vers.	
13:	„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult 
Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”.	Acesta	este	singurul	text	din	
Scriptură	în	care	se	presupune	că	Duhul	este	dat	ca	urmare	a	rugăciunilor	ucenicilor.	În	

nicio	altă	parte	a	Bibliei	nu	suntem	învăţaţi	că	Dumnezeu,	ca	răspuns	la	rugăciune,	dă	Duhul	Sfânt.	
Este	un	text	unic,	pe	care	suntem	chemaţi	să	îl	înţelegem.	Putem	observa	că,	într-un	text	similar,	
din	Evanghelia	după	Matei,	găsim	o	formulare	puţin	diferită:	„deci, 
dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât 
mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I 
le cer!”	(Matei	7:11).	Dacă	ne-ar	fi	permis	să	punem	totuşi	aceste	
două	texte	împreună,	am	putea	observa	că	în	Matei,	accentul	este	
pus	pe	binecuvântările	primite,	în	timp	ce	în	Luca	accentul	este	
pe	SURSA	DIVINĂ	a	acestor	binecuvântări.	Paralelismul	poate	
conduce	la	metonimie1,	adică	posesorul	este	definit	prin	lucrurile	
posedate,	pe	care	le	oferă	şi	altora.	Cu	alte	cuvinte,	Duhul	Sfânt	
din	Luca	este	numit	în	Matei	locul	binecuvântărilor	divine,	sau	
nu	există	binecuvântări	ale	lui	Dumnezeu	pe	care	El	să	ni	le	dea	
în	afara	Duhului	Sfânt.	Dacă	acesta	este	înţelesul	acestor	două	
texte,	atunci	putem	concluziona	că	nu	este	posibilă	mântuirea	
sau	naşterea	din	nou	sau	continuarea	vieţii	de	credinţă	fără	ca	
prezenţa	şi	puterea	Duhului	Sfânt	să	nu	fie	active	în	întregimea	lor	
pentru	şi	în	cel	credincios.		

1METONIMÍE, metonimii, s. f. Figură de stil care constă în inversiunea voluntară 
a categoriilor logice ale întregului prin parte, ale părţii prin întreg, ale cauzei prin 
efect, ale efectului prin cauză, ale abstractului prin concret, ale posesorului prin 
lucrul posedat etc. – Din fr. métonymie.
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Cum trebuie înţeles „darul” 
Duhului Sfânt?

Î
n	concordanţă	cu	Fapte	2:38,	oamenii	care	au	crezut	
mesajul	lui	Dumnezeu	prin	Petru,	au	primit	promisul	„dar	
al	Duhului	Sfânt”!	Evenimentul	Coborârii	Duhului	Sfânt	a	
fost	unic	şi	este	irepetabil!	Ce	trist,	cum	se	cântă	astăzi	cu	

multă	pasiune	în	unele	Adunări:	„Doamne,	mai	vrem	Rusalii”.	
Autorul	versurilor	este	străin	de	Scriptură,	din	păcate.	A	
fost	o	singură	Coborâre	a	Duhului,	dar	botezul	cu	Duhul	
s-a	petrecut	şi	se	petrece	cu	orice	om	care,	cu	pocăinţă	şi	
credinţă,	s-a	întors	la	Dumnezeu,	atunci,	acum	şi	până	la	(re)
venirea	Domnului	Isus	pentru	Biserica	Sa.

Acei	ascultători	ai	mesajului	Evangheliei	din	ziua	Cincizecimii	
nu	au	primit	„un	dar”	dat	de	Duhul	Sfânt!	Chiar	dacă,	strict	
gramatical,	spun	unii	specialişti	în	limba	greacă,	poate	fi	şi	una	
şi	alta.	Expresia	„darul	Duhului	Sfânt”,	cât	şi	toate	celelalte	
referinţe	biblice	exprimă	clar	„locuirea”	credinciosului	
de	către	Duhul	Sfânt,	prin	care	se	pot	aduce	„rodiri	
duhovniceşti”	şi	fără	de	care	nimeni	„nu	este	în	Hristos”!

Cu	alte	cuvinte,	darul	Duhului	Sfânt	este	dăruirea	Însuşi	a	
Duhului	în	credincios!

Ce	argumente	biblice	pot	fi	aduse,	prin	Cuvânt,	nicidecum	
prin	experienţe?	Duhul	Sfânt	Însuşi	mărturiseşte	împreună	cu	
duhul	nostru.	Apostolul	Pavel	declară	că	Duhul	Sfânt	şi	duhul	
omului	aduc	o	duală	(împreună)	mărturie	că	suntem	copii	ai	
lui	Dumnezeu	(Rom.	8:9,	11,	16,	26,	27).

În	1	Corinteni	6:19	este	scris	extrem	de	clar	că	suntem	
locuiţi	de	Duhul	Sfânt,	şi	că	nu	mai	suntem	ai	noştri!

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte 
în voi şi pe care Laţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi 
ai voştri?”	–	1	Corinteni	6:19

Locuirea	credinciosului	de	către	Duhul	Sfânt,	printre	multe	
altele,	înseamnă	că	El,	Duhul,	nu	poate	fi	controlat,	direcţionat,	
influenţat,	motivat	de	către	credincios!	Deşi	multora	le	
surâde	ideea,	iar	alţii	chiar	doresc	să	arate	cât	de	„spirituali”	
sunt	prin	faptul	că	ei	cred	că	domină	lucrarea	Duhului	din	ei.

Un	exemplu	extrem	de	practic	în	acest	sens	este	Simon	
magul.	Tot	ceea	ce	făcea	el	avea	drept	consecinţă	slăvirea	
lui	personală.	Dar	atunci	când	a	văzut	o	parte	din	lucrarea	
Duhului,	a	sesizat	că	s-a	ivit	o	nouă	posibilitate	de	a	se	
glorifica	pe	el	însuşi	în	ochii	mulţimii.	În	fond,	o	idolatrie	
centrată	pe	el	însuşi,	el	devenea	propriul	lui	idol.	

Toţi	oamenii	au	o	puternică	dorinţă	de	a	fi	în	controlul	cât	
mai	multor	lucruri	şi	evenimente	din	viaţa	lor.	Dar	extrem	
de	grav	este	atunci	când,	ca	şi	credincios,	vei	încerca	să	
manipulezi	puterea	lui	Dumnezeu	în	folos	propriu.

Dumnezeu	trimite	darul	Duhului	Sfânt	doar	acelor	care	îi	
sunt	supuşi	şi	ascultători.	Aşa	cum	noi	dorim	să	„dăruim”	
pâine	copiilor	noştri,	cu	cât	mai	mult	Dumnezeu	doreşte	să	

ne	dea	Duhul.	Dar	condiţionat	de	ce	gânduri	avem	în	inimă	
cu	privire	la	predarea	noastră	în	slujirea	lui	Dumnezeu,	sau	
cât	de	mult	ne	dorim	să	fim	doar	slujitori	ai	Domnului,	prin	
mărturia	despre	Domnul	Isus,	spre	mântuirea	multor	oameni.	
Atenţie,	Dumnezeu	ne	cunoaşte	inima,	ne	ştie	dorinţele,	
chiar	şi	pe	cele	rele,	mai	ascunse.	Luptând	cu	noi	înşine	şi	cu	
dorinţele	noastre	fireşti,	nu	avem	altă	soluţie,	dacă	vrem	să	
rămânem	credincioşi,	decât	să	ne	smerim	până	în	adâncul	
fiinţei	noastre.

Observăm	că	între	cei	din	vremea	noastră,	sunt	înălţate	
semnele	şi	minunile,	ca	evidenţe	ale	prezenţei	Duhului,	dar	
să	nu	uităm	că,	în	Scriptură,	numărul	acelora	care	făceau	
astfel	de	semne	şi	minuni,	era	restrâns	în	Noul	Testament,	la	
apostoli	şi	la	unii	dintre	diaconi.	„Prin apostoli se făceau multe 
minuni şi semne”	(Faptele	Apostolilor	2:43,	cap	7	şi	8).

În	harul	Său,	Dumnezeu	ne-a	oferit	o	mare	favoare,	şi	anume	
prezenţa	Duhului	Sfânt	în	noi.	În	acelaşi	timp,	prezenţa	
permanentă	a	Duhului	în	credincios	înseamnă	şi	o	siguranţă,	
o	finalitate	a	lucrării	Lui	de	locuire	în	noi.	Să	nu	confundăm	
botezul	cu	Duhul	Sfânt,	care	este	situat	la	începutul	vieţii	
noastre	de	credinţă,	şi	este	simultan	cu	naşterea	din	nou,	
cu	ceea	ce	este	umplerea,	sau	plinătatea	Duhului.	Acestea	
sunt	alte	aspecte	ale	lucrării	Sale	în	cel	credincios.	Desigur	
că	există	o	dinamică	a	vieţii	spirituale	şi	dacă	botezul	cu	
Duhul	Sfânt	este	situat	la	începutul	vieţii	noastre	de	credinţă,	
suntem	chemaţi	apoi	ca	să	avansăm,	dar	să	nu	uităm	că	
nu	putem	face	nici	măcăr	un	pas	fără	ca	El	să	ne	inspire:	
„De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi 
să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou 
temelia pocăinţei de faptele moarte, şi a credinţei în Dumnezeu, 
învăţătura despre botezuri, despre punerea mânilor, despre 
învierea morţilor şi despre judecata veşnică. Şi vom face lucrul 
acesta dacă va voi Dumnezeu”	(Evrei	6:1-	3).	

Iubiţi	cititori	şi	membri	ai	Bisericii	Creştine	după	Evanghelie	din	România,	Scriptura	ne	arată	clar	că,	la	
naşterea	noastră	din	nou,	suntem	botezaţi	de	acelaşi	Duh	
Sfânt,	la	fel	ca	şi	primii	creştini!	Avem	parte	de	aceeaşi	

călăuzire	şi	mângâiere	ca	şi	ei.	În	acelaşi	timp,	avem	aceleaşi	
responsabilităţi	ca	şi	ale	lor:	mărturisirea	Domnului	Isus	
Hristos	şi	trăirea	vieţii	de	credinţă.

Să	nu	ne	îndoim	că	noi,	ca	şi	credincioşi,	suntem	pecetluiţi	cu	
Duhul	Sfânt	(Efeseni	1:13;	4:30),	deoarece	Însuşi	Duhul	Sfânt	
este	pecetea	(2	Corinteni	1:22).	Scriptura	nu	vorbeşte	despre	
o	„binecuvântare	ulterioară”	dată	credinciosului	-	numită	
botezul	cu	Duhul	Sfânt	-	şi	confirmată	de	un	semn	anume.	
Scriptura	spune	clar	că	toţi	cei	credincioşi,	prin	Domnul	Isus	
Hristos,	sunt	fii	ai	lui	Dumnezeu	(Galateni	3:26):	„Şi pentru că 
sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care 
strigă: «Ava» adică: «Tată!» Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă 
eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.”	(Galateni	4:6,7).	

 Virgil ACHIHAI

*Articolul	a	fost	publicat	iniţial	în	numărul	414	iulie-august	2017	al	revistei	
Calea	Credinţei.	Articolul	de	faţă	este	o	formă	modificată	şi	actualizată.
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 David CIUCUR

DE PE MUNTELE FERICIRILOR,  
ÎN VALEA MĂRII GALILEEI

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

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor” (Mat. 5:3)

Privind	în	urmă,	la	călătoria	începută	pe	Muntele	
Golgota,	la	Cruce,	precum	şi	la	botezul	în	râul	Iordan,	
s-ar	putea	spune	că	Dumnezeu	a	îngăduit	prea	
repede	„pustia”	ispitirii	în	viaţa	creştinului,	acolo	

unde	diavolul	şi	îngerii	lui	s-au	ridicat	cu	înverşunare,	căutând	
să-l	abată	din	drumul	său,	de	pe	urmele	Domnului	Isus.	Dar	
Dumnezeu	nu	ne	lasă	singuri	niciodată.	Atunci	când	am	crezut	
în	Domnul	Isus,	am	primit	Duhul	Sfânt,	Duh	de	putere,	Duh	
de	mângâiere	şi	Duh	de	cunoştinţă.	Am	învăţat	să	răspundem	
diavolului,	aşa	cum	i-a	răspuns	şi	Domnul	Isus:	„este	scris”	şi	
„înapoia	mea,	satano”!

