CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

Decembrie 2016 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 3

Decembrie 2016

RECENZIE CARTE

Când istoria te scoate la tablă

R

eflexul de a privi în urmă
este o constantă în viața
omului. Nu putem înainta
necontenit, preocupați doar de ceea ce
facem și ceea ce plănuim. Fără acest
recurs la tradiție, la ceea ce s-a întâmplat cândva sau la ceea ce a determinat
lucrurile prezente, este imposibil să
mergem cu adevărat înainte. Faptele
trecutului devin adevărate lecții în școala
vieții, iar amintirile ne slujesc drept
călăuze. Înțelepciune înseamnă, printre
altele, o justă evaluare a ceea ce a fost
în lumina a ceea ce este, o continuă și
fecundă retrospectivă.
De această părere este și Ciprian
Bălăban, profesor de istorie la Institutul Teologic Penticostal din București.
Publicând Istoria Bisericii Penticostale din România (1922-1989):
instituție și harisme (Scriptum,
Oradea & Risoprint, Cluj-Napoca, 2016),
autorul ne descrie viața unei confesiuni,
așa cum ai descrie viața unui om.
Există o perioadă de debut (oficial, în
1922), urmată de o acomodare socio-re-

ligioasă și, în cele din urmă, o perioadă
de expansiune din punct de vedere
numeric. Asistăm, în același timp, la o
dezvoltare a doctrinei specifice, o alternativă pneumatologică ce se alătură baptismului deja existent în țara noastră.
Parcurgând etapă după etapă, așa cum
se întâmplă și individului, penticostalismul s-a călit în încercările perioadei
comuniste, o epocă mai degrabă de
supraviețuire și selecție din punct de
vedere moral. Cercetarea de față se
încheie odată cu Revoluția din decembrie 1989, nu înainte de a ni se oferi
câteva detalii de ordin doctrinar ce au
frământat Biserica Penticostală de-a
lungul deceniilor.
Privită în ansamblul ei, această carte
este o arheologie istoriografică. Autorul străpunge straturile tot mai tari ale
istoriei, dar o face cu știință și sensibilitate. Bunăoară, problema delicată a
începutului mișcării penticostale este
abordată cu multă eleganță. Se vorbește
pe bună dreptate de un penticostalism
pre-bradian (dinainte de Gheorghe
Bradin), iar dovezile – atâtea câte sunt
– merită consemnate. Un
alt detaliu delicat este relația
(cel puțin până în 1945) pe
care noua mișcare a întreținut-o cu cea baptistă. La
început marcată de tensiuni
și animozități, această relație
s-a dovedit între 1938-1945
amiabilă, ba chiar bazată pe
un interes comun. Este interesant să observi cum, dintr-o nevoie firească de legitimitate, penticostalismul a
încercat să se alipească de o
confesiune evanghelică deja
existentă. Lucrurile au fost
însă „rezolvate” de presiunea regimului antonescian,
când întregul neoprotestantism românesc a fost încercat.
Urmează apoi neagra pagină a comunismului, unde
autorul dă dovadă de un
echilibru impecabil. Nu se
lasă ispitit nici de extrema
demonizării, nici de cea a
idealizării. Înțelege, în baza
surselor, că vremurile au fost
grele, dar mai înțelege că în

A venit la ai Săi...
vremuri de acest fel adevăratele caractere strălucesc și mai puternic. Însă analiza nu se încheie aici, deoarece autorul
sondează inclusiv doctrina despre Duhul
Sfânt, așa cum era promovată prin predici și articole. Tumultoasa istorie scoate
la iveală polemici de ordin teologic ce
n-ar trebui ignorate. Buletinul Cultului
Penticostal – revenit din ianuarie 1990
la titulatura Cuvântul Adevărului – este
un martor excelent în această problematică. Președinții și cei din comitetele
executive au scris aici, de-a lungul
anilor, arătând ce cred cu adevărat
penticostalii. Se configurează un întreg
program doctrinar, care începe de la
botezul cu/în Duhul Sfânt și se întregește
prin confirmarea și manifestarea perpetuă a darurilor spirituale.
Fără a fi o mișcare monolitică sub
aspect doctrinar și practic, penticostalismul românesc ne este prezentat
într-o manieră suplă și competentă.
Capacitatea autorului de a nu se pierde
în detalii ce îngreunează înțelegerea
este de apreciat. Fiind o lucrare de sinteză, ea ne oferă mai degrabă reperele
și ni le așază în ordinea lor cronologică.
Cum spuneam, subtilitățile doctrinare
dau mai multă savoare faptului istoric.
Documentele anexate la sfârșitul cărții
oferă, și ele, un plus de coerență și argumentare. În cazul în care acesta e doar
primul volum, atunci îl putem aștepta
cu speranță și pe următorul: cel dedicat
penticostalismului din perioada democratică. Istoria este un profesor exigent,
dar indispensabil!

