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EDITORIAL //

Taxa pentru Isus

de Daniel Brânzei

Ascuns într-un așezământ străvechi, un mesaj pentru evrei stă liniștit, așteptându-și vremea înțelegerii depline. Israelul de azi, orb, alunecat din planul mesianic și lepădat temporar de Dumnezeul harului, nu vede
mesajele despre Isus-Mesia din Scripturile Sfinte. Trist, uneori nu le vedem nici noi, creștinii sinceri căutători.
RĂSCUMPĂRAREA ÎNTÂIULUI NĂSCUT
Părinții pruncului Isus l-au prezentat la Templu, „când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după Legea lui Moise“ (Luca
2:21-24). Ce s-ar fi întâmplat dacă n-o făceau? Pruncul ar fi intrat sub incidența pedepsei divine și ar fi fost lovit cu moartea.
Pentru originea obiceiului trebuie să ne întoarcem mult în istorie, la vremea când i-a scos Dumnezeu pe evrei din Egipt.
Cea din urmă plagă trimisă de Dumnezeu asupra Egiptenilor, cea mai grozavă dintre toate a fost uciderea „întâilor născuți“
(Exod 11:5, 12:12, 29-31). În fiecare casă a egiptenilor a fost cineva mort în noaptea aceea (Exod 12:30). Fie ca avea doar câteva
zile, doar câteva luni, un an, unsprezece ani, 44 de ani sau 89 de
ani, cel care fusese „întâiul născut“ în familia părinților lui fusese
lovit cu moartea.
Instaurarea obiceiului s-a făcut în cei mai solemni și mai categorici termeni. Dumnezeu le-a poruncit evreilor să perpetueze
obligatoriu amintirea morții întâilor născuți:
„Cînd te va aduce Domnul în ţara Cananiţilor, cum a jurat ţie
şi părinţilor tăi, şi cînd ţi -o va da, să închini Domnului pe orice
întîi-născut, chiar pe orice întîi-născut din vitele, pe cari le vei
avea: orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi
cu un miel pe orice întîi-născut al măgăriţei; iar dacă nu-l vei răscumpăra, să -i frîngi gîtul. Să răscumperi de asemenea pe orice
întîi-născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Şi cînd te va întreba fiul tău într'o zi: ,Ce înseamnă lucrul acesta?` să -i răspunzi:
,Prin mîna Lui cea atotputernică, Domnul ne -a scos din Egipt,
din casa robiei; şi, fiindcă Faraon se încăpăţîna şi nu voia să ne
lase să plecăm, Domnul a omorît pe toţi întîii-născuţi din ţara
Egiptului, dela întîii-născuţi ai oamenilor pînă la întîii-născuţi ai
dobitoacelor“ Exod 13:11-15).
Se pune însă întrebarea: „De ce a hotărât Dumnezeu să le
omoare egiptenilor tocmai întâiul născut? Care a fost rațiunea
din spatele acestei plăgi?“
Întâiul născut reprezenta „speranța de viață“, semnul că un
cuplu nu era sterp, bucuria propășirii viitoare a neamului. Un

întâi născut era un mugure primăvăratec care anunța belșugul
recoltei viitoare
Întăiul născut mai semnifica și altceva însă, iar această
semnificație ascunsă de evreii orbi de astăzi este vestirea Marii Răscumpărări, nu din robia Egiptului, ci din robia păcatului.
Ea nu se va putea face prin nici o o altă „plagă“, prin nici o altă
cale, prin nici o altă plată („Căci nu cu aur sau cu argint ați fost
răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire …“).
Uciderea întâiului născut era un mesaj și o echivalență. Prin
gestul acela, Dumnezeu le comunica oamenilor că este drept ca
ei toți să-I dea întâiul născut Lui pentru că și El și-a dat Întâiul
născut pentru ei! Schimb la schimb. Fiu pentru Fiu. Mesajul acesta trebuia stabilit pe vecie. De aceea și obiceiul răscumpărării
întâiului născut a fost instituit în fiecare familie, în fiecare gospodărie, fără nici o excepție. Era „taxa pentru Isus“, Evanghelia
ascunsă într-un obicei simbolic!
Evreii evlavioși l-au făcut de-a lungul veacurilor și-l fac și
astăzi. Părinții lui Isus l-au făcut și ei. Plata prescrisă pentru
răscumpărare a întâiului născut a fost … „un miel“ (Lev. 12:8).
Cine are sensibilitate duhovnicească și pricepere citește repede
mesajul secundar (un miel pentru răscumpărare … mielul care
ridică păcatul lumii … etc.). Pentru cei ce nu puteau aduce mielul,
exista dispensa celor două turturele. Câtă poezie și cât mesaj și
în această substituire ?!
Paradoxal, singurul copil întâi născut pentru care n-ar fi trebuit să se facă răscumpărarea a fost … pruncul Isus! Ca Fiu al
Tatălui, El n-ar fi trebuit nici să fie boteazat de Ioan cu botezul
pocăinței (Mat. 3:13-17) și nici să plătească „taxa pentru Templu“ (Matei 17:12-27). A făcut-o însă „ca să nu-i facă să păcătuiască“. La fel s-a întâmplat și cu Iosif și Maria. Providența divină
i-a dus la Templu ca să „împlinească ceea ce trebuia împlinit și
Scriptura să se … împlinească!
Prin împlinirea acestei Evanghelii a răscumpărării suntem și
noi astăzi salvați pe vecie. Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte!
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De ce a trecut Isus la creștinism?
sau Când s-a făcut Isus român?

ți stă câteodată mintea în loc văzând neînțelepciunea unor
oameni care se cred atoateștiutori. Și astfel de oameni se pare
că sunt destul de mulți la vremea noastră, mai cu seamă printre poporul nostru evreu. Fără a cunoaște prea multe lucruri
din viața lui Isus și mulțumindu-se cu puținul ciupit dintr-un
ziar, revistă, carte, enciclopedie sau conferință, se erijează în
adânc cunoscători ai persoanei lui Isus. Astfel de oameni se
găsesc, de altfel, pretutindeni și doi dintre ei, un Român și un
Evreu, m-au găsit, în zile diferite, în odaia mea de lucru. Unul
dintre ei – care este îl vei afla îndată – vine cu o falcă în cer și
cu una în pământ și îi dă drumul:

- N’ziua!
- Bună ziua!
- Dumneata ești domnul Feinstein?
- Da, eu sunt!
- Eu sunt antisemit!
- De profesie?
-?!
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- Poftim, ia loc, nu ești nici primul, nici ultimul antisemit pe care-l întâlnesc.
- Ești jidan?
- Sunt!
- Și crezi în Isus Hristos?
- Cred.
- Cum îndrăznești dumneata, jidan, să crezi

DESPRE "BOBOTEAZĂ" //

de Isaac Feinstein

în Hristosul nostru?
- Mă iartă, rogu-te, Isus Hristos,
mai înainte de a fi al dumneavoastră, a fost al nostru, al jidanilor.
- Cum asta?
- Iată cum: în primele rânduri
ale Evangheliei după Matei stă
scris așa: „Cartea neamului lui
Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui
Avraam.” Iar în Epistola scrisă de
Apostolul Pavel – jidan și el – către Romani, în capitolul 1, versetul 3, găsim scris: „(Evanghelia lui
Dumnezeu) privește pe Fiul Său,
născut din sămânța lui David, în
ce privește trupul.” Vezi, deci, că
Isus Hristos a fost jidan de-al nostru.
Se pare că aceste două texte
l-au cam derutat pe vizitatorul
meu, care, cu Biblia în mână, nu
prea știa ce să facă.
***

- Ah! Asta e o Biblie jidovită.
- Da, ai dreptate. Chiar așa
este. Dar să știi că toate Bibliile
sunt jidovite, căci originalul tuturor traducerilor Bibliei, indiferent de cine ar fi ele editate, sunt
scrise de Evrei. Moise, ca și Pavel,
Iosua ca și Iacov, Isaia ca și Ioan,
Ieremia ca și Marcu, Ezechiel ca
și Matei au fost evrei. Dar pentru încredințarea dumneatale,
doresc să-ți arăt aceleași texte în
traducerea făcută de Părintele
Grigore (Gala Galaction) și editate
de Institutul Biblic al Bisericii ortodoxe române. Și îi întind o astfel
de Scriptură. Asta era prea mult
pentru el.
Dar totuși nu s-a dat bătut,
căci se vedea lămurit că era în căutarea unui argument.
Și l-a gsit. După o scurtă tăce-

re, îmi răspunde, cu un chip ca de
iluminat, și cu o bucurie care strălucea pe fața lui:
- Ei bine, să fie așa cum spui
dumneata! (Parcă eu aș fi spus
asta!) Dar atunci când Domnul
nostru Isus Hristos s-a botezat
n-a devenit Român?
Am rămas tablou. Un astfel de
răspuns m-a dezarmat complet.
Prostia și ignoranța care porneau
din el au fost mai tari decât cel
mai tare argument. Și am tăcut.
* **

Celălalt care m-a vizitat a
fost un Evreu și încă sionist. Și
el m-a luat repede. Argumentele
lui cam de același calibru. Întrebările aceleași, numai că în loc
de roșu, galben și albastru erau
colorate cu alb-albastru. M-a
luat la refec.˝Vocabularul era cel
obișnuit: renegat, meumid, trădător al poporului. Și i-am spus:
- Prea puțin importă părerea
pe care o ai despre mine. Spunemi rogu-te, ce ai cu Isus? De ce
nu vrei să crezi în El? Care sunt
acuzațiile pe cari le poți aduce împotriva Lui?
- Dumneata îi tot dai zor mereu că Isus a fost Evreu, că a iubit
poporul din care se trage, că i-a
dorit tot binele; mi-ai mai citit și
de chestia aceea că El se compară
cu o clocă, ce vrea să strângă Ierusalimul – puii – sub aripi; ai mai
citit și de plânsetele lui asupra
poporului Evreu și asupra Ierusalimului. Or fi ele așa cum le spui
dumneata, căci văd că le scoți din
Biblie, așa cum scoate un avocat
articole din lege. Dar eu știu un
lucru: realitatea. Și realitatea îmi
spune că Isus nu mai este evreu,
ci...
-?!
- Da, da, nu te uita așa mirat la
mine și nu căuta să mă întrerupi.
Ce, vrei să spui că nu este așa? Dar

Isus de ce s-a făcut creștin?
- Când?
- Cum când? Când Isus s-a botezat n-a
devenit creștin?
Și iarăși am rămas tablou. Și iarăși am
văzut că prostia și ignoranța dezarmează
mai repede decât cele mai puternice argumente.
Și ce să mai fi spus? Am tăcut.
***

Dar acum, după ce m-am dezmeticit și eu, aș
dori să fac câteva observații.
a) Extremele se întâlnesc

b) Aceeași ignoranță înspăimântătoare
în privința persoanei lui Isus se găsește și
la Evrei ca și la Români, la așa zișii creștini
ca și la oamenii care nu vor să știe nimic de
Isus.

c) Același gând fals se găsește și la unii
ca și la alții, cutând să amestece religia sau,
mai bine zis, credința, cu naționalitatea.
Ambele noțiuni au sferele lor bine determinate și chiar dacă vreodată aceste sfere
se suprapun, această suprapunere nu este
decât absolut cerută și necesară. Credința
este una și naționalitatea este alta. Român,
evreu, turc, ungur, este naționalitate și mozaic, ortodox, mahomedan, calvin este religie. Una cu alta n-are nimic a face.

Numai cei care au cugetul curat înaintea lui Dumnezeu și duc o viață cu El, numai
aceștia pot înțelege și au dreptul la botez.
Dar cum se poate căpăta acest cuget
curat? Tot Biblia ne dă un răspuns precis și
clar: (Evrei 9.14)
„Sângele lui Mesia, care, prin Duhul cel
veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără
pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul
vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu.”
Iată calea.
***

Transcriere a articolului cu același titlu apărut în revista
Prietenul – Foame pentru credință, morală și literatură, la
Galați, Februarie 1936, nr. 54, anul VI, p. 8-9

CIFRE

14%

dintre evreii din
Statele Unite
declară că nu cred
în Dumnezeu

d) Și acum încă un lucru: Botezul. Acesta este punctul nevralgic al întregii chestiuni. Și vrem să îndrăznim să-l expunem, pe
scurt. Este o eroare fundamentală când oamenii cred că prin botez pot deveni creștini.
Isus nu învăța NICĂIERI lucrul acesta. Botezul, sau cufundarea în apă, este la originea
lui iarăși ceva cu totul evreiesc, care se poate găsi în Vechiul Testament și care a mai
rămas până în ziua de astăzi la Hasidimii
din vremurile noastre. Fără îndoială că Isus
Mesia i-a dat un înțeles adânc, care n-are
însă nimic a face cu o schimbare de religie.
e) Între altele, Biblia ne învață că botezul
este: „Mărturia unui cuget curat înaintea lui
Dumnezeu” (1 Petru 3.8)
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George Friedrich Händel
(1685-1759)

MUZICĂ //
Fragmente culese din
Orele astrale ale omenirii,
de Ştefan Zweig şi de pe
internet. Vasile Al. Taloş

H
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ändel a fost genul de om care a ştiut să se
confrunte şi cu triumful şi cu dezastrul, viaţa
sa fiind un lung şir de suişuri şi coborâşuri,
de succese la public, dar şi de temeri legate de ameninţarea falimentului, cauzat de
competiţia neloială, de graţiile schimbătoare
ale monarhilor şi gusturile greu de mulţumit ale publicului. Deşi s-a mişcat în lumea
celor mari, a privit întotdeauna blând şi a
avut o mână întinsă pentru cei mici, bătuţi
de soartă, dovedind prin aceasta ceea ce rememora prietenul său, Sir John Hawkins: „În
toată viaţa sa a manifestat un simţ profund
al credinţei. În conversaţii adesea îşi mărturisea plăcerea pe care o resimţea în a transpune pe muzică cărţile Bibliei şi cât de mult
au contribuit pasajele sublime din Psalmi la
edificarea sa”. Din cauza stresului datorat situaţiei financiare nesigure şi a datoriilor, în
1737, la vârsta de 52 de ani suferă un atac
de apoplexie, paralizându-i partea dreaptă
a corpului. Toţi au gândit că viaţa, dar mai
ales cariera compozitorului s-au încheiat. În
mod miraculos însă, după un tratament de
şase săptămâni la băi se pune pe picioare. Îşi
reia activitatea şi compune oratoriile “Saul”
(1739) şi “Israel în Egipt” (1739).
Dar moartea reginei întrerupe reprezentaţiile; în urmă începe războiul cu Spania. Pieţele publice sunt pline de cântecele
şi strigătele mulţimii, dar teatrul rămâne
RBA :: WWW.ROMANIANBAPTIST.ORG

gol, iar datoriile cresc vertiginos. Creditorii
presează, criticii îl iau peste picior, privirile
indiferente şi dispreţuitoare ale trecătorilor
îl întristează profund. Un concert dat în favoarea lui îl scapă cu greu de la întemniţare
pentru datorii; dar ce ruşine să-şi salveze
viaţa prin cerşetorie. Händel se închide din
ce în ce mai mult în sine, amărăciunea pune
tot mai mult stăpânire pe el. Iar puterea creatoare a dispărut, şuvoiul sfânt al creaţiei a
secat, epuizat este acest torent fecund care
a inundat o lume întreagă, timp de trezeci şi
cinci de ani. Încă o dată e la capătul puterilor, încă o dată. De ce oare, suspină el, mi-a
ajutat Dumnezeu să reînviu din boala mea,
dacă oamenii mă îngroapă din nou? Şi uneori disperarea îl face să murmure cuvintele
Celui răstignit: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?”

