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O PREDICĂ CENTRATĂ 
ÎN EVANGHELIE 
STRĂLUCEȘTE DE 
EVANGHELIE

David King

Se califică „File de poveste” să 
fie un film clasic? Cu siguranță, 
dacă luăm în considerare replicile 
memorabile din el! Una din fraze-
le clasice este rostită de către Inigo 
Montoya, care este confundată de 
exclamația repetată a lui Vizzini, 
„De neconceput!” În final, Mon-
toya replică: „Continui să folosești 
acel cuvânt. Dar nu cred că are 
sensul la care te gândești.”

Atunci când mă uit la carac-
teristica atât de repetată referi-
toare la predicare, anume „cen-
trarea în Evanghelie”, parcă îl aud 
pe Inigo Montoya. Noi continu-
ăm să folosim acea expresie, și 
nu cred că ea semnifică ceea ce 
credem noi că semnifică. Așa că, 
haideți să discutăm puțin acest 
aspect.

REFUZURI ÎN LEGĂTURĂ 
CU PREDICAREA 
CENTRATĂ ÎN 
EVANGHELIE

Cred că o listă scurtă de refu-
zuri ar putea să ne ajute în con-
turarea limitelor gândirii noastre 
cu privire la acest termen:

– Ar trebui să refuzăm să 
acceptăm predicarea drept cen-
trată în Evanghelie doar pentru 
că mesajul a fost bazat pe Biblie. 
Există o modalitate de a predica 
Biblia – chiar verset cu verset, și 
chiar anumite părți legate de Isus 
– care nu aduce decât condam-
nare. Preoții și leviții erau ma-
eștri ai Scripturii, și totuși Isus 
i-a mustrat pentru că rataseră să 
vadă mărturia ei cristocentrică 
(Ioan 5:39-40).

– Ar trebui să refuzăm accep-
tarea predicării drept centrată în 
Evanghelie doar pentru că me-
sajul i-a mângâiat pe oameni cu 
harul. Harul Evangheliei nu doar 
mângâie, ci și convinge. El justi-
fică și sfințește. El ne lovește în 
aspectele indicative și ne crește 
folosind imperativele: Ești iertat, 
acum mergi și nu mai păcătui.

– Ar trebui să refuzăm accep-
tarea predicării drept centrată în 
Evanghelie doar pentru că mesa-
jul a inclus o referință la moartea 
și învierea lui Isus pentru păcă-
toși. Evident că moartea și învi-
erea lui Hristos pentru păcătoși 
este miezul mesajului Evanghe-

liei (1 Corinteni 15:1-4). Totuși, 
sumarizarea oricât de precisă 
a acelui mesaj, ca și cum ar fi o 
piesă pe o listă de verificare sau 
o notă de subsol obligatorie – 
cu siguranță că asta înseamnă o 
predicare centrată în Evanghelie.

O ILUSTRAȚIE A 
CENTRALITĂȚII ÎN 
EVANGHELIE

Termenul „centrat” este unul 
din vinovații pentru confuzia 
noastră. Ce înseamnă mai precis 
„centrat”, în relație cu predicarea 
Veștii Bune a lui Isus? Dați-mi 
voie să clarific acest lucru folosin-
du-mă de o ilustrație. Ar trebui să 
ne dorim ca Evanghelia să fie cen-
trală în predicile noastre în ace-
lași fel în care soarele este central 
în sistemul nostru solar. În cadrul 
acestuia, toate lucrurile se rotesc 
în jurul soarelui și sunt luminate 
și încălzite de el. Masa enormă a 
soarelui creează o atracție gravi-
tațională care menține întregul 
sistem conectat la el. Lumina și 
căldura soarelui ating orice obiect 
care orbitează în jurul acestuia.
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Tot așa ar trebui să stea lu-
crurile și cu Evanghelia din 
predicile noastre. Mântuitorul 
nostru, Isus Hristos, este soare-
le, iar Biblia este sistemul solar. 
Fiecare pasaj, fiecare învățătu-
ră, fiecare temă – toate acestea 
orbitează în jurul lucrării mân-
tuitoare a lui Isus. Viața, moar-
tea și învierea lui Isus luminea-
ză și încălzesc întreaga revelație 
a lui Dumnezeu, ca și pe oame-
nii care vin în biserică, inclusiv 
pe predicator. În măsura în care 
o predică reflectă aceste reali-
tăți, ea este o predică centrată 
în Evanghelie.

Într-o astfel de predică, Evan-
ghelia este precum soarele, fă-
când ca orice fațetă a predicării 
să se rotească pe orbita ei, și să 
radieze lumină și căldură asupra 
tuturor. O predică centrată în 
Evanghelie este o predică ce stră-
lucește de Evanghelie.

ÎNTREBĂRI PENTRU 
DIAGNOSTIC

Compararea predicării noas-
tre cu sistemul nostru solar este, 
după cum vă puteți imagina, 
foarte utilă, dar trebuie să deve-
nim puțin mai practici. Există 
oare o cale de a evalua cât de bine 
ne-am descurcat noi în centrarea 
unei predici în Evanghelie? În 
cele ce urmează am pus trei în-
trebări de tip diagnostic, care ne 
pot ajuta în evaluarea mesajelor 
noastre. Evident, aceste întrebări 
sunt exprimate în contrast cu re-
fuzurile enunțate anterior.

(1) A strălucit Evanghelia pre-
cum soarele din textul predicii?

Principalul punct al textului 
a fost proclamat în lumina Evan-
gheliei. Indiferent dacă a avut 
de-a face cu creația, legământul, 
templul, genul, jertfele, sfințe-
nia, judecata, binecuvântarea, 
blestemul, puritatea, rugăciunea, 
căsătoria, singurătatea, unitatea, 
dreptatea, misiunea, Tatăl, Du-
hul, și orice altceva – principalul 
punct al textului a fost predicat 
prezentând o înțelegere clară a 
felului cum moartea și învierea 
lui Isus împlinește, regândește, 
dă sens sau putere acelui lucru. 
Pe scurt, principalul punct al 
textului a fost văzut într-o rela-
ție clară cu lucrarea mântuitoare 
a lui Isus. Nicio predică centrată 
cu adevărat în Evanghelie nu ar 
putea să fie acceptată într-o sina-
gogă sau într-o moschee.

(2) A strălucit Evanghelia pre-
cum soarele asupra vieții ascultă-
torului?

Evanghelia a iluminat nu 
doar esența textului, ci și viața 
ascultătorului mesajului. Cen-
tralitatea în Evanghelie a strălu-
cit atât în interpretarea, cât și în 
aplicarea textului. Oamenii au 
fost chemați să trăiască, răspun-
zând Evangheliei. În lumina ha-
rului lui Dumnezeu, în Hristos, 
necredincioșii au fost îndemnați 
să se pocăiască și să creadă, pen-
tru a fi astfel mântuiți. În lumina 
harului lui Dumnezeu în Hris-
tos, credincioșii au fost încurajați 
să se dezbrace de firea lor veche, 
să fie înnoiți în mințile lor și să se 
îmbrace cu noua lor identitate. 
Lumina harului, care transformă 
viețile, strălucește într-o predică 
centrată cu adevărat în Evan-

ghelie. Imperativele Evangheliei 
izvorăsc din indicativele ei, și ni-
ciuna dintre cele două nu poate 
fi neglijată.

(3) A strălucit Evanghelia pre-
cum soarele asupra inimii predi-
catorului?

O menționare onorabilă a 
Evangheliei este de departe mai 
bună decât nicio precizare a ei. 
Totuși, într-o predică centrată 
cu adevărat în Evanghelie, în-
săși predicatorul a fost influen-
țat de implicațiile Evangheliei, 
așa cum rezultă ele din text. El 
însuși a văzut lumina și a simțit 
căldura soarelui, și astfel stă îna-
intea congregației, simțindu-se 
mai puțin precum Pluto și mai 
mult precum Mercur. El însuși 
își găsește încântarea în Hristos. 
În consecință, predicatorul este 
zelos în dorința lui ca adunarea 
să i se alăture în această bucurie. 
El proclamă Evanghelia nu ca un 
gropar, ci ca pe cea mai specta-
culoasă veste.

DE NECONCEPUT!

Iată cum este predicarea 
centrată în Evanghelie, în si-
tuația cea mai fericită: pre-
dicarea prin care Evanghelia 
strălucește precum soarele din 
acel text, care strălucește asu-
pra ascultătorilor ei și asupra 
predicatorului. Singurul lucru 
de neconceput este ca cen-
tralitatea în Evanghelie să fie 
definită în termeni diferiți de 
cei amintiți. Așa că, gândeș-
te-te la refuzurile enumerate 
inițial. Apoi treci prin cele trei 
aspecte de diagnoză. În final 
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învață să predici Evanghelia 
precum soarele care „răsare 
la un capăt al cerurilor și își 

isprăvește drumul la celălalt 
capăt; nimic nu se ascunde de 
căldura lui” (Psalmii 19:6). O 

predică centrată în Evanghelie 
este o predică ce strălucește de 
Evanghelie.
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CARE ESTE CEA MAI 
IMPORTANTĂ PROBLEMĂ 
PE CARE O TRATEAZĂ 
EVANGHELIA?

Tratează Evanghelia în mod 
fundamental satisfacerea nevoi-
lor noastre? Împlinirea dorinței 
noastre de a fi cineva? Transfor-
marea societății? Educarea noas-
tră pentru a trăi mai bine în viața 
pământească? Ridicarea săraci-
lor din starea lor? Îmbogățirea și 
însănătoșirea noastră?

Toate aceste idei legate de 
Evanghelie izvorăsc dintr-o pro-
blemă de percepție, chiar dacă 
ele spun: „Asta este Evanghe-
lia!” Dar oare aceasta este Evan-
ghelia? Tratează ea vreunul din 
aceste lucruri? Este oricare din 
acestea problema fundamentală 
pe care Evanghelia o tratează?

Biblia spune: „nu, niciuna 
dintre acestea”. Biblia ne arată 
clar că problema fundamentală 
a omenirii constă din păcatele 
noastre și din mânia lui Dumne-
zeu îndreptată împotriva noas-
tră, din cauza acestor păcate.

Mânia lui Dumnezeu împo-
triva păcatelor noastre reprezin-
tă problema fundamentală pe 
care Evanghelia o tratează. Isus 
a murit pe cruce ca plată pentru 
păcat, ca jertfă care îndepărtează 
mânia lui Dumnezeu (Romani 
3:25, 1 Ioan 2:2, 4:10), așa încât 
să fim mântuiți prin credința în 
El.

Cine poate sta înaintea urgi-
ei Lui? Și cine poate ține piept 
mâniei Lui aprinse? Urgia Lui 
se varsă ca focul și se prăbușesc 
stâncile înaintea Lui. (Naum 
1:6).