GHIȚĂ MOCAN

„Aduceţi-vă aminte de mai marii
voştri, care v-au vestit Cuvântul
lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare
de seamă la sfârşitul felului lor de
vieţuire şi urmaţi-le credinţa!”
(Evrei 13.7)

V

enirea lui Mesia și eliberarea națiunii de sub opresiunea vrăjmașilor
era așteptarea oricărui iudeu care
trăia în vremea în care Mântuitorul Isus S-a
întrupat prin fecioara Maria. Însă – deși prorocul Isaia le vestise din partea Domnului
aceste lucruri cu 700 de ani mai înainte ca
ele să se întâmple („De aceea, Domnul însuși
vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne
însărcinată, va naște un Fiu și-I va pune numele Emanuel” - Isaia 7.14) –, atunci când ele
s-au împlinit, iudeii nu l-au primit cu brațele
și inimile deschise pe Fiul lui Dumnezeu. Apostolul și evanghelistul Ioan atestă acest adevăr
în evanghelia sa: „A venit la ai Săi, și ai Săi nu
L-au primit” (Ioan 1.11).
Însă misiunea pentru care S-a întrupat
Emanuel - Mesia era mult mai complexă decât
mântuirea poporului ales, ea cuprinzând salvarea oamenilor de orice neam, rasă sau sex care
vor fi trăit de-a lungul veacurilor până la revenirea în slavă a Mântuitorului. Singura condiție a fost și este acceptarea, prin credință, a
lui Isus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, singurul
prin care se poate ajunge la Tatăl și prin sângele
Căruia se poate obține iertarea păcatelor!
Dar de ce au respins evreii mântuirea
oferită în dar de Dumnezeu? Este important
să aflăm (sau să ne aducem aminte, dacă am
uitat) pentru că vom constata că și azi aceleași
motive stau la baza respingerii lui Isus și, implicit, a salvării pe care numai El o poate oferi.
În primul rând, neînțelegerea harului
lui Dumnezeu și a planului Său de mântuire. În timp ce Dumnezeu avea în vedere
salvarea sufletetelor de sub stăpânirea diavolului și oferirea vieții veșnice în Hristos
Isus, evreii (ca și mulți dintre contemporanii noștri, astăzi) așteptau o salvare fizică
de sub stăpânirea vrăjmașilor umani (Imperiul roman, la acea dată) și înființarea unei
împărății pământești pe care ei, poporul ales
al lui Dumnezeu să o controleze și să o conducă alături de Mesia, îngenunchind celelalte împărății pământești. Și azi sunt oameni
care cred și propovăduiesc un Isus care dă
doar binecuvântări – materiale și spirituale,
sănătate și prosperitate –, orice altă stare
însemnând lepădarea de către Dumnezeu
sau o relație deficitară cu El. Însă Isus i-a
avertizat pe ucenici că în lume vor avea
parte de necazuri și suferințe (Ioan 16.33).
Un alt motiv pentru care Isus a fost respins
de ai Săi a fost cerința de a-L iubi pe Dumnezeu și de a trăi după voia Lui. Viața sfântă,
trăită cu evlavie nu era pe lista aspirațiilor lor,
pentru că ea implica înfrânare, suferință, al-

truism și dragoste pentru aproapele – indiferent cine ar fi fost acesta –, pentru a fi martori
și propovăduitori ai Celui care i-a ales.
Și astăzi este valabil acest motiv, de aceea
atâtea religii și chiar denominații creștine
oferă posibilitatea unui trai după pofta fiecăruia, nemaiținând cont de voia lui Dumnezeu
sau de standardele morale cerute de El: „Voi
să-Mi fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare
ca să fiți ai Mei” (Leviticul 20.26). Trist și de
neînțeles este faptul că mulți așa ziși „creștini”
își motivează cu dragostea lui Dumnezeu
felul păcătos de trai, neținând cont de faptul
că Dumnezeu este bun, dar în același timp
El este și sfânt și drept și nu se va lăsa batjocorit: „Nu vă înșelați: «Dumnezeu nu Se lasă
să fie batjocorit.» Ce seamănă omul, aceea
va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera
din Duhul viața veșnică” (Gal. 6.7-8).
Însă, prin harul lui Dumnezeu, au fost întotdeauna și oameni care au ales să-L primească
pe Isus, căpătând calitatea de copii ai lui Dumnezeu. Printre ei suntem și noi, și fiecare zi pe
care o trăim este o oportunitate de a împlini
„...voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită” (Rom. 12.2). Copiii lui Dumnezeu
trebuie să folosească orice ocazie pentru a îndrepta privirile celor din jur spre Isus, Salvatorul, căci au primit misiunea de a-L reprezenta
în mijlocul poporului în care au fost așezați. Iacov
scrie în epistola sa că „...cine știe să facă bine și
nu face, săvârșește un păcat!” (Iacov 4.17).
Să nu stăm, deci, nepăsători față de mulțimea
de oameni care aleargă zilnic pe lângă noi
spre pierzare veșnică, ci, printr-o purtare vrednică de pocăință, să dăm dovadă că am fost
răstigniți împreună cu Hristos, și trăim…
dar nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi.
Și viața, pe care o trăim acum în trup, o trăim
în credința în Fiul lui Dumnezeu care ne-a
iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru noi (Galateni 2.20).
Să folosim sărbătoarea Nașterii Domnului
pentru a vesti tuturor harul lui Dumnezeu
arătat în Isus Hristos, care S-a golit de slava
cerească pentru a lua un trup omenesc, născându-Se ca un prunc umil, într-o iesle! Dar
să le amintim și că astăzi nu mai este un prunc,
ci este înălțat în slavă, la dreapta Tatălui, așteptând împlinirea vremii pentru a-i răpi la
cer pe cei care L-au primit și pentru a-i pedepsi
pentru veșnicie pe cei care L-au respins!
Tuturor celor ce L-au primit, vă dorim
Sărbători cu har și bucurii sfinte!
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DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

„A venit la ai Săi, şi ai
Săi nu L-au primit.
Dar tuturor celor ce
L-au primit, adică
celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii
ai lui Dumnezeu;
născuţi nu din sânge,
nici din voia firii lor,
nici din voia vreunui
om, ci din Dumnezeu.
Şi Cuvântul S-a făcut
trup şi a locuit printre
noi, plin de har şi de
adevăr. Şi noi am
privit slava Lui, o
slavă întocmai ca
slava Singurului
născut din Tatăl.”
(Ioan 1.11-14)

