CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

Martie - Aprilie 2022 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

Martie - Aprilie 2022

MISIUNE

RoMisCon - Zalău
n perioada 25-27 martie 2022, la Zalău a avut loc
conferința regională RoMisCon Zalău, Sălaj. Evenimentul a început vineri seară, cu un timp de părtășie în cadrul bisericii Penticostale „Betel” Zalău, unde fratele
Petrică Măluțan a avut cuvântul de început, în care a salutat echipa APME și a îndemnat biserica la o primă rugăciune.
Coordonarea programului a fost preluată de către pastorul Mircea Dumitru Deteșan. Din Cuvânt, au slujit pastorii Gheorghe Rițișan, președinte al APME, Iacob Berghianu,
membru în Consiliul Director (CD) și Mircea Deteșan Jr.,
cu îndemnuri specifice de rugăciune: pentru misionari (vize,
locuințe și sănătatea lor), pentru pace în Ucraina, Rusia,
Israel și România și pentru popoarele în care Evanghelia
nu a ajuns încă, ca Dumnezeu să ridice biserici și persoane
care să mijlocească pentru aceste popoare și mai apoi să cheme, să pregătească și să trimită misionari care să le ducă
Evanghelia. Aceste mesaje au fost intercalate cu mărturii și
prezentări misionare din partea familiei Jeosafa și Simona
Caba, a fratelui Ionuț Vlad și a fratelui Betuel Adomnicăi,
care a prezentat școala de pregătire pentru misiune, Centrul
Român de Studii Transculturale.
Pastorul Emil Meștereagă, membru în Comitetul Director
al APME, a transmis mesajul principal intitulat „Pe ce cale
umbli?”, inspirat din Hagai 1:5-7: „Așa vorbește acum Domnul
oștirilor: „Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
Semănați mult și strângeți puțin; mâncați și tot nu vă săturați; beți și tot nu vă potoliți setea; vă îmbrăcați și tot nu
vă este cald și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă
spartă!” Așa vorbește Domnul oștirilor: „Uitați-vă cu
băgare de seamă la căile voastre!”
Fratele Emil a provocat biserica prin câteva întrebări
legate de text, cum ar fi: Pe ce cale umbli? Care îți este ținta?,
spunând că Dumnezeu are un plan, un obiectiv și o chemare
pentru fiecare membru din biserică și, ca să rămâi pe calea
Lui, este foarte important să știi care îți este ținta, și a enumerat câteva lucruri și obstacole care ne pot depărta de pe
calea Domnului, iar la urmă a vorbit și despre consecințele
părăsirii voii Lui, descrise în pasajul citit.
Sâmbătă, echipa APME s-a împărțit în două, o parte s-a
implicat în a mobiliza slujitorii și bisericile din județ în vederea susținerii lucrării de misiune prin rugăciune, iar cealaltă parte în a provoca și chema tinerii la implicare în lucrarea de misiune.
În cadrul întâlnirii cu pastorii și slujitorii din județul
Sălaj au participat aproximativ 130 de persoane, alături de
frați fiind invitate și soțiile dumnealor (foto jos). Pentru
mulți frați, întâlnirea a fost o noutate, o introducere în învă-
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țăturile începătoare despre misiune. Cele două sesiuni au
abordat temele: „Mai mult decât firimituri – eliberarea resurselor umane și spirituale” și „Mai mult decât firimituri
în trimiterea și susținerea de misionari”. Prezentarea APME,
a misionarilor și a nevoilor curente de rugăciune de pe câmpul
de misiune a fost foarte apreciată, o bună parte din cei prezenți nefiind familiari cu modul de lucru al APME. Mărturiile
misionare au fost foarte bine primite. La final, cei prezenți
au primit o carte, un calendar de rugăciune și alte materiale
de prezentare a lucrării de misiune.
La conferința de tineret au participat aproximativ 90 de
tineri și a fost parțial transmisă online. Sesiunea de tineret
a fost deschisă de fratele Roșan Adi, iar după cântare și o scurtă
introducere au fost prezentate motivele curente de rugăciune
ale misionarilor, pe continente, și s-a făcut o rugăciune specifică împărțiți în grupe. Mai apoi a fost prezentată marea
nevoie de implicare în ce privește rugăciunea. „Rugăciunea
este motorul puternic care pune în mișcare lucrarea misionară!” (A. B. Simpson)
A fost prezentat calendarul de rugăciune pentru misiune
și situația actuală a popoarelor neatinse cu Evanghelia și
marea nevoie de adoptare în rugăciune a evanghelizării
acestora.
După o mică pauză, sesiunea a doua a început cu prezentarea importanței unei călătorii pe termen scurt, prezentarea
școlii de misiune și importanța echipării formale. Le-au urmat două mărturii misionare, în urma cărora mesajul principal, intitulat „Mai mult decât firimituri în dedicare”, a fost
adus de Mircea Deteșan Jr., care a provocat tinerii să nu se
mulțumească cu firimituri atunci când vine vorba de dedicare
în lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare a națiunilor.
După pauza de prânz am încheiat conferința de misiune
pentru tineri cu o sesiune de întrebări și răspunsuri adresate
direct de către misionari și echipa APME și o rugăciune
finală de mulțumire pentru Cuvântul primit din partea
Domnului și întreaga desfășurare a conferinței.
Conferința a culminat cu vizitarea a 20 de biserici din
întregul județ Sălaj, echipa APME, membrii Consiliului

