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Calea Credintei

Pecetluiţi cu Duhul Sfânt
„Şi voi după ce aţi auzit Cuvântul
Adevărului, aţi crezut în El şi aţi fost
pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese
făgăduit”
(Efeseni 1:13)

D

espărţirile dor! Atunci când apare despărţirea de
ceva sau mai ales de cineva drag, sufletul (re)simte
o stare de suferinţă. Realitatea întreruperii relaţiei
cu cineva pentru o vreme sau pentru totdeauna, lasă
urme adânci în suflet. Ce om poate înţelege suferinţa Domnului
Isus atunci când a spus „Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?”.
Desigur nici un om nu ar putea exprima în cuvinte ce s-a
petrecut în inima Domnului Isus. Cum să înţelegem tristeţea din
inimile ucenicilor atunci când Mântuitorul le-a spus „Acum Mă
duc la Cel ce M-a trimis; şi nimeni din voi nu Mă întreabă: „Unde Te
duci?” Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut
inima” (Ioan 16:5-6). Dar, spune Domnul Isus, nu veţi rămânea
nici singuri, nici orfani. Aceasta, deoarece voi ruga pe Tatăl şi va
trimite pe Mângâietorul - Duhul Adevărului care va veni şi va
locui cu voi şi în voi.

Contextul istoric al experienţei Cincizecimii este unul organizat
încă din vechime de către Dumnezeu: „Să ţii sărbătoarea
secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna
pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului,
când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale” (Exod 23:16).
Pentru noi, credincioşii de astăzi, drumul vieţii are contexte
diferite, sunt multe obstacole, primejdii, furtuni şi nici unul
dintre noi nu poate fi sigur de ziua de mâine! Dar certitudinile
duhovniceşti ne aduc siguranţă !
Apostolul Pavel scrie credincioşilor din Efes: „Şi voi, după ce aţi
auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut
în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care
este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor
câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui” (Efeseni 1:13-14). Ce
trebuie să înţelegem din cuvintele „pecetluit cu Duhul Sfânt”?
Această exprimare indică semnul realităţii dumnezeieşti din viaţa

credinciosului! Este semnul autenticităţii, semnul adevăratului
ucenic al Domnului şi semnul protecţiei şi proprietăţii divine
faţă de cei „pecetluiţi”, adică faţă de cei credincioşi. Atunci când
Ioan Botezătorul a intrat în scena istoriei, mesajul lui a fost şi
acesta „El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Matei 3:11).
Dar au trecut câţiva ani pentru ca prorocia făcută de Ioan să se
împlinească - anume în ziua în care Duhul Sfânt S-a coborât şi
mulţimile de oameni veniţi în Israel, pentru sărbătoarea roadelor,
au putut să audă Evanghelia în limbile lor. A fost un moment
unic, irepetabil, în care s-a împlinit atât promisiunea Domnului
Isus, cât şi prorocia lui Ioan!

D

e ce totuşi astăzi sunt credincioşi care, deşi au
experimentat pocăinţa şi credinţa în Domnul Isus,
totuşi au o învăţătură diferită de cea a Scripturii cu
privire la botezul cu Duhul Sfânt? De ce spun ei,
cu o convingere nefundamentată pe Scriptură, că botezul cu
Duhul Sfânt nu vine în acelaşi timp cu întoarcerea la Dumnezeu,
prin Cuvânt şi credinţă, în acelaşi moment al naşterii din nou, ci
ulterior, după rugăciuni stăruitoare (şi obligatorii), confirmate
prin ”semnul” vorbirii în limbi (şi eventual şi de unul dintre
conducătorii Bisericii)? Sperăm că nimeni nu contestă faptul
că pecetluirea cu Duhul Sfânt se referă la începutul vieţii
noastre de credinţă, dar sunt unii care afirmă că botezul cu
Duhul Sfânt nu este tot atunci. Acestora le punem o întrebare
simplă, logică: poate să fie cineva ”pecetluit” dar ”nebotezat”
cu Duhul Sfânt? Este adevărat că sunt unii oameni care, pentru
a-şi afirma părerile, invocă Scriptura şi mai ales cartea Faptele
Apostolilor. Dar oare cartea Faptele Apostolilor poate fi
adoptată, ca normativă, pentru modul de primire a Duhului
Sfânt? (Vezi tabelul de la sfârşitul articolului). Oare aceşti oameni
nu caută mai degrabă să-şi confirme prin Scriptură o învăţătură
„moştenită” de la înaintaşii lor în credinţă? Fiecare dintre
noi, cei credincioşi, trebuie să depunem efortul de a privi, sub
călăuzirea Duhului Sfânt, în Scriptură şi să încercăm să evităm
prejudecăţile datorate „poverii” moştenirii doctrinare primate
de la ”înaintaşi”, de la „tradiţia moştenită”.

EDITORIAL

Una dintre dorinţele Mântuitorului a fost ca ucenicii şi urmaşii
Lui de peste veacuri, să se simtă în siguranţă şi încrezători în
dragostea şi puterea Sa. În lumea în care trăim, este imposibil
să trăim o viaţă fără pericole, încercări, suferinţe, teamă, îndoieli
şi care să nu ne afecteze, rănească, clatine pentru o vreme. Dar
copiii lui Dumnezeu biruiesc încercările vieţii! „În lume veţi
avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33).
Cum se poate transfera biruinţa aceasta de la Domnul Isus
la noi? Răspunsul este dat de Sfânta Scriptură „Când va veni
Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul;
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va
descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13). Umblarea şi rămânerea în
Duhul adevărului, prin credinţă, ne face biruitori!

„Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca
să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie
slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.”
(1 Corinteni 12:13)

Să ne amintim că Faptele Apostolilor este o carte ce descrie
tranziţia dintre Vechiul Legământ şi Noul Legământ. Modul diferit
în care iudei şi prozeliţi, samariteni, neamuri, reprezentate prin
Corneliu şi cei din casa lui, ucenicii lui Ioan au fost botezaţi cu
Duhul Sfânt, trebuie oare luat ca normativ astăzi? Toate cele
patru evenimente legate de botezul cu Duhul Sfânt prezentate
în Faptele Apostolilor, descriu din punct de vedere istoric,
cronologic, în progresie, modul în care Dumnezeu Se face
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cunoscut în istorie, pentru credincioşi, şi prin intermediul actului
divin al botezului cu Duhul Sfânt. Fie că erau evrei sau prozeliţi
(Fapte 2:10), samariteni (Fapte 8:15), neamuri (Fapte 10:45),
sau ucenici ai lui Ioan (Fapte 19:3), Dumnezeu a revărsat peste
ei Duhul Sfânt. Dar NU a revărsat Duhul Sfânt, fără ca, mai
întâi, aceştia să fie aduşi la credinţa în Domnul Isus, în moartea,
îngroparea, şi învierea Lui.

A

EDITORIAL

postolul Pavel descrie extrem de clar, în epistola
către corinteni, elementele menţionate anterior, prin
exprimarea „noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie
greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh”
(1 Corinteni 12:13). Cu alte cuvinte, apostolul afirmă că oricine
crede în Domnul Isus este şi botezat în trupul Lui ! Nu a existat
şi nu există vreun credincios care să nu fi primit botezul cu
Duhul Sfânt şi aceasta în momentul întoarcerii la Dumnezeu, al
naşterii din nou, prin pocăinţa şi credinţa în Domnul Isus. Punct!
Nu ”stăruinţă”, nu ”rugăciune”, nimic altceva în afară de pocăinţă
şi credinţă. Mai mult, apostolul Pavel proclamă adevărul biblic că
botezul cu Duhul Sfânt este „temeiul” mântuirii. În epistola către
romani el scrie „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 6:9). Cu alte
cuvinte, dacă cineva spune că a crezut sau crede în Domnul
Isus, dar crede că nu a primit încă botezul cu Duhul Sfânt, poate
să fie greşit în două moduri: fie, dacă este un credincios sincer,
nu a înţeles că este deja botezat cu Duhul Sfânt; fie, deşi există
o anumită mărturisire a Domnului Isus Hristos, totuşi, acea
persoană nu crede în mod real, mântuitor, în Domnul Isus şi
este evident deci că încă nu a fost botezat cu Duhul Sfânt. Este
imposibil ca un „credincios” să aparţină lui Hristos, fără Duhul
lui Hristos locuind în El. Dacă cineva nu a fost botezat de Duhul
Sfânt, nu este deloc un credincios.
În această vreme, în care în multe predici se proclamă că botezul
cu Duhul Sfânt este ulterior convertirii, marea provocare pe
care orice credincios o are este să aleagă dintre următoarele
posibilităţi: fie alegem să credem că Dumnezeu ne-a botezat
cu Duhul Sfânt, în momentul convertirii, aşa cum scrise clar în
Scriptură (Efeseni 1:13); fie alegem să căutăm printr-o ”rugăciune
cu stăruinţă” să fim botezaţi cu Duhul Sfânt şi apoi căutăm
confirmarea sentimentală care să-mi arate că acest lucru s-a
întâmplat. În esenţă, fiecare avem o alegere de făcut. Să-L cred
pe Dumnezeu pe cuvânt, sau ”să cred” bazându-mă pe ce aud,
văd, simt şi apoi să caut suport biblic pentru ca să îmi validez o
anume trăire experimentală!

