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NAȘTEREA DOMNULUI ISUS

Întruparea Mântuitorului – o mare bucurie
ntr-o vreme marcată de crize și provocări
care se succed cu repeziciune, amplificate de obicei de știrile diseminate prin
mass-media, ne vedem adeseori în așteptarea
unor vești mai bune care să ne facă să privim
mai liniștiți viitorul. Preocuparea pentru o perspectivă realistă, biblică, asupra viitorului acestei
lumi ne va conduce mereu la Dumnezeu și la
soluțiile Sale. El ne-a oferit și cea mai importantă și mângâietoare știre din toate timpurile
transmisă de îngerul Său unor păstori pe câmpiile Betleemului: „...vă aduc o veste bună care
va fi o mare bucurie pentru tot poporul: astăzi,
în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul.” (Luca 2: 10-11).
De ce nașterea Domnului Isus Hristos urma
să fie o mare bucurie pentru oameni?
Deoarece în Fiul întrupat al Tatălui Ceresc,
Dumnezeua dăruitumanității Mântuitorul perfect.
Deși părtaș cu Tatăl la divinitate și participant
împreună cu Tatăl la actul creației, El este și
„Unul de-al nostru” prin faptul că a devenit părtaș naturii umane, creaturii, așa că nu Îi este rușine să ne numească frați (Evrei 2:11-12). Unicitatea (monogenēs) lui Isus Hristos în calitatea
Sa de Fiu al lui Dumnezeu este evidențiată prin
calități și roluri pe care nicio ființă umană sau
angelică nu le poate însuma. Astfel, potrivit începutului evangheliei ioanine, Cel ce S-a născut
prin fecioara Maria este Cuvântul dumnezeiesc
(Logosul), Care era de la început cu Dumnezeu.
El este Dumnezeu, este Agentul prin Care Tatăl
a creat toate lucrurile, este Sursa vieții și Lumina
adevărată (Ioan 1:1-10). Cel Care a fost portretizat
prin aceste calificative S-a întrupat (lit. a devenit
carne) venind să trăiască și să locuiască între
oameni și împreună cu oamenii, așa încât Gloria
Sa a devenit vizibilă în plinătatea harului și
adevărului revelate în Persoana și lucrarea Sa:
„Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi
plin de har și de adevăr, iar noi am privit slava
Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl”
(Ioan 1:14). El este singurul și unicul Fiu de
la/din Tatăl fiind la sânul Tatălui, adică aproape
de inima Tatălui, o expresie care denotă o comuniune foarte intimă, cea mai intimă (Ioan
1:18). Această intimitate cu Tatăl este unică
din moment ce în situația în care nimeni nu L-a
văzut vreodată pe Dumnezeu, Fiul L-a putut
revela, prin El Însuși, umanității. Așadar, întruparea Fiului lui Dumnezeu, nașterea Sa din
fecioara Maria, este cea mai directă manifestare a prezenței lui Dumnezeu între oameni, asumarea naturii umane din partea Fiului făcând
ca Persoana Lui să devină locusul prezenței și
gloriei divine în mijlocul oamenilor.
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„«Nu vă temeți: căci vă aduc
o veste bună, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul:
astăzi, în cetatea lui David,
vi S-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul.
Iată semnul, după care-L veți
cunoaște: veți găsi un Prunc
înfășat în scutece și culcat
într-oiesle.» Și deodată, împreună cuîngerul, s-a unito mulțime de oaste cerească, lăudând
pe Dumnezeu și zicând: «Slavă lui Dumnezeu în locurile
preaînalte și pace pe pământ
între oamenii plăcuți Lui.”
(Luca 2.10-14)