Reuşind	străbaterea	pustiei	Iudeii,	scăpând	cu	bine	de	şerpii	
veninoşi	ai	ei,	pe	care-i	lăsăm	în	pustia	lor,	urmăm	cale	
Domnului	Isus,	pe	drumul	care	merge	spre	un	munte,	numit	
Muntele	Fericirilor.

Muntele	pe	care	urcăm	este	un	munte	plin	de	verdeaţă,	de	
arbori	frumoşi,	de	iarbă	verde,	ca	o	imensă	grădină.	Este	locul	
unde	Mântuitorul	va	ţine	cea	mai	lungă	predică	a	Sa	şi	cea	
mai	bogată	în	învăţături.

Natura,	pe	care	tot	El	a	creat-o,	îi	va	sluji	ca	fundament	şi	
va	fi	şi	martora	minunatelor	învăţături	aduse	de	la	Tatăl.	În	
Scripturi,	de	multe	ori	Dumnezeu	ia	martori	munţii,	apele,	
cerul	şi	pământul,	pentru	a	întări	spusele	Sale.

Pentru	Dumnezeu,	cuvintele,	care	sunt	sunete,	nu	se	pierd	în	
Univers,	ci	ele	se	propagă	şi	pot	fi	redate,	să	servească	drept	
martore	ale	învăţăturilor	şi	poruncilor	lui	Dumnezeu.	La	fel	
se	întâmplă	şi	cu	imaginile	de	pe	pământ,	care	nu	se	pierd,	ci	
se	propagă	pe	undele	luminii	în	Univers,	putând	fi	revăzute,	
dacă	ai	aparatura	necesară.	Dacă	oamenii	au	reuşit	să	asculte	
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sunetul	elicelor	mini-elicopterului	trimis	pe	Marte,	de	la	o	
distanţă	de	peste	330	milioane	km,	este	vreun	lucru	imposibil	
la	Dumnezeu,	care	a	făcut	tot	ceea	ce	există,	tot	ceea	ce	se	
vede	şi	nu	se	vede?	Domnul	poate	să	aducă	în	auzul	nostru	
şi	în	faţa	ochilor	noştri,	la	judecata	de	apoi,	orice	cuvânt	spus	
de	El,	dar	şi	de	noi.	Dacă	oamenii	pot	capta	imagini	de	la	mii	
de	ani	lumină	depărtare,	imagini	ce	par	că	se	desfăşoare	în	
prezent,	cu	toate	că	ele	sunt	trecute	de	mii	de	ani,	nu	poate	
Dumnezeu	să	facă	lucrul	acesta,	cu	mult	mai	bine?

Dumnezeu	are	posibilitatea	păstrării	imaginilor	întregii	
vieţi	pământeşti	a	Domnului	Isus,	a	tuturor	evenimentelor	
Sale,	dar	şi	a	fiecărui	cuvânt	de-al	Său.	Astăzi,	noi	avem	
înregistrarea	scrisă,	parţială,	a	cuvintelor	Domnului	Isus,	şi	tot	
ne	mai	întrebăm:	„Oare	este	adevărat”?	Alteori	trecem	voit,	
peste	învăţăturile	Domnului,	considerând	că	alţii	trebuie	să	le	
urmeze,	nu	noi.

Pe	Muntele	Fericirilor,	în	mijlocul	mulţimilor	adunate,	Domnul	
Isus	cheamă,	la	o	parte,	pe	ucenicii	Săi,	şi	le	ţine	minunatul	Său	
discurs,	începând	cu	aceste	cuvinte:	„Ferice de cine...”	Este	
o	cuvântare	a	Domnului,	nu	uşor	de	înţeles,	cuvântare	ce	a	
creat	şi	creează	confuzii,	cu	privire	la	adevărurile	expuse.	

Tentaţia	ar	fi	să	te	opreşti	la	aceste	„fericiri”	şi	să	te	identifici	
cu	una	dintre	ele,	pentru	a	te	considera	şi	tu	fericit.	Ne	
putem	pune	întrebarea:	„	Cu	ce-ar	fi	rămas	ucenicii	după	
această	lungă	cuvântare,	dacă	Duhul	Sfânt	n-ar	fi	păstrat-o	în	
forma	scrisă”?	Câte	variante	ar	fi	existat	până	astăzi	şi	câte	
interpretări	ar	fi	circulat,	mai	ales	că	şi	în	cazul	formei	scrise	
există,	în	prezent,	multe	interpretări.

Se	poate	observa	că	omul fericit este acela a cărui 
viaţă, acţiune şi vorbire, sunt legate de Dumnezeu şi 
Împărăţia Sa.	Fără	Dumnezeu	nu	există	fericire,	aşa	cum	
declară	şi	psalmistul	:„Doamne, Tu eşti singura mea 
fericire”! 

Domnul	Isus	vorbeşte	de	8	fericiri,	iar	dacă	le	analizăm,	la	
prima	vedere,	se	constată	că

•	 unele	fericiri	sunt	legate	de	dezvoltarea	unor	anumite	
trăsături de caracter

•	 altele	sunt	legate	de	ceea	ce	trebuie	să	devii	în	viaţa	
de	fiecare	zi,	în	conformitate	cu	scopul	lui	Dumnezeu	
pentru	tine:	sarea pământului	şi	lumina lumii. Noile	
trăsături	de	caracter	ale	creştinului	sunt	caracteristici	ale	
stării	de	neprihănire,	neprihănire	care	a	fost	obţinută	prin	
credinţa	în	jertfa	Domnului	Isus	de	pe	cruce.	De	aceea,	
aceste	trăsături	de	caracter	sunt	legate	de	credinţa	în	
Domnul	Isus.	

Domnul	Isus	nu	spune	că	au	parte	de	Împărăţie	
cerurilor	cei	care	au	probleme	cu	„indicele	de	
inteligenţă”,	sau	cei	care	plâng	uşor,	sunt	uşor	
impresionabili,	sau	cei	care	au	o	blândeţe	nativă	

mai	accentuată	decât	alţii,	şi	nici	chiar	cei	care	fac	acte	de	
filantropie	deosebite.	

  CEI SĂRACI ÎN DUH	recunosc	faptul	că	au	
nevoie	de	călăuzire	pentru	a	afla	care	este	cale	prin	care	să	
ajungă	în	Împărăţia	cerurilor.	Ei	nu	ştiu	care	este	Calea,	şi	au	
nevoie	de	Domnul	Isus:	„Doamne,	nu	ştim	calea”!	Şi	atunci	
Domnul	Isus	spune:	”Eu	sunt	Calea”!	Pe	această	Cale,	nu	
se	poate	rătăci	nici	cel	care	nu	are	minte:	„Acolo	se	va	croi	
o	cale,	un	drum,	care	se	va	numi	Calea	cea	sfântă...cei	ce	
vor	merge	pe	ea,	chiar	şi	cei	fără	minte,	nu	vor	putea	să	se	
rătăcească”.	Cei săraci în duh îşi recunosc falimentul 
spiritual, recunosc starea lor de păcat şi recunosc că 
merită judecata lui Dumnezeu. 

Este	relativ	uşor	să	mângâi	un	plângăcios,	dacă-i	oferi	lucrul	
pentru	care	plânge.	Dar	cei care-şi plâng păcatele,	nu	
pot	fi	cu	adevărat	mângâiaţi	decât	de	Acela	care	le	poate	
ierta	păcatele,	care	poate	şterge	zapisul	ce	le	stă	împotrivă.	
Iar	iertarea	de	păcate	vine	în	urma	pocăinţei,	a	recunoaşterii	
stării	pierdute	şi	a	accentului	pus	pe	harul	lui	Dumnezeu,	
iertare	care	reprezintă	darul	lui	Dumnezeu	pentru	ei.

  FERICIREA PENTRU CEI BLÂNZI,	care	
constă	în	moştenirea	pământului,	se	referă	la	răsplata	pe	
care	o	primesc	cei	a	căror	blândeţe	este	asemănătoare	cu	
blândeţea	Domnului	Isus,	„care	era	blând şi smerit cu 
inima”.	Această	blândeţe	se	obţine	numai	prin	lucrarea	
Duhului	Sfânt,	care	este	capabil	să	dea	celui	care	crede	în	
Domnul	Isus	o	inimă	nouă,	prima	roadă	a	lucrării	Duhului	
fiind	blândeţea.	Această	blândeţe	se	manifestă	faţă	de	semenii	
noştri.	Moştenirea	pământului	nu	se	referă	la	acest	pământ	
blestemat,	ci	la	pământul	din	timpul	împărăţiei	Domnului	Isus,	
sau	la	pământul	cel	nou.

  CEI FLĂMÂNZI ŞI ÎNSETAŢI DUPĂ 
NEPRIHĂNIRE,	sunt	cei	care	tânjesc după lucrurile 
spirituale, după dreptatea manifestată în ei înşişi şi 
în societate.	Există	neprihănirea	primită	prin	credinţa	în	
jertfa	Domnului	Isus,	şi	neprihănirea	trăită,	atunci	când	facem	
„mădularele	noastre	roabe	ale	neprihănirii,	ca	să	ajungem	la	
sfinţirea	noastră”.	Dar	foamea	şi	setea	după	neprihănire,	după	
dreptate,	nu	pot	fi	satisfăcute,	total,	în	lumea	aceasta.

  FERICE DE CEI MILOSTIVI,	pentru	că	ei	vor	
avea	parte	de	milă.	Prin	credinţa	în	Domnul	Isus,	am	primit	
mila	lui	Dumnezeu,	care	ne-a	iertat	păcatele	şi	ne-a	făgăduit	
Împărăţia	Sa.	Primind	mila	lui	Dumnezeu,	suntem	datori	să	
arătăm	şi	noi	milă,	aşa	cum	cere	Domnul:	„milă	voiesc,	şi	
nu	jertfă”!	Milostivirea are de-a face cu suferinţa, cu 
atitudinea de ajutorare a celor în nevoie, a celor 
obijduiţi.	Iertaţi,	şi	vi	se	va	ierta,	fiţi	milostivi	şi	vi	se	va	arăta	
milostivire.	Dumnezeu	este	un	Dumnezeu	milostiv,	de	la	
care	ne	aşteptăm	să	primim	milă	şi	iertare	pentru	păcatele	
noastre,	şi	apoi	să	arătăm	şi	noi	milă	faţă	de	alţii.

  FERICE DE CEI CU INIMA CURATĂ,	căci	ei	
vor	vedea	pe	Dumnezeu.	Inima poate fi curăţită doar 
prin sângele Domnului Isus. Se	vorbeşte	în	cartea	Daniel	
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de	cei	care	vor	fi	curăţiţi,	albiţi	şi	lămuriţi,	dar	curăţirea	nu	se	
poate	face	decât	prin	lucrarea	Duhului	Sfânt,	pe	baza	sângelui	
Domnului	Isus:	„v-aţi	curăţit	sufletele	prin	Duhul”	(1	Petru	
1.22).	Inimă curată se referă la curăţia gândurilor, la 
absenţa ipocriziei şi a minciunii, având ca fundament 
adevărul lui Dumnezeu.	Nu	degeaba	spune	apostolul	Iacov	
că	înţelepciunea	de	sus	este,	mai	întâi,	curată.

