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Drumul spre Gaza

V

Pastor GHIȚĂ RIȚIȘAN
Președintele APME

„Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și
i-a zis: „Scoală-te și
du-te spre miazăzi, pe
drumul care coboară
spre Ierusalim la Gaza
și care este pustiu.
Filip s-a sculat și a
plecat.” (Fapte 8:26-27)

ersetele din Faptele apostolilor,
în care Luca prezintă întâlnirea
dintre Filip și famenul etiopian,
sunt folosite de obicei ca bază pentru mesajele
de evanghelizare sau de la botezurile în apă.
Evident, ambele abordări sunt biblice și se
circumscriu unei hermeneutici corecte. Dar,
dincolo de convertirea și botezul famenului,
în narațiune mai este relevat încă un adevăr,
uneori prea ușor trecut cu vederea, și anume,
modul tainic și surprinzător în care Dumnezeu se implică în misiune.
Folosit de Duhul Sfânt, Filip devine catalizatorul și artizanul unei mari campanii de
evanghelizare în Samaria, în urma căreia
foarte mulți oameni se întorc la Domnul.
Vestea despre trezirea spirituală se răspândește până la Ierusalim și biserica decide să îi
trimită acolo pe Petru și Ioan pentru a evalua
acest fenomen surprinzător. Și totuși, în mijlocul acestei lucrări extraordinare de întoarcere
în masă a oamenilor la Dumnezeu, poate cea
mai amplă de după Cincizecime, în mod uimitor și neașteptat, un înger al Domnului îi
poruncește lui Filip, omul cheie al mișcării,
să plece în altă parte, pe un drum pustiu care
coboară de la Ierusalim spre Gaza.
Pentru noi, creștinii de azi, modelați în spiritul pragmatismului american, unde succesul
este atât de important, această relocare a evanghelistului Filip pare absolut irațională și absurdă. Cum să lași o mare lucrare, într-un
mare oraș, unde mulțimi de oameni se întorc
la Domnul, unde sunt prezenți cei mai proeminenți lideri ai bisericii din Ierusalim, ca să
te duci pe un drum pustiu?
Se pare însă că Dumnezeu este interesat nu
doar de cantitate, ci și de calitate, nu doar de
mulțimi, ci și de indivizi, nu doar de locuri
sigure și confortabile, ci și de locuri dezolante
și primejdioase. Filip a fost trimis dintr-un
mare oraș precum Samaria, din mijlocul unei
mari mișcări de trezire spirituală într-un loc
pustiu, pe drumul spre Gaza...
Când scriu acest articol mă gândesc la
Afganistan, țară pe care am vizitat-o în urmă
cu câțiva ani împreună cu un grup de frați din
România și Moldova. De mai bine de 3o de
ani aici este război. Probabil că este țara în
care se desfășoară cel mai prelungit război
din epoca modernă. Retina mea încă mai reține imagini tulburătoare din orașul Kabul.
Ruine rămase în urma bombardamentelor,
mașini murdare și căruțe care se mișcă haotic