“Aş regreta daca nu aş
reuşi altceva decât sămi distrez auditorii;
eu doresc să-i fac
mai buni prin muzica
mea”.
~Händel
Iată crezul care a stat
la baza viziunii compozitorului, împlinită
prin oratoriul „Messiah”, capodoperă
muzicală inegalabilă.

“Händel este cel mai
mare compozitor care
a trăit vreodată.
Întotdeauna îmi voi
scoate pălăria în faţa
muzicii lui şi
voi îngenunchea cu
umilinţă la mormântul său.”
~ Ludwig van
Beethoven (1824)

Când totul părea sfârşit, la numai 56 de ani, a venit provocarea
Domnului, prin intermediul libretistului Charles Jennens, cu care
mai colaborase în trecut, în scrierea textelor la oratoriile “Saul”
şi “Israel în Egipt”. Îi trimisese şi
de astă dată două librete, unul
pe temă religioasă, cu titlul “Messiah”. Dar ce putere ar mai avea
nişte biete cuvinte, asupra unui
om mort! Nu, nu mai există nici o
alinare pentru acela pe care Dumnezeu îl lăsase să se prăvălească
în adâncuri, departe de torentul
sfânt, dătător de viaţă! Oare şi
acest Jennens îşi bătea joc de el, de
omul sfârşit, de omul cu puterile
sleite? Rupse dintr-un singur gest
scrisoarea şi aruncă bucăţile pe
jos, călcându-le în picioare. Suflă
furios în lumânare, bâjbâi nesigur
în dormitorul său şi se aruncă pe
pat; ochii i se umplură de-odată
de lacrimi. De ce să i se mai adreseze chemări dintr-acestea când
forţele l-au părăsit, când inima i-e
îngheţată, de ce să i se mai ceară
să creeze, când sufletul îi e uscat,
iar simţurile şi-au pierdut puterea? Nu simte acum decât nevoia
să doarmă, apatic ca un animal, un
somn al uitării şi al nefiinţei!
Dar nu putea să doarmă. Era
pradă unui zbucium greu şi tainic, stârnit de mânie, ca marea în
furtună. Se răsucea de pe stânga
pe dreapta şi iarăşi de pe dreapta
pe stânga, dar somnul nu venea;
era din ce în ce mai treaz. Händel
se sculă, se întoarse în camera de
lucru, apropie sfeşnicul de filele
manuscrisului şi citi prima pagină:
„Messiah!” O, iarăşi un oratoriu!
Ultimele oratorii nu avuseseră
succes. Dar, agitat, întoarse pagina pe care se afla titlul şi începu
să citească. Tresări la primele cuvinte. “Mângâiaţi, mângâiaţi pe
poporul Meu!” aşa începea textul.
Acestea nu erau cuvinte oarecare,
ci un răspuns pe care i–l dădea
Dumnezeu. De abia citise cuvin-

tele, abia le prinsese înţelesul şi Händel le
auzea transpuse în muzică, în sunete care
pluteau fremătânde, vibrante, pline de strălucire. Fiecare cuvânt îl pătrundea cu o forţă
irezistibilă. „Aşa vorbeşte Domnul!”, vorbele
acestea i se adresau lui şi numai lui, aceeaşi
mână care îl doborâse odinioară îl ridica astăzi—ce fericire!—de la pământ. Dumnezeu
îi trimisese cuvântul; din înaltul slavei Sale
ajunsese până la el. De la El venise cuvântul,
de la El sunetul, de la El harul! La El trebuie
să se întoarcă, să se înalţe purtat de torentul
inimii; preamărirea Lui este bucuria şi datoria oricărui om.
“Înalţă-ţi glasul cu putere că să vesteşti
Vestea cea bună!”—oh! Cum o să strige vorbele acestea, o să le strige cu forţa pătrunzătoare a trâmbiţelor, în vuietul corurilor, cu tunetul orgii, pentru ca încă o dată, ca în prima
zi a Cuvântului, Logosul divin să-i trezească
pe oameni, să-i scoată din întunericul care
mai acoperă pământul. De abia citise, şi din
el ţâşnea, într-o formă limpede, strigătul de
mulţumire: “Wonderful, Counselor, the mighty God—Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare,
Părintele veşniciilor, Domn al păcii”—da, aşa
o să-L preamărească pe Acela care, prin sfat
şi faptă a ştiut să aducă pace inimii frământate! Cum să nu fii recunoscător, cum să nu
chiui de bucurie cu o mie de voci împreunate
într-una singură, care e a ta, cum să nu cânţi
şi să proslăveşti: “Glory to God!—Slavă lui
Dumnezeu!”
Oh, dacă ar putea să-i prindă înţelesul
şi să-l păstreze, să-l înalţe şi să-l facă să vibreze, să-l extindă şi să-l strunească, pentru
a cuprinde lumea întreagă; să conţină toată bucuria existenţei, să atingă măreţia lui
Dumnezeu care l-a creat. Să prefacă acum
cuvântul pieritor şi trecător, prin fervoare şi
frumuseţe infinită, în veşnicia din care a ieşit.
Şi iată, cuvântul era scris, răsuna, repetânduse la nesfârşit: “Aleluia! Aleluia! Aleluia!” Da,
toate glasurile acestei lumi trebuiau să se împlinească, să crească, să se prefacă, să se împletească şi să se deslege în coruri ritmice, să
urce şi să coboare scara sunetelor, să vibreze
gingaş pe corzile dulci ale viorii, să se înflăcăreze în sunetele stridente de trâmbiţă ale
fanfarei, să vuiască solemn în sunetul orgii:
Aleluia! Aleluia! Aleluia!—din acest cuvânt,
din acest cânt de slavă, trebuia să ţâşnească
o bucurie atât de imensă, încât să se ridice de

pe pământ până în înaltul cerului, la Creatorul universului!
Ochii lui Händel erau întunecaţi de lacrimi. O ardoare fără seamăn îi cuprinsese
întreaga făptură. Ar mai fi avut de citit multe
pagini, toată partea a treia a oratoriului. Dar
după acest „Aleluia! Aleluia!”, nu mai putea
trece mai departe. Imensul chiot de bucurie
vibra, se întindea şi se încorda, îl durea ca un
torent de foc, gata să năvălească şi să rupă
toate zăgazurile. Îl sufoca, îl copleşea, voia să
se reverse în afară, să se înalţe măreţ, până
înapoi în ceruri. Händel puse repede mâna
pe pană, cu o iuţeală magică se aşterneau
semnele şi rândurile unele după altele. Vreme de trei săptămâni, nu părăsi încăperea. În
acele săptămâni, George Friedrich Händel nu
mai ştia nici de timp, nici de ore, nu mai deosebea ziua de noapte, trăia doar în acea sferă
unde timpul se măsoară în tact şi măsură, se
lăsa purtat de torentele ce izbucneau tot mai
năvalnice, cu cât curentul se apropia de cascada sfântă, de sfârşit.

Iată ce mărturisea Händel: „Am crezut
că Cerurile se deschid în faţa mea şi însuşi
Dumnezeu cel Atotputernic mă priveşte de
pe Tronul Său, înconjurat de îngeri.". Când
prietenii l-au întrebat ce a simţit în timp ce
compunea aceste acorduri cu rezonanţă metafizică, el l-a citat pe Apostolul Pavel: „nu
ştiu dacă eram în trup sau în afară”.
Mai târziu când Hayden a ascultat celebrul cor “Aleluia” din oratoriul Messiah, se
spune că “a plâns ca un copil” şi a exclamat:
“Este Maestrul nostru, al tuturor”. Într-adevăr, acordurile din “Messiah” nu se aseamănă
cu niciuna din compoziţiile sale, sunt impetuoase şi totuşi atât de calme, pline de forţă,
dar liniştitoare, ca o mângâiere a sufletului.
“La 14 septembrie 1741 opera era deja
terminată. Ea se încheia cu două silabe:
Amin! A-min!… Două silabe repetate într-o
uluitoare scară de armonii ce se înălţau pline
de lumină până la ceruri.”
Premiera a avut loc la Dublin, câteva luni
mai târziu (13 aprilie 1742), pentru care
Händel a refuzat orice onorariu, motivând:
“Nu, nu vreau să iau bani pentru această
lucrare; nu voi lua niciodată. I-o datorez altcuiva. Întotdeauna ea trebuie să fie destinată
bolnavilor şi deţinuţilor; căci eu însumi am
fost bolnav şi prizonier ca într-o închisoare.
LUMINĂTORUL :: IANUARIE - FEBRUARIE 2011
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SEMNAL DE ALARMĂ //
Prin ea m-am însănătoşit, iar prizonierul din
mine a fost eliberat.”
Händel a dirijat personal mai bine de
treizeci de reprezentaţii cu „Messiah”, iar
încasările au fost donate în mod sistematic
spitalelor sau pentru alte cauze caritabile.
Unul din biografii săi menţiona: „Messiah a
hrănit pe cei flămânzi, a îmbrăcat pe cei goi,
i-a îngrijit pe orfani… mai mult decât orice
altă producţie muzicală, din ţară sau de peste hotare.” Iar altul spunea: „Poate că nicio
altă operă a vreunui compozitor nu a avut
o contribuţie atât de importantă la alinarea
suferinţei umane.”
La 6 aprilie 1759 simţind că sfârşitul îi
este aproape a cerut să fie de faţă la prezentarea oratoriului său favorit, “Messiah”, pe
podiumul de la Covent Garden din Londra.
“La spectacol venise să asiste şi întreaga curte regală. Uriaşul orb stătea în mijlocul prietenilor, în primul rând din faţă. Concertul
a fost atât de frumos, atât de impresionant,
încât toată lumea l-a aclamat cu lacrimi în
ochi. Când marele cor a cântat fragmentul
“Aleluia”, regele Georgee I însuşi s-a sculat
emoţionat în picioare, gest ce nu mai fusese făcut de nici un alt monarh până atunci
şi care bineînţeles că a fost urmat de toţi cei
prezenţi. Întreaga asistenţă cânta acum odată cu corul într-o comuniune spirituală delirantă. George Friedric Händel de asemenea
cânta împreună cu toţi ceilalţi. Era convins că
nu el era autorul măreţului oratoriu, ci Dumnezeu Însuşi l-a creat şi, într-un fel, credem
că Händel avea dreptate.”

CIFRE

157
8

Royal Melbourne
Philharmonic a interpretat “Messiah” cel puțin o
dată pe an timp de 157
de ani consecutiv, adică
din 1853.
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Urgenţa în
salvarea pocăiţilor

de Petru Popovici

<Căutați să mântuțiți pe unii, smulgându-i din foc> Iuda 23

ată o lucrare, care deși e poruncită de Domnul, nu prea se face astăzi.
Fiecare mântuit ar trebui să mântuiască pe alții, dar astăzi membrii
bisericilor nu o fac, ci o lasă doar pe seama păstorilor. E abatere de
la Cuvântul Sfânt. Păstorii sunt vinovați, că nu mobilizează întreaga
biserică la cea mai importantă și urgentă lucrare, iar membrii că
sunt leneși, nu doresc și nu caută salvarea altora.
Mașina Salvării aleargă în mare viteză pe bulevard, cu sirena pusă, căci viața cuiva e în pericol, și toți se trag la o parte. Și chiar dacă stopul e pe roșu, ea nu se oprește
ci aleargă, căci prin lege are derogare, fiindcă starea critică a cuiva cere urgență.
Oare înțelegem noi urgența în salvarea păcătoșilor? Ne este scumpă viața altora? Nu e un suflet mult mai prețios decât toate bogățiile și comorile pământului? Și
poate unii sunt frații tăi sau copiii tăi scumpi și dragi ! Se cere urgență !
URGENȚA ÎN SALVAREA PĂCĂTOȘILOR E PORUNCĂ DIVINĂ. Ea nu se discută.
<Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți> (1 Tim.2:4). El e Autoritatea
Supremă. Tu Îl asculți? Gândește-te! Vei răspunde! Unii s-au așezat pe marginea
drumului și discută pe internet verzi și uscate, ba uneori se bălăcesc în murdăriile
altora. Cine le-a poruncit așa ceva? Care domn? Iar frații lor se pierd pe veci. Oare

I

TEOLOGIE //
cred aceștia în Dumnezeu, în rai și
în iad ? Dumnezeu Și-a dat pe Fiul
Său să moară în chinuri groaznice
ca păcătoșii să poată fi salvați de la
pierzarea veșnică și te-a însărcinat
ca tu să le duci grațierea, iar tu ești
complet nepăsător. Vei răspunde
odată! În vederea acestei slujiri,
Domnul a trimis Duhul Sfânt. Îi dai
tu voie să te folosească? Pe câți ai
salvat tu de la pierzarea veșnică?
Apoi URGENȚA E DIN CAUZA STĂRII LOR GRAVE. Boala
păcatului e mult mai gravă decât
cancerul, lepra sau ciuma. Ea e
cu consecințe groaznice și sunt
veșnice, fără posibilitate de
ușurare. Și fiecare tic-tac îl apropie
de clipa fatală, când pierd orice
șansă de a mai putea fi salvați.
Ești tu conștient de aceasta? Cum
poți să stai nepăsător? Se cere
urgență în această lucrare. Mâine
s-ar putea să fie prea târziu! O, de
ai auzi gemetele celor ajunși în iad,
cum ai sări ca ars!
Și trebuie să mai semnalez
un lucru. Prin indiferența ta, TU
ZĂDĂRNICEȘTI TOT HARUL
DIVIN. Apostolul Pavel a scris celor
din Corint: <Ca unii care lucrăm cu
Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa
ca să nu fi primit în zadar harul
lui Dumnezeu> (2 Cor.6:1) Aici e
vorba de pocăiți. Deci, te privește
pe tine. Îți dai tu seama de acest
grozav păcat? Nu te gândești că
vei ajunge să-i guști consecințele
amare? 		
Eu mă înfior, nu vreau să
zădărnicesc harul. De aceea și la
adânci bătrânețe strig alarma.
Ne-am abătut de la porunca Domnului Isus. El spune: <Duceți-vă>
și noi stăm pe loc, ne uităm la TV
sau pe internet. Ai obosit lucrând
la lățirea Împărăției lui Dumnezeu?! Pe câți păcătoși i-ai smuls
din foc? Fratele meu, trezește-te!
Pocăiește-te de păcatul tău! Altfel,
te va trezi trâmbița lui Dumnezeu
și glasul arhanghelului! Dar va fi
prea târziu!