P

entru a înţelege mai bine adevărul că, cartea Faptelor
Apostolilor NU poate reprezenta un normative pentru
toţi credincioşii, în continuare prezint o schiţă grafică a
evenimentelor care au implicat botezul cu Duhul Sfânt şi
ce s-a întâmplat atunci, în fiecare caz în parte. (vezi tabel, pg. 5)
1. De ce a fost nevoie de vorbire în limbi în Ierusalim, eveniment
descris în Fapte 2? Răspunsul pe care trebuie să mi-l dea
Scriptura, nu tradiţia bisericii unde sunt membru, este: „se aflau
atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile
care sunt sub cer” (Fapte 2:5). Petru vorbeşte în limba aramaică,
dar ce puteau înţelege mile de oameni prezenţi, care vorbeau
alte limbi ? Cu siguranţă că este vorba despre o minune data
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de Dumnezeu? Scriptura precizează că „fiecare îi auzea vorbind
în limba lui” (Fapte 2:6) şi arată şi conţinutul pe care-l auzeau,
”lucrurile minunate ale lui Dumnezeu” (Fapte 2:11).
2. În Samaria, nu mai este nevoie de vorbirea în limbi, pentru
că iudeii şi samaritenii se puteau înţelege, vorbind aramaica. Dar
a fost nevoie ca Duhul Sfânt să fie primit de către samariteni
prin Petru şi Ioan pentru ca să poată fi realizată reconcilierea
dintre iudei şi samariteni. Petru şi Ioan (apostoli evrei) asigură
autenticitatea evenimentului, iar iudeii şi samaritenii devin una,
membri egali „cu drepturi depline” în trupul lui Hristos, Biserica!
3. În Faptele Apostolilor 9:17, Anania şi-a pus mâinile peste
Saul, acesta s-a umplut de Duhul Sfânt, DAR nu a vorbit în
limbi. În schimb, Scriptura atestă faptul că „îndată a început să
propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu” (Fapte
9:20).
4. În Faptele Apostolilor 10, în casa sutaşului Corneliu, în
versetele 44, 45, 46, Scriptura atestă realitatea că Duhul Sfânt S-a
coborât peste toţi cei ce erau primiţi de către Dumnezeu dintre
neamuri. Toţi credincioşii ”tăiaţi împrejur”, adică evrei, care
veniseră cu Petru, au fost uimiţi de realitatea pe care o vedeau
şi anume că darul Duhului Sfânt S-a revărsat şi peste neamuri.
De ce au fost ei miraţi? Este evident că surprinderea lor era o
consecinţă a faptului că îi auzeau vorbind în limbi şi mărindu-L
pe Dumnezeu la fel cum făcuseră şi ei de Rusalii1. Era nevoie
de vorbirea în limbi pentru ca evreii să fie încredinţaţi că şi cei
dintre neamuri (care uzual vorbeau o altă limbă decât iudeii) au
primit Duhul Sfânt, exact ca şi ei!
5. În Faptele Apostolilor 19, este o situaţie care se petrece în
Efes! Ce limbă se vorbea acolo? În niciun caz aramaica. Apostolul
Pavel vesteşte Evanghelia ucenicilor lui Ioan Botezătorul, aceştia
cred în Domnul Isus, sunt botezaţi în apă, apoi Pavel îşi pune
mâinile peste ei şi Duhul Sfânt Se coboară peste aceşti ucenici.
Consecinţa acestei experienţe este că aceşti noii credincioşi din
Efes au vorbit în alte limbi şi au proorocit. Putem să ne întrebăm:
”pentru cine anume a fost importantă vorbirea aceasta în limbi?”.
Credem că primii la care ne putem gândi sunt locuitorii din Efes,
pentru că orice comunicare presupune în mod necesar existenţa
unui destinatar al acelei comunicări, iar experienţa acestor
noi credincioşi nu a avut un caracter introspectiv, de autoconfirmare.Vorbirea în alte limbi şi proorocia au un caracter de
confirmare a unităţii spirituale a Neamurilor cu Israel în Biserică.

Î

n concluzie, având în vedere toate aceste evenimente, oare
putem folosi cartea Faptele Apostolilor drept normativă ?
Oare a dorit Luca să descrie un model de primire a Duhului
Sfânt? Nicidecum! El a descris ceea ce s-a întâmplat. În
schimb, apostolul Pavel, în epistolele sale, pune bazele teologice
ale înţelegerii botezului cu Duhul Sfânt.
Iubiţi credincioşi creştini după Evanghelie, să rămânem la
învăţătura Scripturii şi să nu ne lăsăm purtaţi încolo şi încoace de
orice val de învăţătură! (Efeseni 4:14). 

 Virgil ACHIHAI

1
De Rusalii, credincioşii evrei au vorbit în limbile neamurilor. În casa lui
Corneliu, credincioşii dintre neamuri vorbesc în limba evreilor, pentru a
manifesta unitatea Bisericii lui Hristos.

Cartea Faptele Apostolilor reprezintă o descriere,
NU este normativă!
BOTEZ CU APĂ --- BOTEZ CU DUHUL SFÂNT

1

1

1

2

FĂRĂ PUNEREA MÂINILOR
(fără vorbirea în limbi, fără prorocii)
„Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră
numai botezaţi în Numele Domnului Isus.
Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei şi aceia au primit
Duhul Sfânt.” (FAPTE 8:16,17)

CU PUNEREA MÂINILOR
(fără vorbirea în limbi, fără prorocii)
„Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul
Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.” (FAPTE 10:44)
„Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos.”
(FAPTE 10:48)

FĂRĂ PUNEREA MÂINILOR
(vorbirea în limbi, fără prorocie)
„Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele
Domnului Isus.
Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât
peste ei şi vorbeau în alte limbi şi proroceau.” (FAPTE 19:5,6)

CU PUNEREA MÂINILOR
(vorbirea în limbi, cu prorocie)
„după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis:
«Frate Saule, Domnul Isus, ... m-a trimis ca să capeţi vederea,
şi să te umpli de Duhul Sfânt.»” (FAPTE 9:17)
Apoi s-a sculat şi a fost botezat. (FAPTE 9:18)

CU PUNEREA MÂINILOR
(fără vorbirea în limbi, fără prorocii)

2

2

1

EDITORIAL

2

„Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi
veţi primi darul Sfântului Duh.” (FAPTE 2:38)

2

1
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? Valentin GIUROIU

În ziua Cincizecimii
(Voi zidi Biserica Mea)

Î

COBORÂREA DUHULUI SFÂNT

n ziua aceea de sărbătoare, câteva zeci sau poate
sute, erau adunaţi „toţi împreună în acelaşi loc”
(Fapte 2:1), ca, în felul acesta:
• Să asculte de porunca Domnului lansată înaintea
Înălţării (Fapte 1:4);
• Să asiste la împlinirea ultimei făgăduinţe a Acestuia;
• Să înceapă lucrarea ce le fusese încredinţată în urma
primirii unei puteri de sus.

Z

iua Coborârii Duhului Sfânt reprezintă pentru
creştinii nou-testamentari ziua de naştere a
Bisericii, deci a comunităţii spirituale şi unice pe
care Domnul Isus a făgăduit-o pentru a identifica
Trupul Său, cu mădularele Lui şi cu un Cap care este Însuşi El.
Echipa de pescari din Galileea s-a văzut implicată în acest
proces cu existenţă veşnică care din punct de vedere istoric
a debutat cu ocazia zilei Cincizecimii. Termenul provine de la
faptul că are loc în cea de a cincizecea zi – greceşte: penticosti
– după Învierea Domnului, dar, de fapt, prelua denumirea
vechii sărbători iudaice care avea loc în cea de a cincizecea
zi de la Paştele din vechime în amintirea ieşirii miraculoase
din Egipt. Poporul evreu îi acorda o semnificaţie multiplă
şi, în afara celei principale menţionate mai sus şi căreia îi
spuneau „Savout – sărbătoarea săptămânilor” (Ex. 34:22),
ei o mai numeau „sărbătoarea secerişului” (Ex. 23:16) sau
„sărbătoarea celor dintâi roade” (Lev. 23:17; Num. 28:26).
Această denumire ne poate duce prin credinţă la evenimentul
pe care îl sărbătorim noi şi anume naşterea Bisericii şi a
primelor ei roade şi a rolului pe care Duhul Sfânt L-a avut
aici.
După cum primele roade reprezentau pentru evrei un
moment de bucurie în aşteptarea recoltei finale, tot aşa şi

6
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Biserica lui Hristos este singura zidire a lui El-Elyon,
„Ziditorul cerului şi al pământului”, pentru care El
plăteşte un preţ – viaţa singurului Său Fiu. Este
singura zidire existentă pe Planeta Albastră care
va dăinui veşnic şi porţile Locuinţei morţilor nu o
vor birui. Existenţa vremelnică din vremea harului
este continuată de vieţuirea veşnică în prezenţa
Mântuitorului pe pământul cel nou, în cerul cel nou. Este
lucrarea mâinilor Lui (greceşte: poiema), este o creaţie
în Hristos, prin Hristos şi pentru Hristos.

pentru noi, Duhul Sfânt este arvuna care ne-a fost dată în
aşteptarea moştenirii definitive din vremurile din urmă. În
ziua Cincizecimii apar primele roade ale Învierii, ale vieţii care
se naşte în urma faptului că Domnul a lăsat mormântul gol...
În ceea ce priveşte termenul de Rusalii pe care îl foloseşte
o mare parte a creştinătăţii evităm să-l folosim şi noi, căci
are origini suspecte în păgânătatea pre-creştină şi nu este
biblic (apare în subtitluri!). Odată cu „creştinarea” Imperiului
Roman, multe dintre sărbători pre-creştine au fost preluate
de biserică şi au căpătat o „semnificaţie creştină”. O vreme,
Biserica a organizat cu prilejul acestei sărbători zile de post şi
slujbe speciale în Ierusalim, iar la Roma se prefera practicarea
botezului creştin cu ocazia „Paştelui” şi a „Rusaliilor”.
Pentru a înţelege mai bine valoarea coborârii Duhului Sfânt
pentru naşterea Bisericii lui Hristos, vom încerca să abordăm
acest subiect plecând de la elementele sale esenţiale.
Astfel, vom avea în vedere:
• Duhul Sfânt – componentă esenţială a făgăduinţelor
• Duhul Sfânt – componentă esenţială a naşterii Bisericii
• Duhul Sfânt – componentă esenţială a existenţei Bisericii
• Duhul Sfânt – componentă esenţială a biruinţei finale

1. Duhul Sfânt – componentă 2. Duhul Sfânt – componentă
esenţială a făgăduinţelor
esenţială a naşterii Bisericii.

Î

mplinirea profeţiilor din vechime este dovada că în
spatele scenei pe care se desfăşoară istoria, există
Dumnezeul cel viu care guvernează întreaga desfăşurare.