aceasta ni se demonstrează că acești
patriarhi vor învia din morți (v.
31,32);
b. Domnul Isus confirmă învierea
prin promisiunea extrem de relevantă
prin care afirmă că „vine ceasul când
toți cei din morminte vor auzi glasul
Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au
făcut binele vor învia pentru viață; iar
cei ce au făcut răul vor învia pentru
judecată.” – Ioan 5:28,29;
2) Domnul Isus îi asigură pe cei ce
cred în El, că în „ziua de apoi” chiar El
îi va învia – Ioan 6:39,40,44,54; 11:24;
12:48. Mai mult, El afirmă chiar că El
e „Învierea și Viața” – Ioan 11:25.
2. Împlinirea promisiunii învierii Domnului Isus, respectiv,
așteptarea împlinirii învierii
morților
Noul Testament subliniază de mai
multe ori că „Hristosul trebuia să învie”
(Fapte 17:3; Rom. 6:4), prin aceasta indicându-se obligativitatea învierii ca o
împlinire a promisiunilor din Vechiul
Testament. Mai mult, în Antiohia Pisidiei
apostolul Pavel le subliniază evreilor că
învierea lui Mesia a constituit împlinirea
promisiunii făcută de Dumnezeu părinților lor, după cum a afirmat când a zis:
„vă voi împlini, cu toată credincioșia,
făgăduințele sfinte pe care le-a făcut
lui David”- Fapte 13:34 (în acest pasaj
reafirmându-se promisiunea mesianică
din Isaia 55:3).
Este unanim acceptat că termenul
de „înviere” implică două mari dimensiuni: învierea lui Mesia și învierea tuturor credincioșilor care mor în Hristos.

I. Împlinirea promisiunilor privitoare la învierea
lui Mesia
1) Nu a murit pentru totdeauna.
Cele mai proeminente dovezi ale învierii
lui Mesia sunt cuprinse în predicile apostolilor Petru și Pavel. Apostolul Petru
subliniază în predica din ziua Cincizecimii că Mesia nu a rămas în locuința
morților și nici nu I-a putrezit trupul,
prin aceasta împlinindu-se promisiunea
din Ps. 16:10 – „dar Dumnezeu L-a înviat,
dezlegându-I legăturile morții, pentrucă
nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci
David zice despre El: „[…] căci nu-mi
vei lăsa sufletul în Locuința morților,
și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă

putrezirea” (Fapte 2:24,25a,27). Și apostolul Pavel, accentuează în Fapte 13:35,37
că Mesia nu a văzut putrezirea, argumentând că în Ps. 16:10 nu s-a vorbit despre
David, deoarece acesta a murit și mormântul lui e cunoscut în spațiul ebraic
(v.36). Mai mult, nu doar Petru și Pavel
considerau învierea lui Mesia ca subiect
central al predicilor lor, ci toți „apostolii
mărturiseau cu multă putere despre
învierea Domnului Isus” (Fapte 4:33,2).
2) „Născut”/ înviat de Dumnezeu
Tatăl:
a. „Născut” din morți (de Tatăl).
Există, atât în Vechiul Testament, cât și
Noul Testament câteva pericope în care
verbul „a naște” este utilizat cu referire
directă la învierea lui Mesia din morți,
și anume:
- În sinagoga din Antiohia Pisidiei
apostolul Pavel afirmă că învierea lui
Mesia a constituit împlinirea promisiunii
din Ps. 2:7 –„Tu ești Fiul Meu, astăzi
Te-am născut” (Fapte 13:33);
- Mesia e „cel dintâi născut dintre
cei morți” – Col. 1:18; Apoc. 1:5 (în 1Cor.
15:23 ni se evidențiază că „Hristos este
cel dintâi rod”, iar v. 20 că e „pârga celor
adormiți.”)
b. Înviat de Dumnezeu Tatăl. În destul de multe pasaje din NT se afirmă că
„Dumnezeu L-a înviat din morți” pe
Domnul Isus (Fapte 3:15; 4:10; 5:30;
13:30,33,34,37; 17:31; Rom. 4:25; 8:11;
Gal. 1:1; Efes. 1:20; 1Pet. 1:3,21; Ev. 13:20;
1Cor. 6:14).
3) Unsul nu „a avut nimic”. După
ce a fost readus la viață nu doar că era
ca mai înainte (adică „nu avea nimic”),
ci, mai mult, avea un trup glorios (capabil să intre prin ziduri – Ioan 20:19 și
să apară dintr-o dată pe drumul
Emausului – Luca 24:15).
4) Mesia a fost „sculat”/înviat a
treia zi:
a. Autorul epistolei către Evrei
afirmă că: „Dumnezeul păcii, […] a
sculat din morți pe Domnul nostru
Isus…” (Ev. 13:20);
b. Mărturiile evangheliștilor:
- „La sfârșitul zilei Sabatului, când
începea să se lumineze în spre ziua
dintâi a săptămânii…” – Mat. 28:1;
- „În ziua dintâi a săptămânii…” –
Mc. 16:2; Ioan 20:1;Luca 24:1;
c. Mărturiile din Fapte și epistole:
- „Dar Dumnezeu L-a înviat a treia
zi…” (Fapte 10:40);
- „a înviat a treia zi, după Scripturi”
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(1Cor. 15:4);
Mai există câteva pericope din Noul
Testament care certifică învierea lui
Mesia, și anume:
- Cele ce afirmă învierea (prin expresia: „Hristos a înviat”) – Mat. 28:6;
Mc. 16:6; Luca 24:6; Rom. 8:34b; 14:9;
1Cor. 15:12,20; 2Tim. 2:8; Apoc. 2:8;
- Învierea lui Mesia o dată pentru
totdeauna – „Hristosul înviat din morți
nu mai moare” (Rom. 6:9; Rom. 7:4;
1Tes. 4:14; Apoc. 1:18);

II. Împliniri ale
promisiunilor despre
învierea morților
Învierea morților se evidențiază în
Noul Testament prin numărul mare de
apariții al acestui concept. Chiar și printre contemporanii lui Mesia existau grupări care acceptau această realitate (precum Fariseii – Fapte 23:8b), timp în care
altele „ziceau că nu este înviere” (saducheii– Mat. 22:23; Fapte 23:8 și o grupare din Biserica din Corint – 1Cor.15:12).
Mai mult, autorul epistolei către Evrei
subliniază că doctrina învierii morților
face parte din „adevărurile începătoare
ale lui Hristos” (Ev. 6:1,2). În NT există
câteva pasaje care enunță în mod clar că
„Dumnezeu învie morții” – Fapte 26:8;
Rom. 4:17; 2Cor. 1:9.
Cu privire la învierea morților, în
Noul Testament se face distincție clară
între învierea universală și cea a sfinților.
Așadar ni se confirmă că:
1) Vor învia toți pentru judecată:
a. În fața dregătorului Felix, apostolul Pavel afirma: „am în Dumnezeu nădejdea că va fi o înviere a celor drepți
și a celor nedrepți.” (Fapte 24:15), iar în
fața dregătorului Agripa descrie învierea
morților ca fiind „făgăduința pe care a
făcut-o Dumnezeu părinților noștri, și
a cărui împlinire o așteaptă cele doisprezece seminții” (Fapte 26:6,7), ca, în
final, să-l întrebe pe Agripa: „Ce? Vi se
pare de necrezut că Dumnezeu învie
morții?” (v.8)
b. Cartea Apocalipsa subliniază clar
învierea universală: „marea a dat înapoi
pe morții cari erau în ea; Moartea și
Locuința morților au dat înapoi pe
morții cari erau în ele. Fiecare a fost
judecat după faptele lui” (Apoc. 20:13);
2) Vor învia doar sfinții (cei ce au
(continuare în pag. 18)
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Învierea lui Mesia: promisiune și împlinire

Director, mobilizatorii, misionarii și reprezentantul școlii de misiune s-au
împărțit în echipe pentru a ajunge cu mesajul implicării în misiune în cât
mai multe biserici. Echipele au fost primite cu drag de către frații din loc
și mult binecuvântate să fie alături de ei la închinare și să slujească împreună
cu ei spre zidirea Bisericii și împuternicirea ei spre a se implica în lărgirea
Împărăției Domnului. Unii au slujit prin cântare, atât în limba română cât