Trezirea spirituală

de Adrian Neiconi

onceptul de trezire spirituală este unul specific tradiţiei protestante, cu
precădere celei evanghelice. Sintagma provine din termenii revival sau
awakening, care definesc o lucrare spirituală revitalizantă pe care Duhul
Sfânt o înfăptuieşte în viaţa creştinilor dintr-o anumită epocă şi care are
ca rezultate vizibile sfinţirea vieţii, intensificarea misiunii şi a evanghelizării, fondarea unor instituţii educaţionale şi filantropice şi, nu în ultimul rând, chiar implementarea unor reforme sociale.[1] Astfel, în sens
specific, termenul awakening înseamnă aducerea la mântuire a unui număr mare de persoane neconvertite, in timp ce cuvântul revival, are de-a
face mai degrabă cu acţiunea de revitalizare spirituală pe care Duhul lui
Dumnezeu o produce in viaţa celor care au fost deja convertiţi.[2]Dar în
ciuda acestei delimitări, pe care unii autori o fac între cei doi termeni, este evident că atât
awakening, cât şi revival sunt două aspecte, ale aceluiaşi fenomen, aceste manifestări speciale
ale divintăţii în viaţa celor convertiţi şi a celor neconverti fiind strâns legate una de cealaltă.
Fiinţa umană este o creatură ciclică, atât în dimensiunea ei emoţională, cât şi în latura ei
spirituală, aşa încât nu este nici o surpriză în a descoperi şi a enunţa faptul că perioadele de
decadenţă şi de înviorare au alternat mereu de-a lungul istoriei omenirii. Chiar şi în istoria
biblică, această succesiune ciclică este evidenţiată într-un mod foarte evident în cartea JudeLUMINĂTORUL :: IANUARIE - FEBRUARIE 2011
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cătorii, care conţine şase asemenea secvenţe
caracterizate de păcat, pedeapsă, respectiv
salvare. Cuvâtul trezire, în limba ebraică chayah, apare de unsprezece ori pe paginile Vechiului Testament şi înseamnă literalmente
„a aduce la viaţă”.[3]În Noul Testament, cuvâtul anazao, care are un înţeles asemănător
apare de numai două ori, deşi experienţa pe
care el o descrie, apare în mod repetat .[4]

S

10

tephen Olford, binecunoscutul
predicator american, este cel care
formulează una dintre cele mai
competente definiţii ale fenomenului: „Trezirea spirituală este în
cele din urmă Hristos Însuşi, văzut, simţit
şi auzit în şi prin trupul Său pe pământ”.[5]
Marele predicator şi evanghelist Charles
Finney definea trezirea spirituală ca fiind
„redescoperirea de către creştini a dragostei
dintâi, ceea ce conduce la conştientizarea,
convertirea şi câştigarea păcătoşilor pentru
Dumnezeu”[6], în vreme ce Robert Coleman
spunea că ea nu este altceva decât „redescoperirea şi reîntoarcerea la adevărata natură
şi la adevărata menire a Bisericii.”[7]Natura
corelativă a trezirii în dimensiunea ei evanghelistică, atunci când mase mari de oameni
sunt convertite şi a trezirii conştiinţei bisericii, fie pe scară locală, fie chiar pe plan naţional, care conduce la revitalizarea vieţii spirituale a membrilor acesteia, face imposibilă
absolutizarea primordialităţii uneia dintre
cele două secvenţe. Uneori, cea care debutează prima este una , alteori este cealaltă,
dar în ambele ipostaze legătura dintre cele
două este inevitabilă. De exemplu, trezirea
produsă în Scoţia anului 1742, a survenit pe
fondul unei vieţi spirituale aflate în stare de
colaps iminent, dar grupurile de rugăciune
(Societies of Prayer), create după modelul
pietiştilor lui Philip Spenner, predicile puternice rostite de profesorul Henry Scougal,
problemele multiple cu care se confruntau
parohiile scoţiene, precum şi cataclismele
naturale, care s-au abătut în vremea respectivă asupra ţării, „au pregătit calea Domnului”.Într-un asemenea context, pastorul local
William McCulloch l-a invitat pe reputatul
evanghelist englez George Whitefiel „să treacă în Scoţia şi să ajute”, apel în urma căreia
George Whitefield a intreprins nu mai puţin
de patrusprezece campanii de evanghelizare
RBA :: WWW.ROMANIANBAPTIST.ORG

în parohia păstorită de McCulloch, iar efectele nu s-au lăsat aşteptate multă vreme.
Predicile susţinute iniţial în clădirea bisericii
locale erau preponderent evanghelistice şi în
ciuda opoziţiei multora, impactul a fost uriaş, locaţia acestora trebuind să fie schimbată
datorită numărului crescând de ascultători.
Serviciile de predicare se desfăşurau zilnic,
începând de la orele 2 P.M., 6 P.M. şi respectiv
9 P.M., uneori numărul celor prezenţi depăşind impresionanta cifră de douăzeci de mii
de persoane. Din parohia respectivă, trezirea
s-a răspândit ulterior în parohiile învecinate,
continuând să aducă roade bogate timp de
mulţi ani, pentru că trezirea şi convertirea
nu pot fi separate, cele două mergând împreună. Practic, oridecâteori Biserica reeditează
un asemenea eveniment, convertirea celor
păcătoşi devine o componentă invariabilă
a acestei ecuaţii. Dar trebuie precizat aici
faptul că o asemenea lucrare, trebuie să includă în mod imperativ, nu creştini nominali,
ci creştini veritabili. Este evident că tendinţa
vremii este aceea de a genera creştini aniversari, oameni care privesc exclusiv la ceea ce
s-a întâmplat în trecut, fără a îndrăzni însă
să reediteze experienţele unui trecut glorios, într-un prezent decăzut şi stingher, întro epocă în care în ciuda avalanşei de informaţii, oamenii citesc mai puţin, cunosc mai
puţin şi nu în ultimul rând sunt preocupaţi
mai puţin de dimensiunea spirituală şi de
componenta morală a vieţii lor. Dar fiecare
criză are menirea de a naşte noi soluţii , după
cum în fiecare dificultate poate fi descoperită o oportunitate, astfel că într-un asemenea
context desolant, una dintre oportunităţile
Bisericii contemporane este aceea de redescoperi dimensiunea evanghelistică a misiunii sale terestre, pe fundamentul căreia „ . .
. se va turna Duhul de sus peste noi; atunci
pustia se va preface în pământ şi pomătul va
fi privit ca o pădure”(Isaia 32:15).

UN MODEL BIBLIC

Un scenariu care se repetă mereu poate fi
observat în relatarea biblică. Mereu şi mereu, apatia, atrofierea şi apostazia spirituală
sunt confruntate şi combătute cu multă eficacitate. Declaraţii precum „Domnul a lucrat
cu putere”, descriu într-un mod simplu, dar
foarte direct lucrarea divinităţii, care de-a
lungul secolelor a schimbat atât destinul

Trezirea spirituală
este în cele din
urmă Hristos
Însuşi, văzut,
simţit şi auzit în şi
prin trupul Său pe
pământ.
~Stephen Olford

Trezirea spirituală
este redescoperirea
şi reîntoarcerea la
adevărata natură şi
la adevărata menire
a Bisericii.
~Robert Coleman

naţiunii alese, cât şi cursul istoriei
omeniriişi este o datorie de onoare pentru toţi slujitorii altarelor şi
amvoanelor de astăzi să se aplece
şi să se inspire din varietatea şi vitalitatea unor asemenea modele.
Trezirea spirituală care s-a
produs în timpul domniei împăratului Iosia este extrem de semnificativă, ea survenind în ultimele
decade de existenţă ale Regatului
de Sud (2 Cronici 34 şi 35). Era o
epocă în care Regatul de Nord, cu
capitala la Samaria, fusese deja
cucerit, iar Regatul de Sud, cu capitala la Ierusalim se îndrepta vertiginos către distrugere.
Dar în acele zile, sub domnia
tânărului împărat Iosia s-a produs
un amplu fenomen de înviorare
spirituală, care chiar dacă nu a
schimbat definitiv, a amânat totuşi
momentul deznodământului final,
oferind timp, printre altele, pentru
prolifica lucrarea a profetului Ieremia. Pot fi evidenţiate trei secvenţe disticte ale trezirii petrecute în
epoca respectivă:
* Dorinţa de a-l căuta pe Dumnezeul. „În al optulea an al domniei
lui, pe când era încă tânăr, [Iosia]
a început să-l caute pe Dumnezeul
tatălui său David”(2 Cronici 34:3).
Importanţa unei asemenea atitudini, este pur şi simplu inestimabilă. Puternica mişcare de trezire
survenită în Africa de Est, în anul
1929, s-a declanşat atunci când un
misionar, Dr. Joe Church şi un băştinaş creştin au devenit preocupaţi
de starea spirituală atrofiată a
miilor de creştini nominali. Rugăciunea lui Church a fost ca „norii
superstiţiilor şi idolatriei să se risipească, pentru ca oamenii să potă
vedea strălucind lumina lui Dumnezeu”.[8]Foarte mulţi localnici, au
fost convertiţi în timpul acelei treziri, printre aceştia numărându-se
şi Festo Kivengere, cel care în anii
următori a devenit unul dintre cei
mai proeminenţi capi ai Bisericii
africane.

* Descoperirea Cuvântului lui Dumnzeu.
O asemenea mişcare implică de fiecare dată
o întoarcere reală la ceea ce a Dumnezeu
Însuşi a rostit şi a rămas consemnat în Cuvântul Său scris. „Am găsit Cartea Legii în
Casa Domnului.”(2 Cronici 34:15). Se pare că
manuscrisul pe care preotul Hilchia l-a descoperit a fost o copie a cărţii Deuteronom,
descoperirea, citirea şi asumarea perceptelor ei, conducând ulterior la declanşarea
unor ample reforme spirituale.[9]Importanţa vitală a propovăduirii Cuvântului lui
Dumnezeu, în timpul unei mişcări de trezire
spirituală este o realitate incontestabilă. În
sensul acesta, Brian Edwards citează un misionar, care a fost implicat în trezirea spirituală produsă în anul 1905, în India şi care
spunea: „Într-un asemenea moment, nimic
nu este mai sigur decât importanţa supremă
a Scripturii, întreaga Scriptură, nimic altceva
decât Scriptura.”Acelaşi autor prezintă mărturia unui observator a marii treziri produse
în Borneo, la începutul anilor ’70, declaraţie,
în care acesta spunea: „Decizia lor de a se supune autorităţii Cuvântului lui Dumnezeu, a
fost una de neclintit.”[10]
* Dedicare pentru a face voia lui Dumnezeu. În timpul domniei lui Iosia, a fost reinstituit Praznicul Paştelui şi s-a manifestat o
atitudine generală de acceptare şi de ascultare faţă de Voia lui Dumnezeu, manifestată
în Cuvântul Său. Într-un mod similar, atunci
când oraşul Rochester din statul american
New York, a fost zguduit de trezirea spiritu-

ală survenită ca urmare a propovăduirii lui
C. G. Finney, saloanele, cluburile şi barurile
s-au golit şi chiar au fost închise, în timp ce
clădirile bisericilor au fost umplute până la
refuz. [11]
Acestea sunt cele trei secvenţe principale care au marcat mişcarea de trezire spirituală, produsă în timpul domniei lui Iosia şi
care aşa cum a fost subliniat în exemplele
prezentate anterior se regăsesc oridecâteori
o bisercă, un oraş, o naţiune, sau chiar porţiuni dintr-un anumit continent sunt scena
desfăşurării unor fenomene de o asemenea
magnitudine spirituală.

O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

Este foarte greu să construieşti un anumit
tipar al modului şi al cadenţei în care trezirile spirituale s-au desfăşurat de-a lungul
istoriei. Alminteri, vorbind despre marele
evanghelist britanic Howell Harris, cel care
a condus mişcarea de trezire spirituală din
Ţara Galilor, reputatul pastor Martin LoydJones, sublinia faptul că:
Istoria lui Howell Harris este o ilustraţie
a faptului că trezirea spirituală nu este precedată întodeauna de o reformă preliminară.
Uneori trezirea urmează într-adevăr după o
reformă, dar alteori o precede pe aceasta...
Dar lucrul acesta nu înseamnă nicidecum
că o doctrină, cu adevărat ortodoxă nu este
eminanmente esenţială în procesul desfăşurării unei treziri veritabile.[12]
Se poate observa faptul că Dumnezeu nu
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a lucrat întotdeauna în acelaşi fel, dar El a
folosit mereu şi mereu trezirile spirituale, ca
pe un instrument al Harului Său manifestat
în istorie. Fenomenele de trezire spirituală
s-au succedat periodic de-a lungul istoriei
Bisericii, la Constantinopol, în epoca lui Ioan
Gură de Aur, în vremea lui Ambrozie, a lui
Augustin, a lui Francisc de Assisi, a lui Bernard de Clairvaux sau în timpul venerabilului Savonarola, la Florenţa. Epoca Reformei,
o perioadă de renaştere şi înflorire a vieţii
spirituale, a fost precedată de mişcările conduse John Wycliffe, Peter Waldo sau Jan Hus,
iar în anii care au urmat dispariţiei marilor
reformatori ( Luther, Calvin şi Zwingli), John
Knox în Scoţia, Spener şi Franke pe continent
au reaprins făclia vitalităţii spirituale, într-o
perioadă în care bisericile născute în urma
Reformei se găseau deja într-un proces accelerat de fosilizare.
Dar, nu încape îndoială că o pagină de aur
din istoria trezilor spirituale, a fost scrisă în
timpul Marii Treziri Spirituale, care a afectat
Anglia şi coloniile acesteia în secolul al XVIIIlea, fenomen spiritual de o intensitate extraordinară, care va fi relatat pe larg în conţinutul prezentei lucrări. Scriind despre efectele
predicării lui George Whitefield în Northampton, Jonathan Edwards, un alt mare corifeu
al trezirii spunea: „Nu cred să mai fi rămas
nici măcar o singură persoană în oraş, care
să nu fi fost atinsă de Cuvântul propovăduit”.
[13]
Aproximativ o sută de ani mai târziu,
America de Nord şi Anglia sunt zguduite încă
o dată de trezirile produse ca urmare a slujirii evanghelistice a lui D.L.Moody, despre
care se afirmă că ar fi avut ca rezultat peste un milion de convertiri, dar şi a prestaţiei
amvonale formidabile a lui C.H.Spurgeon,
care în calitate de pastor al faimosului Tabernacol Metropolitan din Londra a botezat
nu mai puţin de patrusprezece mii de persoane. Şi lista, fără a avea pretenţia de a fi
exhaustivă ar putea fi completată de nume
şi locaţii precum Robert Murray McCheyene,
de George Scott şi C.O.Rosenius în Suedia, de
William Carrey în India, de Hudson Taylor în
China, de cele cincisprezece treziri spirituale
produse în Ţara Galilor între anii 1762-1862,
de Marea Trezire produsă aici, în perioada
1904-1906, când ca urmare a lucrării lui
Evan Roberts au fost convertite, nu mai puRBA :: WWW.ROMANIANBAPTIST.ORG