pe drumurile pline de gropi și de noroi, bărbați slabi și triști, femei complet camuflate
sub burqa albastră, cerșetori amestecându-se
în trafic, pământiul dominant al peisajului
din jur, scheletul cenușiu al copacilor, lipsa
florilor, apăsarea întunericului spiritual –
toate acestea îmi creau atunci impresia că sunt
în mijlocul unui scenariu de film post-apocaliptic. Mi s-a povestit în acele zile o legendă
afgană care spune că atunci când Dumnezeu
l-a aruncat pe Satan din cer, l-a aruncat în
Kabul. Și peisajul dezolant de acolo aproape
că face credibilă legenda.
Amintindu-mi de Kabul realizez că poate
mai mult ca oricând, misiologic vorbind,
drumul spre Gaza e iarăși pustiu. E pustiu
pentru că drumul spre Gaza poate însemna
slujire în Afganistan. Poate însemna slujire
în Irak, în Somalia, în Siria sau în Sudan. Poate
însemna slujire printre cele mai marginalizate
grupuri etnice din India sau Pakistan...
Drumul spre Gaza este acea lucrare
misionară care cere multe sacrificii, multă
lepădare de sine și, mai ales, foarte multă
smerenie și discreție. Nu se face în lumina
reflectoarelor și nici în fața camerelor de luat
vederi. Călătorind pe celelalte drumuri îți poți
face cunoscută prezența în orice moment și
îți poți trâmbița succesul în toată lumea pe
blogul personal. Prietenii îți pot vedea pe
Facebook toate realizările. Cunoscuții pot fi
la curent până și cu meniul pe care l-ai avut
la micul dejun. Dar dacă pornești pe drumul
spre Gaza toate acestea și multe altele îți sunt
interzise. Aici lucrarea se face departe de ochiul
celor curioși și departe de cei mai apropiați
membri ai familiei care, de cele mai multe ori,
nu înțeleg de ce trebuie mers pe acest drum
pustiu. Drumul spre Gaza înseamnă topire
în anonimat și golire de orice urmă de slavă
personală pentru ca să fie înălțat pretutindeni
singurul care merită gloria și face posibilă
mântuirea, Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său,
Isus Hristos.
În aceste timpuri, când tot mai puțini
credincioși sunt gata să lase în urmă confortul
unui cămin sigur și curat pentru a duce Evanghelia în locuri primejdioase, când tot mai
mulți sunt preocupați de propriul lor succes
și nu de Împărăția cerurilor, mai există nebuni
pentru Hristos. Mă bucur că printre ei sunt și
români. Pot fi întâlniți în peste douăzeci de
țări: în Turcia, în Bangladesh, în Afganistan,
în India sau în alte locuri, „alergând” să ajungă
Continuare...

Ar trebui ca imaginea aceasta să ne rămână bine întipărită în
minte. O imagine în care este doar Isus Hristos în car și triumful
întreg este al Lui; toată slava, gloria, biruința, puterea, împărăția
și cinstea sunt ale Lui. A noastră este doar ascultarea, robia, supunerea, smerenia. Dorești în anul acesta să fii un rob al lui
Hristos? Dorești să răspândești acest adevăr ca pe o mireasmă a
cunoștinței Sale? Nu știu când se va termina istoria omenirii, dar
va veni o zi când Isus va intra împreună cu toată Biserica în slava
cerească, pe poarta cerului. Și acolo va fi triumful în care slava
împăraților va fi adusă ca mărturie.
Acest verset (2 Cor. 2:14) trebuie memorat bine și nu mai
trebuie răstălmăcit. Dumnezeu ne poartă cu carul lui de biruință
în Hristos și nu în carul acesta. Carul nu-i al nostru, ci este al Lui.
Dumnezeu ne poartă pe noi, nu noi îl purtăm pe El. Acesta este
un car triumfal, nu-i un car de luptă pe care să-l folosesc în problemele personale. Și apoi, carul acesta duce ori la moarte, ori la
viață. Va veni o zi când orice ochi Îl va vedea, când orice genunchi
se va pleca înaintea Lui, când orice limbă va mărturisi că doar
Isus Hristos este Domnul și doar Lui i se cuvine triumful,
onoarea, slava și gloria.

Roade binecuvântate pentru
Împărăția lui Dumnezeu în Biserica
Creștină Penticostală Golgota din
Hunedoara: botez noutestamental
oficiat de pastorul Daniel Hada și
prezbiterul Ban Ignat în 11 iulie 2016
(foto dreapta). Și începutul anului
2017 a fost unul binecuvântat pentru
13 persoane care au încheiat legământ
cu Domnul prin botezul în apă oficiat
de pastorul Daniel Hada și prezbiterul Liviu Ionașcu în data de 8
ianuarie a.c. (foto jos).
În fotografii, alături de candidați și de
slujitorii care au oficiat botezurile
sunt și frații din conducerea BCP
Golgota din Hunedoara.
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În spatele carului triumfătorului stau
prinșii de război, cei care au fost cuceriți.