MISIUNE

8

C

Prezbiter dr. CALEB OTNIEL
TRAIAN NECHIFOR
Biserica Penticostală „BETANIA”,
Cluj-Napoca

„Și dacă Duhul Celui ce
a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește
în voi, Cel ce a înviat pe
Hristos Isus din morți
va învia și trupurile
voastre muritoare, din
pricina Duhului Său,
care locuiește în voi.”
(Romani 8:11)

onceptul de înviere apare în Biblie (VDC) de 184 de ori. Prima sa apariție e în
1Sam. 2:6, iar ultima în Apoc. 20:6, doar în Vechiul Testament acest concept
fiind regăsit de cel puțin 14 ori (1Sam. 2:6; 1Împ. 17:22; 2Împ. 8:1,5; 13:21; Iov
14:14; Is. 26:19; Ezec. 37:3, 5,6,9,10). În Evanghelii, conceptul de înviere este reafirmat de
Domnul Isus de cel puțin 87 de ori, iar în celelalte cărți din Noul Testament apare de 97 de ori,
după cum urmează: de 25 de ori în Faptele Apostolilor, de 15 ori în Romani, de 31 de ori
în 1 & 2 Corinteni, de 5 ori în Evrei și Apocalipsa, de 4 ori în 1 Petru, de 3 ori în Coloseni
și 1Timotei, de 2 ori în Efeseni și Filipeni și o dată în Galateni și 2Timotei.
Așadar, se observă ușor că subiectul învierii este abordat de majoritatea cărților Noului
Testament. În continuare, intenționăm să evidențiem succint maniera în care promisiunile
privitoare la învierea Domnului Isus, respectiv la învierea sfinților ce au murit în Hristos,
s-au îndeplinit cu exactitate, respectiv urmează a avea loc în cazul învierii sfinților.
1. Promisiuni
Promisiunile din Vechiul Testament privitoare la învierea lui Mesia, respectiv la învierea morților au fost emise în perioade istorice
diferite, și anume:
I. Privitor la Mesia s-a prevestit că:
1) Nu va muri pentru totdeauna: „căci nu
vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei
îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea” (Ps. 16:10);
2) Va fi născut de Tatăl (la viață): „Tu
ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” - Ps. 2:7;
3) Unsul, deși va fi „stârpit”, totuși „nu
va avea nimic.” (Dan. 9:26);
4) Mesia se va „scula” (va învia) a treia zi:
„El ne va da iarăși viața în două zile; a treia
zi ne va scula, și vom trăi înaintea Lui” (Osea
6:2).
II. Privitor la cei ce mor în Domnul s-a
promis că:
1) Vor învia: „Să învie, dar, morții Tăi! Să
se scoale trupurile mele moarte! – Treziți-vă,
cei ce locuiți în țărână! […], și pământul va
scoate iarăși afară pe cei morți.” (Is. 26:19)
2) Vor fi răscumpărați din Locuința morților: „îi voi răscumpăra din mâna Locuinței
morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte,
unde îți este ciuma? Locuință a morților, unde
îți este nimicirea?” (Osea 13:14);
2. Reafirmarea învierii de către
Domnul Isus
Conceptul de înviere a fost întărit chiar de
Domnul Isus, când, în mai multe contexte, a
vorbit atât despre învierea Sa, cât și despre
învierea morților.
I. Privitor la învierea Sa, Domnul Isus a
promis că:
1) Va învia a treia zi: Mat. 16:21; 20:19c;
27:63 (chiar și preoții și fariseii erau convinși

că Mesia a susținut că va învia a treia zi, și ca
dovadă l-au rugat pe Pilat să ordone ca „mormântul să fie păzit bine” – v. 64); Mc. 9:31;
10:34; Luca 9:22; 18:33;
2) „Fiul omului va învia din morți” –
Mat. 17:9; Mc. 14:28 (după ce va învia îi va
întâmpina pe ucenici în Galileea);
3) Are putere să-și dea viața și are putere
s-o ia iarăși (Ioan 10:18).
4) Va învia, fapt evidențiat prin intermediul unor pilde:
- Rezidirea Templului în trei zile: „dărâmați
Templul acesta și Eu îl voi zidi în trei zile”
(Ioan 2:19,22);
- Semnul lui Iona: „după cum Iona a stat
trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot
așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți
în inima pământului.”(Mat 12:40; 16:4; Luca
11:29).
II. Privitor la învierea morților, Domnul
Isus a descris:
1) Învierea universală:
a. Învierea morților e confirmată de Isus în
contextul în care saducheii au încercat să ironizeze doctrina învierii printr-un caz ipotetic al
unei femei care, pe durata vieții sale a fost căsătorită cu 7 bărbați, problema pe care au ridicat-o ei fiind de a ști la care bărbat dintre cei
7 îi va fi nevastă această femeie după înviere.
Ca răspuns la provocarea saducheilor, Domnul
Isus le subliniază că „la înviere vor fi ca îngerii”
(Mat. 22:23-28) și, mai mult, îi confruntă, spunându-le că se rătăcesc singuri, căci „nu cunosc
nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu”
(v.29), iar drept argument pentru învierea morților Isus le aduce în față maniera în care Dumnezeu se prezintă pe Sine ca fiind „Dumnezeul
lui Avraam, Isaac și Dumnezeu lui Iacov”, în
perioada de timp în care aceștia erau morți.
Ori, Dumnezeu fiind Dumnezeul celor vii, prin