ţin de 110.000 de persoane, de mişcarea ce
a afectat China şi Coreea în 1906-1907 şi
exemplele ar putea continua.
Cu siguranţă că una dintre întrebările
care trebuie să se fi născut în mintea celor
care au citit această înşiruire uimitoare de
nume , locaţii şi cifre, trebuie să fie „cum se
poate produce sau care este forţa care generează un fenomen spiritual de o asemenea
magnitudine?” Pentru Jonathjn Edwards,
răspunsul la această întrebare nu poate fi
altul decât: „Dumnezeu este cel care pune
lucrurile în mişcare”, în vreme ce Charles
Finney era ferm convins că „lucrurile depind într-o măsură covârşitoare de noi”.[14]
Bineînţeles că între cele două opinii există o
evidentă simbioză, întrucât în declanşarea
şi desfăşurarea unei treziri spirituale, legile divine, care guvernează fenomenul sunt
strâns legate de modul în care oamenii sunt
disponibili să se supună şi să pună în aplicare aceste legi. O mişcare de trezire spirituală
are de-a face, aşadar atât cu suveranitatea
lui Dumnezeu, cât şi cu responsabilitatea
umană. Dumnezeu este Cel care în concepţia
creştină vede totul şi cunoaşte totul, astfel că
speranţa pentru declanşarea unui asemenea
mişcări ample este legată primordial de El,
însă acesta este doar un aspect al realităţii.
Pasajul biblic din 2 Cronici 7:14 afirmă foarte răspicat : „Dacă poporul Meu....” Cu alte
cuvinte există condiţii foarte ferme pentru
declanşarea unei treziri, iar Finney afirma
în sensul acesta că „trezirea nu va veni atâta vreme cât cei care se numesc creştini nu
vor experimenta o convertire autentică.”[15]
Concepţia aceasta constituie chiar inima
faimoasei lucrări a lui Leonard Ravenhill, o
carte al cărei titlu este tocmai Why Revival
Tarries ( De ce Întârzie Trezirea)[16], iar în
sprijinul ei trebuie amintit faptul că până şi
cei mai îndârjiţi calvinişti predică şi propagă
faptul că trezirea trebuie pregătită prin rugăciune.[17]În aceeaşi ordine de idei, Olford
îl citează pe Campbell Morgan, care spunea:
„Noi nu putem organiza trezirea, dar putem
ridica toate pânzele sus pentru a putea capta vântul din ceruri, atunci când Dumnezeu
decide să ni-l trimită încă o dată.”[18]Iar în
vremuri în care Biserica nu experimentează
o asemenea binecuvântare, este esenţial ca
toţi slujitorii ei să nu piardă niciodată din
vedere, apelul stăruitor pe care Apostolul

Pavel i l-a adresat tânărului Timotei: „Propovăduieşte Cuvântul,
stăruieşte asupra lui la timp şi ne
la timp, mustră, ceartă, îndeamnă
cu toată blândeţea şi învăţătura. .
. Dar tu fi treaz în toate lucrurile,
rabdă suferinţele, fă lucrul unui
evanghelist şi împlineşte-ţi bine
slujba.”(2 Timotei 4:2,5).
[1] The New International Dictionary of the Christian Church,Grand Rapids,Michigan,p.844
[2] John Gerstner, „The Great Awakening”, Baker’s
Dictionary of Practical Theology, Grand Rapids, Michigan,
1967, p.150-156
[3] David Larsen, The Evangelism Mandate- Recovering the Centrality of Gospel Preaching,Crossway
Books, Wheaton, Illinois, 1992,p.165
[4] Ibidem.
[5] Sthepen Olford, Heart-cry for Renewal, Fleming
H. Rewell, Westwood, NJ, 1962, p.75
[6] Charles Finney, Revivals of Religion, Ed. Moody,
Chicago, 1962, p.14
[7] Robert Coleman, The Spark That Ignites: God’s
Promise to Revive the Church Through You, Ed. World-wide, Minneapolis, 1989, p.20
[8] Dan Wooding & Ray Barnett, Ugandan Holocaust, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1980
[9] Donald W.B. Robinson, Josiah’s Reform and the
Book of the Law, Ed. Tyndale, London, 1951, p.26
[10] Brian Edwards, Revival! A People Saturated
with God, Grand Rapids, Michigan, 1988, P.100, 106
[11] Timothy Smith, Revivalism and Social Reform,
Ed. Abingdon, New Zork, 1957, p.82
[12] Martin Loyd-Jones, The Puritans: Their Origins
and Succesors , Banner of Truth Trust, Edinburg, 1978,
p. 289
[13] Johnatan Edwards, The Narrative, Grand Rapids, Michigan, 1975, p.25
[14] David Larsen, op. cit., p.171
[15] C. Finney, op.cit., p.211
[16] Leonard Ravenhill, Why Revival Tarries, Ed.
Bethany, Mineapolis, 1959
[17] Martin Loyd-Jones, Revival, Crossway Books,
Wheaton, Illinois, 1987
[18] Stephen Olford, op.cit., p.79

Referitor la efectele
predicării lui George
Whitefield, Jonathan
Edwards spunea: Nu cred
să mai fi rămas nici măcar
o singură persoană în oraş,
care să nu fi fost atinsă de
Cuvântul propovăduit.
~Jonathan Edwards

RUBRICA FAMILIEI //

un adevăr indiscutabil
– adolescenții tind să se
“emancipeze” de sub autoritatea parentală tot mai
devreme. Care sunt factorii
care au dus la acest fenomen și ce
pot face părinții să-i contracareze
sau să-i controleze? Asupra acestui
subiect ne concentrăm în comentariul de astăzi. În mare parte redăm
punctele principale ale unui comentariu publicat mai pe larg pe această
temă în vară de către Institutul american creștin Focus on the Family.
http://www.focusonthefamily.com/
parenting/protecting_your_family/
combatting_cultural_influences/
growing_up_too_fast.aspx

TENTAȚIILE

SFATURI PARENTALE:
EMANCIPAREA TIMPURIE
A COPIILOR

Fără îndoială că tentațiile împotriva
educației morale și emoționale pe care
părinții caută să le dea copiilor lor sunt multiple. Se află peste tot. La școală, în cartier, în
bloc, în mass media, în filme, în muzica pe
care o ascultă, în cărțile pe care le citesc, în
jucăriile cu care se joacă, în jocurile mecanice pe care le practică, în conversațiile pe care
le au în direct sau pe net, chiar în familie.
Curicula umanistă din școli și presiunea de
grup îi constrâng și ele să se revolte împotriva părinților. Asaltul asupra inocenței lor
e tot mai agresiv și explicit. E vizibil, zilnic pe
ecranele televizorului. Studii făcute în SUA
denotă că încă înainte de a intra în prima
clasă de școală, copiii americani vizualizează 30.000 de reclame. Incredibil! Ele le vor
determina gusturile, moralitatea, valorile,
sau dacă vor fi “cool,” “hip” sau persoane
responsabile cu picioarele pe pământ la vârsta majoratului. Uneori asaltul e mai subtil,
cum e nerespectul față de părinți, alteori mai
direct, cum e revolta împotriva abstinenței.
LUMINĂTORUL :: IANUARIE - FEBRUARIE 2011
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Încă înainte de a deveni conștiente de propria sexualitate fetele deja primesc intuiții
subtile cum să se îmbrace mai atrăgător și să
folosească un jargon sexual.

CE-I DE FĂCUT?

14

Cum pot, deci, în acest context, părinții să-și
exercite cu succes autoritatea parentală pentru a împiedica efectele dăunătoare ale acestor influențe în viața copiilor lor? Vă dăm câteva puncte simple, bine cunoscute, dar din
nefericire ignorate mereu și mereu.
ÎN PRIMUL RÂND – cunoașteți-vă copiii.
Jucați-vă cu ei și rugați-vă cu ei. Aflați-le secretele, înclinațiile, ce îi frământă. Cunoașteți
unde își petrec majoritatea timpului, cu cine
și cu ce. Observați modul în care răspund presiunilor de grup. Mergeți cu ei la concertele
la care se duc în grup. Observați ce înclinații
estetice au, ce materiale video îi pasionează. Ce poze își pun pe pereții din cameră. Ce
reacții au când comentați despre persoanele
sau evenimentele din poze. Fiți informați cu
cine vorbesc la telefon și cât de des. Doar așa
veți putea determina nocivitatea sau acceptabilitatea mediului în care copiii își petrec
timpul și în care își formează valorile.
ÎN AL DOILEA RÂND – cunoașteți prietenii copiilor voștri. Întrebați prietenii copiilor voștri despre căminele în care trăiesc,
despre părinții lor, dacă merg la biserică, cu
cine se întrețin la nivel social, dacă la ei în
casă se bea, se fumează, se țipă. Dacă părinții
prietenilor sunt alcoolici, divorțați, sau trăiesc în concubinaj. În plus, e recomandabil
să citiți mesajele copiilor voștri adresate prietenilor lor în media de socializare, cum ar
fi MySpace, Facebook, etc. Citiți deasemenea
profilele de pe net ale prietenilor copiilor
voștri. Invitați-i la voi acasă, mai ales la masă
și discutați cu ei subiecte de interes comun.
ÎN AL TREILEA RÂND – impuneți
restricții în viața copiilor voștri pe care după
aceea să le eliminați treptat în masura în
care copiii dobândesc maturitate și discernământ. Mamele sunt sfătuite să impună fetelor vârsta de la care se pot machia, pot folosi
internetul, pot avea telefoane celulare, iPods,
sau alte dispozitive electronice la modă. Cu
cât aceste activități sunt permise de la o vârstă mai matură, cu atât impactul lor asupra
copiilor va fi mai puțin nociv. În modul acesta
RBA :: WWW.ROMANIANBAPTIST.ORG

copiii sunt învățați că procesul de maturizare e treptat și nu se întâmplă dintr-o dată
când ajung la 18 ani. În plus, învață pe copii
că e important să aștepte cu răbdare împlinirea doleanțelor lor, în contrast cu gratificarea instantanee. Când părinții impun limite
care după aceea sunt treptat date la o parte,
e recomandabil ca ele să și fie explicate copiilor. De exemplu, dacă Ionică se plânge că Mihai deja are telefon celular la 8 ani, părinții
pot explica că pentru Mihai telefonul este o
necesitate pentru a menține contact cu tatăl
lui care e des plecat în călătorii de afaceri. În
plus, e important ca părinții să înțeleagă dacă
copilul dorește un obiect pentru a fi în rând
cu lumea sau pentru că îi lipsește confidența
personală. Pe lângă asta părinților li se recomandă să se gândească dacă copiii sunt gata
pentru responsabilitatea care este impusă de
folosirea anumitor obiecte pe care de regulă
doar adulții le folosesc, sau este o chestiune
de pura ambiție și încăpățânare pentru adolescent. O capcană des întâlnită este că dacă
părinții nu sunt cu grijă, copiii învață de mici
nocivitatea materialismului și a consumerismului, sau că autostima și confidența personală derivă din lucruri materiale, nu din
caracter sau dintr-o personalitate bine formată.

CIFRE

52%
7,12
38,5

dintre copiii cu
vârsta între 5-17 ani
au un televizor în
camera lor.
ore pe zi stă deschis
televizorul într-o
casă din America.

minute pe
săptămână petrec
în medie părinții
americani de vorbă
cu copiii lor despre
lucrurile importante

ÎN AL PATRULEA RÂND –
cunoașteți semnele prevestitoare
ale unui posibil comportament
nociv. Care sunt aceste semne?
Dispar bani sau lucruri de valoare
din casă, așa subit? Cer copiii bani
tot mai des și pentru tot mai multe lucruri? Au copiii un interes subit în activități sportive? Sunt mai
mult interesați în a-și petrece timpul cu prietenii decât cu părinții
sau decât cu ceilalți membri ai
familiei? Au mai mult respect față
de opiniile și sfaturile prietenilor
decât ale părinților? Le slăbesc
notele la școală, tot subit? Par
îngrijorați? Petrec mult timp la telefon, sau primesc telefoane de la
persoane dubioase? Petrec prea
mult timp pe net?
ÎN AL CINCILEA RÂND – fiți
proactivi. Confruntați-vă copiii în
mod direct când depistați anomalii
în comportament. Purtați discuții
oneste cu ei. Puneți întrebări și
explicați de ce comportamentul
lor e greșit cât și consecințele care
se vor ivi dacă vor persista într-un
comportament denaturat. Pe de
altă parte, consolați-vă copiii dacă
exprimă regret pentru comportamentul cu pricina. E deasemenea
recomandabil ca discuțiile cu copiii ale căror comportament e din
cale afară de rău să fie făcute de
părinți în prezența și cu sprijinul
unor consilieri sociali sau al unui
păstor. În permanență însă trebuie să ținem minte că aprobarea
sau dezaprobarea părinților față
de comportamentul copiilor rămân cele mai puternice și eficace
influențe în viața copilului și a valorilor lui.
ÎN AL ȘASELEA ȘI ULTIMUL
RÂND – fiți un model pentru copiii voștri. Studiile sociologice arată
mereu și mereu că dacă părinții
resping influențele malefice ale
societății de consum și trăiesc o
viață disciplinată și sobră, șansele
sunt foarte mari ca și copiii lor să
facă la fel.