Mânia lui Dumnezeu se des-
coperă din cer împotriva oricărei 
necinstiri a lui Dumnezeu și îm-
potriva oricărei nelegiuiri a oa-
menilor, care înăbușă adevărul 
în nelegiuirea lor (Romani 1:18).

Nimeni să nu vă înșele cu 
vorbe deșarte, căci din pricina 
acestor lucruri vine mânia lui 

Dumnezeu peste oamenii neas-
cultători. (Efeseni 5:6).

Împărații pământului, dom-
nitorii, căpitanii oștilor, cei bo-
gați și cei puternici, toți robii și 
toți oamenii slobozi s-au ascuns 
în peșteri și în stâncile munților. 
Și ziceau munților și stâncilor: 
„Cădeți peste noi și ascundeți-ne 
de Fața Celui ce șade pe scaunul 
de domnie și de mânia Mielu-
lui, căci a venit ziua cea mare a 
mâniei Lui și cine poate sta în 
picioare?” (Apocalipsa 6:15-17).

Mânia lui Dumnezeu îm-
potriva păcatelor noastre 
reprezintă problema funda-
mentală pe care Evanghelia o 
tratează. Isus a murit pe cruce 
ca plată pentru păcat, ca jer-
tfă care îndepărtează mânia 
lui Dumnezeu (Romani 3:25, 
1 Ioan 2:2, 4:10), așa încât să 
fim mântuiți prin credința în 
El.
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CUM SĂ SUPRAVIEȚUIEȘTI 
UNEI CRIZE CULTURALE

Mark Dever

Opinia publică pare să fie în 
schimbare în ce privește căsă-
toria persoanelor de același sex, 
după cum vedem că se schimbă 
și legile din țara noastră. Evident, 
această schimbare este doar una 
dintr-o pleiadă mai largă de ast-
fel de lucruri. Vederile Ameri-
cii asupra familiei, dragostei, a 
sexualității în general, asupra 
toleranței, asupra ideii de Dum-
nezeu și asupra mult mai multor 
lucruri par să fie îndreptate în di-
recții care îi obligă pe creștini să 
ia poziție defensivă.

Începem, ușor-ușor, să ne 
simțim ca și cum am devenit niș-
te „ilegaliști morali”, ca să folo-
sesc expresia lui Al Mohler. 

Luând poziție în favoarea 
principiilor creștine istorice, ai 
putea ajunge tot mai mult să te 
confrunți cu probleme sociale și 
poate economice, și probabil că, 
într-o zi, chiar legale. Este ironic 
faptul că astăzi li se spune crești-
nilor să nu își impună gândirea 
asupra altora, chiar cu amenin-
țarea pierderii slujbei sau cu alte 
pedepse care se pot abate asupra 
lor, și asta doar pentru că nu se 

aliniază gândirii lumii.
În toate acestea, creștinii sunt 

ispitiți să devină panicați sau să 
vorbească pe un ton alarmist. 
Dar, în măsura în care noi facem 
așa ceva, arătăm de fapt că ne-
am însușit un creștinism nomi-
nal sau nebiblic.

În cele ce urmează, voi enu-
mera șapte principii pentru 
supraviețuirea în fața acestor 
schimbări culturale reale, pe care 
le experimentăm în zilele noas-
tre.

1. Amintește-ți că 
bisericile există pentru 
a produce o schimbare 
supranaturală.

Întreaga credință creștină se 
bazează pe ideea că Dumnezeu 
ia oameni morți spiritual și le dă 
o viață nouă. Oridecâteori evan-
ghelizăm, noi evanghelizăm de 
fapt un cimitir.

Nu a existat niciodată vreo 
perioadă sau cultură în timpul 
căreia pocăința față de păcat să 
fi fost un lucru natural. O astfel 
cultură nu există, nu a existat și 

nici nu va exista vreodată. Creș-
tinii, bisericile și în special păsto-
rii trebuie să cunoască din stră-
fundul ființei lor că noi am fost 
dintotdeauna implicați într-o 
lucrare supranaturală.

Privind lucrurile din acest 
punct de vedere, schimbările 
culturale recente nu au îngreunat 
lucrarea noastră cu nimic.

2. Înțelege că persecuția 
este un lucru normal.

În ultimele câteva luni, am 
predicat din Evanghelia după 
Ioan, și câțiva membri ai biseri-
cii mi-au mulțumit că am readus 
în discuție tema persecuției. Dar 
eu nu sunt convins că predica-
rea mea s-a schimbat. Cred că 
urechile oamenilor s-au schim-
bat. Evenimentele recente din 
scena publică i-au determinat 
pe aceștia să devină preocupați 
de lucrurile care ne stau înain-
te, nouă, creștinilor. Dar dacă ai 
căuta să asculți predicile mele 
mai vechi – să zicem, o serie de 
predici din anii 1990, din prima 
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epistolă a lui Petru – ai descoperi 
că predicarea expozitivă biblică 
va vorbi în mod obișnuit și în 
mod repetat pe tema persecuției.

Persecuția este ceea ce are 
de înfruntat creștinul în această 
lume căzută. Este ceea ce Isus 
ne-a promis, de exemplu în Ioan 
16.

Însă, se poate întâmpla ca, în 
providența lui Dumnezeu, unii 
creștini să se afle în circumstanțe 
în care, chiar dacă ei își dedică 
viețile ascultării de Isus, totuși 
să nu aibă de înfruntat insulta și 
persecuția. Dar nu te lăsa amăgit 
de faptul că azi ne putem întâl-
ni în clădiri frumoase, în multe 
biserici. Acest Isus pe care Îl ur-
măm a fost executat ca un crimi-
nal de stat.

Unul dintre colegii păstori a 
observat recent că, în istoria per-
secuției creștine, ceea ce a provo-
cat persecuția au fost adesea as-
pectele secundare, nu Evanghe-
lia. Persecutorii nu spun: „Iată, 
tu crezi în Evanghelia lui Isus 
Hristos, te voi persecuta acum.”

Dimpotrivă, există unele cre-
dințe sau practici ale creștinilor, 
care intră în contradicție cu ceea 
ce oamenii doresc, sau amenință 
felul lor de a vedea lumea. Ca ur-
mare, ei ni se împotrivesc.

Din nou o spun, în măsura 
în care noi răspundem schim-
bărilor din cultura noastră fie 
prin panică, fie prin alarmism, 
în aceeași măsură ajungem să 
contrazicem învățătura Bibliei 
cu privire la ucenicia normală a 
creștinului. Aceasta arată că am 
schimbat normalitatea cu nomi-
nalismul.

Păstorii sunt persoanele care 
ar trebui să arate în mod spe-
cial un exemplu prin învățarea 
congregațiilor lor să nu cadă în 
victimizare. Noi ar trebui să ră-
mânem la predicarea obișnuită 
și să ne rugăm să avem parte de 
o situație normală în ce privește 
persecuția. Este slujba liderilor 
bisericii să le pregătească să Îl ur-
meze pe Isus, chiar dacă asta va 
conduce la critici din partea so-
cietății, la pierderea privilegiilor, 
la consecințe financiare sau chiar 
la acuzații de infracțiuni.

3. Evită gândirea utopică.

Creștinii ar trebui să fie niște 
oameni ai dragostei și dreptății, 
iar aceasta înseamnă că trebuie 
să ne străduim mereu să trans-
formăm colțișorul nostru din 
această lume într-un loc mai 
plăcut decât a fost înainte, fie că 
este vorba de o sală de grădini-
ță, fie de o împărăție. Dar chiar 
și atunci când lucrăm mânați 
de iubire și dreptate, trebuie să 
ne amintim că nu vom ajunge 
să transformăm această lume în 
împărăția Hristosului nostru.

Dumnezeu nu ne-a trimis să 
facem această lume perfectă. El 
ne-a trimis în principal să în-
dreptăm privirile oamenilor că-
tre Acela care o va face perfectă 
într-o zi, și să facem asta con-
sumându-ne viețile iubind pe 
oameni și făcând bine. Dacă ești 
ispitit de această vedere utopică 
asupra lumii, te rog să observi că 
Biblia nu vorbește despre ea, și că 
istoria gândirii utopice ne amin-
tește de distragerea și chiar amă-

girea până și a unora dintre cei 
mai zeloși ucenici ai lui Hristos.

Este un lucru bun să manifes-
tăm tristețe când vedem aproba-
rea publică crescândă acordată 
păcatului în zilele noastre. Dar 
unul dintre motivele pentru 
care mulți creștini din America 
se simt dezamăgiți în ce priveș-
te schimbările culturale actuale 
este că ei au nutrit întrucâtva 
speranțe utopice. Și, din nou, în 
măsura în care gândești și vor-
bești ca un alarmist, în aceeași 
măsură demonstrezi faptul că 
există anumite presupuneri uto-
pice care se poate să te fi motivat 
în tot acest timp.

4. Folosește-te de 
mijloacele democratice la 
dispoziție.

Ar fi trist dacă cineva ar con-
cluziona din comentariile mele 
că nu contează ce anume fac 
creștinii în sfera publică sau în 
relația cu statul. Pavel ne spune 
să ne supunem statului. Dar, în 
contextul nostru democratic, 
parte din supunerea față de stat 
înseamnă să participăm în exer-
sarea autorității lui. Și, dacă avem 
parte de acest privilegiu, am pu-
tea fi parte, în aceeași măsură, 
din tirania lui. A neglija procesul 
democratic, atâta vreme cât este 
în mâinile noastre, înseamnă a 
neglija un lucru ce ne-a fost dat 
spre administrare.

Noi nu putem crea Utopia, 
dar asta nu înseamnă că nu pu-
tem fi buni administratori a ceea 
ce avem, sau că nu ne putem 
folosi de procesele democratice 
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pentru a aduce binecuvântare 
altora. Tocmai pentru că suntem 
motivați de iubire și dreptate, ar 
trebui să ne folosim de resursele 
democratice care ne sunt la dis-
poziție.

5. Încrede-te în Domnul, 
nu în circumstanțele 
omenești.

Nu a existat niciodată vreun 
set de circumstanțe în care creș-
tinii să nu se poată încrede în 
Dumnezeu. Isus și-a pus într-un 
mod splendid încrederea în Ta-
tăl în experiența crucii, „pentru 
bucuria ce-I era pusă înainte” 
(Evrei 12:2). Nimic din ceea ce 
tu și eu vom avea de înfruntat 
nu se va putea compara vreoda-
tă cu ceea ce Împăratul nostru a 
trebuit să sufere. Putem să avem 
nădejde în El. El va dovedi că nu 
ne-am pus încrederea degeaba 
în El, indiferent de lucrurile pe 
care ar trebui să le îndurăm. Și, 
crezând în El, vom da o frumoa-
să mărturie pentru bunătatea și 
puterea lui Dumnezeu, și Îi vom 
aduce slavă.

