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iar în Fapte 10 ni se relatează cum l-a
convins și l-a pregătit Domnul pe apostolul Petru, pentru că, deși era un stâlp
al Bisericii Primare, era un om căruia îi
era greu să accepte că mântuirea este și
pentru Neamuri. A avut acea viziune și s-a
convins după acea experiență că ușa mântuirii este deschisă și pentru neamuri.
Când a ajuns în casa lui Corneliu, a spus:
„În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme
de El și lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 10.34-35). Petru era deja
convins. Era foarte important, căci Petru
era un apostol influent, dar pe oameni nu-i
convingi ușor. În Fapte 11 ni se spune că
Petru s-a suit la Ierusalim și, probabil cu
respect, apostolii i-au cerut socoteală de
faptul că a întrat în casa lui Corneliu și de
ce a făcut acolo, în Cezareea. Apostolul
Petru le-a explicat ce s-a întâmplat, care
au fost experiențele și a spus: „Și, cum
am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a
coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba
Domnului, cum a zis: «Ioan a botezat cu
apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul
Sfânt.»” (Fapte 11.15-16).
Eu așa înțeleg că au fost convinși că
Dumnezeu dă mântuirea și Neamurilor,
nu numai Israelului. Și în momentul la
care mă refer, de până în Fapte 10, Petru

era convins și Pavel a înțeles care este
chemarea și voia lui Dumnezeu. Și apoi
a urmat adunarea Bisericii din Ierusalim, pentru că nu toți erau convinși și nu
toți erau de acord încă cu faptul că Dumnezeu dă mântuirea și Neamurilor, căci
toate popoarele sunt chemate și că ei
trebuie să facă misiune la toate națiunile pământului. Eu cred că acea adunare nu a fost una ușoară pentru cei care o
conduceau. Atunci când sunt păreri pro
și contra sunt și momente de tensiune,
poate chiar și anumite supărări, dar e
un mare har ca o adunare de dezbateri
în care se decid anumite lucruri să se
încheie cu bine și să ajungă la un acord
toți aceia care dezbat subiectul.
Intenționat am citit astăzi acest pasaj din Fapte 15 care ne arată foarte clar
că acolo, la Ierusalim, a vorbit Petru:
„Fraților, știți că Dumnezeu, de o bună
bucată de vreme, a făcut o alegere între
voi, ca, prin gura mea, Neamurile să
audă cuvântul Evangheliei și să creadă.
Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a
mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul
Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat
inimile prin credință” (Fapte 15.7b-9),
apoi Pavel și Barnaba, pentru că făcuseră deja prima lor călătorie misionară,
s-au ridicat și „…au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor”

(v. 12b). Iacov, fratele Domnului, conducătorul Bisericii din Ierusalim a adus
aminte adunării de cuvintele prorocilor
care spuneau că „…toate Neamurile peste
care este chemat Numele Meu” Îl vor
căuta pe Domnul alături de rămășița lui
Israel. La urmă, au ajuns cu toții la o
concluzie foarte clară – ei trebuie să facă
misiune și să meargă și la celelalte etnii
și la celelalte națiuni, nu numai în Israel.
Deci, încă de atunci, pentru adevărații creștini a fost foarte clar că mântuirea este pentru toate popoarele, harul
lui Dumnezeu este pentru toți oamenii
și dreptul la mântuire îl au toți. Și că, în
același timp, toți cei mântuiți au marea
datorie înaintea lui Dumnezeu să le spună și altora, să facă evanghelizare, să facă
misiune, să meargă aproape și departe,
în Numele Domnului Isus Hristos, să
meargă cu această flacără sfântă, căci
voia lui Dumnezeu era și este și acum ca
toți oamenii să audă Evanghelia. Știți
cum au concluzionat cei din Ierusalim?
Iacov a spus „…eu sunt de părere să nu
se mai pună greutăți acelora dintre
neamuri care se întorc la Dumnezeu și
să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace
sugrumate și de sânge” (v. 19-20), iar
hotărârea finală a fost: „S-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă să nu mai punem
peste voi nicio altă greutate decât ceea
ce trebuie…” (v. 28). Și cred că din acel

Botez în apă în Biserica Creștină Penticostală „Muntele Sionului” din Petrila, prin care 18 persoane au
încheiat legământ cu Domnul în data de 17 aprilie a.c. Serviciul divin a fost condus de pastorul Lazăr Boantă,
iar actul de cult a fost oficiat de prezbiterii Ioan Boantă și Alexandru Drăgoi.