Făgăduinţele privitoare la persoana Duhului Sfânt ocupă
un loc important în Vechiul Testament unde găsim un număr
de versete care se ocupă cu acest subiect.
Începând cu 1 Samuel 10:8 unde Saul află că „Duhul
Domnului va veni peste tine”, continuând cu alte făgăduinţe
dintre care cităm Ezechiel 37:14 unde găsim că „voi pune
Duhul Meu în voi şi veţi trăi” şi încheind cu remarcabila
promisiune din Ioel 2:28-29: „voi turna Duhul Meu peste orice
făptură, fiii şi fiicele vor proroci, tinerii voştri vor visa..., chiar şi
peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea”,
Vechiul testament tratează la timpul viitor coborârea pe
pământ a celei de-a treia Persoană a Sfintei Treimi.
Această prorocie nu este necunoscută apostolului Petru care
îşi bazează pe ea argumentarea din cuvântarea sa din ziua
Cincizecimii (Fapte 2:17).
De altfel, despre făgăduinţele legate de Duhul Sfânt găsim
confirmări în Noul Testament care vorbeşte despre primirea
„Duhului făgăduit” (Gal. 3:14) sau despre „Duhul Sfânt care
fusese făgăduit” (Efes. 1:13).

O ultimă făgăduinţă pe care Domnul Isus o face înainte de
Înălţarea Lui este totodată cea care se împlineşte prima după
acest eveniment, astfel El le spune că „voi veţi primi o putere,
când se va coborî Duhul Sfânt, şi-Mi veţi fi martori” (Fapte
1:8).
Toate aceste făgăduinţe, împreună cu cele făcute de Ioan
Botezătorul care vorbeşte despre Cel ce va boteza cu Duhul
Sfânt, se vor împlini în ziua Cincizecimii. Semnele însoţitoare
din acea zi vor confirma că este vorba despre o putere venită
din cer care avea să stea la temelia Bisericii lui Hristos.
Este puterea care a străpuns în inimă trei mii de bărbaţi
care, convinşi de păcat, S-au văzut obligaţi să pună întrebarea
salvării: „Fraţilor, ce să facem?” (Fapte 2:37).

Această revărsare a Duhului Sfânt reprezintă împlinirea
făgăduinţei privitoare la botezul cu Duhul Sfânt. Este
scufundarea acestei comunităţi în plinătatea Duhului (baptizo,
imersie, scufundare), este unitatea realizată de Paraclet
(Efeseni 4:34).
Dacă până aici despre botezul cu Duhul Sfânt se vorbea doar
la timpul viitor, ca despre un eveniment care urma să aibă
loc, după ziua Cincizecimii apostolul Pavel vorbeşte la timpul
trecut, ca despre un eveniment deja realizat şi care are un
scop de necontestat: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie
robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” (1
Cor. 12:13).
Înţelegem din acest text – definiţie a botezului cu Duhul Sfânt
– că are caracter universal („noi toţi”), este deja săvârşit („am
fost botezaţi”), are scopul de a realiza un singur trup, are
valoare de satisfacere a setei spirituale („am fost adăpaţi”).
Odată intraţi prin credinţă în trup, primim Duhul Sfânt (Efes.
1:13; Rom. 8:9), intrăm sub beneficiul botezului cu Duhul
Sfânt care a avut loc în ziua Cincizecimii pentru Biserică, o
dată pentru totdeauna. Din acest moment, nu găsim în Biblie
vreun îndemn de a-L cere ca pe o a doua experienţă, de
a urmări daruri speciale ca dovadă a „botezului cu Duhul
Sfânt”.
Cazurile particulare pe care le găsim în cartea Faptele
Apostolilor cu privire la o primire ulterioară a Duhului Sfânt
(între samariteni – cap. 8; la neamuri, în casa lui Corneliu –
cap. 10; ucenicii lui Ioan – cap. 19) reprezintă experienţele
unor grupări speciale în economia mântuirii care nu se mai
repetă în niciun alt caz relatat de Noul Testament.

COBORÂREA DUHULUI SFÂNT

Făgăduinţele cu privire la venirea Duhului Sfânt există în
Vechiul Testament, dar şi cu cuvintele Domnului Isus din
Evanghelii abundă din acest punct de vedere. Astfel, El
vorbeşte despre „Tatăl vostru cel din ceruri... care va da
Duhul Sfânt” (Luca 11:13), despre faptul că va „ruga pe Tatăl
şi El vă va da un alt Mângâietor (greceşte: un Paraclet, un
apărător, un ajutor), care va rămâne cu voi în veac” (Ioan
14:16), care „vă va învăţa toate lucrurile” (Ioan 14:26), „va
mărturisi despre Mine” (Ioan 15:26), pentru care Domnul,
însă, va trebui mai întâi să Se întoarcă la Cel ce L-a trimis
(Ioan 16:8) şi care „rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14:17).

D

e la întrebarea menţionată mai sus porneşte
întreaga lucrare de mântuire a primilor creştini,
care, în urma convingerii Duhului Sfânt privind
păcatul, neprihănirea şi judecata, vor fi primele
mădulare ale Bisericii care se vor alătura temeliei asigurate
de apostoli. Este momentul din istoria mântuirii care a
constituit o taină pentru cei din vechime şi care acum nu mai
este privilegiul unui singur popor, evrei şi neamuri vor alcătui
Trupul lui Hristos. Este momentul în care, prin revărsarea
Sa din cer, Duhul Sfânt a realizat ecclesia – adunarea celor
scoţi din lume în vederea intrării în „starea de har” (Romani
5:1) sau „într-o stare după voia lui Dumnezeu”, cum spusese
prorocul (Isaia 53:11).

Pentru iudei era important să li se confirme că mântuirea
poate fi primită şi de alte neamuri şi că, împreună, ei vor intra
în acelaşi trup, bucurându-se de botezul cu Duhul Sfânt.
În felul acesta, porunca Domnului Isus de a duce Evanghelia
se împlineşte şi lucrul acesta este dovedit de darul Duhului
Sfânt revărsat peste comunitatea de creştini în vederea
alcătuirii unui singur trup!

>>
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3. Duhul Sfânt – componentă
esenţială a existenţei
Bisericii.

Z

iua de naştere a Bisericii este strâns legată de
coborârea Duhului Sfânt peste această comunitate,
dar şi existenţa ei în continuare nu se poate
înţelege fără lucrarea multi-laterală pe care Duhul
o are în viaţa Bisericii. Din acest punct de vedere, trebuie să
spunem că Duhul Sfânt Îşi manifestă puterea de viaţă atât în
existenţa fiecărui mădular al trupului, cât şi în viaţa şi lucrarea
Bisericii luată ca un întreg!
Nu puterea omenească a discursului lui Petru din ziua
Cincizecimii a convins 3000 de oameni de nevoia mântuirii, ci
lucrarea Duhului a străpuns inimile acestora pentru a evolua
spre pocăinţă şi acceptarea botezului în apă.