  FERICE DE FĂCĂTORII DE PACE,	căci	ei	vor	
fi	chemaţi	fii	ai	lui	Dumnezeu.	Termenul	de	„peace-maker”,	
sau	făcător	de	pace,	este	folosit	şi	pentru	un	aparat	medical	
care	se	implantează	în	apropiere	de	inimă	şi	are	rolul	de	a	
liniştii	bătăile	dezordonate	ale	inimii.	Cu	alte	cuvinte,	aduce	
calmul,	pacea,	în	„activitatea	inimii”.	Cel mai mare făcător 
de pace este Domnul Isus,	Fiul	lui	Dumnezeu,	care	a	făcut	
pace	între	noi	şi	Tatăl,	prin	sângele	Său	cel	sfânt:	„făcând	pace	
prin	sângele	crucii	Lui”.	Pacea	pe	care	a	făcut-o	Dumnezeu	
cu	noi	s-a	realizat	printr-un	preţ	extrem	de	mare:	jertfa	Fiului	
Său.	Domnul	Isus	Hristos	este	pacea	noastră,	pace	pe	care	
ne-a	lăsată	atunci	când	a	plecat	de	pe	pământ.	Pentru	noi,	
nu	este	uşor,	întotdeauna,	să	facem	pace,	pentru	că	această	
acţiune	presupune	şi	suferinţă.	Uneori,	pentru	a	face	pace,	
trebuie	să	acorzi	iertarea.	Dar	iertarea,	adevărata	iertare,	
nu	se	poate	acorda	decât	în	urma	unei	adevărate	cerere	de	
iertare,	care	presupune	o	adevărată	pocăinţă.	Atât	adevărata	
iertare,	cât	şi	adevărata	cerere	de	iertare,	nu	sunt	uşor	de	
înfăptuit,	acestea	trebuie	să	coste	ceva,	trebuie	să	însemne	
suferinţă.	

  FERICE DE CEI PRIGONIŢI DIN PRICINA 
NEPRIHĂNIRII,	căci	a	lor	este	împărăţia	cerurilor.	Domnul	
Isus	îndeamnă	ucenicii	Săi	să	se	bucure	şi	să	se	veselească,	
atunci	când	au	parte	de	persecuţie	din	partea	lumii.	
Persecuţia dovedeşte că sunt, cu adevărat, ucenicii 
Domnului, şi li se promite o răsplată mare , în ceruri.	
Cu	altă	ocazie,	Domnul	Isus	declară	că	este	vai	de	cei	pe	
care	oamenii	îi	vorbesc	de	bine,	deoarece	aşa	se	întâmpla	şi	
cu	proorocii	mincinoşi.	Cu	alte	cuvinte,	popularitatea	este	
specifică	prorocilor	mincinoşi,	iar	suferinţa este specifică 
adevăraţilor proroci. 

Să	observăm	că	Dumnezeu	nu	se	mulţumeşte	cu	relativul,	ci	
El	cere	absolutul.	Mulţi	cercetători	ai	Scripturii	se	întreabă:	
„Normele	Predicii	de	pe	Munte,	sunt	oare	ele	realizabile,	sau	
trebuie	să	le	privim	ca	pe	ceva	ideal,	fiind	aproape	imposibil	să	
împlinim	exigenţele	lor”?

De	subliniat	faptul	că	Domnul	Isus	spune	aceste	lucruri	celor	
care	sunt	ucenici	ai	Săi,	celor	care	vor	primi	puterea	Duhului	
Sfânt,	trimis	de	la	Tatăl.

John	Stott	face	o	împărţire	practică	a	mesajului	Predicii	de	pe	
Munte:

•	 cele	8	fericiri	enunţate	în	Cuvântare,	prezintă	anumite	
trăsături de caracter	ale	creştinului,	cu privire 
la sine,	la	relaţia cu Dumnezeu	şi	la	relaţia cu 
semenii.

MUNTELE 
FERICIRILOR
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• metaforele	cu	privire	la	sarea pământului	şi	lumina 
lumii,	fac	trimitere	la	influenţa	pe	care	trebuie	s-o	aibă	
creştinul	în	lume,,	la	atitudinea	faţă	de	păcat	şi	faţă	de	
învăţătura	adevărată	a	Evangheliei	(Mat.5.13-16).

• învăţături despre neprihănirea	creştinului,	
neprihănire	care	nu	se	obţine	pe	baza	Legii,	dar	care	au	
cerinţe	care	depăşesc	cerinţele	Legii	(Mat.5.17-48).

•	 modalitatea	de	a	face	milostenie	dar	şi	viaţa de 
rugăciune,	care	fac	parte	din	realitatea	vieţii	de	credinţă	
(Mat.6.1-18)

• viaţa de credinţă	este	arătată	de	Domnul	Isus	ca	o	
trăire	a	inimii,	a	personalităţii	creştinului,	având	ca	ţintă	
Împărăţia	lui	Dumnezeu	(Mat.6.19-34).

• relaţiile creştinului cu alţi creştini,	precum	şi	
relaţiile cu semenii,	depind	de	relaţia personală cu 
Hristos	(Mat.7.1-20).

•	 la	final,	Domnul	Isus	caracterizează	viaţa adevăratului 
Său slujitor,	a	cărui	autoritate	vine	din	trăirea	vieţii	
creştine,	şi	nu	din	simple	declaraţii.

Predica	de	pe	Munte	începe	cu	enunţarea fericirii 
celor	care	vor	avea	parte	Împărăţia	lui	Dumnezeu	
şi	se	sfârşeşte	cu	evidenţierea autorităţii 
Domnului Isus,	recunoscută	de	toţi	ascultătorii	Săi.

Starea de fericire	nu	este	o	stare	extatică	continuă,	
care	să	te	facă	să	te	izolezi	în	trăirile	tale.	Eşti fericit în 
manifestarea trăsăturilor de caracter	pe	care	le-ai	
căpătat	de	la	Duhul	Sfânt,	eşti fericit în relaţiile tale cu 
Dumnezeu	şi	cu	cei	din	jur,	eşti	fericit	în	trăirea rolului şi 
scopului tău în lume	care	ţi-a	fost	revelat	de	Dumnezeu,	
prin	Duhul	Sfânt.	Pe	Muntele	Fericirilor	eşti fericit lângă 
Domnul,	ascultând	minunatele	Sale	învăţături,	dar	va	trebui	
să	cobori	şi	în	vale,	urmându-L	pe	Domnul	Isus,	căci	aşa	este	
viaţa:	Când	pe	munte,	când	în	vale!

Domnul	Isus	coboară	cu	ucenicii	Săi	în	valea	Mării	Galileei.	
Acum	încep	marile	examene	ale	vieţii,	acum	se	vede	credinţa	
celor	care	au	ascultat	cuvântarea	Domnului	şi	care	i-au	
recunoscut	autoritatea.	

În	Capernaum,	cetatea	Sa,	Domnul	Isus	demonstrează,	practic,	
cum	trebuie	împlinită	predica	de	pe	Munte.	El	vindecă robul	
unui	sutaş,	înviază	pe	fiul	văduvei	din	Nain,	încredinţează	
pe	ucenicii	lui	Ioan	că	profeţiile cu privire la Mesia,	se	
împlinesc	sub	ochii	lor.

Propovăduirea	Evangheliei	nu	este	eficientă,	dacă	nu	trăieşti,	
personal,	adevărurile	ei.	Pe	Marea	Galileei,	ucenicii	sunt	supuşi	
la	o	probă		practică:	cum	să	reacţionezi	când	vine	furtuna	şi	
crezi	că	Domnului	nu-i	pasă	de	încercarea	ta!

Reacţia	ucenicilor,	cuprinşi	de	spaimă,	este	revelatoare	pentru	
lipsa	lor	de	încredere	în	Mântuitorul	lor:	„Învăţătorule,	nu-
ţi	pasă	că	pierim”?	Atât	de	uşor	au	uitat	ucenicii	minunile	
săvârşite	de	Domnul	Isus	în	Capernaum?	

Ei,	care	au	fost	martori	la	lucrurile	extraordinare	săvârşite	de	
Isus,	se	sperie	de	o	furtună,	când	Creatorul	tuturor	lucrurilor,	
văzute	şi	nevăzute,	este	cu	ei	în	corabie?

Dar	de	câte	ori	n-am	exclamat	şi	noi	aceste	cuvinte,	sau	chiar	
le-am	strigat	Domnului:	„Doamne,	nu-ţi	pasă	de	mine”?	

MAREA 
GALILEEI
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ÎNĂLȚAREA
LUI ISUS CRISTOS

Este foarte interesant să observăm ultimele evenimente 
menţionate în cele patru Evanghelii şi ne apar ca o progresiune 
cronologică:
• Matei 28:7 – Învierea lui Isus Cristos.
• Marcu 16:19 – Înălţarea lui Isus Cristos.
• Luca 24:49 – Promisiunea pogorârii Duhului Sfânt care a 

fost împlinită în ziua cincizecimii (Fapte 2).
• Ioan 21:22-23 – Revenirea Domnului Isus Cristos la Răpire.

Domnul Isus Cristos a fost:
• „înălţat” pe cruce (Ioan 3:14; 8:28; 12:32,34).
• „înviat” din morţi (Matei 28:9,17).
• „luat la cer” prin înălţare (Fapte 1:2,9).

 Paul WILLIAMS

   >>
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Înălţarea	glorioasă	a	lui	Isus	Cristos	este	strâns	legată	de	
învierea	Sa	şi	a	fost	o	dovadă	minunată	a	învierii	Sale	care	
a	fost	40	de	zile	mai	înainte	(Fapte	1:3).		

Înălţarea	Sa	a	fost	profeţită	de	David	în	Vechiul	Testament	
(Psalmul	68:18)	şi	de	Domnul	Isus	Însuşi	(Luca	9:51;	Ioan	6:62;	
20:17),	împlinită	în	Evanghelii	(Marcu	16:19;	Luca	24:51)	şi	
Fapte	1:9-11,	şi	explicată	în	epistolele	Noului	Testament.	

Se	pare	că	există	o	singură	profeţie	în	Vechiul	Testament	a	
înălţării	lui	Mesia	şi	este	în	Psalmul	68	care	este	„Psalmul	
victoriei”.	Acest	Psalm	minunat	descrie	marşul	lui	Dumnezeu	
către	victorie	şi	leagă	victoriile	trecute	ale	lui	Israel	de	
victoria	viitoare	şi	finală	a	lui	Dumnezeu.	Pasajul	mesianic	
este	în	versetul	18:	„Te-ai suit pe înălţime, ai luat prinşi de 
război (robia roabă), ai luat în dar oameni (ai primit daruri 
în om)”.	Referinţa	istorică	este	la	ziua	când	David	„a	suit	
chivotul	lui	Dumnezeu	din	casa	lui	Obed-Edom	în	cetatea	
lui	David”	(2	Samuel	6:12).	Expresia	„Te-ai suit pe înălţime” 
a	avut	iniţial	în	vedere	chivotul	legământului	fiind	adus	în	
vârful	muntelui	Sion.	Deşi	Psalmul	îşi	are	rădăcinile	istorice	
în	Vechiul	Testament,	roadele	sale	doctrinare	sunt	văzute	în	
Noul	Testament.	Deci	Pavel	în	Efeseni	4:8	interpretează	cele	
trei	afirmaţii:

•	 „S-a	suit	sus”	sau	„Suindu-Se	în	înălţime”	–	Înălţarea	
Salvatorului	învingător,	Isus	Cristos;

•	 „a	luat	robia	roabă”	sau	„a	robit	robia”	–	Înfrângerea	
duşmanului;

•	 „a	dat	daruri	oamenilor”	–	Distribuirea	darurilor	
spirituale	către	Biserică.	Omul	înălţat,	Cristos	Isus,	a	
primit	daruri	care	urmau	să	fie	distribuite	între	oameni.

