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Povestea semințelor

 Un bogat om de afaceri creştin a decis că este 
timpul să-şi lase un succesor la comanda companiei 
sale. În loc de a se orienta spre unul din directorii 
firmei sau copiii săi, el a decis să încerce ceva 
deosebit. 

 Într-o zi şi-a convocat tot executivul care era 
format din tineri şi le-a spus: 

 - Dragii mei, a sosit timpul să-mi numesc un 
înlocuitor la conducerea companiei în calitate de 
manager general. Aşa că decizia mea este ca unul 
din voi să ocupe acest post. 

 Toți au rămas şocați, în timp ce şeful a continuat: 

 - Astăzi intenționez să vă dau fiecăruia câte o 
sămânța - o sămânță specială. Vreau ca să luați 
sămânța aceasta acasă, s-o plantați, s-o udați şi apoi 
exact peste un an să veniți cu planta care a răsărit 
şi crescut din această sămânță. Cu acea ocazie voi 
analiza planta fiecăruia şi după un criteriu personal 
voi alege viitorul manager general. 

 Un tânăr, pe nume Jim, a fost prezent la întâlnire şi 
asemenea fiecăruia a primit şi el o sămânță. A plecat 
acasă şi cu entuziasm a împărtăşit soției planul 

şefului. Soția l-a ajutat să găsească un vas potrivit, 
pământ de calitate îmbunătățit cu îngrăşământ 
natural şi apoi a plantat sămânța. În fiecare zi Jim 
turna apă în acel vas şi aştepta cu nerăbdare să vadă 
un semn că sămânța a încolțit şi o mică plantă şi-a 
făcut apariția. După vreo trei săptămâni, colegii lui 
vorbeau despre semințele lor şi despre plantele care 
au început să răsară. Jim urmărea cu atenție vasul 
în care plantase sămânța, dar nimic nu se întâmpla. 
Trei, patru, cinci săptămâni au trecut dar în vasul 
cu pământ nu se vedea nici un semn de încolțire şi 
creştere. Colegii lui vorbeau deja despre plantele lor, 
dar Jim se simțea falimentar în încercarea lui de a 
face sămânța să se transforme în plantă. Au trecut 
şase luni şi nimic însă nu se întâmplase în vasul cu 
pământ al lui Jim. Cu nespusă părere de rău Jim 
şi-a dat seamă că omorâse sămânța. Fiecare din 
colegii lui aveau deja pomi, plante, iar el nu avea 
nimic. Oricum Jim a hotărât să nu spună colegilor 
săi nimic din experiența lui eşuată. El a hotărât 
însă să continue să ude sămânța şi să-i adauge 
îngrăşăminte Cine ştie? Poate într-o zi sămânța va 
încolți. 

 După exact un an, fiecare din cei ce primiseră o 
sămânță de la şef şi-au adus vasele lor cu plante 
pentru a fi inspectate. Jim a spus soției că el nu 

Continuare la pagina 4
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Perspective noi În 
zorii unui an nou

Adrian  Neiconi

Debutul unui nou an mi-a oferit prilejul de a 
medita la câteva dintre „noutăţile” pe care prezenţa 
reală a lui Hristos le aduce nu doar în ceea ce priveşte 
identitatea, ci şi în ceea ce priveşte orizonturile şi 
perspectivele vieţii fiecărui creştin. De fapt, Hristos 
a venit în lumea noastră pentru a plămădi o nouă 
creaţie, o nouă umanitate. Aceasta este ideea pe care 
Apostolul Pavel o enunţă în cea de-A Doua Episolă 
către Corinteni, în capitolul 5, în versetele 16 şi 
17:  “Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem 
pe nimeni în felul lumii; și, chiar dacă am cunoscut 
pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai 
cunoaștem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în 
Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

Practic, creştini fiind, datorită noii identităţi 
de care beneficiem în Hristos, noi dobândim noi 
pespective cu privire la Hristos Însuşi, cu privire 
la contemporanii noştri, adică la oamenii care ne 
înconjoară şi chiar cu privire la ceilalţi creştini. 
Aşadar este biblic să nu mai privim viaţa aşa cum 
obişnuiam să o facem în trecut.

A-L cunoaşte pe Hristos în felul lumii 
înseamnă a-L evalua dintr-o perspectivă exclusiv 
umană, extrem de limitată. De regulă, lumea sau 
omenirea Îl priveşte ca pe un învăţator prolific, ca pe 
întemeietorul unei mari religii sau la Crăciun ca pe 
un prunc drăgălaş “înfăşat în scutece şi culcat într-o 
iesle”. Însă chiar dacă realităţile legate de viaţa Sa 
pământească sunt importante şi mesajul creştin este 
fundamentat pe realităţi istorice concrete, nu trebuie 
să uităm că El este mai mult decât un om erudit. Din 
perspectiva Bibliei, El este Dumnezeul-Om în care 
este înmagazinată toată bogăţia înţelepciunii divine. 
Apoi, El este mai mult decât întemeietorul unei 
religii, fiind Mântuitorul lumii, venit la noi pentru a 
ne oferi viaţa prin moartea Sa de pe cruce. Şi chiar 
dacă s-a născut ca un prunc, într-o iesle umilă, El nu 
a rămas în iesle, după cum nu a rămas nici pe cruce şi 

nici în mormânt. A trăit o viaţă umană reală, a suferit 
o moarte reală, dar a biruit moartea, s-a înălţat la 
ceruri şi este glorificat ca Domn al domnilor, dar şi 
ca Domn al meu personal.

Dar pentru că “toate lucrurile s-au făcut noi” 
creştinii deţin o nouă perspectivă nu doar în ceea ce 
Îl priveşte pe Hristos, ci şi în ceea ce îi priveşte pe 
contemporanii lor, adică pe oamenii alături de care 
ne derulăm existenţa. De acum înainte, ar trebui să 
începem să-i privim pe ceilalţi prin ochii lui Hristos. 
Şi Scriptura afirmă că atunci când Isus s-a uitat la 
contemporanii Săi, când El i-a analizat oamenii 
care se îmbulzeau în jurul Lui, “I s-a făcut milă de 
ei.” Compasiunea este termenul care ar trebui să 
definească cel mai pregnant atitudinea noastră faţă 
de ceilalţi oameni. Să nu-I mai privim ca fiindu-ne 
duşmani ori prieteni, clienţi sau colaboratori, ci să-I 
vedem aşa cum Hristos Însuşi îi vede, ca pe nişte 
oi rătăcite, care au nevoie de Păstor. Şi atunci când 
compasiunea lui Hristos ne cucereşte inima, vom 
începe să dezvoltăm şi pasiunea de a-L mărturisi pe 
El contemporanilor noştri.

Însă şi perspectiva noastră cu privire la 
ceilalţi creştini ar trebui să se deruleze conform 
unor noi coordonate. E vremea să încetăm să ne 
mai evaluăm unii pe ceilalţi prin prisma unor criterii 
precum rasa, educaţia, posibilităţile financiare ori 
poziţia în societate. Toate aceste criterii aparţin 
“felului de cunoaştere al lumii”. Dar în Hristos noi 
devenim fraţi şi din perspectiva creştinului: “nu mai 
este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici 
slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici 
parte femeiască, fiindcă toți sunteti una în Hristos 
Isus.” (Galateni 3:28).

Iată doar câteva dintre perspectivele noi pe 
care Hristos le implementează în orizontul vieţii unui 
creştin şi care nădăjduiesc că pe parcursul noului an 
vor deveni realităţi vizibile şi determinante în viaţa 
tuturor celor care proclamăm că suntem ai Săi.
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îndrăzneşte să meargă la companie cu un vas gol. 
Soția însă l-a încurajat să fie cinstit cu ceea ce i s-a 
întâmplat. Deşi a simțit un gol în stomac, gândindu-
se la experiența pe care o va avea, că poate era cea 
mai jenantă experiență din viața lui, a hotărât totuşi 
să dea ascultare sfatului soției. 

 Astfel, în ziua hotărâtă pentru inspecție, Jim 
şi-a luat vasul în care nu era decât pământ şi s-a 
prezentat la sala de conferințe a companiei. Când a 
intrat în sală, Jim a fost şocat de varietatea de plante 
din vasele colegilor lui. Plantele erau minunate: 
diferite în culori şi mărimi. Jim şi-a pus vasul pe 
podea şi mulți din colegii lui au bufnit în râs, alții 
l-au compătimit sincer. 

 Când şeful şi-a făcut apariția, a salutat membrii 
executivului rotindu-şi privirea asupra tuturor. 
Jim căuta un colț cât mai îndepărtat pentru a se 
ascunde. 

 - Wau! Ce plante minunate, copaci, flori ați crescut 
voi! a spus şeful. Astăzi unul din voi va fi numit 
managerul general al companiei. 