COBORÂREA DUHULUI SFÂNT

Naşterea din nou, fenomen sine qua non al intrării în trupul
lui Hristos, este explicaţia transformării unor suflete moarte
în greşeli şi păcate şi viaţa care decurge de aici este garantată
de lucrarea de susţinere a Duhului. Cuvintele apostolului
Pavel că „slava omoară, dar Duhul dă viaţă” (2 Cor. 3:6) se
confirmă cu putere în această zi când se naşte Ecclesia cu
mădularele ei care, la rândul lor, urmau să producă alte roade
pentru viaţa veşnică. Sufletele născute din apă şi din Duh au
certitudinea că vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan
3:3).
Ca şi în cazul naşterii biologice, naşterea din Duh este un
proces al vieţii, cu creştere, maturizare şi rodire, toate însă
desfăşurate pe tărâm duhovnicesc. De aceea, tot ceea ce
este caracteristic acestui proces nu poate fi înţeles decât în
măsura în care omul primeşte informaţii de la Duhul Sfânt, le
prelucrează duhovniceşte şi trăieşte prin ele.
Când se naşte din nou un suflet, acesta devine o „făptură
nouă” (2 Cor. 5:17) care primeşte „Duhul care vine de la
Dumnezeu, ca să... poată cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat
Dumnezeu prin harul Său” (1 Cor. 2:12).
În felul acesta, viaţa spirituală se manifestă în mădularele
trupului care cresc, se hrănesc cu hrană spirituală din ce în ce
mai tare şi evoluează spre statutul de oameni maturi, din ce
în ce mai asemănători cu Hristos.
Mângâietorul, adică Duhul Sfânt îi va învăţa toate lucrurile,
le va aduce aminte de tot ce le-a spus El şi va mărturisi
despre El! (Ioan 14:24; Ioan 15:26). Întrucât, toţi cei ce sunt
ai lui Hristos au în ei Duhul lui Hristos, toţi vor aduce roade
duhovniceşti potrivit cu învăţătura apostolului Pavel din
Galateni 5 şi, mai ales, Cel ce L-a înviat pe Hristos din morţi
va învia şi trupurile lor muritoare din pricina Duhului care
locuieşte în ei (Rom. 8:11). Ei nu mai aduc ca odinioară roade
pentru moarte, ci „slujesc lui Dumnezeu într-un duh nou”
(Rom. 7:6).
Înţelegem de aici că în ziua Cincizecimii a luat naştere un
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organism care slujeşte pe Domnul, împlinind ce poruncise
Domnul Isus înainte de a Se înălţa la Cer: „Îmi veţi fi martori
în Ierusalim... şi până la marginile pământului”. (Fapte 1:8)
În împărăţia veşnică, Îl vom sluji pe Dumnezeu şi ne vom sluji
între noi, dar lucrarea de martori nu poate fi efectuată decât
acum, pe pământ şi de aceea este înţelept să nu uităm această
chemare. Este singura formă de slujire care nu va fi necesară
în Împărăţia lui Dumnezeu.
Având în vedere slujirea cu aspectele ei multiple, Duhul Sfânt
este Cel care ne echipează în acest scop pentru ca lucrarea
noastră să aibă eficienţă. Apostolii şi primii lucrători ai
Bisericii din Faptele Apostolilor sunt călăuziţi, trimişi, opriţi,
sfătuiţi de Persoana Duhului Sfânt şi în felul aceste ei se
poartă într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o,
„păstrând unirea Duhului prin legătura păcii” (Efes. 4:1-2).
Evanghelia se vesteşte, sufletele sunt mântuite şi Biserica se
dezvoltă, izvorul din ziua Cincizecimii se transformă în râuri
de apă vie (Ioan 7:37-39), care răscolesc lumea (Fapte 17:6).
Darurile Duhului Sfânt îşi dovedesc eficienţa şi sunt revărsate
peste credincioşi aşa cum Acesta voieşte. Sunt dăruite în
vederea slujirii altora şi sunt potrivite cu nevoile din teren.
Cuvântul lui Dumnezeu prinde contur şi apostolii au „vorbit
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21).
Toate evoluţiile din anii aceia rămase ca model pentru
Biserică erau consecinţa lucrării Duhului Sfânt. Dacă Biserica
se înmulţea, nu era consecinţa unor manipulări în masă, cum
avea să se întâmple în secolele care au urmat, ci, de fiecare
dată, Evanghelia se vestea şi „Domnul adăuga în fiecare zi... pe
cei ce erau mântuiţi” (Fapte 2:47).
În afara iudeilor şi a prozeliţilor convertiţi în ziua Cincizecimii,
sunt mântuiţi şi cei ce „erau departe”, inclusiv oameni de la
Curtea Cezarului. Primirea mesajului Evangheliei îi transformă
în mădulare ale trupului lui Hristos şi asta le conferea dreptul
de a fi „botezaţi de un singur Duh” (1 Cor. 12:13).
Şi noi azi, pe urmele lor, suntem beneficiarii aceleiaşi lucrări
istorice din ziua Cincizecimii, fiind unşi, pecetluiţi şi având
arvuna Duhului (2 Cor. 1:21-22).

4. Duhul Sfânt – componentă
esenţială a biruinţei finale.

P

e drumul nostru spre biruinţă avem în faţă o ţintă pe
care apostolul Pavel o numeşte „premiul chemării
cereşti” (Filipeni 3:14).

De-a lungul secolelor, au existat persoane care,
îmbrăţişând o formă de religiozitate, au crezut că se pot numi
„creştini”. Această formă de evlavie, lipsită de putere, nu a
reuşit, însă, niciodată, să le confere nădejdea atingerii ţintei,
aceea de a-şi încheia călătoria în Cer, în prezenţa Domnului
Isus. Credinţa mântuitoare este lucrată şi păstrată în omul
credincios doar prin puterea Duhului Sfânt.

A

m fost rânduiţi mai înainte de întemeierea lumii să
fim în Hristos, înfiaţi şi răscumpăraţi în El, după buna
plăcere a voiei Sale „după planul pe care-l alcătuise
în Sine Însuşi” (Efeseni 1:4,9) înainte de împlinirea
vremurilor. Am fost prin nădejde în Hristos, mai înainte de
a ne naşte, dar a existat un moment în viţa noastră când
Duhul Sfânt a realizat cu noi naşterea din nou şi atunci am
făcut un pas înainte pe calea spre cer. Am deschis Celui ce
bătea la uşa inimii noastre, L-am primit prin credinţă în urma
lucrării Duhului şi de atunci noi suntem în El, aşa cum fusesem
rânduiţi, dar şi Hristos este în noi!
Această evoluţie a stării noastre spirituale, în care noi suntem
în Hristos şi El este în noi, face din noi făpturi noi, înzestrate
cu darul Duhului Sfânt şi cu o nădejde a vieţii veşnice pe care
nu ţi-o poate da „forma de evlavie” (2 Cor. 5:17).
Este împlinirea dorinţei Domnului Isus, aceea de a rămâne
în persoana Lui şi, în acelaşi timp, şi El să rămână în noi (Ioan
15:4; 1Ioan 3:24). Despre aceste valori furnizate prin Duhul
ne scrie apostolul Ioan şi ne face să înţelegem că ele se
realizează prin credinţă, ascultare şi dragoste.
Credinţa mântuitoare pe care am căpătat-o în dar ne
descoperă şi ne oferă starea de neprihănire (îndreptăţire,
justificare) de care ne bucurăm prin decret divin, Hristos ia
chip în noi şi de aici urmează drumul umblării cu Duhul. Acest
drum este numit de Biblie ca fiind drumul sfinţirii, roadă a
neprihănirii şi care are drept sfârşit viaţa veşnică (Romani
6:22).

Este procesul sfinţirii, este creşterea noastră, este lucrarea
făcută în noi de Duhul Sfânt în drumul spre proslăvire. Este
scopul pentru care Dumnezeu, cunoscându-ne „mai dinainte”,
„ne-a hotărât mai dinainte, ne-a chemat, ne-a socotit
neprihăniţi ca să fim asemenea chipului Fiului Său” (Rom.
8:29-30).
Este şi lucrarea dorită de Domnul Isus, care în rugăciunea Sa
ne spune că El ne-a dat „slava pe care Mi-ai dat-o Tu” (Ioan
17:22). Este slava pe care ne-o dă Dumnezeu, atunci când ne
luminează inimile, „pentru ca să facem să strălucească lumina
cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos!” (2
Cor. 4:6). Este slava dată Bisericii Sale în ziua Cincizecimii!
Valoarea de care erau lipsiţi – slava lui Dumnezeu (Rom.
3:23) ne-a revenit în urma jertfirii Domnului Isus şi a lucrării
Duhului Sfânt.
De la „I-Cabod” am ajuns astăzi ca noi înşine să fim proslăviţi.
Când El va reveni „pe norii cerului cu putere şi mare slavă”
(Matei 24:30), noi vom fi sfinţii ce vor compune oştirea, iar
„El va fi Împărat peste tot pământul” (Zaharia 14:9).
În aşteptarea acelei zile „Duhul şi Mireasa zic:Vino!” (Apoc.
22:17). 
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Deci observăm că între îndreptăţire şi proslăvire, trăim
procesul sfinţirii, care este o permanentă evoluţie spre
maturizare, în care chipul lui Hristos ia fiinţă şi creşte în noi
(Galateni 4:19), până vom ajunge la statura de „oameni mari...
la înălţimea... plinătăţii lui Hristos” (Efes. 4:13).

A

ceastă sfinţire înseamnă pentru noi lupta cea bună
(1 Tim. 6:13) în care suntem datori să ne dăm toate
silinţele, dar în care „sfinţirea lucrată de Duhul”
joacă un rol major (1 Petru 1:2). Sfârşitul ei este
„lauda, slava şi cinstea la arătarea lui Isus Hristos” (1 Petru
1:7) şi aceasta este biruinţa finală. Avem siguranţa că „suntem
schimbaţi, în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul
Domnului” (2 Cor. 3:18).
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? Petru URSACHE

Care sunt factorii de care ţine seama
ucenicizatorul în

D

practicarea uceniciei?

acă în primul articol ne-am ocupat de atitudinea conducătorilor şi credincioşilor faţă de Marea Trimitere, în
cel de-al doilea articol ne-am ocupat de modul în care Domnul Isus a făcut ucenici. În acest articol ne vom
ocupa de factorii de care eu, ucenicizatorul, trebuie să ţin cont în facerea de ucenici pentru Hristos, aşa
după El ne-a poruncit în Mat. 28:18-20.

UCENICIA | 2019

Cine este ucenicizatorul?