6. Amintește-ți că tot ce 
avem, avem prin harul lui 
Dumnezeu.

Trebuie să ne amintim că 
orice altceva primim noi, și 
care nu este Iad, este prilej de 

sărbătoare pentru creștini. Și 
nu este oare adevărat? Orice 
lucru pe care creștinul îl are iz-
vorăște din har. Trebuie să păs-
trăm în mintea noastră aceas-
tă perspectivă, așa încât să nu 
devenim ispitiți să fim prea 
acri față de angajatorii noștri, 
față de prietenii noștri, față de 
membrii familiilor noastre și 
față de Guvernul nostru, chiar 
și atunci când ei ni se împotri-
vesc.

Oare cum a fost capabil Pa-
vel să cânte în închisoare? El știa 
care erau lucrurile de care fusese 
iertat. Știa că îl aștepta slava. El 
a conștientizat și a prețuit mult 
aceste realități mărețe.

7. Odihnește-te în 
siguranța biruinței lui 
Hristos.

Nici măcar porțile Iadului nu 
vor putea să izbândească împo-
triva bisericii lui Isus Hristos. Nu 
trebuie să ne temem și să tremu-
răm, ca și cum Satana ar fi reușit, 
în final, după toate aceste mile-
nii, să câștige ceva în împotrivi-
rea lui față de Dumnezeu, prin 
mașinăria de lobby a căsătoriei 
homosexuale.

„O, am putea să pierdem acest 
lucru!” Nu, nici o șansă.

Oamenii din întreaga lume, 
atât de astăzi, cât și de-a lungul 
istoriei, au suferit mult mai mult 

decât suferă astăzi creștinii din 
America. Și nici nu ne gândim 
că Satana ar fi biruit atunci, nu-i 
așa?

Fiecare națiune și fiecare epo-
că și-au avut modalitatea uni-
că de a-și exprima depravarea, 
atacându-L pe Dumnezeu. Dar 
niciuna nu va avea vreodată un 
succes mai mare în lupta ei de 
a-L înfrânge pe Isus decât a avut 
crucificarea. Da, El a murit. Dar 
la trei zile după aceea, El a înviat 
din morți.

Împărăția lui Hristos nu 
este în niciun fel în pericol de a 
eșua. Și iarăși, creștinii, biseri-
cile și în special păstorii trebuie 
să știe acest lucru până în stră-
fundul ființelor lor. Ziua victo-
riei a avut loc deja. Acum este 
vremea curățirii. Nicio persoa-
nă pe care Dumnezeu a ales-o 
spre mântuire nu va rata mân-
tuirea pentru că agenda secula-
ră „câștigă” în vremea noastră. 
N-ar trebui să fim anxioși sau 
disperați.

 Poate că nu vom fi ca-
pabili să câștigăm discuțiile 
cu alții. Poate că ei nu vor 
fi convinși de cărțile și ar-
ticolele noastre. Dar putem 
să îi iubim cu dragostea su-
pranaturală pe care Dumne-
zeu ne-a arătat-o în Hristos. 
Și putem să facem cunoscut 
Cuvântul Lui astăzi, cu sme-
renie, siguranță și bucurie.
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NOUĂ SEMNE ALE UNEI 
BISERICI A EVANGHELIEI 
PROSPERITĂȚII

D. A. Horton

Cum evaluezi o biserică infu-
zată în evanghelia prosperității?

Primii mei nouă ani de um-
blare cu Hristos au fost petrecuți 
într-un astfel de mediu și a fost 
nevoie de doi ani de reabilita-
re teologică, care m-au pregă-
tit pentru următorii șase ani de 
păstorire într-un context urban. 
Ceea ce a devenit clar pentru 
mine a fost că cele nouă semne 
ale unei biserici sănătoase con-
stituie o grilă utilă pentru evalu-
area oricărei biserici, inclusiv a 
celor care promovează evanghe-
lia prosperității.

Și ceea ce descoperim când le 
folosim este că astfel de biserici 
sunt cu totul contrare celor nouă 
semne ale bisericilor sănătoase.

Unele dintre exemplele de 
mai jos sunt specifice și ar putea 
să nu descrie în totalitate situația 
ta, ca cititor. Dar multe sunt uni-
versale și sunt propagate de pre-
dicatori pe internet, la posturile 
de radio și la cele de televiziune. 
Întrucât mișcarea evangheliei 
prosperității este inter-denomi-
națională, învățăturile exprimate 
în acest articol nu trebuie asoci-

ate cu vreo denominație anume 
din cadrul creștinismului evan-
ghelic.

1. PREDICAREA 
EXPOZITIVĂ

În bisericile care promovează 
evanghelia prosperității, predica-
rea este departe de cea expoziti-
vă. Dimpotrivă, scopul predicării 
este să motiveze pe cei ce ascultă 
mesajele să contribuie financiar, 
și ceea ce trebuie să faci este să 
contribui pentru a putea primi la 
rândul tău. Predicatorii exploa-
tează pasajele Scripturii care au 
de-a face cu dărnicia jertfitoare, 
cu zeciuielile și darurile de bună-
voie, și fac aceasta săptămână de 
săptămână. Ei își învață ascultă-
torii să își activeze credința prin 
a semăna o „sămânță a credin-
ței”, activând astfel legea recipro-
cității lui Dumnezeu, lucru care 
îi va duce la propria prosperitate 
financiară.

Adesea sunt folosite pasaje 
izolate ale Vechiului Testament 
și servite drept exemple ale răs-
plății abundente a lui Dumne-

zeu față de dărnicia cu credință. 
Un pasaj adesea folosit pentru 
a manipula ascultătorii să dă-
ruiască mai mult este Maleahi 
3:10. Predicatorii prosperității 
subliniază două elemente din 
acest pasaj. În primul rând, ei 
spun celor ce îi aud că, dacă nu 
își aduc zeciuielile, practic Îl 
fură pe Dumnezeu. În al doilea 
rând, își asigură ascultătorii că 
Dumnezeu vrea ca ei să Îl tes-
teze dăruind mai mult, astfel în-
cât, în schimb, El să le dăruiască 
mai mult.

Dar uitați-vă la Maleahi 3:10 
în contextul lui adecvat. Israeliții 
Îl furau pe Dumnezeu prin fap-
tul că nu aduceau suficiente ali-
mente în visteria națională, care 
să fie apoi folosite pentru hrana 
preoților Israelului. Astfel, pre-
oții trebuiau să își abandoneze 
îndatoririle lor și să se ocupe de 
agricultură pentru a supraviețui 
(v. Neemia 13:10-13). De aceea, 
Dumnezeu îndeamnă pe Israel 
să Îl testeze prin a dărui în ascul-
tare de El. Dacă ei aveau să facă 
acest lucru, Dumnezeu avea să-i 
răsplătească la fel cum a făcut în 
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trecut (2 Cronici 31:7-10). Esen-
ța acestui întreg pasaj se referă la 
un episod specific din istoria po-
porului Israel. A-l prezenta ca pe 
un mesaj creștin, totuși, implică 
mai mult decât transferarea ca 
atare a poruncilor și promisiuni-
lor către creștini. Da, există apli-
cații mai largi pentru creștini în 
ceea ce privește dărnicia, dar în 
primul rând trebuie să observăm 
diferențele între vechiul legă-
mânt și noul legământ, în special 
în ceea ce privește natura promi-
siunilor făcute de Dumnezeu po-
porului Israel și maniera în care 
ele sunt împlinite pentru creștin 
în Hristos.

O biserică sănătoasă foloseș-
te predicarea pentru a transmite 
cuvintele lui Dumnezeu către 
poporul Lui. Ea confruntă pe 
ascultător cu adevărul lui Dum-
nezeu și conduce la convingere, 
încurajare, claritate și chemare 
la acțiune. De asemenea, ea cen-
trează orice text în Evanghelie cu 
scopul de arăta ascultătorului cât 
de central și de necesar este Isus 
Hristos pentru trăirea credincio-
sului în ascultare de Cuvântul lui 
Dumnezeu. O biserică sănătoasă 
va informa pe credincioși asupra 
faptului că rezultatul trăirii sfin-
te nu va consta în mod necesar 
în câștig financiar, ci mai degra-
bă în evlavia care Îl onorează pe 
Domnul nostru.

2. TEOLOGIA BIBLICĂ

Teologia evangheliei pros-
perității se întemeiază pe eroa-
rea fundamentală că omul este 
părtaș unei forme de dumne-

zeire alături de Dumnezeu, 
așa încât cuvintele lui ar purta 
cu ele aceeași putere creatoare 
ca și cuvintele lui Dumnezeu. 
Psalmul 82:6, Proverbele 18:20-
21 și Romani 4:17 sunt versete 
populare folosite pentru a sus-
ține această teologie falsă. Ade-
sea se spune că omul este un 
„dumnezeu” (cu literă mică) și 
că posedă puterea de a demon-
stra dumnezeirea lui prin a crea 
lucruri prin cuvânt, creând 
și controlând destinul nostru 
prin acestea și chiar obligând 
un Dumnezeu frustrat și limi-
tat să acționeze în numele nos-
tru, spre beneficiul nostru.

Dar niciunul din aceste 
texte nu susține aceste învăță-
turi legate de prosperitate. În 
Psalmul 82:6, autorul strigă la 
Dumnezeu în ceea ce privește 
judecătorii morali care guver-
nau la acel moment poporul Is-
rael. Dumnezeu vorbește direct 
acestor judecători numindu-i 
„dumnezei” pentru a sublinia 
faptul că ei judecau națiunea 
în locul Său. Ei trebuiau să fo-
losească Cuvântul Lui drept 
standard de judecată. Dar chiar 
în versetul care urmează, Dum-
nezeu le amintește că sunt doar 
niște ființe trecătoare. Aceștia 
erau simpli oameni care eșua-
seră să trăiască și să judece cu 
dreptate. Acest pasaj nu ridică 
în niciun fel omul la statutul de 
semi-zeu și nici nu îi conferă 
abilitatea de a acționa cu au-
toritate suverană. Dimpotrivă, 
singurul Dumnezeu viu și ade-
vărat va judeca acțiunile imo-
rale ale acestor judecători.

Proverbe 18:20-21 statuează 
un principiu, nu o promisiune, 
și el subliniază două adevăruri. 
Primul este că nu vorbele noas-
tre dictează destinul nostru, 
dar ele arată care este starea ini-
mii noastre. În al doilea rând, 
există momente când cuvintele 
noastre ne vor face să îndu-
răm consecințe. Acest pasaj nu 
promite să ne dea puterea de a 
hotărî noi care este lungimea 
vieții noastre. Nici nu Îl face 
pe Dumnezeu lipsit de puterea 
de a ne mântui, chiar dacă noi 
ne-am blestema pe noi înșine la 
moarte - după cum spun unii 
dintre cei ce promovează evan-
ghelia prosperității.

În Romani 4:17, Pavel ne 
învață că Dumnezeu l-a justi-
ficat pe Avraam și l-a declarat 
tatăl popoarelor, și aceasta în 
momentul când Avraam încă 
nu avea copii. Acest pasaj nu 
are nimic de-a face cu faptul că 
sfinții ar putea să producă bani, 
promovări în carieră sau chiar 
mântuirea celor dragi prin pu-
terea cuvântului. Acest pasaj 
susține, în fapt, adevărul că 
Dumnezeu este singurul care 
poate crea lucruri prin puterea 
cuvântului.