 Deodată, şeful l-a descoperit pe Jim în colțul cel 
mai îndepărtat al sălii cu vasul său gol. A rugat pe 
directorul financiar să-l invite pe Jim în față. Jim a 
înghețat! El a început să gândească cam aşa: “Șeful 
şi-a dat seama de eşecul meu. Mare lucru să nu mă 
concedieze.” 

 Când Jim a ajuns în față, şeful l-a întrebat ce s-a 
întâmplat cu sămânța lui. Astfel că Jim a trebuit 
să-i spună istoria sa. După ce Jim a terminat, şeful 
a spus ca toată lumea, cu excepția lui Jim, să ocupe 
un loc.Apoi, arătând cu mâna spre Jim a spus: 

 - „Iată-l pe noul vostru manager general. Numele 
lui este Jim.” 

Lui Jim nu-i venea să creadă. Jim falimentase total 
în plantarea seminței. Cum putea el să fie manager 
general cu un asemenea eşec? 

 Apoi şeful a continuat: 

„Cu un an în urmă, am dat fiecăruia din cei 
prezenți în această sală o sămânță. V-am spus să 
luați sămânța, să o plantați, să o udați şi să mi-o 
aduceți astăzi înapoi. Ceea ce voi nu ați ştiut este 
că toate semințele pe care vi le-am dat au fost fierte 
, toate au fost semințe moarte care nu aveau cum 
să încolțească. Toți cu excepția lui Jim, mi-ați adus 
pomi, plante, flori. Când v-ați dat seama că sămânța 
pe care v-am dat-o eu nu încolțeşte, ați înlocuit-o 
cu altă sămânță procurată de voi. Jim a fost singurul 
care a avut curajul şi cinstea de a aduce vasul cu 
planta mea în el. Pentru acest motiv el va fi numit 
managerul general al companiei mele. „

 

Dacă plantezi cinste - vei culege încredere 

 Dacă plantezi bunătate - vei culege prieteni 

 Dacă plantezi umilință - vei culege măreție 

 Dacă plantezi perseverență - vei culege 
satisfacție 

 Dacă plantezi respect - vei culege perspectivă 

 Dacă plantezi hărnicie - vei culege succes 

 Dacă plantezi iertare - vei culege împăcare 

 Dacă plantezi credință în Isus - vei avea o recoltă 
bogată. 

 Atenție: ce plantezi azi - vei culege mâine. 
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  Se pare că un dat al naturii umane (căzute) 
este curiozitatea de a cunoaște viitorul. Acest 
impuls care îi ațâță pe oameni să apeleze de multe 
ori la mijloace interzise a fost vechi de când lumea 
și, în ciuda progresului științific și tehnologic, se 
încăpățânează să rămână în noi și cu noi chiar și în 
epoca internetului. Atunci când curiozitatea de a 
cunoaște viitorul este combinată cu teama de viitor, 
pe fondul unei goliciuni spirituale imense și al unui 
analfabetism biblic cras, combinația este letală. 
  Rămâi mut de stupefacție să auzi cum, 
bunăoară, vedete din lumea show-biz-ului 
cheltuiesc sume exorbitante, de ordinul a sute de 
mii de euro la vrăjitoare pentru a afla sau modifica 
viitorul. (Vorba românului: ”nu cine cere, ci acela 
care dă”). 
  Este de așteptat ca un an cum este 2012 
să genereze un val imens de predicții, prognoze 
și, mai ales, multă prostie. Combinația dintre 
criza economică, agitația politică (an electoral în 
România și SUA!), precum și “mania sfârșitului 
lumii” anunțate de inscripțiile maiașe reprezintă un 
mix exploziv care va face să curgă multă cerneală și 
să dea de lucru redacțiilor de știri din presa scrisă, 
televizată sau virtuală. 
  Creștinii nu sunt ocoliți de această “febră” 
a căutării neostoite după răspunsuri, interpretări 
și speculații. În contactul cu vecinii noștri, colegii 

de școală sau de muncă, chiar membri ai familiior 
noastre, suntem adesea puși în fața situației 
de a oferi o perspectivă despre “nădejdea care 
este în noi”. Uneori, motivațiile cu care suntem 
întrebați nu sunt neapărat sincere, dar există, 
slavă Domnului, și persoane sincere care chiar au 
nevoie de răspunsuri pertinente, autoritare, care să 
facă sens în haosul mediatic ce domnește în jur.  
Asemenea oameni îi percep pe copiii lui Dumnezeu 
ca împăratul din Babilon pe Daniel altădată, ca 
fiind posesorii unui “duh înalt” (Dan.5:12), superior 
oricărei înțelepciuni lumești. Când lucrul acesta 
se întâmplă, este o mare onoare care ni se oferă, 
dar și o mare responsabilitate. Este o confirmare 
în plus a faptului că oameni care nu îl cunosc pe 
Dumnezeu (în sensul unei relații personale prin 
Cristos) recunosc prezența lui Dumnezeu și lumina 
Lui în viața celor care au Cuvântul cu ei și Duhul 
lui Dumnezeu în ei. 
  Ce facem atunci când ni se oferă această 
oportunitate? O variantă posibilă ar fi să ignorăm 
subiectul și să schimbăm discuția, dar a face 
așa ceva înseamnă să ne înstrăinăm de oameni 
care în mod potențial ar putea fi câștigați pentru 
Evanghelie. Este clar că această variantă este o 
non-opțiune pentru creștini. 
  O altă variantă ar fi să recunoaștem 
limitările și să admitem că nu știm să răspundem. În 
timp ce din punct de vedere etic este recomandabil 
să fim sinceri, această abordare este dezamăgitoare. 

PREVIZIUNI, 
PROGNOZE SAU 
PROMISIUNI PENTRU
2012
Marius Birgean
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Oamenii care au nevoie de răspunsuri vin la noi 
tocmai pentru că știu că s-ar putea ca noi să le 
deținem. 
    O altă variantă ar fi să ne apucăm să ne dăm 
cu părerea în legătură cu subiectele senzaționale 
în vogă (gen profeții maya, discuții despre criza 
economică, etc.) și să “ne prindem urechile” 
dacă nu suntem bine informați și dacă ne luăm 
informațiile și interpretările “după ureche”. În mod 
cert, fiecare este îndreptățit la opinii personale în 
legătură cu orice subiect, însă trebuie să fim atenți 
la impactul mărturiei noastre. 
  În final, o mai bună variantă (mai biblică!) 
este să ducem discuția noastră - indiferent de 
interlocutor sau de tipul de subiect, pe terenul 
sigur al Scripturii. Un  lucru de care trebuie să 
fim noi înșine convinși mai întâi de toate este 
faptul că Dumnezeu nu întâmpină curiozitatea 
sau, mai ales, teama noastră cu nimic altceva 
decât cu revelația Sa. Prin descoperirea Sa de 
Sine ca fiind un Dumnezeu absolut suveran, 
atotputernic, atotștiutor, a toate înțelept și a toate 
bun, Cel preaînalt ne invită într-o aventură a 
cunoașterii Lui și umblării cu El prin credință 
(Evr.11:1-6). Exemplele marilor bărbați și femei 
ai Scripturii (amintite în Evrei 11 și nu numai) 
sunt o confirmare a faptului că ceea ce apreciază 
cel mai mult Dumnezeu este încrederea noastră 
senină în Cuvântul Său, în promisiunile Sale de 

nezdruncinat. Chiar atunci când nu avem nimic 
altceva decât un cuvânt din partea lui Dumnezeu, 
este destul pentru a ne continua călătoria și a face 
sens de viitorul necunoscut. 
 Biblia este plină de promisiuni, de la 
un capăt la altul. (Numărul exact al lor numai 
Dumnezeu îl știe). Cert este că aceste promisiuni 
(nu toate făcute nouă, generației terminale de 
credincioși), interpretate corect, în contextul lor, 
acoperă prin aplicabilitatea lor cele mai adânci 
nevoi și provocări la care suntem supuși. Și cert 
este că: “făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi 
ele, toate în El (Cristos) sunt “da” (2 Cor.1:20). 
Nu putem ști cu exactitate de exemplu, când va 
veni sfârșitul lumii, dar putem ști că Domnul Isus 
Se va întoarce în curând și răsplata este cu El ca 
să dea fiecăruia după fapta lui (cf. Apoc.22:12). 
O ancorare în promisiunile Sale este ceea ce noi 
înșine avem nevoie, iar atunci când semenii noștri 
vor vedea echilibrul și seninătatea noastră într-o 
lume care a luat-o razna, ar putea să înțeleagă 
că și ei au nevoie tocmai de acest lucru. Așadar, 
între previziuni și prognoze date de “analiști” 
“specialiști” sau pur și simplu “ghicitori”, eu aleg 
promisiunile lui Dumnezeu revelate în Scriptură. 
Aleg să le cunosc mai bine, să le cred mai mult și 
să le împărtășesc și altora. 