Prietenii... lui Isus
nvățătorul ne trasează în Ioan 15:13-17 liniile fundamentale ale prieteniei Sale.
Înainte de toate, disponibilitatea de a dărui… viața: „Nu este mai mare
dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi”. Afirmația se aplică, în
principal, lui Isus: „Eu sunt păstorul cel bun; păstorul cel bun își dă viața pentru oi” (Ioan 10:11).
Se poate da ceva, dar este vorba de un dar limitat, din moment ce este mereu posibil
de a da ceva mai mult. Numai darul vieții este nelimitat. După aceea, nu mai rămâne
nimic de dăruit. Când se dăruiește viața, se dăruiește tot ce avem. Când se dăruiește viața,
nu se oferă numai suma anilor care rămân de trăit, ci se dă ceva care atinge infinitul,
eternitatea. Și se dăruiește chiar și ceea ce a fost. Trebuie să fim conștienți că Isus pronunță aceste cuvinte în imediata apropiere a Pătimirii. Nu se poate uita că Isus își va
dărui viața proprie într-un context de singurătate și de abandon.
În al doilea rând, găsim în spusele Mântuitorului …teritoriul prieteniei, și anume,
locul în care se întâlnesc două voințe libere în iubire reciprocă. Adică… ascultarea: „Voi
sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu” (Ioan 15.14). Trăim statutul de
prieteni dacă punem în practică ceea ce a poruncit Isus: iubirea reciprocă. Prietenia
cu Domnul nu o trăim într-un cerc strâmt; numai dacă se actualizează iubirea fraternă
ne putem considera „intimi” cu Domnul.
Isus, deci, pune o singură condiție pentru prietenia sa: ca noi să luăm în serios exigențele sale! El însuși, pe de altă parte, demonstrează că ia în serios prietenia, înfruntând pentru noi calea crucii. Numai așa se anulează distanțele. Desigur, ascultarea se
încadrează exclusiv într-o perspectivă de iubire, care rămâne și fundamentul său ultim.
Hristos poruncește exclusiv în iubire. Și poate fi ascultat numai în iubire.
Al treilea aspect care caracterizează relația de prietenie a lui Isus cu discipolii este
dat de confidență: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul
său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl
Meu”. Această trăsătură a prieteniei este inspirată de modelul cultural grec-elenistic.
Conform lui Aristotel, elementul distinctiv al prietenilor este simțul comun, faptul că
între ei totul este în comun.
Opoziția între slugi (douloi, literal, sclavi) și prieteni (philoi), nu este atât de evidentă
pentru mentalitatea iudaică. În textele biblice, „servitor” echivalează cu „prietenul lui
Dumnezeu”, om de încredere, fidel și drept, colaborator. Și termenul nu are nimic negativ,
cu atât mai puțin de dispreț, mai mult, constituie un titlu de onoare. Deci expresia lui
Ioan se potrivește mai bine cu mentalitatea noastră, decât cu cultura biblică. Și atunci,
discipolii, tocmai pentru că sunt prieteni și nu slugi, sunt puși la curent cu proiectul, cu
gândurile Tatălui. Sunt informați asupra conținutului și asupra sensului misiunii lui Isus.
Și sunt chiar conștienți că, în cuprinsul acelui proiect și al acelei misiuni, le este hărăzită o parte.
Avem, astfel… slujirea comună. O muncă fără participare este un proiect comun,
fără o semnificație precisă, o finalitate clară, este ceva alienant, de-a dreptul inuman,
și deci lipsește din ea bucuria. Este necesară conștiința de participare la o operă comună. Și este umilitor să ne gândim că nimic nu se schimbă dacă acea muncă o fac eu sau
o face altul. Omul este astfel redus la situația de a fi un pion de schimbat, un angrenaj
egal între alte angrenaje ale lanțului. Nimeni, în Hristos, nu trebuie să fie considerat
pur și simplu un executor de ordine. Isus nu ne tratează astfel. El nu ne consideră ca
niște automate religioase, ci ne încredințează însărcinări personale, chiar dacă sunt
prevăzute într-un țesut comunitar. Și nu are importanță că cel puțin un altul poate să
desfășoare acel rol mai bine decât mine. Isus mi l-a încredințat mie, ca prieten al Său!
Pentru El nu există legea eficienței, a randamentului, a producției, ci cea a încrederii.
Cu El totul este clar, chiar dacă rămâne în mod necesar un fond de mister, ceva pe care
nu-l înțelegem pe deplin.
Finalmente, rămâne un test fundamental: viața creștină progresează în măsura în
care se dezvoltă în noi sensul de prietenie cu Dumnezeu, până la a deveni predominant
față de orice altă concepție a raportului nostru cu El. Până când rămânem fixați pe teritoriul fricii (ca anihilați în fața celui de temut), Îl considerăm pe Dumnezeu ca stăpânul nostru, Îl vedem într-o optică punitivă, observăm judecata Sa înfricoșătoare și
ne așezăm în fața Lui într-o atitudine slugarnică (conform sensului negativ, care se dă
de obicei acestui termen, exact acel sens pe care Isus vrea să-l respingă), înseamnă că
nu am înțeles încă nimic din proiectul de prietenie pe care El îl are în privința noastră.
Putem spune că am fost atinși cu adevărat de har numai când simțim că moare în
noi – sau, cel puțin, se atenuează – spiritul de sclavi. Testul prieteniei rămâne fundamental pentru autenticitatea creștinismului nostru.
CIPRIAN GHEORGHE LUCA