ȘTIINȚĂ //

Cercetările moderne
confirmă exactitatea Bibliei!
ouă articole apărute de curând în presă confirmă textele
Scripturilor. Romani 8 ne vorbește despre „entropia“ generală a lumii noastre și despre nădejdea înnoirii tuturor lucrurilor. Epistola către Evrei ne spune că toate lucrurile care se
văd au fost create din lucruri care nu se văd, iar întreaga Biblie publică
facerea lumii „ex nihilo“ (din nimic). Iată textele articolelor de presă:

Ceea ce Dumnezeu a creat se descompune. Este ceea ce observă și astronomii:
comete care se dezintegrează, stele care
mor și planete care își pierd energia.
Principalele teorii cosmologice susțin că
ordinea care se găsește în Univers vine de
la începutul haotic. Într-un astfel de scenariu, materia și energia au fost împrăștiate
și s-au reunit apoi sub forma unor structuri. O nouă teorie susține că, din contră,
începutul ar fi fost unul foarte organizat.
Imaginile obținute de NASA, în care apare
o nebuloasă denumită "minge de cristal"
oferă indicii în legatură cu organizarea Universului, informează Pravda.
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Imaginile cu această nebuloasă au fost făcute publice în data de 17 noiembrie și nu indică faptul că ordinea a rezultat din haosul
inițial, ci invers. Între anii 2004-2009, sonda
spațială Cassini a obținut multe informații în
legătură cu planeta Saturn. Prin analizarea
acestor date, oamenii de știință au dedus
faptul că energia emisă de Saturn a scăzut în
2009 cu 2% față de 2005.
Imaginile obținute cu cometa Hartley 2
arată că ea se dezintegrează treptat. Până
acum s-a constatat că asemenea evenimente indică o degradare și nu formarea unor
sisteme sau planete. Nu s-a descoperit încă
nașterea unei comete, a unei planete sau a
unei stele.
Ele au luat naștere undeva în trecut și
acum își pierd din putere, din masă sau explodează, așa cum fac stelele. Chiar Biblia
menționează, în Geneza 1:16, că "Dumnezeu... a făcut stelele" în a patra zi a Creației.
În Exod 20:11 se spune clar că Dumnezeu și-a oprit Creația la scurt timp după acest
moment: "Căci în şase zile a făcut Domnul
cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în
ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea
a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a
sfinţit-o". Suntem, așadar, martorii unui Univers în degradare.
Fascinația teoriilor științifice este incontestabilă: Poate că Universul a fost creat din
nimic!
Cercetătorii Universității din Michigan,
au emis o nouă teorie referitor la crearea Universului, pe baza unor determinări experimentale, scrie publicația online DailyGalaxy.
Pentru a demostra această nouă teorie,
specialiștii au folosit un laser de intensitate
înaltă precum și un accelerator de particule,
pentru "a crea ceva din nimic".
Igor Sokolov, specialist în cadrul Laboratorului de știinte spațiale, împreună cu colegii francezi conduși de profesorul Gerard
Mourou, director și fondator al Centrului de
știință pentru laseri ultrarapizi, din Franța,
au calculat cum dintr-un singur electron, pot
fi produse câteva sute de particule noi.
Ei au precizat: "noi credem că acest lucru
se întâmplă și în Univers, în cazul pulsărilor
și a stelelor neutronice".
Astfel, ei încearcă să demonstreze anumite premise false ale teoriei relativității a lui
Einstein, declarând că: "vidul este de fapt o
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combinație de materie și antimaterie având
o anumită densitate de particule, iar noi nu
putem percepe aceste particule și antiparticule prin efecte observabile pentru că se
anulează reciproc".
Înca din 1990, se cunoaște faptul că în
condiții speciale, în câmpuri electromagne-

Ești Creator
În cântări de bucurie
Izbucnesc 'naintea Ta
Stelele de dimineaţă,
Cerul în splendoarea sa.

La cămările zăpezii
Nimeni altul n-a pătruns
Dintre toţi ce sunt în lume
Cine altul dă răspuns?

tice puternice anihilarea particula,
antiparticula poate fi sursa de noi
particule.
Cercetătorii descriu această lucrare ca un real progres teoretic, și
un "salt calitativ în teoria apariției
Universului."
POEZIE //

de Frenţiu Toma Adrian
Poarta morţii ai deschis-o
Doamne ţi-e supusă Ţie
Cerurile îţi scot toate
Strigăte de bucurie.

Tu cunoşti drumul ce duce
La locaşul de lumini
Tu pe spini şi pălămidă
Le poţi transforma în crini.
Împarţi a luminii cale,
Vântul Ţie ţi-e supus
Ai legat cu legătură
Toate stelele de sus.

Porunceşti lumina zilei
Ea să îşi arate zori
Glasul Tău Ţi se înalţă
Din pământ până la nori.
Picăturilor de rouă
Naştere, Doamne, ai dat
Tu cunoşti la toate calea
Toate, Doamne, ai creat.

Eşti trecutul şi prezentul
Şi la toate viitor
Eşti Stăpânul de creaţie
Eşti a toate Creator.

ȘTIRI //

Ale cui?

ltima
săptămână
din Noiembrie 2010
a fost plină de surprize. Nu, n-au fost
numai dezvăluirile
de pe Wiki despre
dedesubturile politicii
americane
sau aproape războiul care era să se
declanșeze între cele
două jumătăți separate de istorie ale Coreii. Principalele ziare ale lumii au relatat o
altă știre senzațională, o femeie
de-a spaniolilor s-a declarat nici
mai mult nici mai puțin decât proprietara… soarelui. (http://www.
ndtv.com/article/world/spanishwoman-registers-the-sun-as-herproperty-70082)

Astrul din centrul sistemului nostru planetar a fost, în sfârșit, revendicat de cineva.
Femeia s-a grăbit să spună că ar fi putut să o
facă și altcineva, dar ea a fost cea dintâi căreia i-a venit ideea, așa că soarele este… al ei.
Ideea i-a venit de la alți spanioli care au
luat de-a lungul istoriei în stăpânire pentru
coroana spaniolă teritoriile nou „descoperite“ ale celor două Americi. Au plecat pe niște
corăbii, au debarcat pe țărm, au pus steagul
Spaniei în pământ și s-au declarat stăpânii
„de drept și de fapt“.
Ziarele europene s-au întrecut să tragă
concluzii care de care mai interesante: „Cear fi dacă noua prioprietară ar începe să perceapă tuturor taxe pentru lumină și căldură?
Cam câți bani ar aduna?“ I-au răspuns alții:
„Nu destui ca să plătească despăgubirile celor… arși de soare sau suferind de insolație.“
Trebuie să mai menționăm aici că spaniolii n-au fost și nici nu sunt sigurii oameni
cu idei năstrușnice. Au mai fost și alți proprietari „de ocazie“. Deceniul trecut, cineva
a început să vândă parcele (era să spun „de
pământ“, dar nu merge) pe… lună. Sunt o
grămadă de americani care au astfel de certificate de proprietate.
Alți „șmecheri“ au scos la vânzare dreptul de a numi stelele de pe cer cu nume
preferate ale… cumpărătorilor creduli și
orgolioși. Cataloagele astronomice au primit
astfel sute de nume de noi… proprietari. Nu

trebuie să ne mai mirăm de femeia care a
luat în stăpânire soarele.
La urma urmei, și oamenii de ștință au
făcut ceva foarte asemănător. Și ei s-au grăbit
să dea numele lor „legilor“ sau „proporțiilor“
pe care le-au observat în natură. Școala ne-a
familiarizat cu „legea lui cutare“ și cu „principiul lui cutărescu“.
O lege din fizică sau din știință este o generalizare bazată pe observarea empirică a
manifestărilor din natură (A physical law or
scientific law is a scientific generalization
based on empirical observations of physical
behaviour).
Dați-mi voie însă să vă întreb: înainte de
a fi „a lui Ampere“, a cui a fost legea lui? Înainte de a fi „al lui Arhimede“ a cui a fost principiul descoperit de el? Înainte de a fi „a lui
Euclid“ a cui a fost teorema descoperită de
el? Cine a fost , timp de milenii, proprietarul
teoremelor lui Pitagora? În tabelul cui au stat
elementele înainte ca Mendeleev să le așeze
în tabelul lui?
Cine este adevăratul „proprietar“ al
acestor lucruri? Cel ce le „descoperă“ prin
observație sau Cel ce le-a așezat acolo prin
creație?
Cine este adevăratul proprietar al pământului? Cine ține în ființă luna și soarele?
Ale cui sunt toate acestea?
Dar tu, cel care te-ai făcut proprietar pe
propria ta viață, tu al cui ești de fapt? Nu
cumva ești și tu tot un „proprietar îngâmfat
și închipuit“?
Am aniversat în Decembrie vizita pe care
ne-a făcut-o acum mai bine de două mii de
ani Fiul adevăratului proprietar al tuturor
văzutelor și nevăzutelor. Care este atitudinea
ta față de El? Cei de acum două mii de ani au
spus: „Veniți să-l omorâm pe moștenitorul
viei și atunci via va fi a noastră“ (Matei 21:3346). Și așa au făcut. Prin ce se deosebește atitudinea ta față de Hristos de atitudinea lor?
Ai grijă. Dacă ai râs cumva de femeia care
a luat în stăpânire soarele să știi că numai
cine râde la urmă râde mai bine.
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Între spiritualitate și spiritism

Pagini de jurnal personal.
Meditații și calificări.
de Daniel Brânzei

Se pare că vom evolua pentru o
vreme între aceste două mișcări
de abordare diferită a relațiilor
cu duhurile. Fiecare va trebui să
ne definim sau să ne redefinim
teologia în această privință.

Ne forțează provocarea adusă de
„mișcarea străjerilor“ în România
și ecourile ei în bisericile baptiste
de pretutindeni...
18
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E ESTE SPIRITUALITATEA?
„Spiritualitatea“ este definită de întregul Scripturii și mai ales de mesajul Noului Testament
despre lucrarea lui Hristos prin și în Duhul
Sfânt. Tatăl ne-a trimis
acum un Mângâietor pe care trebuie să-l
cunoaștem pentru că a venit „să ne ajute“
în nevoile noastre și în rugăciune. Ne-a fost
și ne este „de folos“ să plece Domnul Isus
la cer și să ni-L trimită pe El, Duhul care ne
călăuzește în tot adevărul, luând din ceea ce

este a lui Hristos și descoperindune. A fi „spiritual“ înseamnă a fi
născut din Duhul Sfânt (adus de
El în familia lui Dumnezeu), a fi
umplut cu Duhul Sfânt (stăpânit
de El), a avea o creștere spirituală caracterizată de rodirea Duhului Sfânt (un caracter asemenea
omului Isus Hristos), a fi energizat
de lucrarea Duhului în noi și specializat prin primirea darurilor
Duhului Sfânt pentru împlinirea
faptelor bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte. Întreaga slujire
creștină trebuie făcută cu spiritualitate („Sunt felurite daruri, dar
este acelaş Duh; 5sunt felurite slujbe, dar este acelaş Domn; 6sunt
felurite lucrări, dar este acelaşi
Dumnezeu, care lucrează totul în
toţi. 7Şi fiecăruia i se dă arătarea
Duhului spre folosul altora“ – 1
Cor. 12:4-7. Remarcați prezența
întregii Trinități în lucrarea din
Biserică: Duh, Domn, Dumnezeu).
Spiritualitatea mai înseamnă și să
iubești revenirea Domnului Isus
(„Şi Duhul şi Mireasa zic: ,,Vino!“ –
Apoc. 22:17).

CE ESTE SPIRITISMUL?
„Spiritism“, pe de altă parte, este
o mișcare de pătrundere în lumea
spiritelor pe căi ilicite, dorința de a
sta de vorbă cu ele, de a le confrunta la nevoie și de a încerca să profiți
personal din interacțiunea cu
ele. Spiritismul nu este o invenție
modernă și el nu trebuie redus la
„ședințele de spiritism“ din jurul
meselor mai mult sau mai puțin
rotunde. (Am văzut aseară la o televiziune creștină din România o
astfel de masă dubioasă, plină cu
scrisori-acatiste evanghelice, unse
cu untdelem și peste care niște

originali dubioși porunceau duhurilor rele).

CE SPUNE BIBLIA?
Fără să ne ducem până la
interdicțiile din Vechiul Testament, este suficient aici să ne aducem aminte că există două texte în
epistolele Noului Testament care
ne avertizează categoric despre
această atitudine „obraznică“ și
„periculoasă“ a celor care pretind
că au „putere“ și sunt chemați să se
lupte cu spiritele din nevăzut.
Recomandarea autorului de
text (Petru și Iuda) este de fiecare dată „reținerea“ credincioșilor
în fața unor asemenea practici
și așezarea lor sub protecția lui
Hristos. Credinciosul nu trebuie să
intre în dispute sau lupte cu duhurile, ci să-L lase pe Dumnezeu, prin
Hristos, să lucreze.
Știu o ilustrație din vremea
copilăriei petrecute în adunare.
După ce lecția a fost predată clar,
învățătorul a întrebat-o pe o fetiță
ce va face ea de acum înainte când
îi va bate ispita la ușa inimii. Răspunsul ei corect a fost: „Îl trimit pe
Domnul Isus să răspundă“.

Oh, ce bine ar fi fost dacă Adam
și Eva ar fi știut și ei să facă așa! Ce
înțelept ar fi fost să nu intre în dialog cu șarpele fără să ceară părerea și intervenția lui Dumnezeu ….
Iată deci avertizarea apostolică:

Prea iubiţilor, pe cînd căutam cutot dinadinsul să vă scriu despre
mîntuirea noastră de obşte, m-am
văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa,
care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. 4Căci s-au strecurat
printre voi unii oameni, scrişi de
mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, … 8Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi
3

pîngăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea
şi batjocoresc dregătoriile (aici cu sensul de
entități, spirituale, duhuri ale răutății). 9Arhanghelul Mihail, cînd se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise,
n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: ,,Domnul să te
mustre!“ 10Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc
ce nu cunosc, şi se pierd singuri în ceea ce
ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte. 11Vai
de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au
aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa
de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui
Core! 12Sunt nişte stînci ascunse la mesele
voastre de dragoste, unde se ospătează fără
ruşine împreună cu voi, şi se îndoapă de-a
binele; nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi
încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără
rod, de două ori morţi, desrădăcinaţi; 13nişte valuri înfuriate ale mării, cari îşi spumegă
ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le
este păstrată negura întunericului pentru vecie. (Iuda 13-23).
„Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce
sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, 11pe cînd îngerii, cari sunt mai mari în
tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului
nicio judecată batjocoritoare împotriva lor.
12
Dar aceştia, ca nişte dobitoace fără minte,
din fire sortite să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăşi stricăciunea lor, 13şi îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este
să trăiască în plăceri ziua nameaza mare. Ca
nişte întinaţi şi spurcaţi, se pun pe chefuit
la mesele lor de dragoste, cînd ospătează
împreună cu voi. 14Le scapără ochii de preacurvie, şi nu se satură de păcătuit. Momesc
sufletele nestatornice, au inima deprinsă la
lăcomie, sunt nişte blestemaţi! 15După ce
au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit, şi au
urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a
iubit plata fărădelegii.“ (2 Petru 2:10b-15).
Departe de mine să spun că apostolii s-au
plagiat unul pe celălalt. Nu este important
dacă Petru l-a copiat pe Iuda sau dacă Iuda
a scris după Petru. Important este să ne dăm
seama că problema era așa de mare în biserica primară încât i-a preocupat pe amândoi
apostoli. S-ar putea prea bine să citeze amândoi dintr-o hotărâre comună apostolică.
Nimic nou sub soare!

