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Centrul Creștin „Emanuel”
București a aniversat 25 de
ani de existență

Învață-ne să ne numărăm bine zilele

D

n data de 28 noiembrie 2015, Biserica Penticostală
Centrul Creștin „Emanuel” din București a
aniversat 25 de ani de existență. Cu acest prilej, în
zilele de 28, respectiv 29 noiembrie, au fost organizate
mai multe întâlniri: sâmbătă, între orele 10-12,
simpozionul pastoral „Pagini de istorie contemporană
evanghelică în București”, având ca invitați personalități de
marcă ale spațiului evanghelic bucureștean, iar de la ora
18, un concert aniversar de laudă și închinare cu ocazia
căruia s-a înregistrat primul album „live” al Bisericii;

Î

duminică, între orele 10-12, a avut loc serviciu divin aniversar
și un botez în apă, iar între orele 18-20, serviciu divin
special, cu participarea corului cameral al Liceului
Teologic Penticostal „Emanuel”.
Pastorii Rick Cunningham, Ioan Bochian și Ciprian
Gheorghe-Luca au fost mesagerii Evangheliei în serviciile
divine publice care s-au bucurat de o numeroasă
participare.
Domnul să fie lăudat pentru toate! Amin!
CIPRIAN GHEORGHE-LUCA

Ordinări la Biserica
Penticostală „Emanuel”
din Bistrița

S

ărbătoare binecuvântata în data
de 15 noiembrie a.c. la Biserica
Penticostală „Emanuel” din
Bistrița, păstorită de fratele Nelu Lupșa,
prilejuită de ordinarea în slujba de diacon
a fraților Beniamin Boboș, Timotei Gal,
Toma Nagy, Vasile Naroș și Leon Ureche
și în slujba de prezbiter a fraților Ioan
Bob, Ovidiu Chiciudean, Ionel Chiperi,
Beniamin Murza și Ioan Tomșa.
Slujba a fost coordonată de fratele
Viorel Deac, președintele Comunității
Regionale Penticostale Cluj, iar predica
de bază a fost rostită de pastorul Romu
Mocan, secretar general al Cultului Creștin
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu
Apostolică din România.

acă aș sugera ideea că nu știți să
numărați, sunt sigur că toți v-ați
simți jigniți. Și, totuși, acest cuvânt
din Scriptură, rostit de către Moise, sugerează
că trebuie să învățăm să numărăm. Problema
care se pune aici nu este despre faptul că noi
nu am ști să numărăm. Știm, dar nu știm să
numărăm bine, adică nu ținem cont de anumite
criterii prin care ne evaluăm timpul.
Și dacă este vorba să evaluăm timpul, tendința noastră este de a fi pozitivi, de a privi
înainte, dar trebuie să avem în vedere un lucru.
Acest timp nu ne aparține încă. Așa că numărarea va trebui să o facem privind timpul pe
care deja l-am parcurs, cel care a trecut.
De fapt, dacă citim versetele anterioare din
Psalmul 90, ideea de bază care se transmite
este cea a unui trecut plin de greșeli, falimente
și înfrângeri, trecut cu care omul lui Dumnezeu
se identifică: „Tu pui înaintea Ta nelegiuirile
noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele
noastre cele ascunse” (Psalmul 90:8).
De asemenea, Moise ia în calcul și reacția
lui Dumnezeu față de un astfel de comportament, precum și indiferența și nepăsarea oamenilor: „Dar cine ia seama la tăria mâniei
Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se
teamă de Tine?” (Psalmi 90:11).
A ne număra bine zilele înseamnă a privi
în urmă, să vedem ce am lăsat, să ne vedem
greșelile, păcatul și falimentele. Numai așa
vom putea să știm unde ne aflăm, cine suntem
de fapt și care este calitatea relației noastre cu
Dumnezeu. Dar dacă privim în urmă și ne dăm
seama că suntem vinovați, ar trebui să vedem
și de ce am greșit și care sunt cauzele. Greșelile intervin din mai multe motive și aș vrea
să amintesc câteva:
q Greșim de multe ori din cauza lipsei de
informație. Cu alte cuvinte, nu știm ce ar trebui să facem, pentru că nu avem interesul să
cunoaștem voia lui Dumnezeu. Etica Scripturii
este foarte bine conturată, deci nu vom putea
invoca scuze, iar Dumnezeu nu face concesii
la acest capitol. Lipsa de informație este o problemă importantă astăzi, la fel cum era pe vremea Domnului Isus, de aceea face El această
remarcă: „Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22:29).
q Greșim, de asemenea, atunci când suntem sub impulsul mâniei. În acele momente,
omul mânios nu mai are capacitatea de a judeca rațional, ci se lasă condus de pasiune, iar
greșelile vor fi inevitabile: „Cine este iute la
mânie face prostii...” (Proverbe 14:17).
Tocmai pentru acest lucru ni se reco-