O biserică sănătoasă își în-
vață membrii în învățătura ade-
vărată, care este înrădăcinată în 
Scripturi și păstrată în contex-
tul ei. Doctrina sănătoasă re-
prezintă învățătura curată care 
furnizează celui ce o ascultă 
hrana biblică necesară pentru 
a crește în maturitate, în ase-
mănare cu Hristos (2 Timotei 
3:16-17). Pentru ca o biserică 
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să fie sănătoasă, ea trebuie să 
predice întreaga Biblie, în con-
textul întregii Scripturi și să 
înrădăcineze toate convingerile 
doctrinare în întreaga Biblie, în 
loc să scoată pasaje din contex-
tul lor (1 Timotei 1:5; Tit 2:1-
10; 2 Ioan 1-6).

3. EVANGHELIA

În multe biserici de acest fel, 
mesajul „evangheliei” este iden-
tificat cu binecuvântările ma-
teriale ale legământului avraa-
mic. Chiar dacă viața perfectă, 
moartea, îngroparea și învierea 
lui Hristos sunt proclamate, ca 
și sublinierea mântuirii exclusi-
ve prin Hristos, mulți predica-
tori ai evangheliei prosperității 
spun că dovada credinței unei 
persoane în Evanghelie este că 
ei primesc binecuvântările pro-
mise de Dumnezeu lui Avraam 
(Geneza 12-15).

Am descoperit că această 
învățătură îi conduce pe oa-
meni către una din următoarele 
două concluzii. Dacă cineva are 
parte de prosperitate și sănă-
tate, ei concluzionează că sunt 
mântuiți pentru că se bucură 
de promisiunile lui Avraam. 
Dar dacă aceste binecuvântări 
nu se văd în viața credincio-
sului, concluzia este că el nu a 
avut suficientă credință. Trăieș-
te în păcat. Iar ceea ce are de fă-
cut este să dăruiască mai mult. 
Sau poate că nu și-a pus pe de-
plin credința în Isus Hristos și 
are nevoie să fie născut din nou 
pentru a primi binecuvântările 
lui Avraam.

Prin contrast, bisericile să-
nătoase proclamă fără ezitare 
întreg sfatul Evangheliei bi-
blice. Acest lucru include ade-
vărul că am fost creați după 
chipul lui Dumnezeu (Geneza 
1:26-27), că am avut cândva 
părtășie neîngrădită cu Dum-
nezeu (Geneza 2:7-25) și totuși, 
datorită faptului că primul nos-
tru tată, Adam, a păcătuit, în-
treaga omenire a fost separată 
de Dumnezeul cel sfânt și ne-
prihănit, Creatorul nostru, iar 
separarea este atât fizică (Ge-
neza 3:1-19), cât și spirituală 
(Romani 5:12). Întrucât omeni-
rea a fost separată de Dumne-
zeu datorită păcatului, pedeap-
sa pentru ispășirea acestuia stă 
în curgerea sângelui și în moar-
te (Levitic 1:3-17). Frumusețea 
Evangheliei stă în faptul că Isus 
Hristos, care a existat etern ca 
Dumnezeu (Ioan 1:1), s-a făcut 
om (Ioan 1:14), a trăit o viață 
perfectă în acord cu Legea lui 
Dumnezeu (Evrei 7:26) și și-a 
lăsat sângele să curgă în timp 
ce a murit în locul păcătoșilor 
(Marcu 10:45 și 2 Petru 2:24). 
Isus a fost îngropat în mormânt 
vreme de trei zile (Matei 27:57-
66), iar în a treia zi a înviat 
(Matei 28:1-8). Acum, El chea-
mă pe toți oamenii se pocăias-
că de păcatele lor și să-și pună 
credința în El pentru a putea fi 
împăcați cu Dumnezeu și pen-
tru a primi viața veșnică (Ioan 
3:16).

Evanghelia biblică nu pro-
mite creștinilor că vor fi bogați 
și prosperi în viața aceasta, ca 
împlinire a promisiunilor făcute 

lui Avraam. Dimpotrivă, ei sunt 
„binecuvântați” în Avraam prin 
faptul că primesc Duhul (Gala-
teni 3:14) și, în veacul viitor, vor 
primi nu doar o țară, ci o întrea-
gă nouă creație (Romani 4:13; 
Apocalipsa 21-22).

4. CONVERTIREA

Într-o biserică a evangheliei 
prosperității, convertirea impli-
că amestecul ciudat a două lu-
cruri: o credință superficială și 
o mântuire prin fapte. Predica-
torii prosperității sunt cunoscuți 
pentru faptul că susțin ideea că 
un păcătos este „mântuit” atunci 
când termină de recitat „rugă-
ciunea păcătosului”. După ce 
are loc această simplă mântuire, 
noul credincios trebuie să se su-
pună conducerii și învățăturilor 
bisericii, să își aducă zeciuielile 
regulat, să dăruiască des și să se 
străduiască să slujească în mod 
continuu în lucrarea bisericii. 
Atâta vreme cât persoana în ca-
uză face aceste lucruri, își men-
ține mântuirea. Dar dacă cine-
va ratează să facă aceste lucruri 
pentru o vreme, își poate pierde 
mântuirea. Pentru a-și susține 
aceste învățături, este bine-cu-
noscut faptul că păstorii se folo-
sesc de manipularea psihologică 
și de Scriptură pentru a-i deter-
mina pe membrii bisericii să facă 
diferite acte de slujire în numele 
lucrării pentru Domnul. Le pro-
mit că slujirea lor îi va ajuta să nu 
„cadă din har” și astfel să nu-și 
piardă mântuirea.

Anumite persoane care ade-
ră la evanghelia prosperității se 
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epuizează pe sine și devin mâ-
nioși pe liderii lor. Unii încep 
să pună la îndoială metodele 
lucrării acestora și refuză să 
se conformeze cerințelor lor. 
Am privit păstori care simțeau 
cum pierdeau controlul asupra 
acestui tip de persoane și i-am 
văzut răspunzând prin a pre-
tinde că membrul acela se află 
în răzvrătire, că provoacă dez-
binare sau că se află pe drumul 
de a-și pierde mântuirea, dacă 
nu se pocăiește și nu începe 
să slujească din nou. În astfel 
de cazuri, textul folosit pentru 
a arăta care sunt consecințele 
acțiunii persoanei în cauză și 
pentru a-i descuraja pe alții să 
o urmeze este cel din 1 Samuel 
15:23. Dar acest verset vorbeș-
te despre neascultarea directă 
a regelui Saul față de porunca 
lui Dumnezeu, nicidecum des-
pre un credincios autentic care 
pune la îndoială învățătura sau 
practicile bisericii.

O biserică sănătoasă va pre-
dica, în dragoste, o concepție 
biblică a convertirii. Noi ci-
tim în Biblie că aceasta are loc 
atunci când Evanghelia biblică 
este predicată (Romani 1:16-
17; 3:21-26) iar păcătosul se 
pocăiește de păcatele lui și își 
pune credința în Isus Hristos 
(Faptele Apostolilor 3:19; Ro-
mani 3:21-26). Convertirea are 
loc atunci când Dumnezeu Du-
hul Sfânt îl face pe omul mort 
în păcat să devină viu în Hris-
tos (Ioan 3:3-8; Efeseni 2:1-10). 
Convertirea biblică pune ac-
centul pe pocăința și credința 
în lucrarea lui Hristos, nu doar 

pe a spune o rugăciune după 
dictare și a sluji până la epuiza-
re de frica de a nu pierde mân-
tuirea.

5. EVANGHELIZAREA

Bisericile în care se predică 
evanghelia prosperității adesea 
susțin că evanghelizarea trebuie 
legată de manifestarea semnelor 
și a minunilor. Atunci când aceste 
două elemente sunt combinate, 
se spune că păcătoșii se vor po-
căi și vor crede în Isus. Am auzit 
oameni spunând în momentele 
de rugăciune de dinaintea eveni-
mentelor evanghelistice că păcă-
toșii nu se vor pocăi dacă nu vor 
vedea dovezi fizice ale lucrării su-
pranaturale a Duhului Sfânt, așa 
cum scrie în Marcu 16:15-16.

Întrucât includerea acestui 
pasaj în manuscrisele origina-
le și în cele mai vechi și mai de 
încredere este un subiect încă 
neclar, este neînțelept să ne în-
temeiem convingerile doctri-
nare doar pe acest pasaj. Mai 
mult, susținerea faptului că 
oamenii trebuie să manifeste 
semnele din acest pasaj pentru 
a fi eficienți în evanghelizare 
este un lucru periculos și ma-
nipulator.

Evanghelizarea biblică con-
stă în proclamarea Evanghe-
liei și chemarea păcătoșilor la 
pocăință. Evanghelia nu are 
nevoie de niciun fel de actua-
lizări, nici de surle și trâmbițe 
pentru a fi eficientă (1 Corin-
teni 15:1-4). Biblia este clară 
asupra faptului că Evanghe-
lia predicată are puterea de a 

mântui pe păcătos (Romani 
1:16; 10:17).

6. MEMBRALITATEA ÎN 
BISERICĂ

Bisericile care proclamă 
evanghelia prosperității pun 
adesea semn de egalitate între 
membralitatea în biserică și 
participarea regulată la servi-
ciile ei, aducerea zeciuielilor 
și slujire – cu sau fără un an-
gajament formal. Oamenii sunt 
adesea condiționați, în ce pri-
vește membralitatea în biserică, 
de împlinirea acestor lucruri 
suficient de multă vreme. Îmi 
amintesc de situația unei per-
soane care participa la servici-
ile bisericii de peste 20 de ani, 
se bucura de beneficiile calității 
de membru, și totuși niciodată 
nu se alăturase din punct de ve-
dere formal acesteia. Și nici nu 
simțea nevoia de a face aceas-
ta, întrucât dăruia financiar și 
slujea săptămânal. Am văzut 
oameni în astfel de circumstan-
țe trăind în păcat deschis și evi-
tând disciplina bisericii.

O biserică sănătoasă prezin-
tă membralitatea drept o bine-
cuvântare și un mandat pentru 
cel credincios. Binecuvântarea 
stă în aceea că biserica afirmă 
credința acestei persoane și îl 
zidește pe cel credincios în dra-
goste (Efeseni 4:11-16). Manda-
tul este că Isus cere creștinilor 
să se supună autorității Lui prin 
a se supune autorității bisericii. 
Nu ești cu adevărat un membru 
al trupului dacă te poți detașa 
de el după bunul tău plac.
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7. DISCIPLINA BISERICII

Am văzut, ca martor, felul 
cum se practică disciplina bise-
ricii în adunări care susțin evan-
ghelia prosperității și pot spune 
că aceasta tinde către una din 
următoarele două extreme. Un 
prim astfel de caz a constat într-o 
excomunicare informală, situație 
în care modalitatea biblică de 
disciplină bisericească nu a fost 
respectată (de ex. Matei 18:15-
17; 1 Corinteni 5:1-13; 2 Corin-
teni 2:6; 2 Tesaloniceni 3:6-15). 
Persoanele despre care s-a spus 
că trăiau în păcat au fost excluși 
din părtășia bisericii într-un 
mod privat, însă despre ele s-a 
vorbit în public ca și cum n-ar fi 
trebuit să mai avem legături cu 
ei, datorită răzvrătirii lor.