Sunt	cel	puţin	19	referinţe	în	Evanghelii	la	înălţarea	Sa	(Marcu	
16:19;	Luca	9:51;	24:26,	50-51;	Ioan	3:13;	6:62;	7:33-34;	12:32;	
13:3;	14:2-4,12,28;	16:5,7,10,16-19,28;	17:11;	20:17),	mai	ales	
când	Domnul	Isus	era	în	camera	de	sus	înainte	de	moartea	
Sa	voluntară	(10	referinţe).	El	a	profeţit	despre	înălţarea	Sa	
în	Evanghelia	după	Ioan.	El	le-a	spus	ucenicilor:	„Dar dacă aţi 
vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?”	(6:62).	El	
i-a	spus	Mariei	din	Magdala:	„Nu Mă atinge, pentru că încă nu 
M-am suit la Tatăl Meu”	(20:17).	Cu	alte	cuvinte,	înălţarea	Sa	
ar	schimba	relaţia	ei	cu	El,	nu	ar	mai	fi	o	prezenţă	tangibilă	şi	
fizică,	„Nu Mă atinge”,	ci	o	prezenţă	spirituală.	Aceasta	este	
experienţa	minunată	a	credincioşilor	în	dispensaţia	prezentă	a	
harului	lui	Dumnezeu	până	la	revenirea	Sa	iminentă!

Luca,	Marcu	şi	Pavel,	referindu-se	la	întoarcerea	Domnului	la	
ceruri,	folosesc	un	verb	grecesc	care	ne	spune	că	Domnul	
nostru	înviat	a	fost	„prins şi tras sus”:

Fapte	1:2	face	referire	la	timpul înălţării	(„de la început 
până în ziua în care S-a înălţat la cer”); Marcu	16:19	la locul 
înălţării	(„S-a înălţat la cer”,	profeţit	în	Luca	9:51);	iar	1	
Timotei	3:16	la	felul înălţării	(„a fost înălţat în slavă”).

Sunt	două	mişcări	mari	în	Evanghelia	după	Luca:	Venirea	

Domnului	din	ceruri	pe	pământ	(2:7,11)	şi	plecarea	Lui	de	pe	
pământ	la	ceruri	(24:51).	Punctul	de	inflexiune	este	în	Luca	
9:51,	„Când s-a apropriat vremea în care avea să fie luat în cer, 
Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim”.

Înălţarea	era	vizibilă,	treptată,	trupească	şi	legată	de	un	
Biruitor	înconjurat	de	glorie.	Acest	lucru	va	fi	adevărat	când	
El	Se	va	întoarce	pe	pământ	la	sfârşitul	Necazului	cel	Mare	(2	
Tesaloniceni	1:7-10;	Apocalipsa	1:7).	Este	o	altă	paralelă,	când	
El	Se	înalţă	la	cer	(Fapte	1:9)	şi	vine	din	cer	(Apocalipsa	1:7;	
14:14)	-	citim	despre	nori!

Mesajul practic al înălţării 
pentru credincioşi este:
1. O chemare la mărturisire	–	Salvatorul	le-a	spus	
ucenicilor	Săi:	„voi sunteţi martori ai acestor lucruri”	(Luca	
24:48),	şi	„voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în 
Samaria şi până la marginile pământului”	(Fapte	1:8).	Astăzi	
fiecare	credincios	are	„Ierusalimul”	său	pentru	a	trăi	şi	a	
comunica	Evanghelia.		

2. O chemare la închinare	–	Imediat	după	înălţarea	Sa	
ucenicii	„ce I s-au închinat, ei  s-au întors în Ierusalim cu o mare 
bucurie. Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau 
pe Dumnezeu”	(Luca	24:52-53).	Dumnezeu	l-a	creat	pe	om	ca	
să	I	se	închine	şi	să-L	laude.	Ce	privilegiu	minunat	ca	creştini,	
închinătorii	adevăraţi	„să aducem totdeauna lui Dumnezeu o 
jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui” 
(Evrei	13:15).

Oamenii	I-au	adus	închinare:

•	 Când	a	trăit	pe	pământ	(Matei	2:11;	14:33).

•	 La	învierea	Sa	(Matei	28:9,17).

•	 După	înălţare	(Luca	24:52-53).

3. O chemare la slujire – „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi 
vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul 
vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” 
(Fapte	1:11).	În	context	acest	verset	se	referă	la	a	doua	etapă	
a	celei	de-a	doua	veniri	a	Lui	când	va	reveni	pe	pământ,	dar	
până	la	prima	etapă,	Răpirea	Bisericii,	suntem	chemaţi	la	
slujire,	implicarea	noastră	în	lucrarea	lui	Dumnezeu	şi	în	viaţa	
bisericii	locale.	Eşti	activ	în	lucrarea	Domnului?

4. O chemare să căutaţi cele de sus care este temelia 
adevăratei vieţi spirituale – „Căutaţi cele de sus, unde 
Cristos este aşezat la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi/Cugetaţi la 
cele de sus, nu la cele de pe pământ”	(Coloseni	3:1-2).	Până	la	
Răpire	ar	trebuie	să	fim	ocupaţi	cu	lucrurile	spirituale	şi	cu	
interesele	lui	Dumnezeu	şi	ale	cerului.

5. Este baza siguranţei aleşilor lui Dumnezeu – 
„Cristos… stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!” 
(Romani	8:34).	Domnul	Isus	Cristos	nu	i-a	putut	salva	decât	
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venind	în	lume,	şi	nu	i-a	putut	păstra	decât	mergând	în	cer,	
Ioan	17:11.

6. Este întruchipat în speranţa noastră profetică – „…
să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său”;	„Pentru că Domnul Însuşi…va 
coborî din cer”	(1	Tesaloniceni	1:10;	4:16).

7. Este o doctrină fundamentală a Bisericii şi a făcut 
parte din predicarea apostolilor – „pe care cerul trebuie 
să-L primească”	(Fapte	3:21).

Semnificaţia teologică a 
înălţării

Sfârşitul	perioadei	umilinţei	şi	autolimitării	care	a	fost	
caracteristică	vieţii	Sale	pe	pământ.	Sfârşitul	acoperirii	
gloriei	Sale	oficiale.

Sfârşitul	lucrării	Sale	pentru	mântuirea	noastră	(Ioan	
17:4;	Evrei	10:12).	Lucrarea	Lui	pe	pământ	s-a	încheiat,	dar	
continuă	acum	Duhul	Sfânt.	Venirea	Duhului	Sfânt	a	fost	
dependentă	de	înălţarea	Salvatorului	(Ioan	16:7)

Dumnezeu	Tatăl	L-a	înălţat	nespus	de	mult	(Filipeni	2:9)	şi	
„I-a dat slavă”	(1	Petru	1:21).	Aceasta	este	împlinirea	din	Ioan	
17:5,	„acum glorifică-Mă Tu, Tată, la Tine Însuţi, cu gloria pe care o 
aveam la Tine mai înainte de a fi lumea”.

Începutul	lucrării	Sale	prezente	în	ceruri:
•	 Zidirea	Bisericii	Sale	(Matei	16:18).
•	 El	a	dat	daruri	oamenilor	(Efeseni	4:8-11);	
•	 O	lucrare	minunată	ca	Marele	nostru	Preot	(Evrei	4:14-

16).
•	 O	lucrare	importantă	ca	Mijlocitor/Avocat	(1	Ioan	2:1).
•	 Împlinirea	unor	profeţii	din	Vechiul	Testament	(Psalm	

110:1;	Isaia	52:13).

Calea către poziţia Sa 
prezentă de preamărire

Salvatorul	i-a	dus	pe	ucenici	până	la	Betania,	pe	
versantul	estic	al	Muntelui	Măslinilor	(Luca	24:50)	şi	
„Se suia El”	(Fapte	1:10).

El „a străbătut cerurile”	(Evrei	4:14)	–	Cristosul	
triumfător	a	trecut	prin	teritoriul	inamic	(Efeseni	2:2)	–	
îngerii	s-au	uitat	cu	uimire.

El „S-a suit mai presus de toate cerurile”	(Efeseni	4:10)	–	în	
puterea	personală.

El	este	„înălţat mai presus decât cerurile”	(Evrei	7:26)	–		prin	
puterea	Tatălui.

El „a intrat odată pentru totdeauna în Locul Preasfânt… a intrat 
chiar în cer	(al	treilea	cer,	cerul	necreat	şi	veşnic	–	2	Corinteni	
12:2),	ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea feţei lui 

Dumnezeu”	(Evrei	9:12,24)	şi	„stă la dreapta lui Dumnezeu”	(1	
Petru	3:22;	Evrei	1:3;	8:1;	10:12;	12:2)	cu	semnele	suferinţelor	
Sale	pe	crucea	Golgotei!

Rezultatele înălţării – Pentru 
Domnul Isus Cristos:
1. Finalizarea lucrării Sale pe pământ	–	Ioan	17:4;	Evrei	
10:12.	„S-a	sfârşit!”	(Ioan	19:30).

2. Apărare	–	Dumnezeu	a	inversat	ceea	ce	oamenii	i-au	
făcut	Salvatorului.	Pe	pământ	El	a	fost	„dispreţuit şi părăsit de 
oameni”	(Isaia	53:3),	dar	Dumnezeu	şi	cerul	L-a	primit	pe	
Domnul	Isus	şi	L-a	întâmpinat	(Fapte	2:34-36).

3. Preeminenţă	–	El	are	locul	preeminenţei	(Efeseni	
1:20-22;	1	Petru	3:22),	dar	are	El	„întâietate în toate lucrurile” 
(Coloseni	1:18)	în	vieţile	noastre?	El	să	fie	pe	primul	loc!

4. Glorificare	–	Domnul	Isus	L-a	glorificat	pe	Dumnezeu	
pe	pământ	(Ioan	13:31;	17:4),	El	a	fost	glorificat	când	S-a	
înălţat	(Ioan	13:32;	17:5).	Ce	viitor	avem	„când va veni ca să fie 
glorificat în sfinţii Săi şi să fie privit cu uimire, în ziua aceea, în toţi 
cei care au crezut”	(2	Tesaloniceni	1:10).

Pentru credincioşi:
1.	Coborârea	Duhului	Sfânt	–	Acest	eveniment	unic	nu	s-a	
putut	întâmpla	până	când	Domnul	Isus	S-a	întors	în	cer	(Ioan	
7:37-39;	16:7).	Era	dovada	înălţării	şi	glorificării	Domnului	
(Fapte	2:33).

2.	Distribuirea	darurilor	spirituale	către	Biserică	–	Efeseni	4	
are	învăţătura	doctrinară	şi	practică	foarte	importantă	pentru	
credincioşi	astăzi.	Învăţăm	că	fiecare	credincios	are	minim	un	
dar	spiritual,	„Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura 
darului lui Cristos”	(v.7).	Dar	accentul	în	versetul	11	este	pus	
pe	„unii”	(apostoli,	profeţi,	evanghelişti,	păstori	şi	învăţători).	

Este	foarte	important	să	distingem	între	a	avea	un	dar	(v.7)	
şi	a	fi	un	dar	(v.11).	Unii	fraţi	sunt	„în stare să înveţe pe alţii” 
(1	Timotei	3:2),	dar	unii	sunt	învăţători	(Efeseni	4:11).	Unii	
creştini	fac	„lucrare de evanghelist”	(2	Timotei	4:5),	dar	unii	
fraţi	sunt	„evanghelişti”	(Efeseni	4:11).	Apostoli	şi	profeţi	au	
pus	temelia	Bisericii	(Efeseni	2:20)	prin	învăţătură	în	primul	
secol,	dar	astăzi	NU	mai	sunt	apostoli	adevăraţi	(1	Corinteni	
9:1)	şi	nici	profeţi	adevăraţi	(1	Corinteni	13:10).

3.	Asigurarea/Garanţia	locului	nostru	în	cer	–	Marele	nostru	
Preot	este	„Înainte-mergător”	(Evrei	6:19-20),	Cel	care	aleargă	
înainte;	„Isus a intrat pentru noi”,	însemnând	că	El	a	pregătit	
calea	pentru	noi.	Ce	perspectivă	minunată	avem!	Într-o	zi	şi	
noi	vom	fi	cu	El	acolo	unde	El	este	acum.