Tu, ce vei alege?
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Da, printr-o gânDire creştină.
 O gândire creştină constă în dobândirea 
unei cugetări creştine care îndeplineşte trăsăturile 
fundamentale ale Scripturii şi care se hrăneşte din 
adevărul biblic. Numai o astfel de gândire poate 
aborda problemele lumii contemporane într-un mod 
onest şi potrivit Scripturii. 
 Apostolul Pavel vorbeşte, în epistola către 
Romani, despre felul în care creştinii trebuie să 
slujească lui Dumnezeu căt timp ei se află în lume, 
de a nu se conforma lumii ci a se „transforma prin 
înnoirea minţii” pentru a putea „deosebi bine voia 
lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită”.  În 
momentul în care gândirea noastră va fi reînnoită 
noi vom putea trăi corect şi astfel nu ne vom mai 
preocupa de ceea ce lumea iubeşte şi gândeşte, ci de 
voinţa lui Dumnezeu, sursa transformării.
 Tot apostolul Pavel ne arată că într-adevăr 
căderea în păcat a adus cu sine coruperea totală 
a omului, iar mântuirea presupune reînnoirea sa 
totală. Contrastul acestor două realităţi este evident. 
Vechea nostră concepţie asupra lucrurilor ne-a 
determinat să ne conformăm majorităţii, iar noua 
noastră viziune asupra realităţii ne îndeamnă să 
facem voia Domnului. Gândirea noastră decăzută 
a urmat cursul lumii; cugetarea noastră reînnoită 

implică împlinirea voinţei Domnului aşa cum este 
revelată în Scriptură.
 Între aceste două atitudini se află pocăinţa 
care presupune o schimbare radicală a modului 
de a gândi sau a privi lucrurile. Apostolul Pavel 
vorbeşte şi de „gândirea Domnului Isus”. Astfel el îi 
îndeamnă pe filipeni a avea în ei „gândul acesta, care 
era şi în Cristos Isus” (2:5). În momentul în care noi 
studiem învăţătura Domnului, urmăm exemplul Său 
şi ne aţintim privirile asupra „jugului” Său pe care 
El ne îndeamnă să-l purtăm noi înşine  şi să urmăm 
învăţăturile  Lui (Matei 11: 29), vom ajunge încetul 
cu încetul să gândim asemenea Lui. Prin lucrarea 
Duhului Sfânt, Duhul Domnului Isus, gândirea Lui 
iau naştere în noi; noi începem să vedem lucrurile aşa 
cum El le vede; concepţiile noastre sunt asemenea 
cu ale Lui şi îndrăznim să spunem, asemenea 
apostolului: „Noi însă avem gândul lui Cristos”. (1 
Corinteni 2:16).
 În anul 1963 Harry Blamires a publicat o 
carte cu titlul „Cugetarea creştină” publicaţie ce 
a exersat o mare influenţă asupra cititorilor. După 
părerea lui, „gândirea creştină” nu reprezintă o 
preocupare pentru problemele „religioase”, ci o 
gândire capabilă să reflecte la problemele cele mai 
profane într-un mod creştin, dintr-o perspectivă 
biblică, o cugetare vioaie, informată şi înarmată 
pentru a analiza controversele 

A GÂNDI CORECT 
ÎNTR-O LUME 

COMPLEXĂ
ESTE ACEST LUCRU POSIBIL?

JOHN STOTT
Traducere de MONIA GIORGIONI
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secularismului într-un cadru de referinţă bazat pe 
ipoteze creştine. 
 Blamires se plânge de dispariţia, în timpul 
nostru, a unei cugetări autentice creştine chiar şi 
printre responsabilii bisericii: „Gândirea creştină a 
cedat în faţa presiunilor secularismului dând dovadă 
de o slăbiciune fără precedent în întreaga istorie a 
Bisericii”. Apoi acest autor vorbeşte despre refacerea 
unui astfel de mod de a gândi mărturisindu-şi dorinţa 
de a vedea ridicându-se gânditori creştini care „vor 
contesta ideile existente deja..., vor critica pe cei 
mulţumiţi de ei înşişi..., se vor opune pragmaticilor 
prea ocupaţi..., vor căuta să definească fundamentul 
tuturor lucrurilor, şi..., vor critica orice tip de 
distracţie”. 
 Blamires precizează de asemenea cele 
şase trăsături esenţiale ale gândirii creştine:  1) 
„orientarea supranaturală” (gândirea creştină denotă 
dincolo de timp eternitatea, dincolo de pământ cerul 
şi infernul existând într-o lume pe care Dumnezeu 
a creat-o, pe care o susţine şi de care se preocupă); 
2) „conştientizarea răului” (păcatul originar care 
corupe cele mai nobile realităţi pentru a le transforma 
în instrumentele unei deşertăciuni lacome); 3) 
„concepţia asupra adevărului” (revelaţia este un 
dar de la Dumnezeu şi nu poate fi contestată);  4) 

„acceptarea autorităţii (noi nu trebuie să răspundem 
revelaţiei lui Dumnezeu printr-un ataşament 
egalizator ci printr-o supunere respectuoasă); 5)
„preocuparea faţă de fiinţa umană” (recunoaşterea 
valorii omului); şi  6) „turnura de spirit sacramental” 
(una din cele mai bune modalităţi date de Dumnezeu 
pentru a ne face să înţelegem realitatea). Aceste 
şase caracteristici ale gândirii creştine reprezintă cu 
siguranţă adevăruri scripturale fundamentale însă 
trebuie să mărturisim că ne este dificil a le învăţa 
pentru a ni le reaminti.    
 Gândirea autentic creştină se concentrează 
asupra concepţiei biblice asupra istoriei definite în 
patru etape fundamentale. Într-adevăr, Cuvântul lui 
Dumnezeu nu împarte istoria umanităţii în epoci 
marcate de apariţia sau căderea imperiilor, dinastiilor 
sau dispariţia civilizaţiilor, ci ea este definită prin 
intermediul a patru evenimente esenţiale: creaţia, 
căderea în păcat, răscumpărarea şi transformarea 
finală.   

 Mai întâi a avut loc creaţia. 
Crearea universului din neant de către Dumnezeu 
reprezintă unul din fundamentele religiei creştine. 
Dumnezeu a despărţit pământul de ape, dându-i 
formă şi creând toate creaturile care-l populează. 
Iar în final ca apogeu al operei Sale creatoare, el 
a creat omul, „bărbat şi femeie”, după „chipul şi 
asemănarea Sa”.  Această  asemănare este vizibilă 
analizând textul Genezei: bărbatul şi femeia sunt 
fiinţe înzestrate cu raţiune, având un simţ moral 
(putând să înţeleagă poruncile lui Dumnezeu şi 
să le îndeplinească), responsabile (dominatoare 
asupra naturii), sociale (fiind capabile de a iubi şi 
de a fi iubite) şi spirituale (găsindu-şi împlinirea în 
cunoaşterea şi respectarea Creatorului. 
 Textul original relevă faptul că Dumnezeu 
şi produsul creaţiei Sale, Adam şi Eva, mergeau şi 
vorbeau împreună în grădina Edenului. Aceştia au 
fost creaţi după asemănarea lui Dumnezeu, fapt care 
le conferă inestimabila valoare şi demnitate.

 apoi a urMat căderea în păcat. 
Adam şi Eva au plecat urechea la minciunile 
diavolului în loc de a se mulţumi cu adevărul divin. 
Din cauza neascultării lor, ei au fost alungaţi din 
gradina Edenului. Istoria omenirii nu a cunoscut un 
blestem mai mare decât acesta. Apare pervertirea 
relaţiilor interpersonale. Egalitatea dintre bărbat şi 
femeie este alterată. „soţul tău... va cârmui peste 
tine” (Geneza 3:16). Inclusiv în natură lucrurile 
merg rău: pământul este blestemat datorită omului; 
acesta îl va cultiva cu sudoarea frunţii. Actul creator 
se transformă într-o acţiune anostă. De-a lungul 
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PREȚ: 9 LEI PREȚ: 18 LEI

Cărțile pot fi comandate prin:

email crestinul.azi@gmail.com

telefonic: 021 430 10 60 sau 021 
430 00 39; 031 405 22 13 

sau direct la sediul Uniunii Baptiste 
din Str. Dambovita 9-11, Sect. 6 
Bucureşti, 060842

secolelor, omul a renunţat la responsabilitatea lui 
administrativă asupra mediului înconjurător şi naturii 
pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o, distrugând 
pădurile, creând deşerturi şi regiuni aride, poluând 
apele şi atmosfera cu tot felul de produse toxice. 
„Păcatul originar” reprezintă această corupţie 
dezastruoasă a naturii umane, pe care o moştenim 
cu toţii şi care ne împinge a căuta propriile noastre 
interese. Răul este o realitate ancorată în noi înşine 
care se extinde asupra a tot ceea ce suntem. Deşi 
asemănarea noastră cu Dumnezeu nu este anihilată, 
noi suntem totuşi potrivnici Domnului şi merităm 
astfel condamnarea Sa.