Cea de-a doua extremă a 
constat în ignorarea completă de 
către conducerea bisericii a păca-
tului unui alt lider, al unui mem-
bru popular din biserică sau al 
amândurora. Atunci când a fost 
folosită această abordare, liderii 
care știau de practica obișnuită 
de păcat și de lipsa de pocăință a 
acelor persoane au refuzat cu în-
căpățânare să recunoască această 
situație și să se ocupe de ea. În 
mod trist, am văzut lideri care 
au prezentat păcatul altor mem-
bri în fraze precum: „Dumnezeu 
iartă și dragostea Lui acoperă 
o mulțime de păcate” și „Doar 
Dumnezeu poate să judece”. În 
cazul liderilor care trăiesc în 
păcate și rămân în lucrare, s-a 
spus despre ei că „Darurile lui 
Dumnezeu vin independent de 
pocăință”, o distorsionare groso-

lană textului din Romani 11:29. 
Predicatorii evangheliei prospe-
rității se folosesc adesea de tex-
tul din 1 Cronici 16:22 („Nu vă 
atingeți de unșii Mei și nu faceți 
niciun rău prorocilor Mei”) ca de 
un spray care să țină la distanță 
întrebările din partea membri-
lor congregațiilor lor. Uneori, 
bisericile înrădăcinate în evan-
ghelia prosperității au ajuns să 
fie cunoscute pentru acoperirea 
păcatului unui lider prin a-l tri-
mite pe acesta într-un concediu 
prelungit, în loc să aplice cerința 
din 1 Timotei 5:17-20.

Bisericile sănătoase îndrăgesc 
dorința lui Dumnezeu după o 
biserică curată și sfântă. Aju-
tând poporul lui Dumnezeu să 
crească în asemănarea cu Hris-
tos, întreaga adunare va ajunge 
să strălucească precum stelele 
în lume (Efeseni 4:11-32; Fili-
peni 2:1-18). Bisericile sănătoase 
înțeleg faptul că liderii nu sunt 
exceptați de la a fi ispitiți, și nici 
de la a avea căderi în discernă-
mânt și păcat. Așadar, bisericile 
sănătoase învață și urmează pre-
scripția biblică pentru disciplina 
bisericii, aplicând-o inclusiv în 
disciplinarea liderilor (1 Timotei 
5:17-20).

8. UCENICIZAREA

În bisericile evangheliei 
prosperității, ucenicizarea tin-
de adesea să dea naștere unei 
co-dependențe față de păstor sau 
față de un alt lider important al 
bisericii. Nivelul de bază al uce-
nicizării este cunoscut drept sta-
diul „purtătorului de armură”. În 

Scriptură, un purtător de armură 
era o persoană care ducea armele 
liderului său și îl proteja în răz-
boi (1 Samuel 14:6-7; 2 Samuel 
18:15). Dar în bisericile evan-
gheliei prosperității, purtătorul 
de armură a devenit un soi de 
slujire neoficială. Noii convertiți, 
care vor să crească în umblarea 
lor cu Dumnezeu, sunt plasați 
într-un astfel de grup. Acest grup 
este instruit să slujească nevoilor 
emoționale, fizice și spirituale ale 
păstorului sau liderului bisericii. 
Păstorul va delega adesea astfel 
de persoane să se implice în acti-
vități care pot cuprinde purtarea 
Bibliei sale sau chiar plata factu-
rilor lui, totul în numele „lucră-
rii”. În cazuri extreme, am fost 
în situația de a consilia persoane 
care au avut anterior un rol de 
purtător de armură și care fuse-
seră învățați să îi facă masaj păs-
torului după ce acesta predica și 
chiar să răspundă unor favoruri 
sexuale.

Dacă un purtător de armu-
ră slujește suficient timp, acesta 
poate să capete o promovare care 
este însoțită de un titlu, de posi-
bilitatea de a predica și chiar de 
ordinare. Cel mai adesea, păsto-
rul face acest lucru pentru a-și 
împăna statisticile cu privire la 
lucrarea sa cu fotografii în care 
mulți dintre acești oameni ordi-
nați – uneori chiar femei – stau 
alături de păstor și aplaudă în 
timp ce acesta predică. Am văzut 
pe unii păstori cum se laudă cu 
faptul că au o mulțime de bărbați 
ordinați care stau sub autoritatea 
lor de zeci de ani. Rareori acești 
slujitori ordinați sunt trimiși să 
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planteze biserici noi, să revitali-
zeze biserici aflate pe moarte sau 
să se implice în slujire vocaționa-
lă în străinătate. O spun cu triste-
țe că am avut o situație când am 
consiliat pe cineva ce stătuse sub 
autoritatea unui păstor vreme de 
peste 15 ani ca slujitor ordinat, și 
care nu fusese niciodată învățat 
care sunt calificările biblice ale 
unui prezbiter.

O biserică sănătoasă își uce-
nicizează membrii pentru a de-
pinde mai mult de Isus, și nu 
de un păstor sau lider de biseri-
că. Credincioșii cresc prin a-și 
adânci cunoașterea lui Isus (2 
Petru 3:18) și, prin puterea Du-
hului Sfânt, în a-L imita pe Isus 
(1 Corinteni 4:16; 11:1; Efeseni 
5:1). Ucenicii biblici produc mai 
mulți ucenici biblici, nicidecum 
niște dependenți de ei (2 Timotei 
2:2; Tit 2:1-8).

9. CONDUCEREA 
BISERICII

Predicatorii Evangheli-
ei prosperității primesc ade-
sea susținere nelimitată de la 
membrii lor, pentru că oamenii 
trăiesc prin intermediul păs-
torului lor. Dacă popularitatea 
și contul bancar al păstorului 
cresc, membrii turmei celebrea-
ză acest lucru ca și cum pros-
peritatea respectivă ar fi a lor 
înșiși. Unele congregații vor ca 

păstorul lor să aibă cel mai nou 
model de mașină, să poarte cele 
mai scumpe haine și să trăias-
că într-o casă mare, pentru ca 
binecuvântările lui Dumnezeu 
să se reverse apoi și asupra lor. 
Cândva mi s-a spus că, „dacă 
păstorul meu trăiește pe picior 
mare, atunci el deschide calea 
pentru mine și familia mea ca să 
trăim la fel”.

În multe cazuri se spune 
despre păstor că este vocea lui 
Dumnezeu pentru congregație 
și, de aceea, acesta are o auto-
ritate care nu poate fi chestio-
nată. Structura de conducere 
într-o astfel de biserică variază 
între un model de tip CEO și o 
monarhie. Am văzut adesea pe 
alții instalați în slujba de păs-
tori sau prezbiteri nu pe baza 
calificativelor biblice, ci dato-
rită ocupației pe care o aveau 
și a apropierii sau prieteniei cu 
păstorul.

O biserică sănătoasă este 
caracterizată prin lideri care se 
califică biblic la slujire. 1 Timo-
tei 3:1-7 și Tit 1:5-9 sunt pasa-
je care prezintă clar calificările 
pentru bărbații care trebuie să 
conducă biserica lui Dumnezeu. 
Acestea se referă la caracterul 
acestor bărbați, nu la ocupația 
lor sau la nivelul prieteniei cu 
păstorul. Prezbiterii sunt che-
mați să păstorească turma, să 
hrănească oile cu învățătura să-

nătoasă, să conducă în smerenie 
și să își apere membrii de falșii 
învățători.

TURMĂ FĂRĂ PĂSTOR

În inima mea există o durere 
neîncetată pentru oamenii care 
sunt influențați mai mult sau mai 
puțin de învățăturile analizate 
aici. Ei sunt ca niște oi obosite 
și rătăcite, fără un păstor, pen-
tru care Isus a avut compasiune 
(Matei 9:36). Aceste suflete preți-
oase sunt, ca și cele din zilele lui 
Isus, abuzate, necăjite și hărțuite 
de către liderii lor. Nu cunosc 
nicio altă cale de a trăi, întru-
cât liderii lor religioși le-au tra-
tat astfel. Isus a răspuns, cerând 
ucenicilor să se roage ca Domnul 
secerișului să ridice lucrători la 
secerișul Său.

Durerea pe care o am față de 
oile risipite și rătăcite din zilele 
noastre mă conduce către două 
lucruri: să mă rog ca Dom-
nul să trimită lucrători care 
să caute și să slujească acestor 
oi risipite, și să mă străduiesc 
să conduc o biserică sănăto-
asă pentru a ajunge la oile din 
orașul meu. Mă rog ca acest 
articol să fi produs aprinderea 
unui foc în inima ta, pentru a 
vedea biserici sănătoase care 
slujesc în orașele și satele de pe 
tot cuprinsul pământului.
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ESTE CREDINȚA ÎN 
HRISTOS SINGURA CALE 
DE A FI MÂNTUIT?

Provocarea culturală: Oa-
menilor nu le place astăzi să fie 
deranjați sau să deranjeze pe alții. 
Ei vor ca toți să aibă dreptate. În 
fapt, ei cred că singura cale prin 
care cineva poate să greșească stă 
în gândirea că vreun om ar pu-
tea vreodată să greșească în vreo 
privință. Așa că, atunci când vine 
vorba de religie, ei spun, „Toate 
căile ajung la Dumnezeu. Nu 
există o singură cale, singura co-
rectă. Ceea ce tu crezi că funcțio-
nează pentru tine, aceea este ca-
lea corectă”. Dar este oare aceasta 
ceea ce Biblia spune?

Răspunsul scurt: În Faptele 
Apostolilor 4:12, Petru spune: 

„În nimeni altul nu este mântu-
ire, căci nu este sub cer niciun 
alt Nume dat oamenilor în care 
trebuie să fim mântuiți.”

Un răspuns ceva mai lung: 
Credința în Hristos este singu-
ra cale de a fi mântuit, întrucât 
doar prin credința în Hristos 
putem fi socotiți neprihăniți 
înaintea lui Dumnezeu (Gala-
teni 2:16). Doar prin credința 
în Hristos putem fi împăcați cu 
Dumnezeu (Romani 5:9-11). Nu 
există altă cale de a primi viața 
veșnică, decât prin credința în 
El (Ioan 3:26). Isus este singurul 
Mijlocitor între Dumnezeu și 
om (1 Timotei 2:5).