Isus	Cristos	care	a	înviat	şi	S-a	înălţat	spune:	„Eu vin curând” 
(Apocalipsa	22:20)	şi	noi	răspundem:	„Vino, Doamne Isuse!” 
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(GALATENI 5:16-26)

Duhul Sfânt

 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Credinciosii cãlãuziti 
de

,,

De când am pornit pe calea credinţei ne dorim şi ne rugăm să fim în permanenţă călăuziţi de Duhul Sfânt. L-am 
primit când am crezut (Faptele Apostolilor 19:2, Efeseni 1:13-14), locuieşte în noi (Romani 8:9, 1 Corinteni 
6:19-20), iar Domnul Isus a promis că atunci „când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să [ne] 

călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16:13). Dar cum arată oamenii care sunt călăuziţi de Duhul Sfânt? Apostolul Pavel 
le scrie credincioşilor din Galatia – şi, prin extensie, tuturor acelora care citesc Scriptura – despre lupta dintre fire 
şi Duh, arătând cum lucrarea Duhului Sfânt ar trebui să se vadă în trăirea, în rodirea şi în slujirea fiecărui credincios. 
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Trăiesc prin Duhul Sfânt  
(v. 16-18)

Î
n	acest	mic	pasaj	biblic,	apostolul	Pavel	face	referire	
de	trei	ori	la	umblarea	sub	călăuzirea	Duhului	Sfânt:	
„umblaţi cârmuiţi de Duhul”	(v.	16),	„sunteţi călăuziţi de 
Duhul”	(v.	18)	şi	„dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin 

Duhul”	(v.	25).	A	umbla	călăuzit	de	Duhul	Sfânt	înseamnă	a	ne	
supune	viaţa	în	fiecare	zi	sub	autoritatea	Lui	şi	a	Cuvântului	
lui	Dumnezeu.	Pentru	că	„cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au 
răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei” 
(v.	24)	şi	nu	împlinesc	„poftele firii pământeşti”	(v.	16).	Dar	
această	realitate	este	valabilă	în	viaţa	de	credinţă	doar	având	
o	trăire	sub	călăuzirea	Duhului	Sfânt.	

Tot	în	acest	pasaj,	apostolul	foloseşte	două	verbe	diferite	
pentru	„a	umbla”.	În	versetul	16	îl	utilizează	pe	peripateite 
(περιπατειτε),	care	înseamnă	„a	merge	pe	jos”,	ce	apare	de	
o	sută	patru	ori	în	Noul	Testament.	Cu	alte	cuvinte,	când	
spune	„umblaţi cârmuiţi de Duhul”,	apostolul	îndeamnă	la	a	
merge	la	pas	împreună	cu	Duhul	Sfânt	în	viaţa	de	credinţă.	
Un	credincios	care	umblă	sub	călăuzirea	(cârmuirea)	
Duhului	Sfânt,	umblă	în	tovărăşia	Sa.	Stă	în	compania	Duhului	
Sfânt.	Este	un	stil	de	viaţă.	Iar	în	versetul	25	pe	stoichōme 
(στοιχῶμεν),	care	înseamnă	„conform/după	reguli”,	ce	apare	
de	cinci	ori	în	Noul	Testament.	Atunci	când	spune	„să şi 
umblăm prin Duhul”,	dacă	tot	„trăim prin Duhul”,	îndemnul	e	
să	umblăm	în	conformitate	cu	voia	lui	Dumnezeu	şi	împlinind	
regulile	Lui.	Sunt	două	aspecte	ale	procesului	în	care	ne	
aflăm	fiecare.	A	trăi	prin	Duhul	este	aspectul	mântuirii,	iar	a	
umbla	prin	Duhul	este	aspectul	sfinţirii.	Una	dintre	calităţile	
credincioşilor	este	ascultarea	de	Cuvântul	lui	Dumnezeu.	Iar	
„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”	(Ioan	14:26).	Viaţa	credinciosului	trebuie	
trăită	în	conformitate	cu	Sfânta	Scriptură,	şi	Duhul	Sfânt	are	
rolul	de	a	călăuzi	credinciosul	tocmai	pentru	trăirea	unei	
astfel	de	vieţi.	Iar	această	umblare	în	supunere	sub	controlul	
Duhului	Sfânt	conduce	la	maturizarea	spirituală.	Şi	este	un	
progres	continuu.

Aşadar,	în	primul	rând,	înţelegem	că	viaţa	călăuzită	de	Duhul	
Sfânt	este	un	drum	la	pas	cu	El	şi	după	regulile	Lui	pe	calea	
credinţei.	În	timp	ce	umblăm	prin	viaţă,	trebuie	să	depindem	
de	Duhul	Sfânt	pentru	călăuzire	şi	putere.

Rodesc prin Duhul Sfânt  
(v. 19-23)

Î
n	viaţa	credinciosului	există	un	conflict	puternic	între	
fire	(carne)	şi	Duh,	pentru	că	„firea pământească pofteşte 
împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt 
lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce 

voiţi”	(v.	17).	Este	greşită	învăţătura	care	afirmă	că	odată	ce	

am	fost	născuţi	din	nou	nu	mai	avem	fire	pământească.	Numai	
la	glorificarea	noastră	vom	fi	eliberaţi	de	prezenţa	păcatului	
din	noi.	Câtă	vreme	trăim	în	trupul	acesta,	în	noi	există	
două	naturi	în	conflict.	Fiecare	om	este	controlat	fie	de	firea	
pământească,	care	produce	păcat	după	păcat,	fie	de	Duhul	
Sfânt,	care	aduce	sfinţenie.	Şi	ambele	naturi	produc	roade	
fiecare.

În	ceea	ce	priveşte	„faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi 
sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea 
la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, 
dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, 
îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea”	(v.	19-21).	
Această	listă	poate	fi	structurată	în	păcate	împotriva	lui	
Dumnezeu	(închinarea	la	idoli,	vrăjitoria),	păcate	împotriva	
semenilor	(vrăjbile,	certurile,	zavistiile,	mâniile,	dezbinările,	
certurile	de	partide,	pizmele,	uciderile)	şi	păcate	împotriva	
noastră	înşine	(preacurvia,	curvia,	necurăţia,	desfrânarea,	
beţiile,	îmbuibările).	Tragic	este	că	apostolul	nu	prezintă	o	
listă	exhaustivă,	ci	doar	dă	câteva	exemple,	pentru	că	sunt	
multe	„alte lucruri asemănătoare cu acestea”.	Firea	produce	
nenumărate	fapte	care	înlănţuiesc	omul	şi-l	fac	sclavul	
diavolului	şi	păcatului.		

Acestei	liste	de	păcate	i	se	opune	roada	Duhului,	care	este	
„dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea 
de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”	(v.	22-23).	
Şi-n	privinţa	acesteia	se	poate	folosi	o	structură	întreită:	în	
relaţia	cu	Dumnezeu	(dragostea,	bucuria,	pacea),	în	relaţia	cu	
semenii	(îndelunga	răbdare,	bunătatea,	facerea	de	bine)	şi	în	
relaţia	cu	sinele	(credincioşia,	blândeţea,	înfrânarea	poftelor).

Iar	prin	cuvântul	„dimpotrivă”	(v.	22)	apostolul	le	pune	în	
antiteză	pe	cele	două,	arătând	apoi	că	şi	finalul	celor	două	
tipuri	de	roade	este	diferit.	Dacă	„cei ce fac astfel de lucruri 
[trăiesc prin firea pămânească n.a.] nu vor moşteni Împărăţia 
lui Dumnezeu”	(v.	21),	„împotriva acestor lucruri [roada Duhului 
n.a.] nu este lege”	(v.	23).	Faptele	sunt	produse	de	fire,	roada	
o	produce	Duhul	Sfânt	în	viaţa	acelora	care	stau	în	Domnul	
Isus	Viţa	(Ioan	15:1-6).

Noi	suntem	chemaţi	ca	„măcar că trăim în firea pământească, 
totuşi [să] nu ne luptăm călăuziţi de firea pământeacă”	(2	
Corinteni	10:3),	ci	să	trăim	şi	să	rodim	călăuziţi	de	Duhul	
lui	Dumnezeu	(v.	18).	Într-un	fel	sau	altul,	toţi	rodim	în	viaţa	
aceasta,	iar	roadele	pe	care	le	producem	arată	de	ce	suntem	
călăuziţi	fiecare	dintre	noi.	Şi	avem	doar	două	surse:	firea	sau	
Duhul.	Însuşi	Domnul	Isus	afirmă	că	roadele	sunt	un	criteriu	
de	recunoaştere	a	credincioşilor	autentici,	faţă	de	prorocii	
mincinoşi	(Matei	7:15-20).

Astfel	că,	în	al	doilea	rând,	înţelegem	că	lucrarea	
supranaturală	a	Duhului	Sfânt	în	noi	produce	un	caracter	
creştin.	Caracterul	vine	din	interior,	dar	se	vede	în	exterior.	
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Slujesc prin Duhul Sfânt  
(v. 24-26)

Orice	credincios	al	lui	Dumnezeu,	născut	din	
nou,	într-un	fel	sau	altul	este	un	slujitor	şi	
un	închinător	al	Lui.	Iar	slujirea	creştină	
se	face	tot	prin	călăuzirea	Duhului	Sfânt,	

pentru	că	„cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit firea 
pământească împreună cu patimile şi poftele ei”	(v.	24).	

Iar	apostolul	Pavel	ne	îndeamnă	„să nu umblăm după o 
slavă deşartă”	(v.	26).	Duhul	Sfânt	nu	rodeşte	în	noi	ca	
să	devenim	nişte	creştini	egoişti	şi	egocentrişti,	ci	ca	să	
slujim	lui	Dumnezeu,	Domnului	Isus	Cristos	şi	Bisericii	
Sale.	Noi	putem	fie	să	umblăm	prin	Duhul	(v.	25),	fie	
să	umblăm	după	o	slavă	deşartă	(v.	26).	Iar	fiecare	fel	
de	umblare	în	slujire	aduce	rezultate	bune	sau	rele.	O	
slujire	greşită,	motivată	de	ambiţii	personale,	produce	
conflicte	–	„întărâtându-ne unii pe alţii”	(v.	26)	–	şi	invidii	
între	credincioşi	–	„pizmuindu-ne unii pe alţii”	(v.	26).	

Apostolul	îndeamnă	la	evitarea,	în	slujire,	a	trei	atitudini	
greşite,	pe	care	probabil	le	şi	constatase	la	galateni.	
Umblarea	după	slavă	deşartă	este	îngâmfarea	dată	de	o	
părere	prea	bună	despre	noi	înşine.	Credincioşii	legalişti	
devin	adeseori	mândri	de	realizările	lor	şi	dispreţuitori	
faţă	de	alţii	mai	slabi	decât	ei.	Ei	doresc	o	slavă	falsă	şi	
aprecierea	celorlaţi.	Întărâtarea	altora	este	provocarea	
şi	sfidarea	celor	care	nu	se	potrivesc	propriilor	noastre	
puncte	de	vedere.	Avem	impresia	că	noi	le	ştim	pe	toate	
şi	ştim	cel	mai	bine.	Iar	pizmuirea	altora	este	invidia	
care	strică	relaţiile	între	credincioşi.	De	ce	altul	să	aibă	
un	dar	sau	o	slujire	mai	însemnată	decât	a	mea?	Toate	
aceste	atitudini	nu	au	de-a	face	cu	harul.	Ci	harul	lui	
Dumnezeu	ne	învaţă	să-i	slujim	pe	alţii	într-un	mod	
sincer,	discret	şi	dezinteresat,	lăsând	răsplata	slujirii	
noastre	în	mâna	lui	Dumnezeu.