 în al treilea rând a avut loc 
răscuMpărarea. În loc de a ne abandona şi 
de a ne distruge, aşa cum am merita, Dumnezeu a 
hotărât să ne răscumpere. Imediat ce omul a păcătuit 
Dumnezeu a proclamat faptul că urmaşii femeii 
vor zdrobi capul şarpelui (Geneza 3:15), întâia 
profeţie despre venirea Mântuitorului, după părerea 
noastră. Planul răscumpărător al lui Dumnezeu 
este conturat începând cu chemarea lui Avram şi 
cu legământul încheiat cu el: Domnul îi promite 
că-l va binecuvânta pe el şi în el pe toate familiile 
pământului, fapt care s-a realizat, într-adevăr, prin 
Hristos. Apoi Dumnezeu îşi reînoieşte legământul 
cu poporul Israel la Muntele Sinai anunţând prin 
gurile profeţilor o realitate extraordinară care va 
însoţi instaurarea regatului mesianic. Şi în sfârşit 
când s-a împlinit timpul venirii Lui, Mesia a venit pe 
pământ desemnând începutul unei noi ere: regatul 
lui Dumnezeu a fost instaurat pe pământ şi vremurile 
sfârşitului au început.   
 În zilele noastre, datorită morţii şi învierii 

Domnului Isus şi a roadelor Duhului Sfânt, 
Dumnezeu Şi-a îndeplinit promisiunea de a 
răscumpăra şi de a reînoi omenirea decăzută nu 
numai prin salvarea oamenilor, ci şi prin încadrarea 
lor în noua comunitate care este fructul operei Sale 
salvatoare.

 în ultiMul rând va avea loc 
lucrarea finală. Într-adevăr atunci când 
Evanghelia va fi predicată în lumea întreagă (Matei 
24: 14) Domnul Isus se va arăta în gloria Sa. El va 
reînvia morţii, va judeca lumea, va reînoi universul 
şi va aduce regatul lui Dumnezeu la perfecţiune. 
Orice suferinţă, orice corupţie, orice păcat, doliu sau 
moarte vor dispărea iar Dumnezeu va fi glorificat 
pentru pentru totdeauna. Aflându-ne în aşteptare, 
noi trăim între perioade, între „acum” şi „atunci”, 
între „deja” şi „nu încă”.
 Întâmpinăm astfel patru evenimente care 
corespund celor patru realităţi: în primul rând creaţia 
(„binele”), în al doilea rând căderea în păcat („răul”), 
în al treilea rând răscumpărarea („înnoirea”) şi în al 
patrulea rând desăvârşirea finală („perfecţiunea”).
 Această cvadruplă schemă biblică permite 
creştinului de a privi istoria, această desfăşurare a 
timpului între două eternităţi dintr-o perspectivă 
justă: aceea a Lui Dumnezeu îndeplinindu-şi 
planurile. Ea deţine un cadru în care se poate situa 
modul de a ajunge la o înţelegere globală şi coerenţă 
a realităţii şi posibilitatea de a gândi corect cu privire 
la problemele cele mai complexe.
 Întrucât, surprinse în raporturile lor 
reciproce, cele patru evenimente sau cele patru epoci 
pe care le-am menţiomat mai sus prezintă adevăruri 
esenţiale despre Dumnezeu, despre omenire şi 
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 Max Chappell-Învățător de Școala Duminicală. 
 Michael T. Dailey-păstor şi scriitor, misionar cu o bogată experiență în lucrarea din Cehia, 
Albania, Moldova, Grecia, Germania, Kenya şi Uganda. 
 George Edward Noble-păstor cu o bogată experiență, capelan. 

Dr. Deman B. Martin-păs-
tor şi  conferențiar, implicat 
în lucrarea misionară din 
America, India, Jamaica, 
Israel  şi Franța. 

Christopher M. Gilliam-
păstor, fondator al Asociației 
FishForMen. 

John Gray-director asociat al 
organizației Union Mission 
Ministries, licențiat în teologie 
şi finanțe. 

James Mcpherson-învățător de 
Școala Duminicală, compozi-
tor şi interpret, ultimul album 
editat se numeşte: ”It is well 
with my soul”. 

Dr.Mike Windsor-păstor, profesor la Seminarul Teologic Baptist Central din 
Virginia Beach şi scriitor (cea mai importantă carte scrisă poartă titlul: ”Rolul lui 
Balthasar Hubmaier în anii timpurii ai Reformei”). 

Grupul de americani va fi însoțit de Linda Vaughan, director executiv al 
organizației Union Mission Ministries. Sora Linda va organiza o conferință cu 
femeile din Lugoj în aceeaşi perioadă de timp. 

Legalismul sau harul
 

Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, în colaborare cu Union Mission Ministries 
organizează, în perioada 27 februarie - 2 martie 2012, conferința pentru lideri cu tema 

“Legalismul sau harul?”. 
Vor conferenția următorii: 

Conferința va avea loc la Biserica Creștină “Harul”  din Lugoj, 
str. Plopilor nr. 10, telefon 0256-352.849. Organizatorii asigură 

cazarea și masa pentru toți participanții. 

Pentru informații și înscrieri sunați la 0722-708172, 
e-mail: harul_tutac@yahoo.com. 



11 HARUL - Ianuarie 2012

Thomas Cook
Inițiatorul turismului feroviar

Rubrică realizată de Dr. Ionel Tuțac

 Thomas Cook s-a născut în data de 22 noiembrie 1808 în 

satul Melbourne, Derbyshire, Anglia. 

 La vârsta de 3 ani a rămas orfan de tată, iar la 10 ani a înce-

put să lucreze în domeniul grădinăritului pentru a-și câștiga 

existența. 

 După convertire a început să predice Evanghelia, distribu-

ind pliante cu mesaj evanghelistic și făcând evanghelizare 

personală. A lucrat apoi ca editor la un ziar baptist, iar în anul 

1828 a fost ordinat ca păstor. S-a căsătorit la 3 martie 1833 cu 

Marrianne Mason și au avut un singur copil. 

 În paralel cu slujba de păstor s-a implicat în activitatea eco-

nomică. În timp ce stătea pe peronul gării s-a gândit la ideea 

de a oferi excursii celor interesați să vadă Anglia. A cumpărat 

un tren care a fost pus la dispoziția publicului larg și a înființat 

compania de turism Thomas Cook. 

 În anul 1850 a organizat prima excursie în străinătate, la 

Paris, iar apoi a făcut excursii în alte țări europene. În 1865 

a organizat prima excursie în Statele Unite, iar apoi în India, 

China și Japonia. 

 S-a pensionat în 1879, iar compania a fost preluată de către 

fiul său. Acesta a început să organizeze organizeze excursii în 

Orientul Mijlociu. 

 Urmașii săi au continuat să conducă compania până în 

anul 1928. În anul 1948 compania a fost naționalizată, dar ea 

continuă să fie una dintre cele mai prospere și celebre firme de 

turism din Anglia.  

 Thomas Cook a plecat în veșnicie în 18 iulie 1892.  Astăzi 

mai multe străzi și parcuri din Anglia îi poartă numele. În gara 

din Leicester există o statuie care ne amintește despre rolul său 

în dezvoltarea turismului. 

Baptisti celebri,
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Gilberto de Mello Freye
Cel mai important intelectual brazilian al secolului XX

 

Gilberto de Mello Freyre, cel mai important inte-
lectual brazilian al secolului XX, s-a născut în data 
de 15 martie 1900 într-o familie catolică renumită 
din Recife. Tatăl sau, profesor de colegiu, fascinat 
de activitatea și caracterul misionarilor englezi și 
americani, a hotărât să-l învețe pe copil limba en-
gleză. 
  Odată cu învățarea limbii engleze, 
familia Freyre a învățat și Cuvântul lui Dumne-
zeu, așa că s-au convertit la credința baptistă.La 
terminarea liceului pașii tânărului Gilberto au fost 

îndreptați spre o uni-
versitate baptistă din 
America, Universita-
tea Baylor. 
 Gilberto a 
început să fie preo-
cupat de sociologie, 
antropologie, istorie, 
pictură, literatură 
și politică. A înce-
put să studieze cu 
atenție istoria țării 
sale și a scris mai 
multe cărți, cea mai 
cunoscută dintre 

ele fiind: ”Casa Grande&Senzala” ( traducere în 
engleză: ”The Masters and the Slaves”). Cartea este 
un studiiu istoric și sociologic al culturii braziliene.  
Alte cărți importante sunt: „The mansions and the 
Shanties” și „Order and progress”. 
 Gilberto a fost implicat  și în viața social-
politică, fiind șeful de cabinet al guvernatorului din 
Pernambuco și apoi congresman. 
 A murit în data de 18 iulie 1987  și este con-
siderat cel mai reprezentativ intelectual brazilian al 
secolului trecut. 

