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3. Comoditatea și automulțumirea
Care era modul de gândire al Bisericii din Laodiceea? „Sunt bogat, m-am
îmbogățit și nu duc lipsă de nimic” (Apocalipsa 3:17). Starea de automulțumire
este o frână puternică în calea dezvoltării
spirituale, deoarece omoară dorința,
motivația, efortul de a fi mai sfânt, mai
rugativ, mai aproape de Dumnezeu.
În general, oamenii care fac din
materialism un scop în viață nu mai
au resurse pentru domeniul spiritual
și se mulțumesc cu puțin în acest domeniu. Lot este exemplul clasic în această
privință. Deoarece a avut ochi și inimă
numai pentru turmele și averile sale,
având drept scop să se extindă în câmpia fertilă a Iordanului, sufletul lui a
fost prins în strâmtoarea de fier a Sodomei, ajungând să fie chinuit în fiecare
zi din pricina a ceea ce vedea și auzea
acolo (2 Petru 2:8). Dacă te mulțumești
cu puțin în cele spirituale și nu mai investești, este clar că în final vei ajunge
la faliment. Mai grav, trăirea în belșug
material și într-o indiferență și comoditate spirituală, poate conduce la păcate
mari și poate atrage pedepse grele din

partea lui Dumnezeu (cf. Ezec. 16:49-50).
Fericit este omul sărac în duh,
flămând și însetat după neprihănire,
deoarece el va fi săturat cu bunătăți
spirituale și hăruit cu cel mai mare
dar pe care l-ar putea primi un muritor: Împărăția lui Dumnezeu!

rând, ei atentează la unitatea dintre
frați, creând dezbinări și iscând certuri
și vorbării fără rost (1 Timotei 6:4-5,
Iuda 19). Îndemnul repetat al apostolilor vis-a-vis de asemenea oameni rămâne valabil și pentru noi: „Feriți-vă
(îndepărtați-vă) de ei!”

4. Oamenii neevlavioși strecurați prin Biserici
Acești dușmani atacă spiritualitatea Bisericii din interior, prin erezii nimicitoare, traduse într-o trăire nesfântă,
neconformă cu voia lui Dumnezeu. Ei
deformează doctrina harului, spunând:
„Dacă harul lui Dumnezeu este atât de
mare și poate ierta atât de mult, de ce
să nu păcătuim mereu, ca să se înmulțească harul?” (Iuda 4). Apoi ei atacă
învățătura despre sfințire, trăind după
poftele lor, săvârșind cu nerușinare păcate ale trupului și târând și pe alții în
destrăbălările lor (2 Petru 2:2, 13-14).
De asemenea, ei nesocotesc învățătura
care ne îndeamnă să ne supunem stăpânirilor rânduite de Dumnezeu, batjocorind autoritățile și pe mai marii Bisericii (2 Petru 2:10-11). Oamenii aceștia
neagă divinitatea Domnului Isus și
autoritatea lui ca Stăpân peste viețile
credincioșilor (Iuda 4). Nu în ultimul

Concluzii:
Marele har pe care îl are o asemenea
Biserică aflată în pragul falimentului
spiritual, este că Domnul Isus o mai
iubeşte (Apocalipsa 3:19). Care sunt
recomandările Domnului Isus, Martorul credincios şi adevărat, Cel care are
ultimul cuvânt de spus pentru Biserica
Sa, ca ea să-şi păstreze spiritualitatea
în aceste vremuri ale sfârşitului?
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine
aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti;
şi haine albe ca să te îmbraci cu ele şi să
nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi
doctorie (alifie) pentru ochi, ca să-ţi ungi
ochii şi să vezi” (Apoc. 3:18).
Iată adevăratele valori care ne pot
îmbogăţi spiritual, ne pot oferi o ţinută
spirituală adecvată şi viziune duhovnicească pe termen lung! Domnul să ne
ajute să ne procurăm de la El tot ce avem
nevoie pentru a trăi o viaţă evlavioasă
şi plăcută Lui!
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sub protecția și călăuzirea Duhului Sfânt!
„Cuvântul Tău este o candela pentru picioarele mele
și o lumina pe cărarea mea.” (Psalmul 119:105)