Inclusivismul adevărat: 
Chiar dacă mulți oameni găsesc 
astăzi acest mesaj intolerabil de 
exclusivist, noi ar trebui să îi în-
dreptăm către inclusivitatea ra-
dicală a Evangheliei. Evanghelia 
îi confruntă pe toți oamenii ca 
pe niște păcătoși și le oferă ier-
tarea și viața veșnică tuturor ace-
lora care se întorc de la păcatele 
lor și își pun credința în Hristos. 
Nu contează cât de buni sau răi 
au fost. Nu contează de unde 
provin sau care este contextul 
lor religios. Dacă te pocăiești de 
păcatele tale și îți pui credința în 
Hristos, vei fi mântuit.
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CE ESTE EVANGHELIA?

Au existat multe discuții în 
interiorul mișcării evanghelice 
din ultima vreme cu privire la 
felul în care creștinii ar trebui să 
definească Evanghelia – dacă ar 
trebui să spunem că Evanghelia 
este pur și simplu mesajul că pă-
cătoșii pot fi iertați prin pocăin-
ța și credința în Hristosul răs-
tignit, sau dacă este un concept 
mult mai larg. Uneori, discuțiile 
au ajuns să se încingă, mai ales 
atunci când cei dintr-o tabără 
au început să spună despre cea-
laltă tabără că sunt „reducțio-
niști” în legătură cu Evanghelia, 
răspunsul taberei acuzate fiind 
că acuzatorii de fapt diluează 
Evanghelia și îndepărtează Bi-
serica de la misiunea pe care 
Dumnezeu i-a dat-o.

Eu cred că putem să eli-
minăm cel puțin o parte din 
confuzie dacă facem une-
le observații atente. Cred că 
cele două tabere importante 
din această discuție – cei care 
spun că Evanghelia este ves-
tea bună că Dumnezeu îi îm-
pacă pe păcătoși cu Sine prin 
moartea substitutivă a lui Isus 

(să-i denumim tabăra „A”) și 
cei care spun că Evanghelia 
este vestea bună că Dumnezeu 
înnoiește și creează din nou 
întreaga lume prin Hristos (ta-
băra „B”) – vorbesc în mare 
măsură despre lucruri diferite. 
Cu alte cuvinte, eu nu cred că 
A și B răspund aceleiași între-
bări. Evident că ambele tabere 
afirmă că fiecare, la rândul ei, 
răspunde întrebării „Ce este 
Evanghelia?” Și, implicit, asta 
contribuie la tensiunea dintre 
cele două răspunsuri diferite. 
Dar dacă acordăm ceva mai 
multă atenție, eu cred că vom 
observa că cele două tabere de 
fapt răspund la două întrebări 
foarte diferite, dar la fel de bi-
blice. Cele două întrebări sunt 
acestea:

Ce este Evanghelia? 
Cu alte cuvinte, care 
este mesajul pe care 
o persoană trebuie să 
îl creadă pentru a fi 
mântuită?

și

Ce este Evanghelia? Cu 
alte cuvinte, care este 
întreaga Veste Bună a 
creștinismului?

Atunci când o persoană din 
tabăra A pune întrebarea „Ce 
este Evanghelia?”, o înțelege sub 
forma „Care este mesajul pe care 
o persoană trebuie să îl creadă 
pentru a fi mântuită?”, și răspun-
de la întrebare prin a vorbi des-
pre moartea lui Hristos în locul 
păcătoșilor, ca și despre chema-
rea la pocăință și credință. 

Când o persoană din grupul 
B aude întrebarea „Ce este Evan-
ghelia?”, ea o înțelege cu sen-
sul de „Care este întreaga Veste 
Bună a creștinismului?” și, în 
consecință, răspunde prin a vor-
bi despre scopul lui Dumnezeu 
de a înnoi lumea prin Hristos.

Acum cred că poți înțelege de 
ce există această tensiune între 
cele două tabere. Dacă vei răs-
punde întrebării (1) prin a vor-
bi despre noua creație, oamenii 
vor spune pe bună dreptate că 
răspunsul tău este prea larg și 

Greg Gilbert
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că deplasezi crucea de la locul ei 
central. Atunci când oamenii din 
Scriptură au pus întrebarea „Ce 
trebuie să fac pentru a fi mân-
tuit?”, răspunsul pe care ei l-au 
primit a fost să se pocăiască de 
păcate și să creadă în Isus – ni-
mic despre noua creație viitoare.

Dar este la fel de adevărat că 
uneori (ba chiar adesea) Biblia 
vorbește despre „Evanghelie” 
în termenii noii creații. Așa că, 
dacă răspunzi întrebării (2) prin 
a vorbi doar despre moartea lui 
Hristos în locul păcătoșilor și 
prin a spune că orice altceva este, 
prin definiție, ceva ce nu ține de 
Evanghelie, fără îndoială că ești 
perceput ca având o vedere prea 
îngustă. Este ca și cum ai spune 
că promisiuni precum învierea 
trupească, împăcarea iudeilor și 
a neamurilor, cerurile noi și pă-
mântul cel nou, și multe altele, 
cumva n-ar face parte din ceea 
ce Biblia afirmă că este „Vestea 
Bună” a creștinismului.

Ceea ce noi trebuie să înțe-
legem este că niciuna din aceste 
două întrebări nu este greșită și 
nici nu este una mai biblică de-
cât cealaltă.  Însăși Biblia pune 
aceste două întrebări și răspun-
de la ele. Dați-mi voie să vă arăt 
acum, din Scriptură, de ce cred 
eu că ambele întrebări pe care 
le-am menționat sunt legitime și 
biblice.

Citind Biblia, eu văd că ea 
pare să folosească termenul 
„Evanghelie” în două modalități 
diferite, dar puternic legate una 
de cealaltă. Uneori ea folosește 
termenul „Evanghelie” într-un 
sens foarte larg, adică descriind 

toate promisiunile pe care Dum-
nezeu intenționează să le împli-
nească în Hristos, și incluzând 
aici nu doar iertarea de păcate, 
ci și orice altceva care decurge 
din aceasta – stabilirea Împără-
ției, cerurile noi și pământul cel 
nou etc. Dar există altă situație 
în care termenul „Evanghelie” 
este folosit într-un sens foarte re-
strâns, anume pentru a descrie în 
mod specific iertarea de păcate 
prin moartea substitutivă și învi-
erea lui Hristos. În acele pasaje, 
promisiunile mai largi nu par să 
fie avute atât de mult în vedere.

Iată câteva din cele mai clare 
pasaje unde, cred eu, Biblia folo-
sește termenul „Evanghelie” în-
tr-un sens restrâns:

1. Faptele Apostolilor 10:36-
43: „El a trimis Cuvântul Său 
fiilor lui Israel și le-a vestit Evan-
ghelia păcii, prin Isus Hristos, 
care este Domnul tuturor... Toți 
prorocii mărturisesc despre El că 
oricine crede în El capătă, prin 
Numele Lui, iertarea păcatelor.”

Apostolul spune că Evanghe-
lia pe care el o predică este Evan-
ghelia „păcii, prin Isus Hristos”, 
expresie prin care el se referă în 
mod specific la vestea bună că 
„oricine crede în El capătă, prin 
Numele Lui, iertarea păcatelor”. 

2. Romani 1:16-17: „Căci 
mie nu mi-e rușine de Evan-
ghelia lui Hristos, fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede: 
întâi a iudeului, apoi a grecului; 
deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire pe care o dă Dum-
nezeu prin credință și care duce 
la credință, după cum este scris: 

„Cel neprihănit va trăi prin cre-
dință.””

Pavel definește Evanghelia 
în termenii „mântuirii” și a ne-
prihănirii lui Dumnezeu care 
este descoperită prin credință. 
Devine clar de-a lungul restului 
cărții Romani că el vorbește aici 
despre iertarea păcatelor – justi-
ficarea – care vine prin credință, 
nu prin fapte. Concentrarea sa 
în Epistola către Romani nu este 
pe împărăția viitoare, ci pe felul 
cum omul devine parte a ei. Și 
asta este ceea ce el denumește 
„Evanghelie”.

3. 1 Corinteni 1:17-18: „De 
fapt, Hristos m-a trimis nu să 
botez, ci să propovăduiesc Evan-
ghelia: nu cu înțelepciunea vor-
birii, ca nu cumva crucea lui 
Hristos să fie făcută zadarnică. 
Fiindcă propovăduirea crucii 
este o nebunie pentru cei ce sunt 
pe calea pierzării, dar pentru 
noi, care suntem pe calea mântu-
irii, este puterea lui Dumnezeu.” 
Evanghelia pe care Pavel a fost 
trimis să o predice este „propo-
văduirea crucii”.

4. 1 Corinteni 15:1-5: „Vă 
fac cunoscută, fraților, Evan-
ghelia pe care v-am propovădu-
it-o, pe care ați primit-o, în care 
ați rămas și prin care sunteți 
mântuiți, dacă o țineți așa după 
cum v-am propovăduit-o; altfel, 
degeaba ați crezut. V-am învă-
țat înainte de toate, așa cum am 
primit și eu, că Hristos a murit 
pentru păcatele noastre, după 
Scripturi, că a fost îngropat și a 
înviat a treia zi, după Scripturi, 
și că S-a arătat lui Chifa, apoi ce-
lor doisprezece.”
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Evanghelia pe care Pavel a 
predicat-o acestor oameni și care 
ei au primit-o consta din aceea 
că „Hristos a murit pentru păca-
tele noastre… a fost îngropat… 
și a înviat”. Referințele repetate 
la aparițiile lui Isus n-ar trebui să 
fie luate în considerare ca parte 
din „Evanghelie”, ca și cum ar 
trebui să spunem cuiva că Isus 
a apărut lui Petru, celor 12 și lui 
Iacov, și implicit, dacă n-am spu-
ne asta, nu le-am spus oamenilor 
Evanghelia. Acele referiri au ca 
scop să dovedească învierea ca 
pe un fapt real și istoric.

Dar iată și unele dintre cele 
mai clare pasaje despre care eu 
cred că Evanghelia este folosită 
într-un sens mai larg:

1. Matei 4:23: „Isus străbătea 
toată Galileea, învățând pe no-
rod în sinagogi, propovăduind 
Evanghelia Împărăției și tămă-
duind orice boală și orice nepu-
tință care erau în norod.”

Aici se găsește prima mențiu-
ne a cuvântului „Evanghelie” din 
relatarea lui Matei, așa că ar tre-
bui să ne așteptăm ca ea să con-
tureze cumva definiția termenu-
lui. Pentru a umple de conținut 
expresia „Evanghelia Împărăției” 
pe care Isus a predicat-o, trebuie 
să ne uităm ceva mai devreme, 
la versetul 17, unde găsim prima 
menționare a termenului „împă-
răție”. Acolo, Isus predica astfel: 
„Pocăiți-vă, căci Împărăția ceru-
rilor este aproape!”

