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„Noi deci, prin botezul în moartea
Lui, am fost îngropați împreună
cu El, pentru ca, după cum
Hristos a înviat din morți, prin
slava Tatălui, tot așa și noi să
trăim o viață nouă.” (Romani 6.4)

VIAȚĂ CREȘTINĂ

Rapsodia celor două căi
ncepând cu Adam, continuând cu
patriarhii, judecătorii și regii, Biblia
ne prezintă o pleiadă de tați. Ai impresia că Sfânta Scriptură este o carte pentru
bărbați care-și asumă legământul căsătoriei
și responsabilitatea educației. Și, de fapt, cam
așa este! Pe ei i-a rânduit Dumnezeu să-și
îndrume urmașii, să le croiască un drum pe
care aceștia să pășească nestingheriți. Din cele
mai vechi timpuri, tatăl a fost un „simbol al
procreării, al posesiei, al dominației, al valorii”
(J. Chevalier și A. Gheerbrant, Dicționar de
simboluri, vol. III, Artemis, București, 1995,
p. 335). În jurul lui se învârte întreaga miză a
vieții, pentru că lui i-a dat Dumnezeu autoritate. Deși predispus la abuz și alte derapaje,
el are totuși prerogativa conducerii și a discernământului. Paul Ricoeur leagă figura tatălui
de ideea de transcendență. „El este izvorul
oricărei instituții: întocmai ca stăpânul și cerul, el este o imagine a transcendenței ordonate, înțelepte și drepte” (Ibidem). Înțelegând
aceste lucruri, reflectând asupra lor, nu putem
să fim decât onorați de responsabilitatea ce ni
se așază pe umeri. Într-o lume a multor căi ce
par bune, tatăl va încerca să-și povățuiască
bine fiul. Rectitudinea drumului adevărat nu
trebuie niciodată confundată cu șerpuirea
drumului fals, așa cum nici cei care merg pe
unul sau pe altul nu trebuie amestecați. Pentru că șerpuiește, drumul greșit este înșelător
și conduce spre o destinație fatală. Pentru că
e drept și neted, drumul cel bun are coerență
și finalitate fericită.
Aceeași metaforă apare și în cântarea lui
Moise. Citim, bunăoară, că „El este stânca,
lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile
Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat”
(Deut. 32:4). Aceste căi sunt trainice pentru
că derivă din natura Lui imuabilă. Și ucenicul
lui Moise, Iosua, vorbind poporului în asfințitul vieții, le spune: „Aveți grijă numai să
păziți și să împliniți poruncile și legile pe care
vi le-a dat Moise, robul Domnului: să iubiți
pe Domnul, Dumnezeul vostru, să umblați
în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui, să
vă alipiți de El și să-I slujiți din toată inima
voastră și din tot sufletul vostru” (Iosua 22:5).
La senectute, David amintește și el de
aceste căi: „Domnul mi-a răsplătit după
nevinovăția mea, mi-a făcut după curăția
mâinilor mele; căci am păzit căile Domnului,
nu m-am făcut vinovat față de Dumnezeul
meu” (2 Sam. 22:21-22). Apoi, în aceeași cân-
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„Căile lui Dumnezeu
sunt desăvârșite,
cuvântul Domnului
este curățat;
El este un scut
pentru toți cei ce
caută adăpost în El.”
(2 Samuel 22.31)

tare, regele afirmă: „Căile lui Dumnezeu sunt
desăvârșite, Cuvântul Domnului este curățit;
El este un scut pentru toți cei ce caută adăpost
în El” (v. 31). Când Domnul i se arată în vis
lui Solomon, tema căilor sfinte se reia din nou.
„Și dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut David,
tatăl tău, îți voi lungi zilele” (1 Împ. 3:14).
Amănuntul mi se pare esențial: „cum a făcut
David, tatăl tău”. Cu alte cuvinte, parcă i-ar
spune: „Privește la modelul părintelui și culege din el învățăminte. Nu trebuie să te uiți
prea departe, nu trebuie să reinventezi căile
cele drepte. Ele deja există, sunt bătătorite
de înaintași, tu doar pășește cu îndrăzneală!”
Probabil a auzit rugăciunile sau cântecele tatălui și a înțeles că Dumnezeu pretinde sfințenie de la poporul Său.
Așa se face că în momentul cel mai strălucitor al domniei, când inaugurează Templul,
Solomon mijlocește: „Ascultă-i din ceruri,
din locul locuinței Tale; lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui, Tu, care cunoști
inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști inima
tuturor copiilor oamenilor” (1 Împ. 8:39).
În aceeași rugăciune citim: „să ne plece
inimile spre El, ca să umblăm în toate căile
Lui și să păzim poruncile Lui, legile și rânduielile Lui, pe care le-a poruncit părinților
noștri” (1 Împ. 8:58). Iată cum, cel puțin la
nivel de intenție, de acum regele Solomon
încearcă să se alinieze cerințelor lui Dumnezeu, promovând căile Sale printre neamuri.
Apoi, ca autor principal al cărții Proverbe,
Solomon „vorbește ca un părinte către fiul său.
El vrea să-l instruiască, adică să-i transmită
rodul experienței generațiilor trecute, dar și
să-i stimuleze capacitatea de reflecție, pentru
a deveni capabil să înțeleagă limbajul rațiunii, să descopere drumul în hățișul de căi ce
îi apar în față și să poată pătrunde maximele
enigmatice ale înțelepților” (A. Kuen, 66 în
una. O mică enciclopedie biblică, Casa Literaturii Creștine, București, 1997, p. 91).
Iată-l pe fiu preluând stilul cald și personal al tatălui, un Solomon plămădit din David
și care încearcă, la rândul lui, să aducă puțină
lumină în întuneric. „El se adresează, totodată,
oamenilor simpli, neexperimentați, celor
tineri, precum și tuturor celor ce au o minte
deschisă, oameni pricepuți care își pot îmbogăți cunoștințele punând la inimă sfaturile
sale” (Ibidem). Mereu la răscruce, tânărul
are nevoie de călăuzire permanentă, pentru
că întotdeauna calea determină destinația.
Continuare...

Botez noutestamental în Biserica „Emanuel”
din Bistrița, păstorita de fratele Ioan Lupșa,
oficiat în data de 29 mai a.c. de pastorii
Gheorghe Scurtu și Fetti Sever, împreună cu
prezbiterii Ioan Bob și Ioan Tomșa, prin care
16 persoane au încheiat legământ cu Domnul
Isus (foto stânga). Cuvântul Domnului a fost
predicat de pastorul Simion Bumbar, președintele Comunității Regionale a Maramureșului
și Sătmarului.

În data de 15 mai a.c., în Biserica
Penticostală din Lunca-Ilvei, județul
Bistrița-Năsăud, a avut loc un botez în
apă prin care 7 persoane și-au mărturisit
credința în Domnul Isus Hristos. Actul
de cult a fost oficiat de pastorii Iosif
Rauca și Ezechiel Bumbu. Pastorul
Vasile Bojor, invitat la eveniment, a
proclamat Evanghelia (foto sus).
Dublă sărbătoare în Biserica Penticostală
din Șanț, județul Bistrita-Năsăud, în a doua
zi de Paști (2 mai a.c.), cu ocazia botezului
noutestamental a 8 persoane, care au încheiat
legământ cu Domnul. În fotografie candidații,
pastorul Ignat Traian, prezbiterul Marius
Boca și comitetul bisericii (foto stânga).
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