F

ăcătorul de ucenici este un credincios care are o anumită
maturitate spirituală (adică este cu cel puţin un pas în
faţa viitorilor ucenici, alegând să-şi învestească viaţa).
Ucenicizatorul trebuie să aibă anumite trăsături şi
anumite calificări.

a.Trăsăturile ucenicizatorului:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

iubeşte oamenii. Robert E. Coleman scria: Isus a iubit oamenii,
a plâns pentru ei şi în cele din urmă a murit ca să-i salveze din
păcat.1;
a fost ucenicizat de o altă persoană;
are viziunea multiplicării. 2 Tim. 2:2;
este o persoană de caracter;
este preocupat de creşterea şi maturizarea sa spirituală;
este devotat facerii de ucenici;
dă socoteală de slujirea făcută;
acceptă să lucreze în echipă;
are anumite calificări.

b. Calificările ucenicizatorului:
•

•
•

•

•
•

•
•

De ce toate aceste lucruri în legătură cu făcătorul de ucenici?
Calitatea viitorilor ucenici este influenţată de caracterul şi de
slujirea făcătorului de ucenici. Lc.6:40 Ucenicul nu este mai presus
de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.

are abilitatea de a conduce grupul de ucenicie. Howard
Hendricks scria: Un conducător este acela care ştie încotro se
2

1
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îndreaptă şi este capabil să ducă şi pe alţii cu el2;
conduce lecţiile interactiv şi ştie să formuleze întrebări
deschise;
are o gândire ebraică cu privire la învăţare (nu doar însuşirea
de informaţii, ci şi formarea omului sub toate aspectele. Lc.
2:52). Walter Henrichsen scria în cartea sa „Ucenicii se fac
nu se nasc”: Ucenicia trebuie să ia în considerare dezvoltarea
integrală a omului3;
are rolul de ajutor, ghid şi tovarăş în procesul învăţării,
mutând centrul atenţiei asupra subiectului studiat şi nu asupra
sa sau a viitorilor ucenici;
îi ajută pe viitorii ucenici să gândească biblic şi critic;
este gata să îşi asume mai multe roluri: instructor, consilier,
model, resursă, călăuză, comentator, demonstrator,
evidenţiator de valori, împărţitor de sarcini şi ajutor;
este flexibil pentru a se adapta la rolul pe care-l impune
relaţia sa cu fiecare viitor ucenic în parte;
este persoana care creează un mediu prielnic în care pot
avea loc discuţiile.

Robert E. Coleman-Planul de evanghelizare al Învăţătorului, p.17
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John L. Musselman – Făcătorul de ucenici, p.19
Walter Henrichsen- Ucenicii se fac nu se nasc, p.83

Ucenicizatorul trebuie să
cunoască care este profilul
ucenicului.
Domeniile în care trebuie să crească un ucenic al lui Hristos:
• Relaţia progresivă cu Dumnezeu;
• Relaţia progresivă cu familia;
• Relaţia progresivă cu trupul lui Cristos;
• Relaţia progresivă cu lumea;
• Luarea deciziilor;
• Administrarea timpului;
• Administrarea banilor;
• Sănătatea fizică şi prezenţă.
Iar pe fiecare domeniu, creşterea trebuie să fie în: cunoaştere
(în sensul de convingeri biblice), deprinderi spirituale şi caracter
cristic.
Dacă alegem să ne însuşim un principiu biblic drept convingere
biblică, atunci îl vom practica, iar în urma practicării lui se produc
schimbări în caracterul nostru. De exemplu, dacă rugăciunea
devine o convingere biblică, atunci vom căuta să o practicăm
până când ea devine un mod de viaţă, aşa cum ne învaţă ap.
Pavel în 1Tes.5:17 Rugaţi-vă neîncetat. Iar ca urmare a practicării
rugăciunii, viaţa noastră se va alinia tot mai mult la voia Sa,
experimentând schimbări în caracterul nostru.

V

CUNOAŞTERE (în sensul de convingere biblică) - la
care trebuie expus ucenicul
Cunoaşterea crescândă a Cuvântului lui Dumnezeu
Atributele lui Dumnezeu (Cine este El!)
Glorificarea lui Dumnezeu.
Viaţa lui Cristos.
Lucrarea Duhului Sfânt.
Natura omului.
Scopul omului.
Voia lui Dumnezeu.
Caracterul păcatului.
Mântuirea.
O privire de ansamblu asupra NT şi VT.
Personaje majore ale Bibliei.
Rugăciunea.
Închinarea.
Natura credinţei.

DEPRINDERI SPIRITUALE - îndemânări practice pe care un
ucenic ar trebui să le dezvolte progresiv
1. Cum să studieze Cuvântul lui Dumnezeu.
2. Cum să se roage eficient.

CARACTER CRISTIC - trăsăturile de caracter creştin pe
care ucenicul ar trebui să le dezvolte progresiv.
1. Dragoste personală pentru Dumnezeu.
2. Dependenţă de Dumnezeu.
3. Ascultare crescândă de Dumnezeu.
4. Deschis chiar şi în cazul unei confruntări.
5. Trăieşte bazat pe autoritatea Cuvântului.
6. Cultivă creativitatea.
7. Manifestă o atitudine pozitivă, necritică.
8. Smerenie autentică.
9. Viaţă de rugăciune vitală şi rodnică.
10. Trăieşte convingeri evlavioase.
11. Demonstrează stabilitate emoţională.
12. Pasionat de a fi tot mai asemenea lui Cristos.
13. Are o atitudine mulţumitoare.
14. Entuziasm contagios pentru Domnul.

Ucenicizatorul are o
înţelegere a uceniciei ca
proces.

U

cenicizatorul are o înţelegere clară cu privire la
procesul uceniciei.

Iată afirmaţia fundamentală despre ucenicie: „Ucenicia
este un proces şi nu doar un program”, la fel cum
„ucenicia este organică şi nu doar mecanică.”
Ucenicia în „şcoala lui Isus” este metoda lui Dumnezeu de a
restaura omul după „chipul şi asemănarea” Sa. Este procesul prin
care Cristos ia chip în noi. Cu alte cuvinte, am putea spune că
ucenicia este „atelierul” în care Dumnezeu ne redă frumuseţea
divină pierdută în Eden.
Dar cum am defini ucenicia? Ucenicia este procesul de:
• împărtăşire a principiilor biblice,
• dezvoltare a deprinderilor
• şi formare a caracterului după chipul lui Cristos, prin puterea
Duhului Sfânt, într-un context relaţional4.

UCENICIA | 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

om exemplifica cele spuse mai sus, în relaţia progresivă
cu Dumnezeu.

3. Cum să memoreze Scriptura.
4. Cum să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu.
5. Cum să se închine lui Dumnezeu.

Ce învăţăm din această definiţie este că:
• Ucenicia are loc într-un context relaţional;
• Duhul Sfânt are un rol central în lucrarea de facerea de
ucenici pentru Hristos;
• Ucenicizatorul, sub călăuzirea Duhului Sfânt, conduce grupul
de ucenicie.
Paul-Faina Vasile Eugen, Ucenicia ca mod de viaţă: definiţii. Băile
Herculane, Conferinţa BIG „Ucenicia ca mod de viaţă“, 2002.
>>
4
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C. Făcătorul de ucenici are o înţelegere a uceniciei ca proces.
Făcătorul de ucenici are o înţelegere clară cu privire la procesul uceniciei.
Iată afirmaţia fundamentală despre ucenicie: „Ucenicia este un proces şi nu doar un program”,
la fel cum „ucenicia este organică şi nu doar mecanică.”
Ucenicia în „şcoala lui Isus” este metoda lui Dumnezeu de a restaura omul după „chipul şi
asemănarea” Sa. Este procesul prin care Cristos ia chip în noi. Cu alte cuvinte, am putea spune că
ucenicia este „atelierul” în care Dumnezeu ne redă frumuseţea divină pierdută în Eden.
Dar cum am defini ucenicia?
Ucenicia este procesul de:
• împărtăşire a principiilor biblice,
• dezvoltare a deprinderilor
• şi formare a caracterului după chipul lui Cristos, prin puterea Duhului Sfânt, într-un
context relaţional 4.
Ce învăţăm din această definiţie este că:
de larelaţional;
profilul ucenicului, făcătorul de ucenici va
-Ucenicia are loc lecând
într-un context
stabili
un set
de lecţii
pe care
le vapentru
parcurge
-Duhul Sfânt are un
rol central
în lucrarea
de facerea
de ucenici
Hristos;cu viitorii
-Făcătorul de ucenici,
sub călăuzirea
Duhului fiecărei
Sfânt, conduce
de face
ucenicie.
ucenici.
Parcurgerea
lecţiigrupul
se va
interactiv,
D. Făcătorul de ucenici este capabil să elaboreze o programă analitică de formare a
adică făcătorul de ucenici le va da viitorilor ucenici lecţia,
viitorilor ucenici ai lui Hristos.
iarde întâlnirea
se va desfăşura
adică
făcătorul
Plecând
la profilul ucenicului,
făcătorul de interactiv,
ucenici va stabili
un set
de lecţii pede
careucenici
le va
vaculansa
iar viitorii
ucenici
răspunde
întrebări
parcurge
viitoriiîntrebări,
ucenici. Parcurgerea
fiecărei
lecţii sevor
va face
interactiv,laadică
făcătorulîn
de
ucenicicadrul
le va da întâlnirii
viitorilor ucenici
lecţia, iar întâlnirea se va desfăşura interactiv, adică făcătorul de
de grup.
ucenici va lansa întrebări, iar viitorii ucenici vor răspunde la întrebări în cadrul întâlnirii de grup.
O sugestie
deanalitică
programă
analitică
ar fidupă
stabilirea
de lecţii după
O sugestie
de programă
ar fi stabilirea
de lecţii
această figură.

• Să fie dispus să îşi împărtăşescă din viaţa sa de umblare cu
Ucenicizatorul este capabil
Domnul celorlalţi membri ai grupului;
să elaboreze o programă
Ucenicizatorul este capabil
analitică de formare a
formeze un grup mic
viitorilor ucenici ai lui Hristos să
Cum începe făcătorul de ucenici formarea grupului mic?