Prin	urmare,	în	ultimul	rând,	înţelegem	faptul	că	slujim	
Domnului	doar	atâta	vreme	cât	suntem	călăuziţi	de	
Duhul	Sfânt,	altfel	slujim	propriilor	noastre	interese,	
care	uneori	pot	fi	meschine	şi	egoiste.	Firea	şi	legalismul	
produc	dezbinare,	Duhul	produce	slujire	autentică	şi	
binecuvântată	de	Dumnezeu!

***

Fiecare	persoană	a	Trinităţii	este	implicată	şi	ne	
însoţeşte	în	trăirea	noastră	pe	calea	credinţei.	
Dumnezeu	Tatăl	ne-a	chemat	(v.	13),	Dumnezeu	Fiul	
a	murit	pentru	noi	(v.	24)	şi	Dumnezeu	Duhul	Sfânt	
locuieşte	şi	rodeşte	în	noi	(v.	16-23).	De	aceea,	să	nu	
uităm	faptul	că	„toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui 
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”	(Romani	8:14),	care	
trăiesc	prin	Duhul	Sfânt,	rodesc	prin	Duhul	Sfânt	şi	
slujesc	prin	Duhul	Sfânt!	

C ei ce se împrăştiaseră din pricina prigonirii 
întâmplate cu prilejul lui Ştefan au ajuns până în 
Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau 

Cuvântul numai iudeilor. Totuşi printre ei au fost câţiva 
oameni din Cipru şi din Cirene, care au venit în Antiohia, 
au vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia 
Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei şi un mare număr 
de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul. Vestea 
despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi 
au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el şi 
a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat 
pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul. 
Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de 
credinţă. Şi destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. 

Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul şi, când 
l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte 
la adunările Bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru 
întâiaşi dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în 
Antiohia.  Faptele Apostolilor 11: 19-26
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Acest	text	din	Scriptură	ne	prezintă	o	situaţie	de	
criză	din	viaţa	copiilor	lui	Dumnezeu	care	au	trăit	
în	timpul	Bisericii	primare.	Pentru	noi,	modul	cum	
ucenicii	Domnului	Isus	s-au	raportat	la	unele	

situaţii,	sau	au	făcut	unele	lucrări,	reprezintă	modele	pentru	
viaţa	de	credinţă.

Avem	mai	mult	de	un	an	de	zile	de	când	în	toate	mijloacele	
de	comunicare	cuvântul	„pandemie”	este	la	ordinea	zilei.	
Modul	de	viaţă	şi	gândire	a	fost	mult	influenţat	de	acest	virus.	
Ce	paradox,	ceva	foarte	minuscul,	invizibil,	fără	viaţă,	a	reuşit	
într-un	timp	atât	de	scurt	să	dea	„totul	peste	cap”!	

Trăim	într-o	perioadă	în	care	putem	vedea	şi	constata	că	
gândirea	omenirii	are	ca	principiu	de	viaţă	„ne	descurcăm	
prin	noi	înşine,	nu	mai	avem	nevoie	de	Dumnezeu”.	Aşa	cum	
spunea	cineva	„L-am	scos	pe	Dumnezeu	din	societate,	din	
familie,	din	şcoală	şi	apoi	ne	mirăm	ce	facem	şi	unde	am	
ajuns”.

Este	bine	de	amintit	că	la	nivel	mondial	curentul	umanist	
care	propune	omul	în	centru	are	o	susţinere	mare	şi	o	
răspândire	rapidă.	Modul	în	care	specialiştii	din	domeniul	
medical,	surprinşi	şi	ei	de	evoluţia	virusului	au	propus	şi	
gestionat	măsuri	de	combatere	a	pandemiei,	a	creat,	mai	ales	
în	prima	etapă,	confuzie	şi	neîncredere:	discuţii	contradictorii	
referitoare	la	întrebarea	dacă	„masca	protejează	sau	nu”	sau	
teorii	lansate	fără	o	bază	fundamental-ştiinţifică	(„virusul	va	
dispărea	odată	cu	încălzirea	vremii),	au	dus	la	neîncredere	din	
partea	populaţiei	şi	cel	mai	grav	la	divizarea	societăţii.

Poate	cel	mai	important	este	că	această	nouă	situaţie	ne-a	
influenţat	gândirea	şi	modul	de	relaţionare.	Noi	credem	şi	
mărturisim	că	Dumnezeu	controlează	toate	lucrurile	şi	pe	El	
nu	îl	ia	nimic	prin	surprindere.	Toate	lucrurile	(chiar	şi	cele	
pe	care	noi	le	numim	„îngăduite	de	Dumnezeu”),	au	un	scop	
precis	pentru	viaţa	credinciosului.

Totuşi,	experimentând	această	stare	de	incertitudine,	
confuzie,	nesiguranţă,	ne-a	influenţat	şi	ne-a	determinat	şi	pe	
noi,	credincioşii,	să	abordăm	lucrurile	cu	emoţii	şi	să	avem	
reacţii	care	au	ieşit	din	cadrul	Scripturii.	Astfel,	a	apărut	şi	
între	noi	divizarea	şi	preocuparea	pentru	lucrurile	trecătoare,	
iar	când	semenii	noştri	aveau	nevoie	de	repere	clare,	unii	
dintre	noi	nu	am	răspuns	bine,	ci	am	eşuat	lamentabil.

Mai	mult	ca	niciodată,	lumea	are	nevoie	de	sare	şi	lumină.	
În	Matei	5:13-16	Domnul	Isus	afirmă	că	„ucenicii sunt sarea 
pământului şi lumina lumii”	şi	să	ne	amintim	că	dorinţa	
Domnului	Isus,	descoperită	în	rugăciunea	rostită	către	Tatăl	
(Ioan	17),	este	ca	ucenicii	şi	toţi	credincioşii	care	vor	crede	
în	Domnul	Isus,	prin	Cuvântul	Scripturii,	să	fie	una.	Domnul	
Isus	spune	că	doar	aşa	va	cunoaşte	şi	crede	lumea	că	El	a	fost	
trimis	de	Dumnezeu	şi	este	Mântuitorul	lumii.

După	divizarea	datorită	măsurilor	uneori	impuse	fără	
prea	multe	explicaţii	din	partea	autorităţilor,	suntem	în	
etapa	divizării	datorită	vaccinării.	Primesc	uneori	anumite	
teorii	sau	argumentări	din	partea	unor	fraţi	presbiteri	care	

sunt	convinşi	de	materialul	pe	care	l-au	vizionat	şi	ţin	să	
le	transmită	la	cât	mai	multe	persoane.	Uneori	transmit	
înapoi	un	mesaj	video	biblic	dintr-o	Biserică	Creştină	după	
Evanghelie	sau	de	la	emisiunile	de	vineri	seara	ale	Comisiei	
Naţionale	de	Tineret-Adolescenţi-Copii,	rugându-mă	ca	
Dumnezeu	să	ne	dea	înţelepciune	şi	călăuzire,	să	ne	ocupăm	
de	lucrurile	care	ne	unesc.

Ucenicii	au	putut	să	fie	una,	sarea	pământului	şi	lumina	lumii,	
repere	către	Singurul	Dumnezeu	şi	adevărat,	pentru	că	în	
orice	situaţie	s-au	ocupat	de	lucrurile	lui	Dumnezeu	care	
unesc.	În	toate	situaţiile	şi	mai	mult	în	cele	de	criză,	suntem	
chemaţi	să	fim	preocupaţi	de	înţelegerea	voii	lui	Dumnezeu	şi	
de	lucrurile	care	ne	unesc.	

Î
n	textul	menţionat,	găsim	grija	majoră	din	viaţa	
credinciosului	obişnuit	din	Biserica	primară	şi	
preocupările	acestuia	într-o	situaţie	de	criză.	Experienţa	
lor	nu	era	deloc	simplă:	textul	arată	că	cei	ce	se	

împrăştiaseră	din	pricina	prigoanei	îmtâmplate	cu	prelejul	
uciderii	lui	Ştefan,	au	avut	de	luat	hotărâri.

Poate	este	bine	să	ne	amintim	că	în	capitolul	9	din	Faptele	
Apostolilor	ni	se	spune	că	„Saul sufla încă ameninţare şi 
ucidere împotriva ucenicilor Domnului”.	O	situaţie	mult	mai	
gravă	şi	complicată	ca	aceea	prin	care	am	trecut.	

Creştinii	au	fost	nevoiţi	să	plece	din	locuinţele	lor	pentru	a-şi	
salva	viaţa.	Acolo	unde	au	ajuns	au	ştiut	că	au	atât	un	mesaj	
cât	şi	un	mandat,	foarte	importante	din	partea	lui	Dumnezeu	
care	trebuiau	să	ajungă	la	cât	mai	mulţi	oameni.	Scriptura	ne	
spune	că	ei	au	fost	preocupaţi	să	transmită	acest	mesaj.

Poate	este	bine	să	ne	cercetăm	fiecare	personal,	ce	discutăm	
atunci	când	ne	întâlnim	cu	fraţii	de	credinţă	sau	cu	semenii	
noştri?	Creştinii	din	Biserica	primară	s-au	îndeletnicit	cu	
lucrurile	lui	Dumnezeu,	cu	lucrurile	care	unesc,	cu	ceea	ce	
aduce	credinţă	în	viaţa	oamenilor,	cu	ce	aduce	speranţă.	

Sunt	unele	lucruri	care	vor	trece	dincolo	de	orice	perioadă,	
inclusiv	dincolo	de	această	situaţie	pandemică.	M-am	bucurat	
în	multe	împrejurări	în	care	am	auzit	relatări	ale	fraţilor	şi	
surorilor	despre	modul	în	care	Dumnezeu	a	lucrat	în	această	
perioadă	pentru	a	vesti	Cuvântul	şi	altor	oameni,	pentru	a	se	
ruga	împreună	cu	ei.	Dar	cu	durere	trebuie	să	admitem	că	
uneori	am	fost	preocupaţi	mai	mult	de	lucrurile	acestui	timp	
în	detrimentul	înţelegerii	personale	a	voii	lui	Dumnezeu	şi	al	
împlinirii	mandatului	dat	de	Dumnezeu	nouă	ca	şi	Comunităţi	
locale.

Cineva	spunea	că	Dumnezeu	i-a	dat	un	timp	pe	care	nu-l	
găsea	niciodată	înainte,	pentru	a	citi	mai	mult	Scriptura,	
pentru	ca	să	petreacă	un	timp	de	calitate	cu	familia.	
Dumnezeu	să	ne	ajute	să	ne	preocupăm	totdeauna	cu	
lucrurile	acestea	veşnice!

Observăm	câteva	lucruri	care	i-au	păstrat	pe	creştini	uniţi	şi	
alipiţi	de	Domnul	în	situaţia	pe	care	ne-o	relatează	textul	din	
Faptele	Apostolilor	11:	19-26.
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Primul lucru la care dorim 
să ne referim ca fiind cel 
care uneşte este Cuvântul, 
Evanghelia Domnului Isus, 
preocuparea de a-l înţelege, 
a-l propovădui şi a învăţa 
pe alţi oameni mesajul 
Evangheliei.

Mesajul	nu	este	altul	decât	persoana	şi	lucrarea	
Domnului	Isus.	Deşi	au	fost	nevoiţi	să-şi	
părăsească	locuinţele	şi	cred	că	nu	au	putut	
lua	decât	puţine	lucruri,	din	pricina	credinţei	şi	

propovăduirii	Evangheliei	Domnului	Isus,	totuşi	îi	găsim	pe	
creştini	preocupaţi	de	mandatul	care	le-a	fost	încredinţat	de	
Dumnezeu.

Puterea	Evangheliei	Domnului	Isus,	care	a	schimbat	şi	poate	
schimba	viaţa	multor	oameni,	trebuie	să	fie	preocuparea	
noastră	zilnică.	Ucenicii,	după	ce	propovăduiau	Evanghelia	
Domnului	Isus	(v	1	şi	2),	erau	preocupaţi	ca	cei	care	au	
crezut	să	fie	învăţaţi	din	Cuvânt	(v.2).	Din	textul	nostru	reiese	
că	ei	erau	împreună	lucrători	cu	Dumnezeu	şi	se	sprijineau	
unii	pe	alţii	în	lucrare.