Despre moarte, când îți suflă în ceafă...
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espre moarte trebuie să scrii cu
detașare. Departe de suflarea-i
rece care-ți dă fiori pe șira spinării
de-ți clănțăne tastatura. Doar așa reușești s-o
cosmetizezi metaforic, drapând-o cu ingenuitate. Poți să-i faci chiar un tablou frumos când
nu-i simți respirația. Și transmiți ce simți.
Adică nimic.
Săptămâna aceasta am avut un deces
într-o familie dragă. Au fost serile de priveghi
și-apoi ziua înmormântării. A fost jale și-au
fost lacrimi. Au fost mesaje de mângâiere, de
încurajare, menite să reducă aciditatea lacrimilor. Și temperatura lor. Am încercat să mă
scutur de imaginile înregistrate, să fug de suflarea morții, dar una îmi stăruia în minte cu
obstinație. Cea a lui Alexe, prieten și frate ,
văduv îndurerat, candidat la singurătate,
având copiii departe de el. Nu am reușit să
retușez imaginea, cum nu am putut nici să
diger nodurile dureroase din gât, pe care le
înghițeam cu mare efort.
Am evadat în lumea virtuală, unde,
printre titlurile știrilor, ochii mi s-au oprit
asupra unuia cu un accident soldat cu victime. În mod firesc, nu ne racordăm afectiv la
toate tragediile, pentru că viața ar deveni de
nesuportat. Doar când tragediile se petrec în
apropierea noastră, sau eroii lor ne sunt apropiați, simțim răsuflarea morții. Accidentul a
avut loc la Bănița, aproape de „ograda” noastră,
și asta m-a făcut mai atent. Am evaluat situația,
deși nu-mi doream să simt din nou cum îmi
suflă moartea-n ceafă. Doi tineri. Foarte tineri. 17 și 21 de ani. Ulterior am aflat că erau

de la Biserica Filadelfia, din Petroșani. Nu
îmi amintesc să-i fi cunoscut, dar e foarte
probabil ca pașii să ni se fi intersectat, să fi
stat chiar față-n față. N-am fost deloc
interesat de vinovăția cuiva în această
tragedie, ci numai de dimensiunea ei,
calculată în lacrimi părintești. Și strigătul
iese, inevitabil: De ce, Doamne?
Tăcere. Tragediile se consumă în liniște,
cu lacrimi înghețate de suflarea morții.
Am simțit-o din nou. Era prin preajmă.
Am căutat să mă reculeg, când suflarea ei a
venit iar. Intensă, gâfâită, rece. Cristi Țepeș.
Vestea neașteptatei sale morți a împânzit
internetul. Ce se întâmplă, Doamne? L-am
cunoscut pe Cristi într-o vară, la Valea Drăganului. O vară așteptată, pe care puteai să
crezi că el o aduce. Cu iarbă verde și cer senin.
Cu căldură și coacere. Era vară în privirea și
în glasul lui. Cristi Țepeș, omul cu care să-ți
umpli inima, păstrându-l printre amintirile
de mare preț.
E prea mult pentru mine, Doamne! Prea
rece, prea aproape, prea intensă suflarea morții
în ceafa mea!
Dar, ce fac? Mă plâng? Iartă-mă, Doamne,
și învață-mă să mă rog. Să mă rog pentru Alexe
și singurătatea văduviei lui. Să mă rog pentru
părinții lui Vlad și Cosmin. Să mă rog pentru
Lili Țepeș și cei șase copii rămași fără tată.
Să-i încredințez, prin rugăciune, în mâna Ta.
Cât despre suflarea morții, călește-mă,
Doamne! Întărește-mă pentru tragediile cu
care mă voi confrunta.
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Diacon SIMION FELIX
MARȚIAN,
Biserica Maranata, Vulcan

„Și, după cum
oamenilor le este
rânduit să moară o
singură dată, iar
după aceea vine
judecata, tot așa,
Hristos, după ce S-a
adus jertfă o singură
dată, ca să poarte
păcatele multora,
Se va arăta a doua
oară, nu în vederea
păcatului, ca să
aducă mântuirea
celor ce-L așteaptă.”
(Evrei 9.26-27)

vârste cuprinse între 9 ani și 3 luni – de
lucrătorii Barnevernet, serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia – caz care
se află în atenția și în rugăciunile noastre.
Deși a fost membru al Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” din București, trupul neînsuflețit a fost depus în Biserica
Baptistă „Bunavestire” din Iași, unde au
avut loc cele două servicii divine de prin seara zilei de sâmbătă, 12 decembrie a.c.,
veghi de luni, 14 decembrie și marți, 15
am primit vestea șocantă că fratele Cristi
decembrie 2015 și slujba de înmormânȚepeș, cunoscutul realizator evanghelic de tare, oficiată miercuri, 16 decembrie 2015.
emisiuni TV în cadrul redacției Viața Spirituală de
Cel care a fost glasul bisericilor evanla TVR a plecat acasă, la Domnul, în urma unui
ghelice într-un mediu majoritar ortodox
accident de mașină.
a știut să treacă peste barierele confesiAscultasem la Radio Vocea Evangheliei interviul onale, fiind un exemplu viu de dăruire,
despre vizita făcută familiei Ruth și Marius Bodnariu compasiune și mărturie creștină pentru
în Norvegia, unde Cristi se deplasase pentru a vedea mulște generații de tineri și slujitori.
care este situația și ce poate face ca să ajute la soluPlecarea neașteptată a fratelui Cristi a lăsat în urmă o văduvă, sora
ționarea dramei prin care trece această familie,
Lili și șase copii. Domnul Dumnezeu, apărătorul văduvelor și al orfanilor
după le-au fost luați abuziv cei cinci copii – cu
să-i mângâie și să le poarte de grijă!
D.P.

Cristi Țepeș
1958 - 2015
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