P

această figură.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiale pentru ucenicie se găsesc la Misiunea „Alege viaţa”, sau
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Materiale
pentru ucenicie
găsesc la
Misiunea
„AlegeEBE”-cursul:
viaţa”, sau „Misiunea
Ligaîn
Biblică”
„Misiunea
Liga se
Biblică”
sau
„Fundaţia
Ucenicie
şcoalasau
„Fundaţia
EBE”-cursul: Ucenicie în şcoala lui Isus.
lui Isus.
E. Făcătorul de ucenici este capabil să elaboreze un plan de lecţie.
Un model de plan de lecţie este în anexa 1
Această lecţie se poate face în trei întâlniri de grup de ucenicie.
4

Ucenicizatorul este capabil
să selecteze viitorii ucenici.

Paul-Faina Vasile Eugen, Ucenicia ca mod de viaţă: definiţii. Băile Herculane, Conferinţa BIG „Ucenicia ca mod de viaţă“,
2002.

I
•
•

•
•
•
•

5
6
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ată care sunt câteva dintre criteriile de selectare a
viitorilor ucenici:

să fie o persoană născută din nou;
să fie devotat pentru propria creştere spirituală. A. B. Bruce
în cartea sa Pregătirea celor 12 scrie: primii cinci oameni care
l-au întâlnit pe Isus erau oameni pioşi. Ei doreau să-L cunoască
pe Dumnezeu şi să sacrifice orice era necesar pentru a găsi
adevărul şi a creşte în el5;
Să fie devotat celorlalţi membri ai grupului. Cum? Participând
la întâlnirile grupului, pregătind lecţiile şi păstrând
confidenţialitatea.
Să se pregătească pentru fiecare întâlnire de grup;
Să fie învăţabil;
Să fie deschis la schimbare. John L. Musselman scrie:Vieţile
schimbate încep întotdeauna cu convingere şi apoi cu
pocăinţă6;

John L. Musselman – Făcătorul de ucenici, p.42
John L. Musselman – Făcătorul de ucenici, p.42
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roagă-te Domnului pentru viitorii ucenici care vor face parte
din grup;
invită-i personal să facă parte din viitorul tău grup. Grupul
poate fi închis sau deschis;
dă-le timp de gândire;
nu fi descurajat dacă eşti refuzat;
Durata studiului;
stabiliţi prima întâlnire în grup;
stabiliţi împreună condiţiile de lucru în cadrul grupului:
legământul de grup;
evaluaţi periodic (trimestrial) viaţa grupului;
nu te aştepta la rezultate imediat!!!

Ucenicizatorul are
deprinderea conducerii
interactive a întâlnirilor de
grup

Cum se desfăşoară o întâlnire de grup mic?
• Fiecare viitor ucenic este prezent la data, locul şi ora stabilită
pentru întâlnire;
• Scurt timp de împărtăşie pe anumite întrebări, cântare,
rugăciune. Pentru împărtăşire şi dare de socoteală sunt
întrebări din viaţa personală, viaţa de familie, viaţa de biserică
şi viaţa de comunitate;
• Desfăşurarea lecţiei cu accent şi pe aplicaţii;
• Rugăciunea de final şi stabilirea următoarei întâlniri cu tema
ce o au de pregătit.

Aplicaţii:
•

Sunt credincioşi/se în jurul dvs. care au nevoie de creştere
spirituală, iar dvs. cu ajutorul Domnului puteţi să-i ajutaţi?
• Când veţi începe să vă rugaţi pentru aceşti credincioşi/se ca
să înţelegeţi cine dintre ei trebuie să fie parte a grupului mic
de ucenicie?
• Când estimaţi că veţi avea prima întâlnire de grup şi ce veţi
studia împreună?
Amin! 

? Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Aniversare 120 de ani
(Partea a III-a)

Adunările Creştine după Evanghelie
în timpul regimurilor autoritare
(1940-1947)
În perioada deceniului carlist (19301940), creştinii după Evanghelie şi-au
păstrat dreptul de a funcţiona legal,
în cadrul asociaţiilor religioase din
România. Dar, preluarea puterii de
către generalul Ion Antonescu a adus
şi primele trei decizii ministeriale de
desfiinţare a asociaţiilor religioase
(1940), datorate ministrului legionar
Radu Budişteanu. Acestea au fost
abrogate, sub presiuni, câteva zile
mai târziu. Regimul politic condus de
Antonescu (1940-1944), chiar dacă de
jure ţara avea un rege în persoana lui
Mihai I, a dus la trecerea creştinilor
după Evanghelie, alături de toate
celelalte asociaţii religioase, în ilegalitate.

P

rin două legi, emise în 1942
şi 1943, Asociaţia Religioasă
„Creştinii după Evanghelie”
a fost desfiinţată şi interzisă,
iar adunările locale au fost închise şi
bunurile confiscate. Aceste măsuri,
luate în timpul războiului, au făcut
din legislaţia antonesciană una de

„intoleranţă şi prigoană religioasă”.
Această legislaţie a făcut ca acei ani
să fie, probabil, cei mai grei pentru
creştinii după Evanghelie. Prima
măsură – prin Decret-lege nr. 927/1942
privind modificarea şi abrogarea unor
dispoziţiuni din legea pentru regimul
general al cultelor – a dus la desfiinţarea
Asociaţiei Creştinilor după Evanghelie,
prin desfiinţarea asociaţiilor religioase:
„Asociaţiile religioase (sectele)
existente, de drept şi de fapt, sunt şi
rămân desfiinţate. (Art. II)” Odată cu
desfiinţarea s-a trecut şi la confiscarea
patrimoniului asociaţiei: „Bunurile
imobile înscrise în cartea funduară
sau registrele de transcripţiuni ale
tribunalelor din Ţară, pe numele uneia
din asociaţiile religioase (sectele)
desfiinţate, precum şi fondurile
împreună cu arhiva acestor asociaţii,
trec de drept în patrimoniul Statului.
Permiterea Statului, prin Ministerul
Culturii Naţionale şi a Cultelor, în
posesia bunurilor arătate în acest
articol, se face pe cale de ordonanţă

PAGINI DE ISTORIE

A

scensiunea lui Adolf Hitler
la conducerea Germaniei
(1933) şi ocuparea Poloniei
(1939) a dus la declanşarea
celui de-al doilea război mondial, la
1 septembrie 1939. În contextul unei
Europe aflate în război, România a
pierdut teritorii însemnate în vara
anului 1940: Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa au fost luate
de Uniunea Sovietică (iunie), Nordul
Transilvaniei a fost luat de Ungaria
(august), iar Cadrilaterul (Dobrogea
de Sud) a fost luat de Bulgaria
(septembrie). Abdicarea regelui Carol
al II-lea (septembrie 1940) şi preluarea
puterii de către generalul (mareşalul)
Ion Antonescu a pus capăt neutralităţii
(1939-1941) şi a pus România pe harta
războiului. La 22 iunie 1941 aceasta
a intrat în război, alături de trupele
germane, împotriva Uniunii Sovietice.
România a luptat pe ambele fronturi,
atât cel de est (1941-1944), cât şi cel de
vest (1944-1945).

>>
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preşedinţială a tribunalului locului,
dată conform art. 66 bis. din Codul de
procedură civilă. (Art. III)” Motivaţia
dată de ministrul Ion Petrovici a fost
că aceştia „ţintesc disolvarea unităţii
noastre naţionale, ce are la bază
integritatea credinţei strămoşeşti,
identificată cu însăşi raţiunea de vieţuire
a românismului”.

PAGINI DE ISTORIE

O

rice încercare de apărare
întreprinsă de credincioşi
şi liderii lor nu a dus la
îmbunătăţirea situaţiei,
ci, din contră, la promulgarea unui
alt decret - Decret-lege Nr. 431/1943
privitor la desfiinţarea asociaţiunilor
religioase – care le interzicea orice
existenţă: „Este interzisă exercitarea
unui cult religios sectant sau propagarea
de doctrine religioase, în afară de cea
a bisericii ortodoxe sau a cultelor
istorice, arătate prin art. 21 din legea Nr.
54, pentru regimul general al cultelor
din 12 Aprilie 1928. [...] Este interzisă
constituirea de asociaţiuni, sub orice
formă, în scopul propagării de doctrine
religioase sectante. [...] Asociaţiunile
religioase sectante, care au existat în
România la 29 Decemvrie 1942, şi acele
care au fost autorizate ulterior sau
sunt simulate sub forma persoanelor
juridice, fără scop lucrativ sau altele,
sunt şi rămân desfiinţate de drept.
Institutele educative, culturale, şcolare
sau filantropice, înfiinţate de aceste
asociaţiuni sectante pentru a le servi,
ca mijloc de propagandă religioasă, sunt
dizolvate de drept. (Art. 1-3)”.
De asemenea, s-a reiterat aceeaşi
prevedere de confiscare a bunurilor
mobile sau imobile. Motivaţia
apariţiei acestei noi legi a fost dată de
constatarea unor miniştri că prima
lege nu şi-a făcut treaba în totalitate,
precum se dorea de către cei care au
promulgat-o.
Astfel că, în perioada 1942-1944,
Adunările Creştine după Evanghelie
nu au fost permise să funcţioneze,
iar credincioşii au fost persecutaţi.
Nemaifiind protejaţi de lege, credincioşii
au fost şi ameninţaţi cu deportarea în
Transnistria, ordinul fiind semnat de
Antonescu, dar neaplicat în teritoriu.