Barnaba	care	a	fost	trimis	de	Biserica	din	Ierusalim	a	văzut	
acolo	nevoia	contribuţiei	unui	bun	învăţător	şi	imediat	a	
acţionat	(v	25-26).	Mâna	Domnului	era	acolo	(v.	21),	dar	
lucrarea	Domnului	trebuia	dezvoltată	şi	întărită.	Era	nevoie	
de	o	gândire	pe	termen	lung,	de	un	plan	mai	amplu,	cu	
implicarea	mai	multor	persoane.	

Din	nefericire,	uneori,	încă	întâlnim	printre	noi	o	gândire	
greşită:	„eu	am	început	lucrarea	aceasta,	iar	el	a	venit	peste	
lucrarea	mea!”.	Cu	astfel	de	gândire	nu	este	de	mirare	că	
multe	lucrări	începute	sunt	acum	închise,	iar	unele	nu	au	
niciun	viitor.	

Barnaba	s-a	dus,	a	căutat,	a	găsit	şi	l-a	adus	la	Antiohia	pe	
Saul	să	ajute	la	lucrare.	Evanghelia	Domnului	Isus	totdeauna	
uneşte!	Dacă	nu	este	aşa,	atunci	trebuie	să	ne	punem	un	
semn	de	întrebare.

Dar	oare	nu	este	adevărat	că	ucenicii	aveau	o	dezbatere	cu	
privire	la	vestirea	Cuvântul	numai	iudeilor	sau	şi	celorlalte	
neamuri?	Faptul	că	au	dorit	să	înţeleagă	voia	lui	Dumnezeu	
şi	să	asculte	de	El	a	condus	la	un	rezultat	neaşteptat	al	
căutărilor	lor:	Dumnezeu	a	dat	bucuria	unei	mari	lucrări	ca	
urmare	a	unei	mari	binecuvântări.	Nici	nu	putea	să	fie	altfel	
atâta	timp	cât	Duhul	Sfânt	conducea	lucrarea	Bisericii.

Al doilea lucru la care dorim 
să ne referim este călăuzirea 
şi ascultarea de Dumnezeu; 
o lucrare făcută în voia lui 
Dumnezeu şi prin puterea 
Lui.

Textul	ne	spune	că	ucenicii	aveau	„mâna	de	însoţire”	
din	partea	lui	Dumnezeu.	Versetul	21	arată	că	„mâna	
Domnului	era	cu	ei”.	Lucrarea	Lui	se	vedea	şi	era	
evidentă	binecuvântarea	Lui.	Dumnezeu	foloseşte	

pentru	slava	Numelui	Său,	pentru	lărgirea	Împărăţiei	Sale,	pe	
credincioşii	care	în	mod	firesc	trebuiau	să	fie	ascunşi	de	frica	
morţii.

Atunci	când	noi	ne	lăsăm	călăuziţi	de	Dumnezeu,	rezultatul	
este	întotdeauna	pregătit	deja	de	El.	Credincioşii	din	Antiohia	
au	ajuns	să	fie	o	pricină	de	îmbărbătare	şi	întărire	pentru	
alţi	credincioşi,	inclusiv	pentru	Biserici	mai	mari	(Biserica	din	
Ierusalim).	

Noi	putem	să	evaluăm	Comunităţile	locale	referitor	la	
preocupările	noastre	în	perioada	care	a	trecut.	Acolo	unde	
constatăm	că	avem	lucruri	de	îndreptat,	să	le	îndreptăm	
repede,	acolo	unde	vedem	că	avem	de	întărit	lucrarea,	să	o	
întărim,	iar	acolo	unde	conştientizăm	că	trebuie	să	ne	cerem	
iertare	sau	să	acordăm	iertare,	să	le	facem	necondiţionat.

Ce	încurajator	să	vezi	Biserici	locale	care	în	această	perioadă	
complicată	au	fost	preocupate	să	fie	călăuzite	de	Dumnezeu	
şi	să	rămână	în	ascultare	de	El.	

Înţelepciunea	lui	Dumnezeu	ne	va	călăuzi	în	a	transmite	
Cuvântul	Lui,	mesajul	Evangheliei	Domnului	Isus.	Iată	că	
ocazia	de	a	transmite	on-line	mesajele	Bisericilor	a	ajuns	să	
fie	o	mare	binecuvântare	pentru	mulţi	credincioşi,	unii	dintre	
ei	membri	în	Biserici	mai	mici	şi	cu	resurse	mai	puţine.	

Al treilea lucru la care dorim 
să ne referim este harul lui 
Dumnezeu.

Când	Barnaba	a	ajuns	în	Antiohia,	„a	văzut	harul	
lui	Dumnezeu”.	Remarcăm	că	Scriptura	spune	că	
nu	a	văzut	dezbinare,	nu	a	fost	înclinat	să	creadă	
că	Evanghelia	Domnului	Isus	trebuia	vestită	doar	

iudeilor	sau	şi	neamurilor.	Barnaba	nu	a	văzut	„strategii”	care	
au	fost	folosite	sau	„ar	trebui”	folosite	în	lucrare,	nu	a	văzut	
nici	personalităţi	puternice,	ci	„a	văzut	harul	lui	Dumnezeu”.	
Harul	se	vede!	Aceşti	credincioşi	experimentau	şi	manifestau	
harul	lui	Dumnezeu.	Din	moment	ce	preocuparea	lor	
era	înţelegerea	şi	vestirea	Evangheliei	Domnului	Isus,	sub	
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călăuzirea	lui	Dumnezeu	şi	în	ascultare	de	El,	în	vieţile	lor	se	
vedea	harul	lui	Dumnezeu.

Evanghelistul	Luca	nu	ne	precizează	nicio	personalitate	
marcantă,	care	s-ar	fi	remarcat	în	această	mare	lucrare	a	
lui	Dumnezeu	din	Antiohia.	Dacă	ar	fi	să	evaluăm	ce	s-a	
întâmplat	în	această	perioadă	„de	pandemie”	în	mediul	
on-line,	am	vedea	că	a	fost	invadat	de	învăţători	dubioşi,	
cu	mesaje	total	în	afara	Scripturii.	Nu	este	de	mirare	că	
nu	putem	să	vedem	harul	lui	Dumnezeu.	Mai	mult,	unii	
pentru	a	ieşi	în	evidenţă	şi	a	„atrage	audienţă”,	au	ajuns	la	
transformarea	transmiterii	mesajului	Cuvântului	Scripturii	
într-un	teatru,	sau	şi	mai	rău,	pentru	a	rosti	blasfemii.	Noi	să	
ne	rugăm	ca	Dumnezeu	să	ne	dea	vieţi	care	arată	harul	lui	
Dumnezeu,	care-L	înalţă	pe	Domnul	Isus	Hristos!	Făcând	aşa,	
copiii	noştri	şi	cei	de	lângă	noi,	vor	vedea	harul	lui	Dumnezeu	
şi	poate	vor	fi	doritori	şi	ei	să	aibă	o	astfel	de	viaţă.

Al patrulea lucru la care 
dorim să ne referim este 
unitatea şi consecvenţa 
lucrării duhovniceşti

Veesetul	26	ne	precizează	că	lucrătorii,	un	an	întreg	
au	luat	parte	la	adunările	Bisericii.	Observăm	trei	
aspecte:

1.	„au	luat	parte”,	adică	au	fost	prezenţi	toţi,	au	avut	
aceeaşi	dorinţă,	au	fost	convergenţi	având	acelaşi	scop.	Nu	
era	nevoie	de	insistenţă	pentru	ca	să	participle	la	întâlnirile	
Adunării,	nu	era	nevoie	de	„motivare”	pentru	„participare”	
sau	de	„găsirea	unor	forme	atrăgătoare”,	corespunzătoare	
timpului	şi	vremii	lor.	Ei	„au	luat	parte”	pentru	că	erau	
împreună	parte	din	lucrare.	

2.	„au	luat	parte	un	an	întreg”,	au	fost	consecvenţi	şi	
sistematici.	Şi-au	planificat	un	mod	de	predare	exhaustiv	
al	întregii	Scripturi.	Şi-au	calculat	bine	efortul,	timpul	şi	au	
administrat	cu	măiestrie	Cuvântul	pentru	folosul	audienţei	
Bisericii.	Nu	s-au	plictisit	de	mesajul	Evangheliei	Domnului	
Isus	şi	nici	nu	i-au	plictisit	pe	ceilalţi	cu	lipsa	lor	de	entuziasm	
şi	de	luciditate	în	Scriptură.

3.	„au	învăţat	pe	mulţi	oameni	Evanghelia	Domnului	Isus	–	
Evanghelia	nu	este	necesară	doar	pentru	„evanghelizare”,	
ci	este	vitală	şi	pentru	cei	care	o	cunosc	deja.	Evanghelia	nu	
este	numai	pentru	începători,	ci	este	şi	pentru	cei	avansaţi:	
cu	toţii	avem	nevoie	permanent	de	centralitatea	Evangheliei	
pentru	că	avem	permanent	tendinţa	de	a	ne	îndepărta	de	
ea.	Să	nu	credem	că	„ştim”	Evanghelia,	că	am	„pătruns-o”	
şi	că	îi	cunoaştem	toate	tainele.	Fiecare	dintre	noi	mai	
trebuie	să	pricepem	„împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, 
lungimea, adâncimea şi înălţimea”	şi	să	continăm	să	cunoaştem	
profunzimea	„dragostei lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă” 
pentru	ca	să	ajungem	„plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” 

(Efeseni	3:17,18).	Credincioşii	ştiau	că	dincolo	de	orice	
problemă,	de	orice	criză,	cel	mai	important	lucru	este	să	
stai	în	prezenţa	lui	Dumnezeu	şi	să-i	conduci	şi	pe	alţii	în	
Scriptură.

Traversăm	o	perioadă	când	credem	că	suntem	mereu	în	
„criză	de	timp”,	credem	că	„timpul”	nu	ne	mai	ajunge	şi	
totuşi	realitatea	este	că	irosim	foarte	mult	timp	pentru	
lucruri	fără	nicio	valoare.	Societatea	seculară	„impinge	
lucrurile”	spre	dorinţa	de	a	deveni	„posesorii	celor	mai	bune	
lucruri”	şi	pentru	a	„ţine	pasul	cu	acest	trend”,	acordăm	prea	
mult	din	timpul	şi	energia	noastră	pentru	posesia	lucrurilor	
materiale.	Ajungem	la	oboseală	trupească	şi	sufletească,	iar	
aceasta	are	consecinţe	în	relaţia	noastră	cu	Dumnezeu	şi	în	
părtăşia	noastră	unii	cu	alţii.	Avem	tot	mai	puţin	timp	pentru	
citirea	Scripturii,	pentru	rugăciune	şi	pentru	participarea	la	
adunările	Bisericii.	Consecinţa	este	că	în	loc	să	„luăm	parte	
împreună”	cu	ceilalţi	credincioşi	la	lucrarea	duhovnicească,	
împingem	sarcinile	spirituale	pe	cât	mai	puţine	persoane,	care	
sunt	deja	implicate	în	lucrare,	iar	apoi	devenim	nemulţumiţi	
şi	nemulţumitori:	fie	din	cauză	că	mesajele	„sunt	slabe”,	fie	
pentru	că	părtăşia	„nu	mai	arată	dragoste”,	fie,	mai	rău,	îi	
acuzăm	pe	alţii	pentru	faptul	că	nu	ne	mai	vorbeşte	nouă	
Cuvântul	lui	Dumnezeu.

Creştinii	erau	împreună	pentru	că	manifestau	viaţa	spirituală	
pe	care	deja	o	aveau	ca	„mădulare	din	Trupul	lui	Hristos”.	
De	aceea	„funcţionau”	toate	aspectele	unei	vieţi	spirituale	
autentice.	

