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ETICĂ CREŞTINĂ

Fiţi atenţi la fundaţie!

Pastor FLORIN CÎMPEAN
Biserica Penticostală
Philadelphia, Chicago, SUA

Mesaj la Aniversarea a 40 de ani
de învățământ teologic penticostal
românesc organizată de Institutul
Teologic Penticostal din București
între 7-9 octombrie 2016

„Până voi veni, ia
seama bine la citire,
la îndemnare și
la învățătura pe
care o dai altora.”
(1 Timotei 4.13)

„De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte
ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om
cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă.
A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat
vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea
nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia
zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste
cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa
pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele,
au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea;
ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare”
(Matei 7.24-27)

E

ducația este absolut necesară și
importantă. Teologia este fundamentală. Însă extrem de importantă este fundația pe care o formați aici, la
Institutul Teologic Penticostal din București.
Personal, am făcut destul de multă școală și
pe măsură ce am mers la diferite școli, mai
ales printre străini, printre teologi, am apreciat tot mai mult fundația pe care mi-am format-o aici, la ITP, și am realizat că fundația
este …fundamentală! Mântuitorul încheie
Predica de pe munte cu o pildă, Casa zidită
pe stâncă, o ilustrație din domeniul construcțiilor, rezumând acest adevărat seminar de
trăire creștină prin sublinierea importanței
fundației, care este esențială pentru orice construcție, revelată în această predică prin patru
laturi din care este compusă.
Prima latură este caracterul
În Predica de pe Munte, Mântuitorul
stabilește că această latură, caracterul, este
absolut importantă pentru orice credincios
și cu atât mai mult pentru slujitori. Caracterul
este o latură fundamentală pentru slujirea
noastră, este mai important decât educația,
talentul și dimplomele pe care le avem. Sunt
foarte mulți lideri care au devenit personaje
într-o dramă existențială și probabil că sunt
oameni fără caracter. De foarte multe ori ne
lăsăm unși cu ceară în lumea în care trăim,
de adulațiile oamenilor, de popularitate, de
influențele lumii. Cuvântul sincer în limba
română și în orice altă limbă vine din latină,
de la două cuvinte: sine cera (fără ceară).
Știți ce se întâmpla în vechime cu statuile
care erau imperfecte? Erau corectate, „perfecționate” cu ceară, însă atunci când ceara
se topea, datorită căldurii, imperfecțiunile
ieșeau la iveală. Asta se întâmplă cu mulți
oameni care sunt „ceruiți”. Ca oameni ai lui

Dumnezeu, noi trebuie să apreciem mai mult
caracterul, decât talentul sau educația.
Îmi amintesc de o întâmplare din 1994,
când eram proaspăt sosit în SUA și conducerea
Cultului Penticostal din România a vizitat o
bisericuță română de acolo. Acea bisericuță
nu avea păstor, doar un conducător. Acesta,
bine intenționat de altfel, a vrut să prezinte
apreciativ pe frații din conducerea cultului
și, ridicându-se în picioare, a spus: „Frați și
surori, avem aici conducerea Cultului Penticostal, niște oameni speciali ai lui Dumnezeu,
oameni folosiți de Dumnezeu. Uitați-vă la
dânșii, sunt unși cu toate alifiile.” Adunarea
a început să zâmbească, fiindcă expresia „uns
cu toate alifiile” are un sens pozitiv – însemnând „a fi trecut prin multe” sau „a avea o
mare experiență de viață” –, dar are și un sens
negativ, mai cunoscut, însemnând „a fi abil,
viclean”. Bineînțeles că fratele nu a vrut să
spună ce s-a înțeles, dar este teribil când noi,
oamenii lui Dumnezeu suntem „unși cu toate
alifiile”. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni
de caracter, oameni integri.
Un autor american spunea: „Noi pregătim
pe lideri pentru cădere, dacă îi încurajăm să
vadă ce ar putea realiza, mai înainte de a înțelege ce persoană trebuie să fie.” Asta e o mare
problemă astăzi, că punem accent pe talent,
pe educație, pe diplome și nu pe caracter.
Deci, prima parte a Predicii de pe Munte
vorbește despre caracter ca fiind una dintre
laturile de bază ale fundației oricărui creștin.
A doua latură este moralitatea
În aceeași pericopă, Domnul Isus vorbește
foarte mult și foarte direct despre moralitate.
Astăzi, în lumea seculară și profesională poți
să fi etic și, în același timp, …imoral. Oamenii
pot să respecte legile statului, dar să încalce
legile lui Dumnezeu, devenind astfel complet
imorali. Acesta este un pericol extrem de
mare pentru lideri, dar și pentru toți credincioșii. Noi trebuie să susținem moralitatea
creștină, trebuie să fim oameni morali în
acest sens. Bătrânii noștri au înțeles asta.
Îmi amintesc de timpul când eram student
și pastorul Trandafir Sandru le amintea studenților mereu și mereu ceva important.
Lângă internatul nostru era un cămin de fete,
care ne salutau de la fereastră, fluturând din
mână. Erau frumoase și deștepte, iar fratele
Trandafir le amintea mereu studenților: „Aveți
grijă cu studentele acelea!” La un moment
dat, unul dintre colegi i-a spus: „Frate TranContinuare...