14
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Î

nsă, schimbarea regimului, la 23
august 1944, însoţită de arestarea
mareşalului Ion Antonescu şi
răsturnarea cabinetului său, a dus
– prin Decret Regal Nr. 1.624/1944.
Amnistie generală politică, militară şi
agrară – la ridicarea măsurilor luate
împotriva asociaţiilor religioase şi
amnistierea tuturor „infracţiunilor
prevăzute de legea cultelor în legătură
cu combaterea sectelor religioase,
precum şi cele prevăzute de legile
cu caracter rasist (Art. 4)”, iar legile
antonesciene au fost abrogate – prin
Decret-lege nr. 548/1944 pentru punerea
în vigoare a dispoziţiunilor privitoare la
asociaţiunile religioase din legea pentru
regimul general al Cultelor –, asociaţiile
primind dreptul reautorizării. Tot în acea
perioadă, Departamentul Cultelor –
prin Decizia Nr. 44.210/1945. Completare
de decizie, acorda asociaţiilor „deplină
libertate de manifestare religioasă a
cultului”. Astfel, creştinii după Evanghelie
au fost reautorizaţi, permiţându-li-se
redeschiderea adunările locale, făcând,
în acelaşi timp, „demersurile necesare
[…] pentru a determina guvernul să le
acorde şi lor calitatea de cult”.
După răsturnarea lui Antonescu (1944)
şi încheierea războiului (1945), România
a intrat, conform „acordului de
procentaj” dintre Winston Churchill şi
Iosif Vissarionovici Stalin (1944), în sfera
de influenţă sovietică, prin instalarea
primului guvern procomunist, condus
de Dr. Petru Groza (1945). Acest guvern
a acordat creştinilor după Evanghelie,
în 1946, statutul de cult religios,
conform Legea Nr. 883/1946 pentru
recunoaşterea şi reglementarea Cultului
Creştin după Evanghelie din România:
„Asociaţia Religioasă a Creştinilor după
Evanghelie, cu sediul în Ploieşti, str.
Cheia Nr. 18, este cult recunoscut în
Statul Român, sub denumirea de ‹Cultul
Creştin după Evanghelie din România›,
bucurându-se de deplină libertate de
manifestare religioasă şi având aceleaşi
drepturi şi obligaţiuni ca şi celelalte
culte recunoscute. (Art. I)” Prin
aceeaşi lege, adunările locale au căpătat
personalitate juridică şi s-a înfiinţat
Uniunea Adunărilor Creştine după
Evanghelie, ca organ central: „Adunările

locale ale Cultului Creştin după
Evanghelie, având un număr de cel puţin
35 membri majori, cum şi organul său
central, denumit ‹Uniunea Adunărilor
Creştine după Evanghelie din România›,
sunt persoane juridice de drept public.
(Art. III)”. Legea a fost semnată de
Regele Mihai şi contrasemnată de Dr.
Petru Groza, în calitate de preşedinte al
Consiliului de Miniştrii (prim-ministru
al Guvernului) şi ministru ad-interim
la culte, care îi face şi o recomandare
pozitivă cultului, constatând faptul că
„creştini după Evanghelie sunt destul
de numeroşi şi sunt răspândiţi şi
organizaţi în cea mai mare parte a ţării”
şi că statutul lor „nu conţine nimic
ce ar putea aduce atingere ordinei
publice, bunelor moravuri şi legilor de
organizare ale statului”.

A

şadar, în această perioadă
de şapte ani (1940-1947),
Adunările Creştine după
Evanghelie au trecut prin greutăţi
mari, cunoscând atât ororile
războiului, cât şi pe cele ale unei
legislaţii deficitare şi tendenţioase.
Greutatea a venit şi din faptul că nu
s-au putut apăra, nimeni nedorind
să-i asculte. Schimbările de pe scena
politică din 1944-1945 au fost de
bun augur pentru creştinii după
Evanghelie. Cel puţin până la o vreme.
De aceea, instaurarea plenară a
regimului comunist, în 30 decembrie
1947, i-a găsit pe creştinii după
Evanghelie cult religios, recunoscut
şi autorizat de stat, cu o Uniune şi
adunări locale juridice. 

? Cornel HAUREŞ

Înălţarea

Domnului Isus la cer
Faptele Apostolilor 1:1-8

D

omnul Isus şi-a anunţat dinainte
plecarea (Înălţarea) din mijlocul
ucenicilor, pentru ca aceştia să ştie
că El se va întoarce la Tatăl. Dar ei
nu rămâneau „orfani", pentru că, după plecarea
Lui, urma să coboare Duhul Sfânt în ei. Domnul
Isus a selectat foarte atent informaţiile de care
aveau nevoie ucenicii şi le-a dat conştient fiind
de faptul că ei nu vor înţelege toate detaliile
situaţiei (Ioan 16:12). El era interesat şi de
echilibrul lor emoţional, ca şi de cel spiritual,
de aceea găsim o împletire atât de strânsă
între aceste două / Ioan 16:6,7.

Binecuvântarea
Înălţării

Contextul Înălţării

Aşa ceva nu a mai fost, ca Dumnezeu să
locuiască prin Duhul Sfânt în om, dimpotrivă
cerinţa lui David, din Psalmul 51:10 … pune în
mine un duh nou şi startornic…, nu se referă la
Duhul lui Dumnezeu, ci la o acţiune interioară
a lui David de a se mobiliza în a rămâne ferm,
stabil, credincios lui Dumnezeu datorită
a Cuvântului şi experienţei măreţe prin
implicarea lui Dumnezu în viaţa lui David.
Tocmai la acestă putere de care nu dispunea
David acum vorbeşte Domnul Isus în versetul
8 din Fapte 1: ci, voi veţi primi o putere când se
va pogorî Duhul Sfânt peste voi… Duhul Sfânt nu
este o putere, ci El are puterea pe care o are
Dumnzeu, dar asta nu e tot, ci tot ce este şi ce
are Dumnezeu, are şi Duhul Sfânt, pentru că El
este Dumnezeu. Acum, însă prezenţa Duhului
Sfânt în viaţa credinciosului, îi dă puterea de
a rămîne ferm, stabil, credincios în cele mai
vitrege situaţii, şi asta se datorează prezenţei
continue a Duhului Sfânt în viaţa credinciosului:
… şi-Mi veţi fi martori … (Fapte 1:8).
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P

rezentarea lui Luca din Faptele
Apostolilor, capitolul 1 ne introduce
în atmosfera deja gătită pentru un
asemenea eveniment: până în ziua
în care S-a înălţat la cer. (Fapte 1:2). Învierea
şi arătarea Domnului Isus era o confirmare
clară pentru ucenici a faptului că tot ce a
fost profeţit pentru Mesia a fost împlinit
de Domnul Isus. (Fapte 1:3). Acesta a fost
şi contextul prielnic pentru ca învăţăturile
cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu să fie
puternic încrustate în inima ucenicilor. Dar, în
acelaşi timp, Domnul Isus pregăteşte contextul
prielnic pentru pogorârea şi botezul cu Duhul
Sfânt. Le spune ucenicilor să nu plece din
Ierusalim: ci să aştepte acolo ( Fapte1:4) Cadrul
pentru ziua Cinzecimii Noutestmentare este
Ierusalimul! Este cadrul pe care îl conturează
Dumnezeu, conform planului divin. Nu este
după voinţa mea, nici după preferinţele mele,
ci este strict după planul lui Dumnezeu. O,
de câte ori voinţa noastră este alta planului
lui Dumnezeu, şi cu toate acestea planul
Suveranului Dumnezeu nu se schimbă.

D

upă aşezarea cadrului potrivit,
Domnul Isus conturează
binecuvântarea ce derivă din
acceptarea voii lui Dumnezeu:
… nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul
Sfânt. (Fapte 1:8) Contopirea noastră cu
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o reală
binecuvântare! El ne are, după cum şi noi Îl
avem! El ne poartă după cum şi noi Îl purtăm!
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Promisiunea Înălţării

V

ersetele 9, 10 şi 11 din Fapte 1 dezvăluie
realitatea înlţării Domnului Isus la
cer. Cu alte cuvinte vedem cum s-a
înălţat: nu a fost ca la Ilie, într-un car
de foc, nici ca Enoh, care pur şi simplu a fost
luat la Dumnezeu, fără ca cineva să vadă cum.
Dimpotrivă, la Domnul Isus ucenicii au vazut cum
S-a înălţat la cer: … când se uitau ei la El, s-a înălţat
la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. (Fapte 1:9)
Apoi, versetul 10 continuă cu: Şi cum stăteau ei cu
ochi pironiţii spre cer, pe când se suia El … Ucenicii
l-au văzut pur şi simplu cum Domnul Isus se ridica
din mijlocul lor şi la o anume distanţă neprecizată
un nor L-a acoperit, dar ucenicii continuau să Îl
caute cu privirea şi atunci au apărut cei doi îngeri.

A

PE CALEA CREDINŢEI

devărul înălţării Domnului Isus Hristos
nu poate fi combătut de nimeni,
pentru că au fost martori oculari care
confirmau lucrul acesta. Însă partea
minunată a acestui eveniment este afirmaţia pe
care o fac cei doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb: … Acest
Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni
în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer. Trei
semnalmente oferă bărbaţii în alb:
•

acest Isus … este cel ce Se va întoarce, Cel ce
este Dumnezeu dar şi om. El va fi perceput,
văzut şi identificabil, uşor de recunoscut. El
este cel ce mijloceşte acum la dreapta Tatalui,
tot Acest Isus va reveni.

•

din / în mijlocul vostru … Isus a plecat din
mijlocul uceniclor şi se va întoarce după
ucenicii Săi. El nu va veni pentru toată lumea,
pentru că a plecat din mijlocul ucenicilor şi se
va întoarce să-I ia pe ai Săi.

•

în acelaşi fel … versetul 11, vizibil pentru
ucenici şi Îl vor vedea cei care vor fi ai Săi.