Atunci	când	preocuparea	este	pentru	lucrurile	
de	sus,	pentru	lucrurile	care	ne	unesc,	lucrările	
primite	din	partea	lui	Dumnezeu	ne	centrează	
în	Evanghelie,	ne	aprofundează	în	Domnul	Isus	

Hristos,	ne	fac	sistematici	în	abordarea	întregii	Scripturi,	ne	
conduc	la	dedicare	faţă	de	slujirea	celorlalţi	şi	ne	umplu	cu	
harul	Său	în	aşa	măsură	că	acesta	se	vede.

Deşi	treceau	printr-o	perioadă	de	criză,	modul	în	care	
creştinii	din	Biserica	primară	au	experimentat	spiritualitatea,	
le-a	adus	un	nume	care	ne	reprezintă	acum	pe	toţi:	„pentru 
prima oară ucenicilor li s-a dat numele de «creştini» în Antiohia”.	
Creştinii	sunt	urmaşii	lui	Hristos,	creştinii	Îl	manifestă	pe	
Hristos.	Aceasta	era	atunci	vestea	care	a	ajuns	până	la	
Ierusalim	(v.22)	şi	acesta	este	mesajul	care	a	ajuns	de	la	ei	
până	la	noi	în	zilele	noastre.

Fie	ca	Domnul	să	ne	dea	înţelepciune	pentru	a	trăi	ca	urmaşi	
ai	lui	Hristos,	într-un	mod	vrednic	de	El!	Preocuparea	noastră	
să	fie	mereu	pentru	lucrurile	lui	Dumnezeu,	acelea	care	ne	
unesc	şi	cele	care	ne	vor	aduce	o	recunoaştere,	inclusiv	
din	partea	semenilor	noştri,	a	identităţii	noastre	de	creştini,	
urmaşi	ai	Domnului	Isus	Hristos!	
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În	după-amiaza	zilei	de	25	aprilie	2021,	şapte	
persoane	(un	frate	şi	şase	surori)	au	mărturisit	
credinţa	în	Domnul	Isus	în	apa	botezului,	prilej	
cu	care	s-a	vestit,	încă	o	dată,	Evanghelia	celor	

prezenţi.

Mulţumim	lui	Dumnezeu	că	şi-n	aceste	vremuri	El	dă	
oamenilor	mântuirea!

	Bogdan	Emanuel	RĂDUŢ

Duminică	04	aprilie	2021,	ne-am	bucurat	
prin	harul	Domnului	Isus,	în	biserica	
Betania	Focşani,	de	4	surori	care	au	
mărturisit	credinţa	lor	în	Domnul,	în	apa	

botezului.	Binecuvântarea	Domnului	să	rămână	peste	
viaţa	lor	şi	să	persevereze	mai	departe	în	ascultare	
şi	creştere	duhovnicească.	Au	slujit	fraţii	din	biserica	
locală.

	Petru	CIOBANU

Duminică,	28	februarie	2021,	în	Biserica	Creştină	după	
Evanghelie	din	Livezi,	jud.	Bacău	a	fost	o	zi	de	mare	
bucurie.	Două	persoane	(fraţii	Lică	şi	Ionel)	au	făcut	
mărturia	unui	cuget	curat	înaintea	lui	Dumnezeu	şi	

înaintea	multor	martori,fiind	botezate.

La	mesaj	au	slujit	fraţii	prezbiteri:	Ovidiu	Viişoreanu	şi	Pavel	Manea	
din	Bacău,	fiind	susţinuţi	de	fraţi	din	biserica	locală.

Rugăm	pe	Domnul	să	lucreze	în	continuare	în	această	biserică	şi	pe	
fraţi	să	se	implice	în	lucrare.

	Pavel	MANEA

Botez Biserica din Craiova Nr. 2

Botez „Betania”, Focşani

Botez Livezi, Bacău
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În	23	Mai	2021	la	Biserica	Creştină	după	
Evanghelie	din	Văratec	a	avut	loc	un	serviciu	de	
botez	în	care	şapte	suflete	au	mărturisit	credinţa	
lor	în	Domnul	Isus!

Au	slujit	fraţii	Samoilă	Valentin	şi	Minu	Sumanariu	
Fratele	Vasile	SUMANARIU	şi	Mitrea	Dorin	au	oficiat	
botezurile!.

	Eugen	ILIEŞ

Pe	11	aprilie	2021,	în	Biserica	Creştină	după	
Evanghelie	„Speranţ”	din	Mărăşeşti,	a	avut	loc	
un	botez	nou-testamentar.	Cu	acest	prilej,	din	
Cuvânt	a	slujit	fratele	Dan	Mitrea.	

Mulţumim	lui	Dumnezeu	pentru	harul	Său!

	Gheorghiţă	CODREANU

Botez Biserica din Văratec

Botez „Speranţa” Mărăşeşti

Duminică	30.05.2021,	la	Biserica	Creştină	
după	Evanghelie,,Harul''	din	localitatea	
Balinţi,	judeţul	Botoşani,	a	avut	loc	un	botez	
nou	testamental	a	două	surori	de	trup	în	

vârstă	de	85	şi	respectiv	87	de	ani,	prin	care	au	depus	
mărturia	publică	a	credinţei	lor	în	Domnul	Isus	Hristos.	

Au	slujit	din	Evanghelia	Domnului	Isus,	fratele	Ghiţă	
Rotaru,	Emanuel	Beşleagă	şi	Maricel	Grosu.	Grupul	de	
tineri	din	Vârfu	Câmpului	au	cântat	spre	slava	Domnului	
Isus.	Dumnezeu	să-i	binecuvânteze	cu	mântuire	pe	toţi	
cei	prezenţi	la	acest	eveniment.	

	Maricel	GROSU

Botez „Harul” din Balinţi
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Pe	22-23	mai	2021,	în	Biserica	Creştină	după	Evanghelie	Nr.	1	Craiova,	
au	avut	loc	serviciile	de	priveghi	şi	înmormântare	ale	fratelui	Bădiţă	
Niţă	(14.08.1935-22.05.2021),	în	vârstă	de	85	de	ani.

Fratele	Bădiţă	s-a	născut	în	comuna	Sărbătoarea,	de	unde	s-a	mutat	la	
Craiova.	A	fost	căsătorit,	din	1964,	cu	Lenuţa	Badea,	având	zece	copii	(opt	fete	
şi	doi	băieţi),	fiind	în	viaţă	doar	nouă.

Vreme	de	şase	decenii	a	fost	implicat	în	lucrarea	Domnului,	până	la	vârsta	
de	peste	80	de	ani,	atât	în	adunarea	locală	cât	şi	în	zonă,	fratele	fiind	ultimul	
lucrător	dintre	bătrânii	adunării	din	vechea	generaţie.	

La	adunările	de	priveghi	şi	înmormântare	au	fost	prezenţi	credincioşi	din	mai	
multe	adunări	din	zonă,	şi	au	slujit	fraţii	Costel	Vieru	(Craiova	2),	Dan	Staicu	
(Craiova	2),	Sergiu	Capac	(din	partea	familiei),	Titi	Vieru	(Ethos),	Emanuel	Răduţ	(Craiova	2),	Emanuel	Florescu	
(Craiova	1)	şi	Emil	Badea	(Filiaşi).	

Mulţumim	lui	Dumnezeu	pentru	înaintaşii	noştri,	şi	ne	rugăm	să	ridice	noi	slujitori	pentru	a	continua	lucrarea	
începută	de	aceştia!

	Bogdan	Emanuel	RĂDUŢ

Necrolog Bădiţă Niţă
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În	data	de	13	iunie	2021,	la	Biserica	Creştină	după	
Evanghelie	„Agape”	Bucureşti	a	avut	loc	un	botez	
nou-testamentar.

Mulţumim	Domnului	pentru	lucrarea	Lui!

	Laurenţiu	TEODORESCU

Botez „Agape” Bucureşti

În	data	de	Duminică,	14	ianuarie	2021,	a	avut	loc	
un	botez	nou-testamentar	la	Biserica	Creştină	
după	Evanghelie	din	loc.	Roşiori	de	Vede,	jud.	
Teleorman.	

Au	slujit	fraţii	Eugen	Ilieş	şi	Teofil	Traşcă.

	Eugen	ILIEŞ

Botez Biserica din Roşiori de Vede
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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.

Piedici în calea uitării...  
fotografii din istoria trecută

Oraşul Vulcan (ger. Wolkersdorf, ung. Vulkán), judeţul Hunedoara, a fost un important centru pentru conferinţe biblice 
ale creştinilor după Evanghelie, unde participau credincioşi saşi, maghiari şi români. În sala adunării, construită în 1911, 
au predicat Johannes Schlosser, Johannes Warns, Victor Kolle, Johann Bührer, Francis Berney, Edmund Broadbent, 
Christoph Köhler ş.a.

Vă prezentăm două mărturii fotografice de la două astfel de conferinţe biblice:

Foto	1	–	Conferinţa Biblică de 
la Vulcan, 19-30 mai 1931

Rândul	întâi:	Fritz	şi	Sarah	
Stückemann	(Braşov),	Francis	şi	

Rosa	Berney	(Elveţia).

Dintre	participanţi	recunoaştem	pe	
fraţii:	Ioan	Pascu	(Sibiu),	Ioan	Severa	
(Sibiu),	Gheorghe	Mardare	(Deva),	
Vasile	Grădinaru	(Bârlad),	Vasile	
Vlaicu	(Braşov),	Nicolae	Gândilă	
(Mediaş),	Dumitru	Tiţa	(Craiova),	
Gheorghe	Neamţu	(Vereşti).

Foto	2	–	Conferinţa Biblică de la 
Vulcan, 03-10 februarie 1935

Recunoaştem	pe	Johann	Laub	
(Ungaria),	Fritz	şi	Sarah	Stückemann	
(Braşov),	Ioan	Giurea	(Ploieşti),	Ernst	
Nikesch	(Sibiu),	Gheorghe	Mardare	

(Deva).
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Aş vrea ca Domnul meu să-mi fie,
Din zori de zi, izvor de har,
Şi-L rog şi azi să-mi dea şi mie
Credinţă şi putere iar !

Când soarele prin nori se-ascunde,
Şi rodul meu e tot mai rar,
Îl rog din nou căci îmi răspunde
Şi sunt iubit de Grădinar !

Când lupt cu vântul şi cu marea,
Tot El îmi este Ajutor,
Iar dacă-L rog, aud chemarea:
“Să nu te temi de furia lor !”

Când paşii mă conduc prin vale
Şi-n jur sunt tauri din Basan,
Aud blândeţea vocii Sale,
Ce n-a uitat că-s veteran ...

Când molima-n amiaza mare
Stejari in preajma mea doboară,
Iehova Rafa cu răbdare,
Îmi ia şi temeri şi povară !

Sunt zile când îmi pierd cărarea,
Şi candela e, parcă, stinsă,
Dar mă susţine Îndurarea
Şi mâna Lui mereu întinsă !

Şi-aşa-nţeleg că peste ani,
N-aş fi putut să mă descurc,
Să scap de lei şi alţi duşmani,
Şi scara cerului s-o urc !

 M-a tras cu funiile Iubirii,
Spre ţărmuri unde El e far,
Având nădejdea moştenirii,
In cerul ce se vede clar !

Mă-ndrept spre Ţară fiindcă am,
Un drept etern de cetăţean,
Şi am acum ce nu aveam,
Un nume scris la El in plan !

Îmi strâng acum Cuvânt să am,
In vremuri grele de-ncercare,
Să pot să pun oricând balsam,
Pe orice rană care doare !

Mai dă-mi, Părinte bun , din cer
Comori de daruri din Lumină,
Şi fii mereu Eben-Ezer,
Şi Domnul care o să vină !

Te mai rugăm acum să vii
Ca Şilo pe Planet-Albastră,
Că-n ziua-aceea , Tu vei fi
“Hristos in noi, nădejdea noastră!”

ÎL ROG...

VALENTIN GIUROIU