mandă să fim înceți la mânie, adică să lăsăm
loc și pentru rațiune, ca să putem evita greșelile.
q Greșelile intervin și atunci când omul se
lasă dominat de sentimente pasionale intense,
când se lasă copleșit de dorințe și pofte. Diavolul este cel care aruncă momeala, iar ce urmează de aici se numește ispită: „Ci fiecare este
ispitit, când este atras de pofta lui însuși și
momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere
păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce
moartea” (Iacov 1:14-15).
q Greșim de asemenea, și atunci când nu
facem nimic, când ne lăsăm dominați de indiferență și de nepăsare. Exemplu este David,
care nu se duce la război, apoi doarme până
după amiază (2 Samuel 12:1-27), pregătind
astfel terenul pentru diavolul. Când iese apoi
la plimbare pe terasa casei, prima imagine
care îi iese în față este cea a unei femei care
făcea baie. Știm cu toții ce a urmat. Dar toate
relele care au decurs de aici ar fi putut fi evitate
dacă David era, fie la război cu ostașii lui, fie
ocupat cu treburile împărăției. Când nu vrem
să ne implicăm în activități spirituale sau sociale, vom avea timp pentru bârfe și pentru a
privi în vitrinele diavolului.
De multe ori mi-au venit în minte câteva
versuri ale poetului Petru Dugulescu care au
ca subiect tocmai timpul pe care nu l-am folosit cum trebuia:
Aș vrea să fiu ce azi n-am fost/ În ziua
mea pierdută/ Înțelegând al vieții rost/ Aș
vrea să fiu străjer în post/ Și chiar plătind
al jertfei cost/ Eu să rămân în luptă.
Timpul pierdut, folosit în mod egoist sau
folosit pentru a ne satisface plăcerile, ne va
condamna în ziua judecății. Timpul care a trecut, marcat de greșeli și înfrângeri, nu mai
poate fi adus în prezent, pentru a corecta ceva
sau pentru a-l folosi într-un alt mod. A trecut
și a lăsat urme ce nu se pot șterge. Putem, însă,
să privim în urmă, să ne evaluăm comportamentul, să vedem unde am ajuns și să învățăm
din toate acestea. Învățând din greșeli, vom
putea ca altădată să le evităm și, în același timp,
vom putea să-i sfătuim și pe alții.
Aceasta înseamnă să ne numărăm bine
zilele.
Aș vrea ca anul 2016 să fie un an al succeselor pe plan familial, social, profesional și,
mai ales, spiritual. Privind azi în urmă, numărându-ne bine zilele, să facem din anul care
urmează un an al biruințelor, un an al devoțiunii personale, un an al edificării și al mărturiei.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
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Pastor BENI DRĂDICI,
Biserica „Eben-Ezer”,
Castellon de la Plana, Spania

„Învață-ne să ne
numărăm bine
zilele, ca să
căpătăm o inimă
înțeleaptă!”
(Psalmul 90.12)