APLICAŢII CONTEMPORANE
Vegherea în lucrurile din domeniul spiritelor
este bună și recomandată („Nu dați crezare
oricărui duh“), dar preocuparea obsedantă
cu războiul cu duhurile rele este interzisă,
iar consacrarea energiilor pentru o luptă
cu spiritele care locuiesc acum în lume este
anacronică, nesincronizată cu programul
Împărăției lui Dumnezeu. Armura amintită
de Pavel luptătorilor creștini din Efes are ca
armă ofensivă doar „sabia Duhului, care este
Cuvântul lui Dumnezeu“.
Creștinii nu sunt o nuanță de islam violent din domeniul spiritelor, chemat să instaureze Împărăția lui Dumnezeu pe pământ
prin legarea diavolului și a duhurilor rele, ci
o familie care mărturisește pe pământ ceva
din caracterul lui Dumnezeu, niște străini și
călători trimiși până la marginile pământului
cu Evanghelia mântuitoare. Ei lucrează prin
credință, nu prin vedere. Adunarea creștină
este o Mireasă care Îl așteaptă pe Dumnezeu
să-I facă nuntă Fiului Său și să instaureze
Împărăția lui mesianică la cea de-a doua Sa
venire.
Cei convinși în mod greșit că prioritatea
lucrării „creștine“ este să scoată duhurile
rele nu numai din oameni, dar și din locuri,
spații geografice sau obiecte (scaune, sali,
case, cartiere, orașe, țări, etc.) nu dau dovadă
de spiritualitate, ci de înclinări bolnăvicioase
spre spiritism.
Pavel, deși vedea că la Atena și la Roma se
găsește „scaunul Satanei“, nu s-a considerat
trimis acolo ca să-l răstoarne pe Satan de pe
tron, ci doar ca să ducă în inima imperiului
Evanghelia mântuirii prin credința personală în lucrarea lui Dumnezeu prin Hristos.
Spunând toate aceste lucruri, gândesc
asemenea lui Pavel:
„9Măcar că vorbim astfel, prea iubiţilor,
totuşi de la voi aşteptăm lucruri mai bune
şi cari însoţesc mîntuirea. 10Căci Dumnezeu
nu este nedrept ca să uite osteneala voastră
şi dragostea, pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe
sfinţi.“ (Evrei 6:8-9).
Pentru adevărații copii ai lui Dumnezeu,
o înșelare poate și trebuie să fie doar „temporară“. După ea trebuie neapărat să vină…
trezirea.
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Poate un creştin să fie
posedat de demoni?
n unele cercuri creştine ale
bisericilor din România
au apărut noi aspecte
ale "lucrării" creştine.
Printre acestea se numără şi "slujbele de
eliberare", termen care
într-adevăr uneori pare
folosit şi în alte circumstanţe. Premiza de la care se
porneşte în aceasta este aceea a
posesiunii demonice a creştinilor pentru
care nu există altă alternativă decât supunerea lor rugăciunii carismatice, a punerii
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de Brent Grimsley
şi Elliot Miller

mâinii predicatorului pe fruntea subiectului
şi "plesnirea" de către acesta cu putere până
la dezechilibrarea şi căderea pe spate a "pacientului".
Fenomenul "slujbelor de eliberare/izbăvire nu se manifestă doar în cercurile carismatice, ci mai nou şi în unele biserici ortodoxe unde se pare că există preoţi şi călugări
specializaţi în scoaterea dracilor din creştinii
ortodocşi. Este într-adevăr posibil ca creştinii să fie posedaţi de demoni? Ce spune Biblia despre această controversă?
Un credincios (să-i spunem, Carl) participă la o conferinţă asupra războiului spiritual

sponsorizată de către biserica lui.
În timpul perioadei de rugăciune
în care "s-au pus mâinile" asupra
lui el a mărturisit că în momentul
împărtăşirii credinţei sale cu cei
necredincioşi o frică puternică de
a nu fi respins pune stăpânire pe
el.
Aceasta îl neutralizează complet şi-l face incapabil să le vorbească altora despre Hristos.
Conducătorul grupului respectiv
de rugăciune a sugerat că există
un duh rău care este răspunzător
pentru comportamentul lui Carl.
După ce s-au rugat pentru discernământ şi având permisiunea lui
Carl, liderul grupului împreună cu
alţii au pus mâinile asupra lui în
vederea efectuării exorcismului.
Deşi Carl îşi aminteşte cu greu ce a

urmat, lui i s-a spus că un spirit numit "frică" a fost obligat să se identifice. După ce a opus o rezistenţă
înverşunată, acesta a fost izgonit
în numele lui Isus.
După o vreme Carl şi-a învins
frica şi chiar a condus câteva suflete la Hristos. Însă la un moment
dat vechiul sentiment de intimidare şi-a croit din nou drum la suprafaţă făcându-l să se întrebe dacă
nu va avea nevoie de încă o "şedinţă" de eliberare/izbăvire.
PUNCTE DE VEDERE OPUSE
În ultima vreme creştinii nordamericani (şi nu numai!) au devenit foarte conştienţi de bătălia
împotriva forţelor demonice. Învăţăturile despre războiul spiritual sunt în mare căutare în zilele
noastre. La rândul ei, doctrina care
susţine că creştinul poate fi locuit
de către demoni a devenit populară fiind răspândită de învăţători
respectabili ce provin din tabere
teologice divergente, de la carismatici la dispensaţionalişti anticarismatici. Astfel au fost fondate
lucrări (misiuni) de sine stătătoare
având scopul declarat al izbăvirii
creştinilor de sub controlul demonic. Ca şi rezultat s-au înmulţit
"mărturiile" asemănătoare celei a
lui Carl ridicând unora mari semne de întrebare.
Poate un creştin să aibe drac?

Întrebarea nu este doar teoretică.
Răspunsul determină tipul de grijă
pastorală care trebuie şi se aşteaptă să fie oferită cuiva aflat într-o
astfel de situaţie (adică, se va ajunge la un punct în consilierea spirituală în care să fie necesară supunerea creştinului exorcismul?), cât
şi schimbă modul în care creştinul
percepe lupta lui cu lumea, firea şi
Diavolul.
În acest articol vom examina
întâi concepţia actualmente popu-

lară care spune că deşi un creştin nu poate fi
"posedat de demoni", totuşi credincioşii pot
fi "demonizaţi". Lucrul acesta înseamnă că
odată, demonii pot să se găsească (locuiască) în credincioşi şi să exercite control asupra lor, şi apoi că, metoda potrivită de tratare
a acestei probleme este de a izgoni demonul
(ţinând o slujbă de izbăvire). Cea de-a doua
concepţie care va fi luată în considerare (şi
apărată în acest articol), afirmă că un credincios nu poate fi locuit, şi în consecinţă stăpânit (controlat) de un spirit demonic din moment ce acesta este locuit de Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu. Această concepţie recunoaşte
totuşi că, creştinii pot fi "oprimaţi" (asupriţi)
din exterior de forţe demonice, dar recomandă ca soluţie potrivită rezistenţa (opunerea),
nu izbăvirea (eliberarea). Haideţi să privim
la raţiunile oferite pentru aceste două vederi
opuse.
DOVADA BIBLICĂ
Consideraţii etimologice
CONCEPŢIA NR. 1 interpretează verbul
grecesc daimonizomai şi-l traduce "demonizat" în loc de "posedat/stăpânit de demoni"
fiindcă (1) posesiunea sugerează proprietate, iar Satana nu posedă nimic; (2) verbul
are timpul pasiv şi-l descrie pe demon controlând o persoană pasivă, şi (3) rădăcina
verbului înseamnă "o pasivitate cauzată de
un demon".1
Este evident atunci că "demonizat" reprezintă o traducere mult mai atrăgătoare
decât "posedat de demoni" pentru cei ce
cred că un demon poate invada şi locui în
trupul unui credincios. Această interpretare
evită, de asemenea, conotaţiile emoţionale
asociate posesiunii demonice.

Ea se poate înţelege şi sub forma unei influenţe demonice din afară. Însă această redare ar fi greşită devreme ce (1) acesta este
principalul termen folosit în Noul Testament
pentru a descrie intrarea demonilor în oameni (alături de celelalte expresii cum ar fi,
"a avea drac"), termen care nu este niciodată
folosit să spună altceva, şi (2) cei ce susţin că

un credincios poate fi demonizat mai învaţă
şi că duhurile rele pot în realitate locui/sălăşlui într-un creştin, acei demoni trebuind
să fie scoşi afară.

Aşadar, problema nu apare în traducerea
verbului ci în poziţia duhurilor rele vizavi de
credincios, în a afla care este legătura dintre
ele şi creştin. Cu alte cuvinte, trebuie să ne întrebăm: pot demonii să-i stăpânească (controleze) pe creştini din interior, sau doar pot
să-i oprime (apese) din afară?
CONCEPŢIA NR. 2 interpretează verbul
ca însemnând "posesiune/stăpânire demonică" deoarece, (1) lexicoanele greceşti cât
şi dicţionarele teologice toate traduc daimonizomai sub forma "a fi posedat de un demon -- a fi stăpânit de un drac"2, şi (2) una
dintre definiţiile de dicţionar ale cuvântului
"a poseda" este, de a "câştiga sau exercita influenţă sau control" asupra cuiva sau a ceva,
sau "a domina" (vezi, American Heritage
Dictionary, a 3-a ediţie). Astfel posesiunea
demonică poate fi înţeleasă ca însemnând "o
posesie cu scopul de a controla". W. E. Vine
traduce verbul în felul următor: "a fi posedat
de un demon, a acţiona sub stăpânirea unui
demon".3
A doua concepţie expusă aici se potriveşte mai bine realităţii etimologice (adică, utilizării istorice a cuvântului) fiindcă în primul
rând problema nu se poate privi din punctul
de vedere al stăpânirii conform mitului popular ce spune că omul îşi poate "vinde sufletul Satanei", ci a poziţiei (locului, relaţiei)
unui demon faţă de un credincios, deoarece
doar dacă se află în credincios un demon se
află într-adevăr pe poziţia de a-l controla (şi
astfel, stăpâni) pe acesta. În al doilea rând, în
pilda lui Isus a omului tare (vezi, Mat. 12:29;
Luca 11:21-22), El compară eliberarea celor
deţinuţi de un demon ce a intrat în ei cu legarea (biruirea) mai întâi a omului puternic/
tare şi înarmat (care este Satana) şi apoi jefuirea posesiunilor (averilor) sale (cuvântul
grec "huparcho" din Luca 11:21). Din moment ce averile din pildă îi reprezintă pe cei
pe care Isus îi izbăveşte de demoni, putem
înţelege că există un sens biblic în care Satana îi poate stăpâni (poseda) pe unii.
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În al treilea rând, greaca pasivă descrie
primirea de către subiect a unei acţiuni, fapt
ce se potriveşte perfect termenului posedat
de demoni atunci când acesta este bine definit ca însemnând intrarea într-un om a unui
demon, conducând astfel la stăpânirea lui.

Din cauza spaţiului trebuie să ne limităm
la a examina cele mai plauzibile texte folosite în sprijinul ideii. Următoarele două pasaje
sunt citate de un număr infinit de ori de către
aceia care susţin că un creştin poate fi "demonizat".

pună este dacă Saul a fost un credincios adevărat. Deşi pe vremea ungerii lui ca rege el
părea că este un om al lui Dumnezeu (vezi,
1 Sam. 10), comportamentul său ulterior nu
se potrivea unui om cu adevărat convertit.
Faptul că era uns împărat şi că a fost folosit
de Dumnezeu nu înseamnă şi că era un adevărat credincios. Dumnezeu a folosit chiar şi
împăraţi păgâni ca Cir ca oameni unşi de El
pentru a-i duce la îndeplinire planurile (Isaia
45:1).
Dar chiar dacă am accepta că Saul a fost
la un moment dat un credincios adevărat ce

Sfânt nu locuia în acelaşi fel în
credincioşii din Vechiul Testament
cum locuieşte acum în cei din Noul
Testament (vezi, de exemplu Psalmul 51:11).
Thomas Ice şi Robert Dean Jr.
mai adaugă un motiv în plus pentru respingerea cazului împăratului Saul ca argument în favoarea
demonizării credincioşilor: “textul
evreiesc spune că duhul rău fie
vine asupra lui Saul, fie pleacă de
la el, dar nu spune că acesta ar fi
intrat în Saul, aşa cum se întâmplă
în cazul posesiunii demonice...” 4
Cazul femeii gârbovite

Cazul împăratului Saul
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Două pasaje ne spun cum un duh rău ieşit de
la Dumnezeu a venit asupra lui Saul. În ambele cazuri el a încercat să-l pironească pe
David cu suliţa la perete (1Sam. 18:10-11;
19:9-10). Prima întrebare care trebuie să se
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mai târziu a ajuns stăpânit (posedat) de un
demon, lucrul acesta nu înseamnă că acelaşi
lucru li se poate întâmpla şi credincioşilor
adevăraţi din zilele noastre. Deşi Scriptura
nu explică clar care este natura regenerării
(deci, a înnoirii) înainte de moartea ispăşitoare a lui Hristos, totuşi se pare că Duhul

În Luca 13:10-17 citim despre
o “fiică a lui Avraam” ce avea un
“duh de neputinţă” care o ţinea
gârbovită fără să-şi poată îndrepta spatele. Satana este identificat
acolo ca fiind cel ce a ţinut-o legată
timp de 18 ani (v. 16). Astfel nu se
poate pune la îndoială că această
boală a fost provocată demonic,
dar avem oare dovezi suficiente
care să ateste că această femeie
era o credincioasă adevărată ce a
fost posedată de un demon?
În cartea Posesiunea Demonică şi Creştinul C. Fred Dickason,
decanul de teologie al Institutului
Biblic Moody afirmă că dovezile
indică faptul că ea era o credincioasă adevărată deoarece, odată,
ea se închina la sinagogă, în al doilea rând, l-a glorificat pe Dumnezeu pentru vindecarea ei (v. 13), şi
în al treilea rând, expresia “fiică a
lui Avraam” sugerează mântuirea
ei dacă comparăm cu pasajul referitor la Zacheu (Luca 19:9).5
Cu toate acestea expresia “fiică
a lui Avraam” nu înseamnă neapărat că ea a fost o credincioasă autentică în Dumnezeu şi în Hristos
ci este mai degrabă indiciul faptului că ea era evreică, descendentă
după trup a lui Avraam.6 Afirmaţia
lui Isus în care a spus că Zacheu
este un “fiu al lui Avraam” (Luca

19:9) semnifică faptul că începând
din acel moment (datorită pocăinţei lui; n.tr.) el ar trebui privit ca un
evreu adevărat şi membru al poporului ales al lui Dumnezeu deşi
fusese până atunci un urât colector
de taxe ce lucra pentru o putere
străină, şi anume Roma. De asemenea, faptul că acea femeie frecventa sinagoga şi că l-a lăudat pe Dumnezeu pentru vindecarea ei nu au
nicio legătură. Un om poate merge
la sinagogă fără să fie un închinător adevărat al lui Dumnezeu, gândiţi-vă doar la farisei şi cărturari!
În plus, nu se face nici o menţiune
a faptului că ea ar fi ajuns să creadă în Isus. Dacă ar fi făcut-o, lucrul
acesta se poate privi ca fiind mai
degrabă un rezultat al izbăvirii ei
decât un fapt precedent ei.
e lângă toate acestea,
nu este deloc clar că femeia gârbovită ar fi fost
posedată de un demon.
Traducerile moderne
redau expresia literară grecească
"un duh de neputinţă" sub forma,
"boală cauzată de un spirit" (New
American Standard Bible), "paralizată de un spirit" (New International Version Bible), etc. Acesta pare
sensul expresiei în cauză mai ales
observând faptul că Isus nu a exorcizat demonul aşa cum a făcut-o de
obicei în toate cazurile clare de posesiune demonică, ci pur şi simplu
a pronunţat vindecarea ei.