Evanghelia Împărăției, pe 
care Isus a predicat-o, era mesa-
jul că a) Împărăția s-a apropiat 
și b) cei ce se pocăiesc pot să 
intre ea.

2. Marcu 1:14-15: „După ce 
a fost închis Ioan, Isus a venit în 
Galileea și propovăduia Evan-
ghelia lui Dumnezeu. El zicea: 
„S-a împlinit vremea și Împără-
ția lui Dumnezeu este aproape. 
Pocăiți-vă și credeți în Evanghe-
lie.””

Cu excepția primului verset 
din capitol, aceasta este prima 
utilizare a termenului în Evan-
ghelia după Marcu. Expresia 
„Evanghelia lui Dumnezeu”, pe 
care Isus a proclamat-o, avea 
următoarea semnificație: „S-a 
împlinit vremea și Împărăția lui 
Dumnezeu este aproape. Pocă-
iți-vă și credeți în Evanghelie.”

Evanghelia lui Dumnezeu 
este mesajul că a) Împărăția s-a 
apropiat și b) cei care se pocăiesc 
și cred pot să intre în ea.

3. Luca 4:18: „Duhul Dom-
nului este peste Mine, pentru 
că M-a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia, M-a trimis să tămă-
duiesc pe cei cu inima zdrobită, 
să propovăduiesc robilor de răz-
boi slobozirea și orbilor, căpăta-
rea vederii, să dau drumul celor 
apăsați”. 

Acesta este pasajul vechi-tes-
tamental din care Isus și-a lansat 
lucrarea publică. Expresia „veste 
bună”, așa cum este folosită în 
Isaia 61, se referă la stabilirea, 
într-un cadru mult mai larg, a 
Împărăției lui Dumnezeu.

4. Faptele Apostolilor 13:32: 
„Și noi vă aducem vestea aceasta 
bună că făgăduința făcută părin-
ților noștri Dumnezeu a împli-
nit-o pentru noi, copiii lor, învi-
ind pe Isus...”

Versetul 38 arată foarte clar 

că Vestea Bună pe care Pavel o 
aducea se referea la iertarea pă-
catelor ce venea prin „acest Om”. 
Dar, de asemenea, în versetul 32, 
despre „vestea bună” se spune că 
este „făgăduința făcută părinți-
lor noștri [pe care] Dumnezeu a 
împlinit-o pentru noi, copiii lor, 
înviind pe Isus...” Cu siguranță că 
promisiunile făcute de Dumne-
zeu părinților, care se împlineau 
acum în Isus, includeau, dar nu 
erau limitate la iertarea păcate-
lor.

Așadar, privind cu atenție la 
Noul Testament, observăm că 
expresia „Evanghelie” este folo-
sită atât într-o modalitate mai 
largă, cât și în într-una mai re-
strâns. Într-un sens mai larg, 
precum Matei 4, Marcu, Luca 
4 și Faptele Apostolilor 13, ea 
se referă la toate promisiunile 
care ni s-au făcut. Lucrarea lui 
Isus nu se referă doar la iertarea 
păcatelor, ci și la înviere, la îm-
păcarea cu Dumnezeu și cu alți 
oameni, la sfințire, glorificare, la 
împărăția viitoare, la cerurile noi 
și pământul cel nou, și așa mai 
departe. Ai putea spune că, în 
acest caz, „Evanghelia” se referă 
la întreg complexul de promisi-
uni ale lui Dumnezeu, asigurate 
prin viața și lucrarea lui Hristos. 
Am putea denumi acest sens mai 
larg al termenului, Evanghelia 
Împărăției. Într-un sens restrâns, 
așa cum vedem în Faptele Apos-
tolilor 10, întreaga Epistolă că-
tre Romani, în 1 Corinteni 1 și 
1 Corinteni 15, „Evanghelia” se 
referă în mod specific la moartea 
ispășitoare și învierea lui Isus și 
la chemarea adresată tuturor oa-
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menilor de a se pocăi și a crede 
în El. Am putea denumi acest 
sens mai restrâns ca Evanghelia 
Crucii.

Dați-mi voie acum să fac cla-
re două alte lucruri. 

În primul rând, folosirea mai 
largă a termenului „Evanghe-
lie” include în mod necesar pe 
cea mai restrânsă. Priviți la ace-
le exemple din Matei și Marcu. 
Isus nu doar că propovăduiește 
despre Împărăție, cum ar spune 
mulți. El propovăduiește apropi-
erea Împărăției, dar El proclamă 
și modalitatea de acces în ea. Pri-
viți îndeaproape la text: Isus nu 
a predicat Evanghelia spunând 
„Împărăția cerurilor este aproa-
pe!” El a predicat Evanghelia spu-
nând „Împărăția cerurilor este 
aproape, pocăiți-vă și credeți!” 
Acest lucru este crucial, pentru 
că face diferența cu adevărat în-
tre Evanghelie și non-evanghe-
lie: a propovădui inaugurarea 
Împărăției și a noii creații, ca și 
a tuturor celorlalte lucruri fără 
a preciza felul în care oamenii 
pot să aibă acces la ea – adică 
prin pocăința de păcat și prin a 
fi iertați prin credința în Hristos 
și în moartea Lui ispășitoare – 
înseamnă a predica o evanghe-
lie falsă. Fără îndoială, asta ar 
însemna să predici o veste rea, 
pentru că nu oferi oamenilor ni-
cio speranță de a fi incluși în acea 
nouă creație. Evanghelia Împără-
ției nu constă din propovăduirea 
Împărăției, ci din propovăduirea 
unei Împărății alături de procla-
marea faptului că oamenii pot să 
aibă acces în ea prin pocăință și 
credință în Hristos.

În al doilea rând, merită să 
observăm în mod explicit faptul 
că Noul Testament denumește 
„Evanghelia” acel mesaj specific, 
restrâns, al iertării de păcate prin 
Hristos. De aceea, oamenii care 
argumentează spunând ceva de 
genul, „Dacă doar predici ierta-
rea de păcate prin Hristos și nu 
incluzi și intenția lui Dumnezeu 
de a crea din nou această lume, 
nu predici Evanghelia”, greșesc. 
Atât Pavel cât și Petru – ca să 
menționez doar numele celor 
oferiți în exemplele de mai sus – 
par să fie suficient de mulțumiți 
să spună că ei au predicat „Evan-
ghelia” atunci când au spus oa-
menilor doar despre iertarea de 
păcate prin moartea substitutivă 
a lui Isus, și doar atât.

Dacă este adevărat că Noul 
Testament folosește termenul 
„Evanghelie” atât într-un sens 
larg cât și într-un sens restrâns, 
atunci cum ar trebui să înțele-
gem relația dintre aceste două 
sensuri, dintre Evanghelia Îm-
părăției și Evanghelia Crucii? 
Aceasta este următoarea noastră 
întrebare și, odată ce vom găsi 
răspunsuri pentru ea, cred că 
vom fi ajutați să devenim mai 
clari în mințile noastre cu privi-
re la unele întrebări cu adevărat 
importante.

Așadar, ce relație există între 
Evanghelia Împărăției și Evan-
ghelia Crucii? Am arătat deja 
că Evanghelia Împărăției inclu-
de în mod necesar Evanghelia 
Crucii. Dar, mai specific, este 
Evanghelia Crucii o simplă par-
te a Evangheliei Împărăției, sau 
reprezintă ceva mai mult? Este 

centrală acesteia, este periferică, 
este esența ei, sau ce anume? Și, 
având în vedere acest lucru, de ce 
doresc autorii Noului Testament 
se asocieze cuvântului „Evan-
ghelie” acea promisiune specifică 
a iertării de păcate prin credința 
în Hristos, și nu alte promisiuni 
particulare care sunt incluse în 
Evanghelia mai largă? De ce nu 
îl vedem niciodată pe Pavel spu-
nând, „iată Evanghelia mea: oa-
menii să se împace unii cu alții”?

Eu cred că putem căpăta un 
răspuns la toate aceste întrebări 
odată ce conștientizăm că Evan-
ghelia Crucii nu este doar una 
din componentele Evangheliei 
Împărăției. Dimpotrivă, Evan-
ghelia Crucii este calea, izvorul, 
chiar sămânța, dacă este să folo-
sim acești termeni, pentru Evan-
ghelia Împărăției. Citiți întreg 
Noul Testament și veți realiza 
foarte repede că mesajul ei unic 
constă din faptul că niciun om 
nu poate să ajungă la acele bine-
cuvântări mai largi, care țin de 
Împărăție, decât prin a fi iertat 
de păcate, prin moartea lui Hris-
tos. Acesta este izvorul din care 
provin toate celelalte binecuvân-
tări.

Acesta este, cred eu, motivul 
pentru care este perfect adecvat 
ca autorii biblici să denumească 
acest izvor „Evanghelia”, chiar 
dacă ei folosesc în același timp 
acest termen și pentru întreg pa-
chetul – incluzând iertarea, jus-
tificarea, învierea, creația nouă 
și toate celelalte. Întrucât bine-
cuvântările mai largi ale Evan-
gheliei sunt accesate numai prin 
mijloacele mesajului restrâns 
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(ispășirea, iertarea, credința și 
pocăința) și întrucât aceste bine-
cuvântări sunt obținute în mod 
infailibil prin mijloacele mesa-
jului restrâns, este cu totul potri-
vit ca autorii Noului Testament 
să denumească această poartă, 
sămânță și izvor ca fiind „Evan-
ghelia”.

În același timp, este cu totul 
potrivit ca Noul Testament să de-
numească acest izvor „Evanghe-
lia” și în același timp să nu amin-
tească de niciuna din celelalte 
binecuvântări specifice pachetu-
lui mai larg prin a folosi același 
termen. De aceea, noi nu etiche-
tăm reconcilierea dintre oameni 
ca fiind „Evanghelia”. Și nici nu 
denumim „Evanghelie” cerurile 
noi și pământul cel nou. Dar nu 
ne ferim să spunem că iertarea 
prin ispășire este „Evanghelia”, 
pentru că aceasta este izvorul și 
calea către toate celelalte.

Și există unele implicații im-
portante care decurg din acest 
lucru.

În primul rând, merită să spu-
nem din nou: cei care argumen-
tează că „Evanghelia” înseamnă 
proclamarea Împărăției, pur și 
simplu greșesc. Evanghelia nu 
înseamnă proclamarea Împă-
răției. Nu, ci în sensul mai larg, 
înseamnă proclamarea Împără-
ției împreună cu mijloacele de a 
intra în ea.

În al doilea rând, este greșit să 
spunem că Evanghelia Crucii nu 
este Evanghelia, sau că este mai 
puțin decât Evanghelia. Atâta 
vreme cât întrebarea este, „Care 
e mesajul pe care o persoană tre-
buie să îl creadă ca să fie mântui-

tă?”, Evanghelia Crucii este acest 
mesaj, și deci Evanghelia. Isus, 
Pavel și Petru spun asta.[1]

În al treilea rând, este de ase-
menea greșit să spunem că Evan-
ghelia Împărăției este cumva o 
adăugire la Evanghelie, sau o 
distragere de la Evanghelia re-
ală. Atâta vreme cât întrebarea 
este, „Care e întreaga veste bună 
a creștinismului?”, atunci Evan-
ghelia Împărăției nu este Evan-
ghelia + ceva, ci ea este Evanghe-
lia. Și asta pentru că, iarăși, Isus, 
Pavel și Petru afirmă acest lucru.