 George Lisle s-a născut în anul 1750 într-o fami-
lie de sclavi, dar a fost cumpărat de Henry Sharp, 
diaconul unei biserici baptiste. 
 După convertire(1775) a fost ordinat ca 
păstor,  fiind primul afro-american ordinat de către 
baptiști.După 2 ani a fondat Prima Biserică Baptistă 
a Afro-Americanilor din Savannah, Georgia. 
 După moartea stăpânului său, pentru a nu 
deveni din nou sclav, a plecat împreună cu soția 
sa Hannah și cei 4 copii în Jamaica. Aici a început 
lucrarea misionară, botezând peste 400 de adulți și 

plantând astfel prima biserică. 
 A fost ajutat în lucrarea sa de Moise Baker, 
un frizer afro-european ce a ajuns în această țară în 
1783. 
 George a fost un premegător al altor misio-
nari baptiști în Jamaica:Thomas Burchell, Phillippo 
James, William Kinb, Samuel Oughton. 
 Prin activitatea sa spirituală și socială a 
contribuit la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu și la 
emanciparea socială a sclavilor din această țară.

George Lisle
Primul pastor afro-american
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 Alexander Turchinov, important lider politic 
și spiritual ucrainian, s-a născut în 31 martie 1964 
în Dnepropetrovsk. 
 În timpul studenției a fost secretar al 
organizației studenților comuniști, dar într-o seară 

a hotărât ca împreună cu prietenii săi să 
meargă la o slujbă de închinare baptistă. 
A doua zi a luat decizia de a-l urma pe 
Hristos și apoi a început să predice Evan-
ghelia. 
 A absolvit Universitatea din orașul 
natal, iar apoi a lucrat că editor șef al 
Departamentului de Informații Externe al 
Agenției Una-press. 
 După ce a lucrat o perioadă de timp 
în mediul academic și în administrația 
locală, a devenit, în 1993, consilier al 
primului ministru Leonid Kuchma. 
 În anul 1998 a fost ales deputat în Par-
lamentul Ucrainei, iar în anul 2002 a 

obținut următorul mandat. 
 Din anul 2007 a slujit, în cabinetul Iulie 
Timosenko, ca prim-vice prim-ministru. 
 A scris mai multe cărți despre economie și 
tendințele totalitariste din societatea modernă.

Alexander Turchinov
Important lider ucrainean

Joshua Thompson, important lider al 
mișcării baptiste din Irlanda, a ple-
cat în veșnicie la vârsta de 87 ani. 
  
  Joshua a fost cel mai longeviv secretar general al 
baptiștilor irlandezi, slujind în această poziție în perioada 
1952-1978. 
 A mai slujit și în calitate de președinte al Uniunii Bap-
tiste din Irlanda între anii 1992-1993. 
 Sub conducerea sa Colegiul Baptist s-a transferat de la 
Dublin la Belfast.El a fost preocupat de pregătirea lucrătorilor, 
slujind ca profesor și secretar al acestei instituții de învățământ 
baptist. 
 A fost unul dintre istoricii baptiști irlandezi, cartea sa :”Century of grace-The Baptist 
Union of Ireland:a short history, 1895-1995”, fiind considerată cea mai corectă și complexă 
istorie a baptiștilor irlandezi. 
 Câțiva ani a slujit în calitate de capelan al Universității Regale din Belfast, iar după 
retragerea din conducerea Uniunii a păstorit Biserica Baptistă Windsor din Belfast. 
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O echipă de istorici şi arheologi a descoperit 
recent cea mai veche reprezentare a 
celebrului Turn Babel din scrierile Vechiului 
Testament. Gravată pe o piatră de culoare 
închisă, imaginea datează din anii 604-
562 înainte de Hristos. Gravura a fost 
descoperită în cadrul colecţiei particulare 
a lui Martin Schoyen, un om de afaceri 
norvegian, proprietar al celei mai mari 
colecţii particulare de manuscrise. În 
cadrul ei se regăsesc si fragmente din 
Manuscrisele de la Marea Moartă. Una 
dintre gravuri reprezintă Turnul Babel, 
alături de regele Nabucodonosor al Doilea, 
cel care a domnit peste Babylon acum 2.500 
ani. Considerat distrugătorul Templului lui 
Solomon în anul 586 înainte de Hristos, 
regele Nabucodonosor este cel care i-a trimis pe 
evrei în robia babiloniană, descrisă în Vechiul 
Testament. Tot el a fost primul rege din Babilon 
care a cucerit Egiptul şi a construit faimoasele 
Grădini Suspendate, una dintre cele 7 minuni ale 
Lumii Antice. Lucrările de restaurare şi înălţare 
a Turnului, reprezentate în gravură, alături de 
inscripţii şi descrieri, duc la identificarea sigură 
a Turnului Babel”, declară conducerea Colecţiei 
Schoyen. 
 Expresia “Parcă suntem la Turnul 
Babel” nu mai e atât de folosită ca în anii 80-
90, şi aceasta nu pentru că s-ar fi schimbat 
“vocabularul”, ci din cauză că o mare parte a 
Terrei a devenit un cumplit Turn Babel. Nimic 
nu trebuie să ne mai mire în aceste condiţii 
însă chemarea noastră de adevăraţi creştini este 
a face diferenţa – iar acest “altceva” e dat de 
caracter. Cum l-am defini în câteva cuvinte? Este 
imaginea noastră, reprezentarea reală a fiecăruia 
dintre noi, “ansamblul însuşirilor fundamentale 
psihice-morale ale unei persoane, care se 
manifestă în modul de comportare, în ideile şi în 
acţiunile sale.” Caracterul îl putem ascunde dar, 
când nu ne aşteptăm, el ne trădează şi ne arată 
exact cine suntem. Istoria tinerilor Şadrac, Meşac 
şi Abed-Nego din Babilon, aruncaţi în cuptorul 

de foc, dovedeşte credinţa şi caracterul lor.
„Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, şi sfetnicii 
împăratului s-au strâns şi au văzut că focul 
n-avusese nicio putere asupra trupului acestor 
oameni, că nici perii capului lor nu se pîrliseră, 
hainele le rămăseseră neschimbate şi nici măcar 
miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadneţar 
a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, 
care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe 
slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat 
porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă 
trupurile lor decât să slujească şi să se închine 
altui dumnezeu decât Dumnezeului lor!” Daniel 
3. 27-28. Caracterul nu este îmbrăcămintea 
făcută la croitor pe măsurile noastre, e haina din 
dulapul sufletului care s-a croit singură.
 Pastorul Rick Warren scrie că sunt „5 
nivele ale învăţării: cunoaştere, perspective, 
convingere, însemnări, caracter”. Vom fi siguri 
de „reuşita” vieţii de credinţă dacă se poate 
spune despre noi: „Sunt oameni de caracter”. De 
fapt aceasta ar trebui să căutăm fiecare în toate 
relaţiile pe care le înteprindem. 
 Principul Caracter + Caracter  = Valori 
este atât de real şi demonstrat.  
 Ucenicii care au venit lângă Învăţătorul 
şi Mântuitorul Isus Hristos din diverse domenii 

TURNUL BABEL ŞI CARACTERUL
de Cătălin Dupu

Piatra despre care se crede că oferă o imagine a bibli-
cului Turn Babel



15 HARUL - Ianuarie 2012

şi cu felurite preocupări au primit şlefuirea şi 
dezvoltarea caracterului. Mai apoi apostolii au 
fost până la sfârşitul vieţii pământeşti lideri de 
caracter. Şi aceştia s-au lăsat modelaţi la caracter 
de învăţătura creştină. 
Caracterul se formează din cei mai fragezi 
ani ai vieţii pe baza educaţiei, a culturii, a 
mentalităţilor, experienţelor trăite şi a ţelurilor 
propuse.
 Alături de alte titluri semnate de Petru 
Popovici, biblioteca creştină românească mai are 
din partea sa o lucrare ce se intutulează obiectiv 
„Formarea caracterului” şi este recomandată 
pentru cei interesaţi de a dezvolta subiectul. 
Un grup de oameni activi, cum ar fi cel din 

biserica noastră locală, cu caractere deosebite 
şi ţeluri comune, oferă locaţiei şi celor din jur 
valoare. Filozoful şi scriitorul Francois de la 
Rochefoucauld a subliniat astfel: „Caracterul este 
temelia demnităţii personale”.
 Dacă am renunţat la multe lucruri, printre 
acestea şi întoarcerea la TVR 2 în calitate de 
prezentator în 2004, a fost tocmai pentru a 
împlini ceea ce scrie învăţătura Bibliei. Turnul 
Babel n-a fost ofertant din punct de vedere 
spiritual, aşa că rămâne deschisă provocarea 
Domnului Isus ca fiecare dintre noi să 
„dezlegăm” încâlcitele cărări ale celor fără de 
Dumnezeu pentru a găsi şi ei adevărata fericire. 