P

Ideea ce
străbate
Scriptura este
că omul poate
să îl aibe ori
pe Dumnezeu
locuind în el,
ori pe Satana,
dar niciodată
pe amândoi.

Aşa cum şi Dickason recunoaşte, "noi
nu putem spune în mod sigur că Biblia
oferă dovezi care să arate că credincioşii pot fi demonizaţi" 7 Pasajele cele mai
des folosite în sprijinul acestei concepţii
sunt neconvingătoare. De asemenea, de
vreme ce Biserica nu a susţinut de-a lungul
istoriei ei că, creştinii pot fi posedaţi de demoni8, care înseamnă că un demon poate
coabita în noi alături de Duhul Sfânt, idee în
mod natural respingătoare, responsabilitatea să producă dovada le revine celor ce susţin că un credincios adevărat poate fi locuit
şi stăpânit de un demon. Tot ce pot spune
erudiţii ca Dickason este faptul că Biblia nu
ne oferă argumente clare că, credincioşii nu
pot fi demonizaţi. Aceasta înseamnă a căuta
argumente unde nu se găsesc tocmai atunci
când argumentele vorbesc contrariul.
Scripturile contra invaziei creştinilor

Este Biblia într-adevăr neutră asupra subiectului posesiunii demonice a creştinilor?
Deşi ea nu citează problema aceasta în mod
direct, noi susţinem totuşi că Biblia afirmă
unele adevăruri şi stabileşte principii ce militează împotriva unei asemenea idei. De fapt,
un studiu cuprinzător în Noul Testament
al acestui subiect ar trebui să conducă la o
singură concluzie: cetăţenia în Împărăţia lui
Hristos şi posesiunea demonică sunt două
concepte ce se exclud reciproc, deoarece posesiunea demonică înseamnă participarea în
împărăţia Satanei.
Jefuirea posesiunilor Satanei

Aşa cum am observat mai sus, cei locuiţi de
demoni sunt consideraţi "posesiunile (averilor -- vezi, textul biblic; n.tr) Satanei" pe care
Isus a venit să le jefuiască/prădeze prin instaurarea împărăţiei Sale.
Prin credinţă toţi creştinii sunt izbăviţi
din împărăţia întunericului şi transferaţi în
"Împărăţia Fiului dragostei Lui" (Col. 1:13;
Fapte 29:18).
De aceea, nu este nicio coincidenţă faptul
că orice apariţie în Noul Testament a cuvântului daimonizomai şi a termenilor asociaţi
lui, cât şi fiecare exorcism (alungare/scoatere de demoni) relatat îi implică pe necreştini
şi se petrece în contextul evanghelizării. Rea-

litatea "apropierii împărăţiei lui Dumnezeu"
este demonstrată prin faptul că Satana, stăpânitorul lumii acesteia nu mai poate să-şi
păstreze prinşii lui (Luca 10:17-20).
Ideea ce străbate Scriptura este că omul
poate să îl aibe ori pe Dumnezeu locuind în
el, ori pe Satana, dar niciodată pe amândoi.
De exemplul apostolul Ioan îi asigură pe cititorii creştini ai epistolei sale: "Voi, copilaşilor,
sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru
că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel
ce este în lume" (1Ioan 4:4). Ca prin urmare,
este rezonabil să deducem că "cel ce este în
lume" nu poate fi de asemenea şi "în voi"!
Temple ale Dumnezeului Viu

În creştinism, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu
vine să locuiască în credincios făcându-l pe
acesta să devină un templu al Dumnezeului
Viu. Astfel, Pavel îi îndeamnă pe credincioşii din Corint să nu se lege de necredincioşi
pentru că ei sunt temple ale lui Dumnezeu, şi
că armonia dintre lumină şi întuneric, Hristos şi Belial (satana), templul lui Dumnezeu
şi idoli (pe care Pavel îi interpretează drept
demoni în 1Cor. 10:19-20), este imposibilă
(vezi, 2 Cor. 6:14-18). Cum ar putea atunci
Dumnezeu, care este mai mare decât Satana,
să îngăduie unui demon să locuiască alături
de El, în templul Său?
În pilda omului ce a fost din nou invadat
de demoni (Matei 12:43-45) (să-i zicem, "celui ce a devenit de două ori mai rău"; n.tr),
duhul necurat se întoarce în "casa" de unde a
fost izgonit şi găsind-o neocupată îşi reia şederea acolo alături de şapte duhuri mai rele
decât el însuşi. În mod îndreptăţit noi putem
concluziona că dacă ar fi găsit "casa" ocupată
(locuită de Duhul Sfânt) nu ar mai fi fost în
stare să pună din nou stăpânire pe acel om.
Pecetluiţi şi păziţi de Dumnezeu

Locuirea Duhului Sfânt în credincioşi mai
înseamnă şi că aceştia sunt pecetluiţi de
Dumnezeu ca fiind posesiuni ale Sale şi că
sunt păstraţi până în ziua mântuirii (vezi,
Efes.1:13-14). Deşi credinciosul se găseşte
într-un război spiritual şi ca prin urmare
poate fi supus încă influenţelor şi atacurilor
demonice (Efes. 6:10-18), statutul său de
copil şi bun al lui Dumnezeu stabileşte liLUMINĂTORUL :: IANUARIE - FEBRUARIE 2011
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mite clare faţă de ceea ce-i pot face puterile
întunericului. 1 Ioan 5:18 ne spune că "Cel
născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu
se atinge de el". Nici nu înger rău nu-l poate
despărţi pe credinciosul adevărat de dragostea lui Dumnezeu din Hristos Isus (vezi,
Rom. 8:38-39)
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea,
nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în
Isus Hristos, Domnul nostru.
O absenţă evidentă
În lumina clarelor realităţi biblice faptul că
Satana este limitat în ceea ce le poate face
credincioşilor ni se pare semnificativ nu
doar fiindcă nu găsim creştini posedaţi în
Noul Testament, dar nici instrucţiuni practice oferite creştinilor în vederea practicii

exorcismului în biserică. Este clar că nici
epistolelor nu le lipsesc învăţăturile despre
războiul spiritual, dar în ciuda faptului că
suntem adesea avertizaţi asupra pericolelor atacurilor satanice metoda de înfruntare a diavolului rămâne întotdeauna aceeaşi:
"Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă..." (vezi,
1 Petru 5:9; Efes. 6:10-14; Iacov 4:7). După
cum Ice evidenţiază, "niciodată nu li se cere
credincioşilor să-i răspundă Satanei, sau demonilor, prin a-i izgoni, care de regulă este
soluţia nou-testamentală pentru o persoană
posedată. În schimb, porunca pentru credincios este de a se împotrivi sau de a rezista tot
timpul, ceea ce reprezintă poziţia lui faţă de
o ispită exterioară sugerată de Satana sau de
demoni".9
Acesta este un argument valabil, deoarece dacă izbăvirea ar fi tot atât de importantă
pentru o viaţă creştină biruitoare cum încearcă să ne convingă susţinătorii ei, ne-am
aştepta ca Noul Testament să se adreseze ei.
Ice şi Dean subliniază cu tărie această idee:

"Noi credem că lipsa argumentelor (sau absenţa învăţăturilor
nou-testamentale asupra subiectului; n.tr.) este grăitoare. Biblia
susţine limpede că ne-a dăruit tot
ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru
1:3) şi că este în stare să mustre,
să îndrepte, să dea înţelepciune
în neprihănire, pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu
totul destoinic pentru orice lucrare bună (2Tim.3:16-17)... şi de aceea, cei ce susţin ideea posibilităţii
posesiunii demonice a creştinului
neagă prin implicaţie suficienţa
Scripturilor, trecând peste autoritatea lor şi promovând-o pe a lor.
Aceia au uitat avertismentul lui Pavel, "ca prin noi înşine, să învăţaţi
să nu treceţi peste ,,ce este scris" ...
(1 Cor. 4:6).10
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MĂRTURIE //

Cu Dumnezeu în singurătate

de Octavian Vlad

ă numesc Octavian
Vlad am vârsta de 35
de ani sunt căsătorit cu Alina Vlad iar
în prezent slujesc pe
Domnul în România,
ca pastor Baptist în
Biserica Creștină Baptistă din localitatea
Varadia, județul CarașSeverin.
De mic copil, am fost abandonat de ambii părinți, trăind la orfelinatele de stat din Oradea și Beiuș.
Viața mea poate fi împărțită în mai
multe etape și anume:
Prima etapă – am numit-o etapa întunecată. Ea cuprinde cei 14
ani de întunecime atât din punct
de vedere spiritual cât și din punct
de vedere fizic.
A doua etapă a vieții este etapa
în care L-am cunoscut pe Domnul
Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Urmează etapa educațională
atât pe plan spiritual cât și pe plan
educativ. Ultima etapă în care mă
aflu în prezent este etapa lucrării
pastorale.
În pasajul din Evanghelia după
Ioan 1:46 se pune întrebarea următoare: ,,poate ieși ceva bun din
Nazaret?” Dați-mi voie să formulez
întrebarea: ,,poate ieși ceva bun
dintr-un orfelinat de stat?” Prin
Domnul Isus totul este posibil.
Foarte pe scurt aș dori să prezint etapele vieții mele.
La început aș dori să prezint
etapa întunecată a vieții mele personale. Am numit-o așa deoarece
anii pe care i-am petrecut în orfelinatul de stat din România au fost
cei mai grei ani din viața mea, da-

torită faptului că atât pe plan fizic cât și pe
plan spiritual am trăit într-un întuneric de
neimaginat.
Am să relatez doar câteva clipe din viața
mea pe care le-am experimentat în această
perioadă de timp. De când mă știu eu, am
crescut fără ambii părinți; nici la ora actuală
nu-i cunosc. În orfelinatele de stat în perioada comunistă abuzul pe plan fizic, psihic,
emoțional, spiritual, sexual, era la înălțime
atât din partea unora care lucrau acolo ca
angajați, dar și din partea copiilor care erau
mai mari decât noi.
Îmi amintesc că am fost bătut cu biciul
de către un educator. Îmbrăcămintea cu
care eram îmbrăcați trebuia să ne ajungă
întregul an. Aveam aceiași haină pe care o
purtam la școală, la joacă, și de oraș. Pantofii
pe care îi purtam clămpăneau datorită fap-

tului că erau rupți de atâta purtat. Nu conta
că era vară sau iarnă, noi trebuia să avem
grijă de acești pantofi pe care ni-i schimbau
doar o dată sau de două ori pe an. Am fost
învățați că nu suntem buni de nimic, eram
desconsiderați și tratați fără dragoste. În
această perioadă nu am știut și nu am înțeles
ce înseamnă să fi iubit.
Îmi aduc aminte de o situație tragică
în care eram să îmi pierd viața: eram ținuți
afară în curte la soare mult timp. Nu aveam
voie să intrăm în dormitoare sau în clase. Am
făcut insolație și m-am îmbolnăvit foarte rău.
Timp de 14 ani am crescut și am fost educat că nu există Dumnezeu. Acest lucru s-a
observat în anii vieții mele când am trăit fără
nicio speranță sau fără să știu ce are Dumnezeu în plan cu mine.
Urmează etapa descoperirilor:
LUMINĂTORUL :: IANUARIE - FEBRUARIE 2011
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După această perioadă de întuneric, timp
de 14 ani, Dumnezeu a găsit cu cale să aducă
lumina și în orfelinatele de stat. În anul 19891990 pentru prima oară, în orfelinatul din
Beiuș unde am crescut de la vârsta de 12 ani
și până la vârsta de 18 ani, a venit un grup de
tineri creștini care l-au prezentat pe Domnul
Isus Hristos prin cântări și program creștin.
În acel moment nu am realizat importanța
relației mele cu Domnul Isus. Dar datorită
fraților din biserica creștină baptistă din
localitatea Beius L-am cunoscut și L-am acceptat pe Domnul Isus în inima mea. În anii
1990 i-am cunoscut pe fratele păstor Viorel
Clintoc, pe sora Dana Beltechi și alți frați care
au jucat un rol important în viața mea, fapt
ce m-a determinat să accept pe Mântuitorul
nostru ca Domn și Dumnezeu al vieții mele.
Îmi aduc aminte cu plăcere de predicile sau
serviciile religioase din adunare cât și exemplul acestor frați față de mine. Așa cum am
amintit mai înainte, timp de 14 ani nimeni
nu m-a strâns în brațe sau nu am auzit cuvântul “te iubesc” sau “îmi pasă de tine.”
Îmi aduc aminte că fratele Viorel m-a
primit în casa dumnealui și m-a tratat ca pe
propriul lui fiu; nu a făcut nicio diferență între copiii dânsului și mine. Fratele Viorel l-a
predicat pe Domnul Isus atât cu mesajul cât
și cu fapta. Îmi aduc aminte cu plăcere de clipele minunate pe care le-am petrecut împreună mergând în misiune pe la satele din jurul
Beiușului, în ciuda faptului că în orfelinatul
de stat eram batjocoriți și pedepsiți pentru
simplu fapt că mergeam la adunare. De multe ori rămâneam înfometați datorită acestui
fapt: că am fost la adunare. Dar Domnul a
purtat de grijă și în această perioadă.
Tot în această perioadă mi-am continuat
școala și liceul pe care l-am făcut la Oradea.
În anul 1994 L-am mărturisit pe Domnul în
apa botezului în Biserica Baptistă din Beiuș,
și am fost botezat de către fratele păstor Viorel Clintoc.
La vârsta de 18 ani am fost dați afară din
orfelinatul de stat neavând unde să mergem. În acea perioadă în România nu existau multe fundații care să se ocupe de tinerii
proveniți din casele de copii. Foarte mulți
colegi de-ai mei au ajuns într-o stare jalnică,
unii au fost chiar la închisoare, alții au locuit
pe străzi.
Ce pot să spun este faptul că Dumnezeu
RBA :: WWW.ROMANIANBAPTIST.ORG

a avut milă de mine și nu am dus lipsă de
nimic. În acea perioadă, fratele Viorel Clintoc prin Biserica Baptistă a deschis primul
orfelinat creștin din țară, după căderea comunismului, cu un număr de 17 copii, luați
de la orfelinatul de stat. Datorită faptului că
eu împlinisem vârsta de 18 ani, nu am mai
putut locui în orfelinatul de stat. În schimb
am fost îmbrățișat cu dragoste de către conducerea orfelinatului creștin ,,Iosif” putând
locui împreună cu ceilalți copii. Toți copiii
din orfelinatul ,,Iosif” care l-au urmat pe
Domnul Isus au realizări frumoase: am un

Teologic Baptist din București
pe care l-am frecventat între anii
1998-2003 fiind licențiat în teologie pastorală. După absolvirea Institutului Teologic, am fost ordinat
în Timișoara, ca păstor. În prezent
activez ca păstor în localitatea Varadia județul Caraș-Severin.
Înțelegând suferința și lipsurile, în anii copilăriei mele, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fiu implicat și în ajutorarea celor în nevoi.
La ora actuală, prin mila și îndura-

coleg care a terminat medicina la Timișoara,
altul este profesor…

rea lui Dumnezeu ajutăm lunar 22
de văduve bătrâne, bolnave, care
nu au nici un suport. Prin acest
proiect social Îl mărturisim pe
Domnul Isus. Unele dintre ele l-au
primit ca Domn și Mântuitor

Etapa chemării în lucrare
Studiind cu dragoste Cuvântul Lui Dumnezeu, participând regulat la serviciile bisericii și mergând în misiune împreună cu
tineretul bisericii, am simțit chemarea lui
Dumnezeu pentru lucrare. În urma îndrumărilor pastorale, am fost ajutat să urmez
studiile teologice din cadrul Institutului

Cu stimă și respect, al vostru
frate în Hristos Isus!