A

şadar, atunci când vorbim despre
înălţarea Domnului Isus vorbim despre
o voie suverană a lui Dumnezeu,
un plan al Lui care s-a împlinit cu
exactitate, începând cu profeţiile Vechiului
Testament şi continuând cu venirea, moartea,
învierea şi înălţarea Domnului Isus şi continuă
să se împlinească până la sfârşitul vremurilor,
avându-L în centru pe Domnul Isus Viu şi Înălţat.
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Apoi vorbim despre binecuvântarea de care
avem parte în urma Înălţării, anume mijlocirea
Lui pentru noi şi lucrarea Duhului Sfânt. Deşi
Domnul Isus nu mai este prezent în trup, totuşi El
mijloceşte la dreapta Tatălui pentru noi şi a promis
că vom avea ceva mai măreţ, mai folositor („vă
este de folos să Mă duc” – Ioan 16:7). Deci, întrun sens, se poate spune că mai folositor pentru
noi, acum, nu este atât să Îl avem pe Domnul Isus
în trup cu noi, ci să Îl avem pe Duhul Sfânt, cu
puterea şi binecuvântarea pe care ni le aduce. Prin
El, Dumnezeu este şi rămâne în noi.
Iar într-un al treilea rând, în contextul Înălţării
Domnului Isus, ne amintim de frumoasa
promisiune că ne vom reîntâlni cu El, Îl vom
revedea şi vom fi reuniţi cu El pentru totdeauna.
Cartea Apocalipsa, în capitolul 1, ne arată puţin
din lucrarea pe care o face Domnul Isus acum,
după Înălţare. Îl vedem Înălţat, Îl vedem Viu, Îl
vedem mijlocind pentru Biserica Lui. Este singurul
loc care dă perdeaua la o parte şi ni-L arată
pe Domnul după Înălţare, după despărţirea de
ucenici. Odată ce S-a înălţat şi a fost acoperit
de nor, ucenicii nu L-au mai văzut. Într-un fel,
Înălţarea Domnului Isus a inaugurat viaţa noastră
de credinţă. Credincioşii, de atunci şi până acum
nu L-au mai văzut pe Domnul în trup... Trăim cu
toţii prin credinţă şi „Îl iubim, fără să-L fi văzut”.
Este o nădejde neclintită, cu un final binecuvântat
şi desăvârşit, de care ne aduce aminte şi apostolul
Petru:

Î

l iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără
să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie
negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobîndi,
ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea
sufletelor voastre. (1 Petru 1:8,9). 

Î

Conferinţa TAC
Centrul Creştin Onisim, judeţul Cluj

n zilele de 16-18 mai 2019 a avut loc întâlnirea anuală
a Comisiei Naţionale de Tineret, Adolescenţi şi Copii
(TAC) la Centrul Creştin Onisim (sediul Timpul Bibliei),
satul Moara de Pădure, judeţul Cluj, unde au participat
circa 50 de reprezentanţi din ţară.
Întânirea a început joi seara la Biserica română din ClujNapoca, unde fratele Eliezer Măceşaru a avut un mesaj despre
Idolatria lucrării/slujirii (Matei 22:34-40, 1 Ioan 5:21). Întâlnirile
comisiei s-au ţinut la Centrul Creştin Onisim, situat la circa
40 km de Cluj, unde au fost şi cazaţi participanţii. Prima
sesiune de vineri a fost ţinută de fratele Eliezer Măceşaru
(Bucureşti), care a avut tema Aleg să fiu curajos (1 Corinteni
16:13-14), iar a doua fratele Ştefan Cârlescu (Oradea) cu
tema Generaţiile Millennials (Y) şi Z (Judecători 2:10, 6-7),
prezentând o analiză competentă despre provocările şi

aşteptările noilor generaţii din biserică. Gândul de rugăciune
de dimineaţa a fost adus de fratele Doru Lungu (Oradea).
În cadrul întâlnirii, alăturat de discuţiile provocate de temele
prezentate, s-au reamintit şi cele două evenimente BCERUBCE din vară:
8-13/14 iulie, Conferinţa pentru Familii la Misiunea Pacea,
Şelimbăr
22-25 august, Conferinţa Naţională de Tineret la Braşov
Întâlnirea s-a încheiat sâmbătă, prin participarea la Conferinţa
Zonală de Tineret la Cluj-Napoca, 18 mai 2018, unde a
slujit fratele Florin Mişoancă (Siret). Următoarea întâlnire a
Comisiei TAC va avea loc pe 7-9 noiembrie, la sediul AMEC
din Sibiu.
 Emanuel Răduţ şi Dan Mitrea

Conferinţă zonală tineret
Cluj-Napoca
Cluj s-au bucurat împreună cu fraţii veniţi din toată ţara. Ziua
s-a încheiat cu o vizită a oraşului, şi un moment de cântare
şi de laudă pentru Dumnezeu de pe Cetăţuie, punctul cel
mai înalt al oraşului. Ne dorim ca Domnul să fie onorat prin
vieţile tinerilor care au auzit Cuvântul, şi fiecare dintre ei să
fie preocupat de a-L cunoaşte tot mai mult.
 Alexandru Coman
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Î

n data de 18.05.2019 a avut loc la Cluj Napoca conferinţa
zonală de tineret, la care au participat tineri din zona
Târnavelor. Fratele Florin Mişoancă i-a provocat pe
tineri să treacă de la o citire superficială a Bibliei ( titlul
mesajului a fost: “Pentru “integritatea“ dumneavoastră, nu mai
citiţi zilnic Biblia“ ) la o cunoaştere a Autorului ei, la o relaţie
reală şi profundă cu Dumnezeu, la citirea atentă şi aplicarea
Cuvântului. Tinerii din Mediaş, Târnăveni, Băgaciu, Oradea şi
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Botez în Biserica din Bursuceni
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, acestea sunt
cuvintele Domnului Isus pentru fiecare dintre noi, scrise în
Evanghelia după Matei 28:19.

S

ărbătoarea la care am luat parte în data de 4
mai 2019 este încă o dovadă clară a faptului că
Dumnezeu iubeşte omul păcătos şi are puterea
să-l sfinţească prin jertfa Fiului Său. Fratele
Pascariu Costache a mărturisit public că Dumnezeu îi
conduce viaţa şi că El este Domnul şi Mântuitorul lui
personal. În urma acestei mărturisiri a fost botezat.
Cuvântul Domnului a fost vestit de către fratele Ilie
Potop.
Ne-am bucurat de părtăşia noastră unii cu ceilalţi şi am
putut simti prezenţa lui Dumnezeu. Ce har! 
 Constantin PASCARU
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Botez în Biserica din Drislea

D

uminică, 07 aprilie 2019, a fost o zi de
mare bucurie pentru Biserica din Drislea,
jud. Botoşani. Şase tineri şi-au mărturisit
public credinţa în Domnul ISUS HRISTOS
ca Fiu al lui DUMNEZEU fiind apoi botezaţi. Colegii
lor, prieteni, vecini şi toţi cei care au acceptat invitaţia
cu această ocazie au ascultat mesajul Evangheliei
propovăduit de fraţii:Viorel Clim, Costescu Ioan şi
Romaniuc Teofil.
Dorim acestor tineri o viaţă de biruinţă în Numele lui
ISUS HRISTOS DOMNUL nostru. 
 Viorel CLIM

Botez în Biserica din Gura Humorului

C

u ocazia sărbătoririi intrării Domnului Isus
Hristos în Ierusalim, în data de 21.04.2019,
două persoane, Mihaela de 34 ani şi Paul
de 24 ani, şi-au manifestat public credinţa
în apa botezului. Au slujit fraţii Vătămanu Florin,
Nedelcu Costel şi grupul de tineri din Fălticeni.
Ne-am bucurat că multe suflete au auzit mesajul
Evangheliei cu această ocazie şi dorim ca Dumnezeu
să binecuvânteze lucrarea din Bucovina. 
 Petru PASCARU
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Conferinţă pentru familii Câmpina

P

rin harul Domnului în perioada 13 14 Aprilie 2019 la Biserica Creştină
după Evanghelie din Câmpina judeţul
Prahova a avut loc o Conferinţă de
familii cu tema ..Relaţiile intrafamiliale, Crize,
Rezolvări etc." susţinută de fratele Nelu Poenar.
La această Conferinţă au participat şi tineri
necăsătoriţi şi persoane din Biserica Baptistă şi
penticostală din oraş.
A fost o atmosferă duhovnicească deosebită.
Mulţumim Bisericii locale pentru implicare şi
ospitalitate. Dumnezeu să binecuvinteze toţi
slujitorii Săi. 
 Viorel ISTRATE

Evanghelizare în Bacău

Î

Mulţumim tuturor bisericilor din ţară care au sprijinit
în rugăciune această lucrare, şi ne rugăm ca Domnul
să binecuvânteze mai departe inima tuturor celor care
au ascultat vestea bună a mântuirii.
Toată slava şi onoarea să fie a Domnului nostru Isus Hristos! 

 Stelică BULIGA

Conferinţă Diaspora, Roma, 4 mai 2019
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n perioada 13-21 aprilie 2018 a avut loc o
campanie de evanghelizare în Zona Bacău. Cu
ajutorul Lui Dumnezeu şi cu sprijinul fratelui
Samuel Apăscăriţei şi al Comitetului de fraţi zonal,
şi al fratilor din bisericile locale, care au mobilizat
bisericile la rugăciune folosind „Acţiunea Andrei”, am
ajuns cu Evanghelia în 38 de localităţi. Au fost multe
persoane care au auzit Evanghelia în mod personal, iar
unele au luat decizia de a-L urma pe Domnul Isus.
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