Î

CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 17

Muntele Măslinilor
„Acest Isus, care S-a înălțat la cer din
mijlocul vostru, va veni în același fel cum
L-ați văzut mergând la cer." (Fapte 1:11)
„Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe
Muntele Măslinilor...” (Zaharia 14:4)
Parc-a fost ieri când pașii Tăi, Isuse,
Urcau în taina serii prin grădini;
Se ascundeau și umbrele, supuse,
Când focul rugăciunilor aduse
Se înălța spre cer dintre măslini.
Un munte era martor rugii Tale,
Un adăpost în noapte, efemer,
Când ale rugăciunilor petale
Se deschideau țâșnind în osanale,
Căci Tu vorbeai Părintelui din cer.
Același munte-avea apoi să fie
Martorul despărțirii de pământ,
O despărțire de vremelnicie,
Când ai plecat din nou în veșnicie
Ca să trimiți din slavă Duhul Sfânt.
Parc-a fost ieri, dar și mâine urma-va
Pe muntele acelorași măslini
Pe care iar piciorul Tău călca-va
Când Te vei coborî cu toată slava
Și pacea veșnică din înălțimi.
Cu ochii pironiți spre cer Te-așteaptă
Cei care Te-au simțit cu-adevărat,
Ce-au cunoscut iubirea-Ți minunată
Și știu că Tu, venind, vei da răsplată
Închinătorilor în duh curat.
Pe Muntele Măslinilor stă ceața
Și ambiguitatea lumii reci,
Dar știm că arătându-Ți aici fața
Vei readuce strălucirea, viața
Și stăpânirea păcii-n veci de veci.
SIMION FELIX MARȚIAN

Cugetări despre
PRIETENIE
„Împrietenește-te dar cu Dumnezeu
și vei avea pace; te vei bucura astfel
iarăși de fericire.”
(Iov 22.21)
***
„Prietenia Domnului este pentru cei
ce se tem de El...” (Psalm 25.14)
***
„Prietenul adevărat iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un
frate.”
(Proverbe 17.17)
***
Nu a mânca și a bea face prietenia,
căci de acestea au și tâlharii, ci a ne ajuta
unii pe alții. Ioan Gură de Aur
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