Într-una din zile un negustor, de produse lactate, 
primește o invitație de a se prezenta la judecătorie pe 
data cutare, fiindu-i intentat un proces de către brutar. 
Omul era foare îngrijorat și până la data procesului nu-
și mai găsea liniștea. Se tot întreba cu ce o fi învinuit? 
Brutarul însă știa. Și încă cum. El îl bănuia pe lăptar că 
îl înșeală la cântar atunci când cumpără de la el unt. Așa că nu odată, după ce lăptarul îi 
aducea kilu’ de unt și pleca, imediat cântarea marfa, în prezența unor martori. Într-adevăr, 
bănuielile sale erau justificate. Ba primea 900 gr., ba 800, au fost cazuri când a primit 
doar 750 gr. de unt în loc de un kilogram. În ziua judecății, judecătorul l-a întrebat pe 
negustorul de lactate: 
 - Spune, dumneata ai cântar cu care să cântărești untul ce-l vinzi?! 

 - Nu, domnule judecător! Nu am... 
 - Atunci cum pretinzi dumneata 
că vinzi untul cu kila? 
 - Să vedeți domnule judecător... 
eu am o balanță. Pun pe un 
taler al balanței kilu’ de pâine 
ce o cumpăr de la reclamant, de 
la brutar, iar pe cealaltă parte 
pun unt, până ce balanța se 
echilibrează... 

kilu’ de unt 
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Am avut şansa să predau la Liceul 
Baptist din Timişoara în perioada 1991-
1997. Am părăsit catedra şi lucrul 
cu tinerii la clasă pentru a mă dedica 
păstoririi şi predicării, dar trebuie să 
recunosc că adesea mi-e dor de anii 
petrecuţi între elevi.

În Lugoj, unde lucrez în prezent, 
funcţionează Grădiniţa Creştină “Copiii 
Harului” şi Şcoala Creştină “Harul” care 
aduc un plus de valoare învăţământului 
lugojean.

Biserica este şi ea o şcoală. Oare nu I 
se spunea Domnului Isus “Învăţătorul”?

Ce anume ar trebui să caracterizeze o 
şcoală ca să fie de succes?

ŞCOALA ÎN BIBLIE

Este interesant de observat că în Biblie nu există 
decât trei referiri concrete la şcoală, dintre care 
două sunt referiri metaforice. 

Desigur, şcoala este prezentă în Biblie. Un fel 
de şcoală era ceea ce făceau părinţii evlavioşi care 
primiseră prin Lege porunca să îşi înveţe copiii în 
calea Domnului. Tot un fel de şcoală era şi ceea 
ce făceau fiii proorocilor în vremea lui Elisei. Un 
fel de şcoală a avut loc şi în vremea cărturarului 
Ezra. Şcoală trebuie să fi fost şi ceea ce bunica şi 
mama lui Timotei făcuseră cu viitorul colaborator 
al apostolului Pavel care, la rândul său, studiase din 

greu într-o altă şcoală, la picioarele lui Gamaliel. 
Aşadar, conceptul de şcoală este prezent în 

Biblie, dar într-o formă diferită de ceea ce ne-am fi 
aşteptat noi, cei din veacul al XXI-lea. 

ŞCOALA ÎNSEAMNĂ DISCIPLINĂ 

Prima dată când apare cuvântul „şcoală” în 
Biblie este în literatura de înţelepciune, în chiar 
inima cărţii Proverbelor: „Frica de Domnul 
este şcoala înţelepciunii şi smerenia merge înaintea 
slavei.” (Proverbe 15:33). 

Aici cuvântul „mûsâr” tradus „şcoală” înseamnă 
„mustrare” (parcă există şi o mică apropiere între 
pronunţia evreiască şi cuvântul românesc, nu-i 
aşa?) şi are de-a face cu disciplina, corectarea, 

îndrumarea, instruirea cu stricteţe. 
Aşadar, este de reţinut aspectul 

disciplinar al şcolii, fiind vorba 
despre acea disciplină orientată spre 
înţelepciune, frică de Domnul şi 
smerenie.

ŞCOALA ÎNSEAMNĂ 
INSTRUIRE 

A doua apariţie a cuvântului „şcoală” 
în Biblie se află în literatura istorică 
a Noului Testament, adică în cartea 
Faptelor Apostolilor. 

ŞCOALA ÎN BIBLIE: DISCIPLINÃ, 
INSTRUIRE ŞI MUNCÃ

de Teofil Ciortuz
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În eforturile sale misionare, apostolul Pavel 
a ajuns la Efes, a predicat Cuvântul mai întâi 
în sinagogă dar, pentru că a fost confruntat cu 
persecuţia din partea iudeilor, a trebuit să opteze 
pentru continuarea instruirii noilor convertiţi într-o 
clădire de şcoală particulară. 

Iată textul Scripturii: „Dar, fiindcă unii 
rămâneau împietriţi şi necredincioşi şi vorbeau 
de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel 
a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei şi a 
învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit 
Tiran.” (Faptele Apostolilor 19:9).

Trebuie menţionat că numele proprietarului nu 
are de-a face cu adjectivul „tiran” ci cu provenienţa 
acestuia din cetatea Tir. 

Cuvântul pentru „şcoală” în limba greacă este 
„σχολή - scholē” şi derivă dintr-o rădăcină care 
înseamnă scutirea de muncă fizică pentru scopuri 
intelectuale cum ar fi învăţatul. 

Această a doua apariţie a cuvântului „şcoală” în 
Biblie subliniază aspectul educaţional, instructiv, 
chiar teoretic, al şcolii.

ŞCOALA ÎNSEAMNĂ MUNCĂ 

În fine, a treia apariţie a cuvântului „şcoală” 
în textul biblic este în literatura epistolară, în 
Epistola către Evrei: „Este adevărat că orice 
pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare 
şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce 
au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a 
neprihănirii.” (Evrei 12:11). 

Aici apare cuvântul „γυμνάζω - gumnazō” 
din care derivă cuvintele româneşti “gimnastică”, 
“gimnaziu” sau neologismul “gym”. Acest cuvânt 
crează imaginea de antrenament, muncă asiduă în 
vederea atingerii sucesului într-o probă (sportivă) 
viitoare.

Disciplină, instruire şi muncă. Acestea sunt cele 
trei cuvinte care ar trebui să caracterizeze o şcoală 
bună. 

Dumnezeu să binecuvinteze şcolile teologice 
din România, dar şi sistemul de învăţământ. Starea 
naţiunii şi a bisericilor depinde şi de educarea 
tinerilor în şcoli de calitate.

 Printre cele mai bune cărți din isto-
rie Biblia este pe primul loc în vânzări.
 Biblia este fără îndoială best-seller-ul 
din istorie, cu un total de vânzări de pes-
te 4000000000 (4 miliarde) de copii din 
6000000000 (şase miliarde) tipărite. De 
asemenea, are recordul pentru cea mai tra-
dusă carte (mai mult de două mii de limbi 
şi dialecte traduse).
 În al doilea rând este seria de “Harry 

Potter”, format din 7 cărţi, şi publicate 
pentru prima dată în 1997 are acum mai 
mult de un miliard de exemplare vândute. 
Cartea urmăreşte aventurile lui Harry Pot-
ter şi prietenii lui Ron Weasley şi Hermione 
Granger în Hogwarts, și a Şcolii de Vrăjito-
rie într-un decor magic aparent necunos-
cut oamenilor obişnuiţi.     
 