care este un duh de chibzuință (judecată,
dreaptă măsură), să ne lumineze și să
ne dea înțelepciunea necesară ca să știm
cât să dăm Cezarului și cât lui Dumnezeu.
Omul lui Dumnezeu va ști să-și păstreze și echilibrul între biserică și lume.
Este drept că psalmistul fericește pe frații
care locuiesc împreună (Psalmul 133:1);
dar ce facem cu necredincioșii din casele
noastre și cu nemântuiții din jurul nostru? Noi suntem puntea de legătură dintre ei și Dumnezeu, așa că nu ne putem
izola de ei. Din păcate, mulți dintre noi
ne-am format niște obiceiuri, practici,
limbaje și mentalități ciudate, nebiblice,
confesionale, care-i împiedică pe oameni
să se apropie de noi. Unii sunt atât de
„sfinți” încât le este greu să se accepte
chiar pe ei înșiși. Acești oameni sunt

nelipsiți de la adunare, dar sunt total
irelevanți chiar pentru cei din casa lor.
Pe de altă parte, dacă nu ținem legătura
strânsă cu poporul Domnului, nu vom
putea să-i atragem la Hristos pe cei necredincioși. Doamne, ajută-ne să
avem o dreaptă măsură în toate
lucrurile!

Concluzii
Știu că, urmărind această lecție, mulți
dintre noi am depistat cu amărăciune unele
dezechilibre, mai mult sau mai puțin evidente, în funcționarea bisericilor noastre.
Dragii mei, înainte de a ne lăsa copleșiți
de frustrare și judecăți, vă îndemn să ne
analizăm personal contribuția noastră
la bunul mers al adunării în care ne-a

Evenimente din CRP Arad

așezat Dumnezeu. Ce fac eu pentru biserica în care sunt mădular, pentru ca ea să
aibă o dezvoltarearmonioasă? Cât din ceea
ce cunosc eu, pun în aplicare în viața personală? Cum mă raportez eu la ceilalți
frați din adunare? Ce atitudine am eu față
de mai marii mei sau față de poporul pe
care trebuie să-l slujesc? Care este poziția
mea în raport cu lumea și cu biserica?
Sunt câteva întrebări la care trebuie
să dăm un răspuns adecvat, înainte de a
întinde degetul acuzator înspre alții.
Domnul Isus are o viziune măreață pentru Biserica Lui, pe care dorește să o înfățișeze înaintea Tatălui slăvită, curată
și desăvârșită. Tu și eu suntem chemați
să facem parte din acest proiect înălțător, dar să și contribuim la realizarea lui.
Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin.

Sărbătoare în Biserica Penticostală „Speranța” din
Coșteiu de Sus, județul Timiș ocazionată de ordinarea în
slujba de prezbiter a fratelui Tiberiu Coșteanț. Actul de
cult a fost oficiat în ziua de 2 decembrie 2016 de pastorii
Moise Ardelean, președintele Cultului Creștin Penticostal
din România și Ioan Filip, președintele Comunității
Regionale Penticostale Arad, împreună cu ceata de
prezbiteri prezenți la eveniment (foto jos).

Botez noutestamental oficiat în Biserica Penticostală „Betania”
din Petrila-Lonea în data de 13 octombrie 2016. Alături de cei
5 candidați, pastorii Costel Gavrilaș și Lazăr Boantă, care au
oficiat botezul în apă și prezbiterul Ilie Stănuș (foto sus).

În Biserica Penticostală din Homojdia,
comuna Curtea, județul Timiș, patru
tineri au încheiat legământ cu Domnul
în apa botezului oficiat de slujitorii
Tibi și Daniel Coșteanț în august 2016.

STUDIU ÎN SERIAL

10