și în limba poporului unde slujesc,
alții au adus mărturii din călătoriile
misionare pe termen scurt, din lucrarea de misiune, au împărtășit chemarea la misiune primită, iar frații
slujitori au împărtășit din Cuvântul
Domnului cu privire la această lucrare
la care suntem toți chemați, fie pe
fronturi, fie în spatele lor.
I.Ț.
(urmare din pag. 17)

tele și se luau deciziile care influențau viața
cetății în ansamblul ei. Reperul decizional era Legea lui Dumnezeu.
Psalmul poate fi împărțit în trei secțiuni. Prima secțiune (v. 1-3) este o laudă
la adresa Ierusalimului, Sionul, cetatea
lui Dumnezeu. A doua secțiune (v. 3-6)
vorbește despre popoarele care își au originea în el. Psalmul folosește imaginea
nașterii și a înscrierii popoarelor pentru a transmite ideea de convertire („Domnul numără popoare, scriind: «Și acesta
s-a născut acolo!»”; v. 6 - EDCR). Mesajul
psalmului anunță că va veni o vreme în
care toate neamurile Îl vor recunoaște pe
Dumnezeu. Ele vor veni și I se vor închina
la Ierusalim, locul ales de Dumnezeu.
Ultima secțiune (v. 7) constituie o laudă
la adresa Cetății lui Dumnezeu. Ierusalimul este plin de bucurie, deoarece el
constituie centrul închinării autentice,
la care vor lua parte toți răscumpărații
pământului.
Psalmul 87 înfățișează domnia lui
Dumnezeu asupra lumii și ne învață că
El, în ciuda păcatului săvârșit de oameni, dorește că locuiască împreună cu
oamenii și să intre în comuniune cu ei.
Toate popoarele I se vor închina, toate I
se vor supune Lui (v. 4-5). Dumnezeu domnește și astăzi la fel cum domnea în vechime. Împărăția Lui nu se limitează la o
cetate și nici la o națiune. Împărăția lui
Dumnezeu a fost inaugurată de lucrarea
Domnului Isus, iar acum împărăția se
extinde în întreaga lume. Încetul cu înce-

tul, la sfârșitul veacurilor, Împărăția se
va instaura pe deplin. Mai întâi ea se manifestă prin Biserică, iar apoi cuprinde
întreaga creație (Rom. 8:20-22). Cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul Ceresc,
va coborî pe pământ, din ceruri, de la Dumnezeu (Ap. 21:1-4). Cetatea lui Dumnezeu este locul în care El Își manifestă
domnia și în care, în urma alegerii Sale
deliberate, El alege să locuiască împreună cu oameni.
În perioada Vechiului Testament, existența unei cetăți fizice presupunea o limitare. Omul nu putea să simtă pe deplin
prezența lui Dumnezeu din cauza limitărilor Vechiului Legământ. Doar prin lucrarea înfăptuită de Domnul Isus este posibil ca Împărăția lui Dumnezeu să cuprindă
cu adevărat întreaga creație. În urma in-

staurării ei depline, omul va putea intra
într-o părtășie desăvârșită cu Dumnezeu.
Până la instaurarea completă a
Împărăției lui Dumnezeu pe pământ,
nu ne rămâne decât să ne bucurăm de
manifestarea împărăției lui Dumnezeu
în interiorul Bisericii și de părtășia cu
El prin lucrarea Duhului Sfânt din fiecare membru al acesteia. Nu ne rămâne
decât să așteptăm coborârea Cetății lui
Dumnezeu, adică a Ierusalimului ceresc.
Asemenea psalmistului, dorim să vedem
Cetatea lui Dumnezeu, să cântăm despre ea și să ne închinăm lui Dumnezeu
„în Duh și în adevăr” (In. 4:23).
Masterand Sorin Loghin și
Conf. univ. dr. Emanuel Conţac,
ITP București