Și concepția paulină urmează aceeași perspectivă când se afirmă că în Omul Isus „locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii”
(Coloseni 2:9), o expresie ce reformulează admirabil semnificația ebraicului Immanuel - cu
noi e Dumnezeu.
Vorbind despre harul nemăsurat care li se
acordă oamenilor în Persoana Sa, Domnul Isus
a declarat în dialogul Său cu Natanael că de acum
încolo există posibilitatea ca oamenii să vadă
„cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu înălțându-se și coborându-se peste Fiul Omului”
(Ioan 1:51). Este greu de stabilit cu certitudine
ce anume a dorit să transmită Hristos ucenicilor prin aceste cuvinte. Mulți comentatori (de
ex. Calvin, Brown, Kruse, Blum) sunt de acord
că pentru o înțelegere adecvată ar trebui considerată intenția unei corelări cu viziunea lui
Iacov de la Betel relatată în Geneza 28:12-19.
Plecând de la o astfel de legătură, dincolo
de orice detalii ale interpretării, imaginile corelate ale celor două texte sugerează că acum,
potrivit textului ioanin, „scara” dintre pământ și
cer sau calea de acces a oamenilor spre Dumnezeu este Însuși Hristos Isus, ca locus al comuniunii, revelației și gloriei lui Dumnezeu. „Isus,
în calitate de Fiul Omului, a devenit locusul
gloriei divine, punctul de contact dintre cer și
pământ” (Raymond E. Brown, The Gospel
According to John, Anchor Bible, Geoffrey
Chapman Publishers, NewYork, 1975, p. 91).
Mesajul și oferta divină a cerului deschis,
accesibil oamenilor, „veți vedea” este numai în
conexiune cu Persoana Fiului Omului peste
Care se manifestă gloria lui Dumnezeu simbolizată de imaginea îngerilor care se înalță și coboară. Potrivit lui Jean Calvin, printr-o astfel
de imagine „este avută în vedere o comunicare
reciprocă între Dumnezeu și oameni … oferită
în Hristos” (Jean Calvin, Ioan, trad. Ștefan
Gugura, Logos, Cluj-Napoca, 2011, p. 55),
deoarece îngerii urcă și coboară „pentru a fi
slujitorii bunătății lui Dumnezeu față de noi”
(Jean Calvin, Ioan, p. 55). Prin acest limbaj se
poate înțelege o prezicere a unui nou veac în
contextul Noului Legământ, la care ucenicii
începeau să fie martori, în timp ce pluralul,
veți vedea, ar putea avea o semnificație mult
mai largă incluzându-i pe toți creștinii (ucenicii erau grupul reprezentativ) în calitatea lor
de participanți la Noul Legământ. Altfel spus,
în noul veac eshatologic care a început deja,
creștinii aflați în comuniune cu Hristos vor
putea vedea manifestându-se gloria lui Dumnezeu care se revelează specific numai în sfera
personalității și activității lui Hristos.

cinoși. Spre deosebire de proorocii mincinoși aceștia pot fi deosebiți mult mai
greu. Cu învățături iscusite și forțând
unele texte biblice, ei atrag oameni de
partea lor, ducându-i pe o cale a rătăcirii.
Despre ei apostolul Pavel zice: „Oamenii
aceștia sunt niște apostoli mincinoși,
niște lucrători înșelători, care se prefac
în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de
mirare, căci chiar Satana se preface
într-un înger de lumină. Nu este mare
lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac
în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor
va fi după faptele lor”(2 Cor. 11.13-15).
Nu trebuie să îi căutăm mult pe
acești uzurpatori și distrugători pentru
că îi găsim și astăzi înfiltrați în unele așa
zise biserici.
Cu toate că există riscul să fim etichetați ca nespirituali sau ca slujitori care
nu acceptăm lucrările supranaturale sau
ca lideri care nu înțeleg vremea în care
trăiesc și dimensiunea noii revelații, nimeni nu ne poate absolvi de responsabilitățiile pe care le avem.
Apostolul Petru le spune prezbiterilor pe un ton imperativ să păzească
turma lui Dumnezeu care este sub paza

lor (1 Petru 5.2) În imperativul „să păziți”
Petru avea în vedere păzirea de învățături mincinoase, proorocii mincinoase,
practici omenești specifice unor grupări
(nu lua, nu gusta, nu atinge) iar astăzi,
cred că bătrânul pescar, prin descoperirea
ce a primit-o de la Învățătorul său ne-ar
atrage atenția și asupra aspectelor de
extremă stângă (aspecte lumești care
conduc la sciziuni și pierderea unității
în Biserică.)
9. Adeseori greșim pentru că
nu suntem destul de selectivi la
primirea membrilor în bisericile
noastre. Uneori, din dorința de a avea
un număr cât mai mare de membri, nici
măcar nu suntem interesați dacă cei care
se botează au avut o întâlnire reală cu
Domnul Isus Hristos și dacă sunt născuți
din nou. Pavel recunoaște că și în Corint
erau unii lumești și trăiau în felul celorlalți oameni, dar faptul acesta nu era de
dorit și îl întrista pe apostol. Cred că ar
trebui să învățăm de la Ioan Botezătorul
să le spunem celor ce vor să se boteze,
dar nu dovedesc că viața lor este schimbată: „Pui de năpârci, cine v-a învățat
să fugiți de mânia viitoare? Faceți, dar,