www.stiricrestine.ro

BIBLIA
Cea mai tradusă carte la nivel mondial
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 Luni, 26 Decembrie 2011 a avut loc la Teatrul Municipal 
Traian Grozăvescu din Lugoj cea de- a 17- a  ediție a Crăciu-
nului Orfanilor. 
 Inițiativa acestui eveniment a apărut  în anul 1994 în 
inima  păstorilor Gigel Olariu și Ionel Tuțac. 
  Anul acesta   evenimentul a fost organizat  de 
Asociația Precept Ministries în colaborare cu Biserica 
Creștină Baptistă "Harul” și Școala Creștină "Harul” din 
Lugoj. 
  Au participat 350 de copii din centrele de plasament 
și centrele de recuperare din Lugoj și Gavojdia. 
 Pe lângă acești copii au mai participat și în jur de 150 
de copii care provin din familii sărace din Lugoj. 
 Fiecare centru de plasament  care a participat la acest 
eveniment a pregătit un program de cântece și poezii specifi-
ce Crăciunului. 
   Împreună cu cei aproape 500 de copii și invitați ai 
acestora a mai participat și doamna Rodica Negrea, director 
general   D.G.A.S.P.C. Timiș. 
  Între programele de Crăciun a centrelor de plasa-
ment au fost prezentați tineri care au crescut în centrele de 
plasament și acum pot fi dați ca și exemple pozitive pentru ce au realizat în viață. 
 La finalul spectacolului fiecare copil a primit un cadou frumos împachetat sosit tocmai din 
Irlanda, o portocală și câte o prăjitură special pregătită de surorile din Biserica  Creștină Baptistă 
"Harul”. 
 Păstorii Ionel Tuțac și Gigel Olariu s-au rugat și le-au vorbit celor prezenți despre 
semnificația Nașterii Domnului. Emanuel Olariu

Crăciunul orfanilor

 Luni, 26 Decembrie, Biserica Creștină 
Baptistă “Betania” din Coșteiu de Sus a avut 
bucuria să audă în premieră orchestra de mando-
line, dirijată de către fratele Ile Lazăr. Copiii au 
început cursurile de muzică în vara acestui an și 
au primit cadou mandolinele prin intermediul unor 
credincioși din țară și străinătate. 
 Biserica din Coșteiu de Sus este una din 
cele mai vechi biserici din țară, luând ființă în anul 
1909. În anul 2010 a fost construit un nou locaș de 
închinare. De la inaugurarea noii clădiri au avut 
loc în această localitate 3 servicii de botez cu 5 
credincioși și o nuntă. 
  Deși satul este mic, aproximativ 180 de locuitori, 
biserica cunoaște o revigorare spirituală în ultimul 
an.Biserica este slujită de păstorul Alexandru 

Lăpugean, iar din luna ianuarie fratele păstor No-
vacov Liubomir, împreună cu Biserica din Bichigi, 
va sprijini lucrarea din această localitate. 
 La Coșteiu de Sus fratele Ioan Chișmorie a 
compus cunoscuta cântare:”Aud un cor de mii de 
păsărele!” 

Premieră la Coșteiu de Sus
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Primul botez al Bisericii Baptiste HARUL din Timişoara, 
O filă de istorie şi credinţă

La jumătate de an de la deschiderea bi-
sericii, pentru că Dumnezeu a avut milă 
şi îndurare şi a dat har şi binecuvântare, 
duminică, 18 decembrie, în cadrul servi-
ciului de dimineaţă, a avut loc primul botez 
nou-testamental al Bisericii Harul. A fost 
un eveniment deosebit de emoţionant, un 
real prilej de bucurie pentru că 4 suflete 
şi-au mărturisit public credinţa în Domnul 
Isus. La serviciul special de botez au par-
ticipat mulţi fraţi şi surori din bisericile 
din Timişoara, dar în mod special fraţii şi 
surorile din Biserica Baptistă Germană. A 

fost o zi istorică pentru cele două biserici, 
pe de o parte pentru cei din Biserica Harul 
pentru că Dumnezeu a binecuvântat  bise-
rica noastră într-un timp atât de scurt cu 
un botez, iar pentru cei din Biserica Ger-
mană, botezul acesta a fost un răspuns la 
rugăciuni, pentru că de aproximativ 18 ani 
nu a mai fost niciun botez în cadrul acestei 
biserici.
 La această sărbătoare deosebită, Cu-
vântul Domnului a fost predicat cu har şi 
cu putere de fratele Vasile Duma, pastor al 
Bisericii Baptiste din localitatea Criciova, 
jud. Timiş, iar botezul a fost oficiat de pas-
torul bisericii locale, Marius Cimpoae.
  Dumnezeu să ne dea multă înţelep-
ciune, pasiune, călăuzire, har, speranţă, 
îndrăzneală, putere, pentru ca lucrarea pe 
care o facem să fie într-adevăr o lucrare 
care să Îl glorifice pe Dumnezeu şi să atin-
gă vieţile multor oameni!

Soli Deo Gloria! 
(Doar lui Dumnezeu să-I fie slava!)

Marius Cimpoae

 Cineva a făcut o analogie deosebită, comparând Biserica 
cu un stup de albine. După cum se știe , albinele nu pot trăi 
izolate. Dacă separi o albină nu-i mai poți asigura acesteia o 
temperatură adecvată, apa și mâncare, care să o mențină în 
viață. în cel mult trei zile, aceasta va muri. 
 Albinele trăiesc numai atunci când sunt într-o colectivi-
tate. Această comunitate trăiește în stup, dar lucrează în afară! 
Dacă albinele ar ramâne numai în stup și s-ar bucura doar de părtășia dintre ele, în 
câteva saptamâni ar începe să hiberneze sau ar muri. 
 Stupul se întărește și albinele sunt pline de viață, numai atunci când toate se 
angajează în lucru în afară iar fiecare aduce ceea ce a cules și pune împreuna. Această 
realitate este un mare adevăr și pentru Biserică. Sursa puterii stă în unitate, iar secretul 
vieții din belșug în slujirea în afară. 
 Dacă nu suntem eficienți în slujire atât cât ne-am dori, aceasta se poate să fie 
datorită lipsei de unitate. Dar dacă nu avem o viață din belșug, această se datorează fap-
tului că ne-am închis între ziduri. Pentru a fi plini de putere membrii bisericii trebuie să 
aibă părtășie deplină, iar pentru a avea o viață abundentă , aceștia trebuie să fie gata să 
slujească în afara Bisericii. 

Lecții din viața albinelor
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INAUGURAREA 
ORCHESTREI DE COARDE 

 În duminica din 11 decembrie 2011, la serviciul 
divin de la ora 15, a avut loc inaugurarea orches-
trei formată din 25 de instrumentiști din care 
jumătate nu sunt din sânul bisericii. Fratele Laiu 
Aurel din Bocșa a trudit cu instruirea lor timp de 
două luni și jumătate, în zilele de vineri, sâmbă-
tă și duminică. Munca lor cu credincioșie a fost 
răsplătită cu un început foarte bun și care a fost o binecuvântare și înviorare pentru biserică. Fratele Ionuț 
Trufan care a fost angajat ca pastor al bisericii din iulie 2011 a susținut și încurajat această lucrare care 
poate fi și în viitor o mare binecuvântare și speranță pentru viitorul lucrării din Vermeș. Domnul să bi-
necuvînteze această lucrare și pe cei ce sunt implicate în ea; să mântuiască pe cei nemantuiti și s-o folo-
sească spre înviorarea bisericii și mântuirea multora din comună; și mai presus de orice sacante spre slava 
Domnului care merită din belșug lauda noastră a tuturora. 

ORDINAREA 
FR. TRUFAN IOAN ADRIAN 

Duminică din 18 dec. 2011 a fost înscrisă în istoria 
bisericii din Vermeș prin ordinarea primului păstor 
angajat în lucrarea Domnului din biserică împre-
ună cu filialele din Izgar și Ersig. Fratele Ioan 
Adrian Trufan, membru în Biserica Baptistă Ema-
nuel din Bocșa, absolvent al Universității Emanuel 
din Oradea - Teologie pastorală, a fost ordinat de 
o comisie formată din cinci păstori: Mihuț Mihai, 
Nedved Petru, Ilie Bledea, Costea Beny și Ilie Tin-
co. Serviciul divin a fost la înălțimea importanței 

istorice prin prezența și binecuvântarea Domnului prin slujirea corului bărbătesc al Bisericii Baptiste 
Emanuel Bocșa și prin slujirea fraților propovăduitori ai Cuvântului Sfânt. Ordinarea a avut loc în cadrul 
serviciului divin de dimineață de la 10 la 13.30 și bucuria bisericii a continuat și seara între orele 18-20, 
la un serviciu de evanghelizare înmiresmat de sărbătorea Nașterii Domnului, desfășurat în Sala de sport a 
comunei Vermeș. Tot în aceeași locație, între cele două servicii ale bisericii, biserica și-a dovedit dragos-
tea de frați prin masa bogată oferită musafirilor și invitaților. S-a constatat o primire cu mare dechidere 
pentru noul 
 păstor din partea bisericii cât și din partea vermeșenilor, atât prin prezența multora împreună cu primarul, 
secretarul și alți lideri ai comunei, cât și prin punerea la dispoziția bisericii a sălii de sport pentru o bună 
desfășurare a acestui important eveniment al credincioșilor baptiști. A fost o lucrare binecuvântată de 
Dumnezeu și ne rugăm să rămână așa și de aici înainte spre slava Domnului și mântuirea vermeșenilor. În 
acest scop Dumnezeu să-l binecuvînteze, să-l întărească și să-l folosească pe fr. Trufan Ioan Adrian în 
 slujirea bisericii și semenilor din zonă prin slujirea ca păstor. 
  