ȘTIRI //

Acum dar rămân aceste trei

Prezbiter Capotă Petru

1 Cor. 13:8 “Dragostea nu va pieri niciodată”
a poalele Munţilor Apuseni din România, Jud. Cluj,
există un sat care se numeşte Mărgău. Cu 98 de ani
în urmă, aici s-a înfiinţat o bisericuţă de credincioşi
Baptişti. Dragostea dumnezeiască ce nu poate pieri
niciodată a intrat în inimile câtorva familii. Prin mijlocul acestui sat curge o vale ce izvorăşte de pe dealurile cu
păduri de brad.
Dragostea care nu va pieri niciodată şi-a găsit loc în viaţa
familiilor Brad Petru zis şi Crişanu, familia Braica şi familia
Capotă. Nepoţii acestor familii, în care a început pocăinţa aici
în acest sat, sunt plecaţi în SUA, dar Dragostea care nu va pieri
niciodată este arătată de către aceşti credincioşi prin dărnicia lor
faţă de această biserică înfiinţată de bunicii lor.
Mulţumim fratelui Brad Petru din Chicago. El a plecat la cele
veşnice, dar ce a dăruit pentru acest locaş de închinare din acest
sat va fi în folosul celor ce se adună aici şi se roagă Domnului.
Mulţumim mult celor trei fraţi, Braica Alex, Braica Petru şi
celui mai mic dintre ei, Braica Viorel Victor. În duminica de 16
mai anul trecut, împreună cu soţia, ne-a vizitat fratele Victor Braica la serviciul divin din biserică, iar cu o dragoste frăţească a îndemnat biserica la părtăşie sfântă; la plecarea lui dintre noi, prin

dărnicia pe care a făcut-o iar bisericii, a dat dovadă că viaţa lui de
credinţă este cu adevărat o dragoste care nu va pieri niciodată.
Nu putem trece cu vederea dărnicia facută cu dragoste, pentru
biserică, de Familia Cuc-Capotă Marta şi Dan din Denver, Colorado. Ani de zile, această familie împreună cu celelalte arătate
mai sus au finanţat mai mulţi păstori care au lucrat în biserica
noastră.
De asemenea, între anii 2009 şi 2010, locaşul de închinare
zidit în anul 1931 de bunicii acestor familii, a fost renovat atât
în interior cât şi pe exterior cu ajutorul primit de la aceste familii arătate mai sus. Noi, cei ce formăm acum această biserică,
mulţumim Tatălui Ceresc pentru dragostea voastră care nu va
pieri niciodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru că staţi
alături de noi ca să apărăm şi să ducem mai departe credinţa pe
care au avut-o bunicii şi părinţii dumneavoastră.
Vă rugăm fraţi dragi care formaţi Redacţia Revistei
Luminătorul, publicaţi şi acest articol al Bisericii noastre din
România.
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus.

Materiale pentru copii
Două DVD-uri în limba română pentru
copiii dumneavoastră: Povestiri de
seară cu unchiul Lucian.

Le puteţi comanda de aici:
http://www.povestireadeseara.com
1-630-708-2003

povestireadeseara@gmail.com
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ȘTIRI //

Constituirea Asociaţiei Bisericilor
Creştine Baptiste Române din Italia

âmbătă, 11 decembrie, în Biserica
Creştină Baptistă “Sfânta Treime” din
Roma, a avut loc cea de-a V-a conferinţă
a baptiştilor români din Italia. La acest eveniment au participat liderii celor 7 Biserici
Baptiste Române din Italia, care s-au afiliat
la Uniunea Baptistă din România. Principalul
vorbitor a fost păstorul Ionel Tuțac, secretarul general al Uniunii Baptiste. Printre invitaţi s-au mai aflat: Cristi Toader, păstor al Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” din
Sebiș, Daniel Pincu, misionar şi Ciprian Luca,
membru în Parlamentul României.
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Cu acest prilej, cei 24 de delegaţi ai bisericilor au hotărât, în unanimitate, constituirea
Asociaţiei Bisericilor Creştine Baptiste Române din Italia. Cele 7 biserici care formează Asociaţia sunt: Biserica Creştină Baptistă
Română “Sfânta Treime” din Roma, Biserica
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Creştină Baptistă Română “Golgota” din Villa
Adriana, Biserica Creştină Baptistă Română “Speranţa” din Ostia, Biserica Creştină
Baptistă Română “Speranţa” din Forli, Biserica Creştină Baptistă Română “Maranata”
din Alessandria, Biserica Creştină Baptistă
Română “Maranata” din Firenze şi Biserica
Creştină Baptistă Română “Betel” din Latina.
Biserică Creştină Baptistă Română din Milano, păstorită de fratele Florin Amariei, a participat în calitate de observator, urmând ca în
luna Ianuarie, cu ocazia Adunării Generale,
să hotărască afilierea la această Asociaţie.
Comitetul Executiv al Asociaţiei este format
din fraţii:
•
•

Radu Gheorghe (Roma) - preşedinte
Mirel Iancu (Villa Adriana) - vicepreşedinte cu educaţia şi pastorală

de Ruben Ologeanu

•
•
•
•
•

Emanuel Ivan (Firenze) vicepreşedinte cu misiunea şi
tineretul
Florin Baciu (Ostia) - secretar
Vasile Necula (Forli) - casier
Gabi Hana (Alessandria) membru
Eremia Puschita (Latina) membru

Asociaţia recent constituită şi-a
stabilit sediul în Via Delle Spighe
nr. 32, Roma.
http://revistacrestinulazi.ro/
2010/12/constituirea-asociatieibisericilor-crestine-baptiste-romane-din-italia/

ȘTIRI //

Vizita unui misionar pune capăt așteptării de
20 de ani a unui om de a auzi Evanghelia

ay Aker* nu putea crede
ce aude. Misionarul din
Oklahoma a petrecut doi ani
răspîndind Evanghelia în regiunile rurale ale Chinei dar nu vedea
nici un suflet salvat – pînă acum.
(Christian Telegraph)
Dumnezeu l-a adus pe Aker și
echipa lui de voluntari de la Biserica “Southern Baptist” la un bărbat pe nume Solomon* care trăia
cu familia sa într-un sat izolat din
munți. Aker a împărtășit cu Solomon Evanghelia și acesta imediat

a crezut. Dar cel mai uimitor lucru pe care
Aker nu-l poate uita este ceea ce Solomon i-a
spus după ce s-a pocăit. Solomon i-a spus lui
Aker “Cu douăzeci de ani în urmă, am înțeles
în inima mea că undeva sus este un Dumnezeu. Dar nu știam nimic despre El. Deci
m-am rugat în fiecare zi ca El să trimită pe
cineva să îmi spună cine este El. Dumnezeu
mi-a răspuns astăzi la rugăciune și tu ai fost
trimis de El la mine.”
Aker a spus “Aceasta a fost probabil cea
mai frumoasă experiență misionară la care
am participat. Nu am făcut nimic special…
Dumnezeu a orânduit acel moment din
timp.”

Imediat Solomon a început să spună la
toți despre unicul și adevăratul Dumnezeu
și foarte curînd șase persoane din satul său
s-au convertit, printre care erau și soția și
fetele lui Solomon. Medicul local a observat
aceasta și l-a amenințat public pe Solomon
că dacă nu încetează el va fi blestemat și în
trei zile va muri. Solomon a refuzat să stea
tăcut și după patru zile oamenii din sat au
văzut că Solomon este viu, și au vrut să știe
cum așa? Aker spune că Solomon a spus la
tot satul despre Isus. Într-o singură zi 80 de
oameni și-au încredințat viața lui Isus.
Aker explică “Acești oameni trăiesc cu
frică în fiecare zi, fiind amenințați cu spirite rele. Orice fac ei… în ce direcție este casa,
cînd se căsătoresc, ce mănîncă – totul este
bazat pe faptul de a încerca să mulțumească
spiritele rele.” Faptul că Solomon nu a murit
după cum a spus medicul, a uimit pe toți.
Patru ani mai tîrziu Dumnezeu l-a folosit
pe Solomon în a aduce mai mult de 400 de
oameni la credință. Acești oameni sunt din
trei sate din apropierea satului lui Solomon.
Trei biserici au fost plantate. Aker spune că
Buna Veste se răspîndește acum în al patrulea sat.
“Am ajuns de la zero creștini… la 147 în
doar cinci luni. Niciodată nu voi putea ajunge în toate satele – este imposibil… de aceea
trebuie să pregătim oameni creștini care să
răspîndească Evanghelia la alții.
Dar nu doar sătenii lui Solomon au auzit
despre Isus. Aker admite: “Dacă mă întreba
cineva acum cîțiva ani… ai crezut că Dumnezeu va face aceste lucruri? Aș spune da…
cred că ar fi făcut. Dar nu am văzut să facă.
Eu cred în mintea mea că Dumnezeu poate
face aceasta. Am crezut eu în inima mea că ar
face? Atunci în trecut, sincer să fiu, aș spune
că nu.”
Dumnezeu l-a pregătit pe Solomon timp
de 20 de ani… “Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu că mi-a permis să fiu parte din acestă
lucrare.”
* Numele au fost schimbate.
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ANIVERSARE //

20 de ani de har

30

uminică, 12 Decembrie 2010, a
fost o zi de excepție pentru Biserica Harul! 20 ani de HAR, de la
înființarea bisericii. Centrul sărbătorii noastre a fost DOMNUL HRISTOS, care prin Duhul Sfânt, ne-a
călăuzit în anii aceștia. Istoricul
l-am tiparit în buletinul bisericii,
pe care fiecare participant a putut să-l primească, iar în biserică
am prezentat acest istoric prin
câteva clipuri și un montaj de poze
Power-Point realizat foarte frumos!! (Cineva
zicea: “O poză vorbește mai mult decât 1000
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de Nelu Cintean
Sacramento, CA
photo Daniel Pere

de cuvinte”). La serbarea noastră din Sacramento au participat mai mulți păstori, care
în cei 20 ani au trecut pe la Biserica Harul.
Unii sunt buni prieteni ai bisericii noastre
și anume, fr. Sandu Crișan (Sacramento),
fr. Laurean Lăzărescu (în curs de mutare
din Chicago în San-Francisco), fr. Tibi Rață
(Indiana), care a păstorit biserica între anii
1996-1998, fr. Doru Aninoiu păstorul Bisericii Bethel din Sacramento, cu care suntem
în relații foarte bune, și nu în ultimul rând fr.
Liviu Țiplea, păstorul Bisericii Betania din
Los Angeles, bunul prieten al bisericii Harul.
Dânsul, împreună cu fratele Tibi Rață au avut

mesajele de bază, mesaje deosebite prin care Domnul ne-a cercetat
în această zi aniversară. Și totusi,
în toată această bucurie am avut
și un regret și anume că, cel care
a avut viziunea acestei biserici
și care a păstorit-o timp de 6 ani
(1991-1996), fratele Pitt Popovici,
nu a putut să fie împreună cu noi!
Au fost și alte probleme care l-au
reținut dar și anotimpul acesta
rece nu ar face bine la vârsta dânsului de aproape 93 ani. Ne-am
bucurat de frumoasa scrisoare de
încurajare pe care am primit-o de
la dânsul și am citit-o cu această
ocazie. Ne rugăm Domnului ca
măcar în primăvară să poată veni,
la Sacramento. Frații din Sacramento îl iubesc și se roagă pentru
dânsul! La sărbătoarea noastră au
participat oaspeți din toate părțile

Californiei. Biserica a fost plinăochi. Corul "Laudă Mielului" dirijat
de Sami Prelipceanu, a împodobit
lucrarea atât dimineață cât și după
masă... După terminarea serviciului de dimineață, am luat cu toții
masa în frumoasa sală de recepție
a bisericii (180 locuri), iar de la ora
2:30 a început serviciul de după
masă. A fost o duminică binecuvântată în care zicem și noi “EbenEzer”- Până aici Domnul ne-a ajutat! La sfârșitul serviciului de după
masă, ne-a fost dăruită o frumoasă
amintire (o placă pe care erau gravate câteva cuvinte de apreciere și
un veset biblic din Romani 15:13),
fiecărui păstor prezent care a
ajutat lucrarea în acești ani, cât și
actualilor păstori (Claudiu Vâlcu,
Ștefan Ghinescu și Nelu Cintean).
Seara, de la ora 5, dupa încheierea serviciului, am plecat cu toții,
inclusiv corul Laudă Mielului, la
Biserica Bethel (păstorită de fratele Doru Aninoiu) unde am avut o
seară cu adevărat binecuvântată!
O zi plină de bucurie pentru lauda
Domnului!

Regretăm faptul că fratele Daniel Brânzei, președintele Asociației noastre, nu a
putut participa la sărbătoarea aceasta, dar îi
mulțumim pentru frumoasele rânduri trimise. La fel, ne pare rău că nici fratele Mircea
Filip din Arizona, care a păstorit biserica între anii 1999-2000 nu a putut să fie cu noi.

Știm că Domnul va răsplăti fiecăruia pentru
osteneala depusă, dar și Biserica Harul (Grace Romanian Baptist Church) mulțumește
Domnului pentru toți aceia care în acești
ani s-au străduit să pună umărul lucrării lui
Dumnezeu din biserică. Domnul să le răsplătească!
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