roade vrednice de pocăința voastră”
(Matei 3.7-8).
Oricât de bine am fixa o mână sau
un picior artificial unui om infirm, acele
mădulare nu vor simți niciodată ce simte
trupul, pentru că sunt doar atașate, nu încorporate. Oricât de bine ni se pare nouă
că unii se adaptează rânduielilor bisericești și încearcă să țină pasul, nu uitați,
ei sunt atașați. Ca să fie membre în trupul lui Hristos trebuie să fie născuți din
nou. Cu atașați nu se poate vorbi de unitate.
10. În Biserică nu se fac separatisme, toți suntem frați și surori,
împreună formăm Trupul Domnului Isus Hristos și El este Capul.
Trupul lui Hristos nu este dezmembrat,
ci, așa cum scrie Pavel, „Din El tot trupul,
bine închegat și strâns legat, prin ceea
ce dă fiecare încheietură, își primește
creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei
părți în măsura ei, și se zidește în
dragoste” (Efeseni 4.16).
Să nu uităm: voia lui Dumnezeu
este prezentată de apostolul Pavel:
„SĂ FIȚI UNIȚI ÎN CHIP DESĂVÂRȘIT!” (1 Corinteni 1:10)
Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin.

Sărbătoare la Bătești, TM

D

uminică, 21 august 2016, Biserica Penticostală „Eben-Ezer” din Bătești, Timiș, a
consacrat Domnului noua Casă de Rugăciune, această zi fiind una de mare sărbătoare, mulțumire, bucurie și împlinire.
Cu o istorie de peste 50 de ani, Biserica Penticostală
„Eben-Ezer” din Bătești a început de la doar câteva suflete care s-au adunat de-a lungul timpului din casă în
casă până în anul 1982, când creștinii penticostali au
zidit o biserică unde au funcționat până în prezent.
Datorită creșterii numerice, în anul 2009 s-a luat
hotărârea construirii altei Case de Rugăciune, mai mari,
lucru absolut necesar având în vedere condițiile de
funcționare.
Lucrarea de construcție a durat aproape șapte ani,
timp în care am văzut la lucru mâna bună a Domnului.
Am plecat pe acest drum al construirii prin credință,
care a fost onorată de Dumnezeu. Putem mărturisi și
proclama cu tărie că Dumnezeu este bun și că ascultă
rugăciunile. Pe această cale dorim să încurajăm și să
îmbărbătăm pe cei ce construiesc spre slava Domnului.
Fiți tari în Domnul!
Mulțumim lui Dumnezeu că a vegheat asupra comunității noastre și a binevoit să ne dea un viitor și o
nădejde. Suntem provocați de această mare lucrare
făcută de Dumnezeu pentru noi și suntem deciși să ne
păstrăm credința și să Îl mărturisim pe Domnul nostru
Isus în localitatea noastră și nu numai, cu nădejdea că
se vor mântui multe suflete.
Serviciul divin de consacrare a fost condus de pastorul bisericii, Nelu Șereu, iar cu această ocazie au slujit

Domnului și foștii
pastori ai bisericii
„Eben Ezer”, Petru
Brazovan și Valeriu
Mureșan
Printre invitații la eveniment s-au numărat proiectantul lăcașului de
cult, pastorii Ioan Filip – președintele Comunității Regionale Penticostale
Arad, Samoil Fedur, Gigi Munteanu și alți slujitori din zona Făgetului.
Predica de bază a fost rostită de fratele președinte Ioan Filip, iar rugăciunile de consacrare au fost înălțate de pastorii Petru Brazovan și Nelu
Șereu.
Suntem datori și se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul,
paza și călăuzirea oferite pe parcursul acestei lucrări de construcție –
și putem și noi să spunem ca omul lui Dumnezeu, Samuel: „Eben-Ezer
– piatră de ajutor – până aici Domnul ne-a ajutat”.
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