Ilie Cornel Tinco

Bucurii unice la Biserica Baptistă ”Betel” Vermeș 
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O minge de basket în mâinile mele valorează 
aproximativ 19$. 
O minge de basket în mâinile lui Michael Jordan 
valorează aproximativ 33 milioane $. 
 Depinde de mâinile în care se află. 
 
O minge de baseball în mâinile mele valorează 
aproximativ 6$. 
O minge de baseball în mâinile lui Mark Mcguire 
valorează 19 milioane $. 
 Depinde de mâinile în care se află. 
 
O rachetă de tenis este fără valoare în mâinile mele. 
O rachetă de tenis în mâinile lui Rafa Nadal 
reprezintă câștigul unui campionat. 
 Depinde de mâinile în care se află. 
 
Un toiag în mâinile mele va ține la distanță un 
animal furios. 
Un toiag în mâinile lui Moise ar despărți marea. 
Depinde de mâinile în care se află. 
 
O praștie în mâinile mele ar fi o jucărie de copii. 
O praștie în mâinile lui David ar însemna o armă 

puternică. 
Depinde de mâinile în care se află. 

Doi pești și cinci pâini în mâinile mele ar însemna 
doar câteva sandwiciuri. 
Doi pești și cinci pâini în mâinile Domnului Isus ar 
hrăni mii de persoane. 
Depinde de mâinile în care se află. 

Cuie în mâinile mele ar putea folosi construirii unei 
colivii pentru păsări. 
Cuie în mâinile Domnului Isus Christos ar avea ca 
efect salvarea întregii lumi. 
Depinde de mâinile în care se află. 
 
Acum poți să vezi că toate depind de mâinile în 
care se găsesc. 
Deci, puneți grijile, tristețile, frică, speranțele, 
visele, familia, relațiile în mâinile lui Dumnezeu, 
deoarece te vei putea odihni în timpul nopții, știind 
că Dumnezeu nu doarme și lucrează pentru tine! 

Această depinde de mâinile în care se află!

 
Biserica Creștina Baptistă din Crivina a 
avut pare de multe bucurii în ultimele luni 
din anul 2012. 
 În data de 28 august a avut loc servi-
ciul de ordinare a fratelui păstor Sergiu Io-
nescu. La acest eveniment au vestit Evan-
ghelia frații păstori: Ionel Tuțac, Lazăr 
Arnăut, Gigel Olariu, Iacob Logoș, Vasile 
Duma și Beni Dragu. 

 
 După numai o săptămână, în data 
de 4 septembrie, noul păstor a oficiat pri-
mul botez, 3 suflete mărturisindu-și public 
credința lor în Domnul Isus.Printre cei care 
s-au botezat a fost și tatăl fratelui Sergiu.A 
fost un eveniment emoționant și o adevăra-
tă sărbătoare pentru localitatea Crivina. 
  La serviciul de botez au participat 
frații păstori Vasile Duma și Iacob Logoș. 

Bucurii la Crivina

Mâinile
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SCHIŢE DE PREDICĂ
de Marius Cimpoae

Caracteristicile dragostei  
1 Corinteni 13
Indispensabilitatea dragostei v. 1-3
Incompatibilitatea dragostei v. 4-7
Infinitatea dragostei v. 8-13

Responsabilitățile credinciosului
 Marea Poruncă (Matei 22:34-40)

Marea Trimitere (Matei 28:16-20)

Marea Dedicare (2 Cor. 3:2,3; 1 Tes. 2:8)

Testele credinciosului 
sau 

Cum să fii un creştin de nota 10

1. Testul ascultării 1 Sam. 15:22,23; 2 Cor. 10:5 
2. Testul adevărului Fapte 5:1 – 13; Ps.15:2; 51:6; Ef. 6:14  

3. Testul aşteptării Plângeri 3:26 
4. Testul uceniciei Matei 10:1-39

5. Testul unităţii Ioan 17:21-23; 1 Cor. 12:12-31
6. Testul umilinţei Iov 5:11; Prov. 29:23; Mica 6:8; Mat. 23:12; 1 Pet. 5:6

7. Testul iubirii 1 Ioan 4:7-21; Ioan 13:34,35
8. Testul iertării Matei 6:9-15; 18:15-35; Ef. 4:31, 32

9. Testul ispitirii Iacov 1:12; 1 Cor. 10:13
10. Testul slujirii Matei 6:24; Ioan 12:26; Matei 20:20-28

•	  Bârfa este ceea ce nimeni nu pretinde că 
iubeşte, dar place tuturor. 

  
•	  Bârfitorul este ca un pantof vechi căruia limba 

nu-i stă niciodată la locul ei. 
  
•	  Când trei femei discută, se numeşte 

conversație. După ce una dintre ele pleacă, se 
numeşte bârfă. 

  
•	  Conversația este de obicei un exercițiu al 

minții. Bârfa, un exercițiu al limbii. 
  
•	  Fiecare ar trebui să aibă două feluri de prieteni: 

unii cărora să le vorbească, şi unii pe care să-i 
vorbească. 

  
•	  Un bârfitor către altul: “Nu vreau să te plictisesc 

cu detalii. De fapt, ți-am spus mai mult decât 
am auzit”. 

  
•	  Bârfa este ca noroiul pe un perete proaspăt vop-

sit. Poate că nu se lipeşte, dar lasă urme. 
  
•	  Este o idee excelentă să crezi numai jumătate 

din ceea ce crezi. Problema este care jumătate. 
  
•	  Este nevoie întodeauna de o persoană de mâna 

a doua, să transmită o bârfă de mâna intâi. 
  
•	  Fiecăruia îi place să audă adevărul. În special 

despre alții. 
  
•	  Nu oamenii care spun tot ceea ce ştiu produc 

cele mai mute necazuri din lume, ci cei care 
spun mai mult decît ştiu. 

Gânduri despre bârfă
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 Comisia SUA Libertăţii 
Religioase Internaţionale (US-
CIRF), o agenţie guvernamentală 
independentă, a condamnat noul 
val de atacuri împotriva creşti-
nilor din Nigeria. Preşedintele 
organizaţiei, Leonard Leo, şi-a 
exprimat îngrijorarea, deoarece 
creşterea violenţei ar putea duce 
la eradicarea creştinismului din 
Orientul Mijlociu şi Africa subsa-
hariană.
 Creştinii din Nigeria au 
fost ţinta în valul de atentate din 
weekend, care a ucis cel puţin 
29 de persoane în patru atacuri 
separate, într-un timp scurt: de 

vineri seara până sâmbătă dimi-
neaţa. Joi, 6 oameni au fost ucişi, 
iar cel puţin 8 au fost răniţi după 
ce un om înarmat a intrat într-o 
biserică, în timpul ceremoniei, şi 
a deschis focul asupra congregaţi-
ei.  Atacurile au avut loc în partea 
predominant musulmană din 
nord-estul ţării.
 Atacurile marchează îm-
plinirea unui avertisment, făcut 
în urmă cu câteva zile de către 
un reprezentant al grupării Boko 
Haram, prin care se cerea ca toţi 
creştinii şi sudicii să părăseas-
că regiunea nordică a Nigeriei 
imediat, altfel se vor confrunta cu 

atacuri.
 „USCIRF condamnă cu 
tărie atacurile împotriva creştini-
lor şi sudicilor din nordul Nige-
riei, conform relatărilor făcute de 
către membrii sectei Boko Ha-
ram”, a afirmat Leo într-o declara-
ţie sâmbătă. „Forţele de securitate 
ale Nigeriei trebuie să acţioneze 
în mod decisiv, dar şi responsabil, 
pentru a stabili calmul.”
 Organizaţia a determinat 
că cei pe care Boko Haram îi are 
ca ţintă sunt oamenii igbo, care 
sunt creştini şi provin din regiu-
nea sudică a Nigeriei.
www.stiricrestine.ro

USCIRF: “SUA ar trebui să preseze Guvernul nigerian pentru 
a combate violenţa”
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CONCURS BIBLIC
1. Câte generații de oameni au fost de la nașterea lui Avraam până la nașterea lui Hristos?

2. Cum s-au numit fiii Țeruiei?

3. Cine a compus cântarea arcului?

4. Cine a fost omorât în valea Acor?

5. Cine a fost omorât între Templu și altar?

6. Cine și-a întrebat socrul:”Când am să muncesc și pentru casa mea?”

7. Cine a visat 7 vaci care pășteau prin mlaștini?

8. Cine a fost comparat de Domnul Isus cu o trestie clatinată de vânt?

9. Cum se numeau cetățile în care se aflau hambarele lui Faraon?

10. Al cui trup a fost atârnat pe zidurile Bet-Șanului?