În al patrulea rând, este greșit 
să spunem că un om este creștin 
doar pentru că face lucruri bune 
și „urmează exemplul lui Isus”. 
Pentru a fi creștin, pentru a fi 
părtaș binecuvântărilor Împără-
ției, este nevoie în primul rând să 
treci prin poartă – adică să vii la 
Hristos cu credință și să fii ier-
tat de păcate, să fii beneficiarul 
ispășirii păcatelor tale. Bunyan 
vorbește în cartea sa, Călătoria 
Creștinului, despre personajele 
Formalistul și Ipocritul, pe care 
Creștinul le întâlnește în drumul 
său către Cetatea Cerească. To-
tuși, după câteva clipe de dialog 
cu aceștia, Creștinul realizează 
că ei săriseră gardul pentru a 
merge pe cale, în loc să treacă 
prin Poarta cea Strâmtă. Con-
cluzia era că acești doi nu erau 
creștini, indiferent cât de bine 
păreau să se descurce pe drumul 
lor. Schimbând un pic persona-
jele, există mulți oameni care 
trebuie să conștientizeze că Dl. 
Ucenic-al-lui-Isus și Dna. Via-
ță-Faină-în-Împărăție nu sunt 
creștini, până când nu vin la Isus 

cel răstignit, cu pocăință și cre-
dință, spre iertarea păcatelor lor. 
Un om poate „trăi precum Isus” 
cât de mult vrea, dar dacă nu tre-
ce prin poarta strâmtă a ispășirii, 
credinței și pocăinței, în realita-
te el nu a venit la Hristos. Pur și 
simplu a sărit peste gard.

În al cincilea rând, eu cred că 
este întotdeauna greșit să spu-
nem că necreștinii ar putea face 
„lucrarea Împărăției”. Un necreș-
tin care lucrează în justiție sau 
în acțiuni de reconciliere la ni-
vel uman face un lucru bun, dar 
aceasta nu este o lucrare a Împă-
răției pentru că nu este făcută în 
Numele Împăratului. C. S. Lewis 
a greșit în acest sens, fiindcă nu 
poți face lucruri bune în numele 
lui Tash și să te aștepți ca Aslan 
să fie fericit în legătură cu asta. 

În al șaselea rând, scopul final 
al oricărei lucrări umanitare – 
indiferent dacă este făcută de un 
creștin sau de o biserică – trebu-
ie să fie îndreptarea lumii înapoi 
către poarta îngustă. Se pot spu-
ne multe lucruri aici, dar eu cred 
că înțelegerea corectă a tuturor 
acestor lucruri poate să ofere un 
puternic motiv misionar și să 
aducă o mărturie pătrunzătoa-
re înaintea lumii. De exemplu, 
atunci când renovezi atelierul 
unui bărbier în Numele lui Isus, 
trebuie să-i spui proprietarului 
(ca să exprim acest lucru foarte 
clar, de dragul bravurii) – „Iată, 
fac acest lucru pentru că Îl slu-
jesc pe Dumnezeul căruia Îi pasă 
de lucruri precum frumusețea, 
ordinea și pacea. De fapt, Biblia 
spune, iar eu cred asta, că Dum-
nezeu va crea din nou această 
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lume și va inaugura o Împărăție 
unde vopseaua nu va cădea și 
copacii nu vor muri. Dar (și aici 
ajungem la esența lucrurilor), 
așa cum văd lucrurile acum, nu 
vei putea fi parte din acea Împă-
răție. Și asta datorită păcatului 
tău. Nu vei putea ajunge acolo 
decât dacă te vei pocăi și vei cre-
de în Hristos”. Astfel îi vei spune 
Vestea Bună a Crucii. Dacă doar 
vei renova atelierul bărbierului și 
îi vei propovădui Împărăția vii-
toare, ai eșuat să propovăduiești 
Evanghelia. Evanghelia Împără-
ției înseamnă propovăduirea Îm-
părăției împreună cu mijloacele 
de a ajunge în ea.

În al șaptelea rând, așa cum 
am argumentat anterior, eu 
cred că mulți dintre cei ce sunt 
parte din așa-numitele biserici 
emergente, cu toată insistența 
lor legată de cât de uimitoare și 
surprinzătoare este evanghelia 
pe care ei o propovăduiesc – au 
ratat în totalitate aspectul care 

este cu adevărat uimitor în le-
gătură cu Evanghelia. Faptul că 
Isus este Împărat și că El a inau-
gurat o Împărăție a dragostei și 
compasiunii nu este în realitate 
deloc uimitor. Orice evreu știa 
că acest lucru avea să se petreacă 
într-un anume moment din isto-
rie. Ceea ce este cu totul uimitor 
în legătură cu Evanghelia este că 
Împăratul mesianic moare pen-
tru a-Și salva poporul – că Fiul 
divin al omului din Daniel, că 
Mesia Davidic și Slujitorul sufe-
rind din Isaia ajung să fie unul 
și același Om. Aceasta este, dacă 
vrem să mergem mai departe, 
modalitatea în care, în final, le-
găm Evanghelia Împărăției de 
Evanghelia Crucii. Isus nu este 
doar Împărat, ci este Împăratul 
răstignit. Prin comparație cu 
aceasta, ceea ce mulți dintre sus-
ținătorii bisericii emergente ofe-
ră drept o evanghelie uimitoare 
nu este deloc uimitoare. E chiar 
plictisitoare.

În al optulea rând, tot ce am 
afirmat până acum ne condu-
ce către concluzia că focalizarea 
evanghelistică, misionară și pas-
torală din această perioadă ține 
de Evanghelia Crucii, de acea 
poartă, acel izvor al Evangheliei 
mai largi a Împărăției. Și aceasta 
pentru că toate celelalte sunt lu-
cruri ce nu pot fi căpătate și nu 
sunt cu adevărat o veste bună, 
dacă nu îi îndreptăm pe oameni 
către poarta îngustă. Mai mult 
decât atât, trebuie să observăm 
că aceasta este perioada în care 
porunca supremă a lui Dumne-
zeu adresată oricărui om de pe 
lume este „Pocăiește-te și crede!” 
Există o singură poruncă cu ade-
vărat inclusă în Evanghelie – fie 
în sensul mai larg, fie în sensul 
mai restrâns: Pocăiește-te și cre-
de! Aceasta este obligația de bază 
a ființelor omenești din această 
epocă și, de aceea, ea trebuie să 
fie obiectivul primordial din pre-
dicarea noastră.
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DRAGĂ FRATE PĂSTOR, 
CUNOAȘTE-ȚI TEOLOGIA 
SFINȚIRII!

Mi-a rămas întipărit în minte 
momentul când am conștienti-
zat că înțelegerea mea cu privire 
la sfințire era inadecvată. S-a pe-
trecut în decursul unei întâlniri 
la un grup de studiu, în timp ce 
discutam dinamica dintre acțiu-
nile noastre și lucrarea Duhului 
Sfânt, în procesul de sfințire. Așa 
cum se derulează adesea astfel 
de conversații, oamenii împărtă-
șeau lucrurile care îi ajutaseră să 
crească – sau cel puțin ce anume 
învățaseră în biserică privitor la 
lucrurile care ar trebui să îi ajute 
să crească – anume citirea Bibli-
ei, rugăciunea etc. În același timp, 
toți cei prezenți susțineau cu tărie 
că Duhul Sfânt a făcut în realita-
te lucrarea de sfințire. În final, o 
femeie a izbucnit cu sinceritate: 
„Nu înțeleg până la urmă, cum ar 
trebui să cresc eu în sfințenie?”

Dar vreau să vă ofer câteva 
detalii ale contextului respectiv. 
Această femeie umblase mulți ani 
cu Isus, dar în ultima perioadă 
simțea că înaintarea, creșterea ei 
se oprise. Își citea Biblia, se ruga, 
venea la biserică în fiecare dumi-
nică, dar simțea amărăciune față 

de alte persoane, iar uneori spu-
sese lucruri pe care le-a regretat. 
Înțelegea că păcatul ei Îl întrista 
pe Dumnezeu. De aceea, știa că 
nu putea să rămână pur și simplu 
relaxată și să aștepte ca Dumnezeu 
să o sfințească. Dar ea începuse să 
conștientizeze și faptul că sfințirea 
ei nu se petrecea direct proporți-
onal cu eforturile proprii. Ea se 
străduia din greu, dar nu părea să 
ajungă undeva anume. Ceva mai 
devreme, în acea seară, spusesem 
că, dacă abordăm disciplinele 
spirituale ca fiind cauza directă a 
sfințirii noastre, atunci focalizarea 
noastră se mută de la Evanghelia 
lui Hristos la noi înșine, iar acest 
lucru subminează creșterea noas-
tră. Aș putea spune că acest lucru a 
rezonat cu această persoană, chiar 
dacă a speriat-o întrucâtva.

Totuși, nu puteam să răspund 
întrebării ei, întrucât înțelegerea 
pe care eu o aveam privind mân-
tuirea era fragmentată. Nu înțe-
legeam imaginea de ansamblu, 
imaginea organică, așa că diferi-
tele procese din cadrul acesteia 
– precum justificarea și sfințirea 
– intrau în contradicție unul cu 

celălalt. Am murmurat ceva in-
coerent pentru un timp, apoi am 
făcut o pauză pentru a gusta câte 
ceva din mâncarea care s-a servit 
acolo. Aveam la dispoziție niște 
negrese, făcute parcă special ca să 
detensioneze situația respectivă.

RESPONSABILITATEA 
PĂSTORULUI

Trebuie să spun de la bun în-
ceput că eu nu cred că un creștin 
trebuie să fie capabil să formuleze 
teologia sfințirii pentru a fi sfințit, 
după cum nici soția mea și nici 
fiica noastră nu au nevoie să în-
țeleagă psihologia legăturii dintre 
mamă și bebeluș pentru a putea fi 
unite în această relație. Putem să 
ne hrănim din Hristos și să creș-
tem foarte bine, chiar dacă nu înțe-
legem cum se petrece acest lucru. 
Dar, păstrând această analogie, ce 
se întâmplă dacă ceva funcționea-
ză greșit în legătura dintre mamă 
și bebeluș? Evident că eu sper că 
cineva înțelege problema suficient 
de bine pentru a le ajuta.

Tocmai acesta este motivul 
pentru care păstorii trebuie să 

Mike Christ
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își cunoască teologia sfințirii. 
Dar probabil că vei gândi astfel: 
„Aceasta nu este cumva treaba 
consilierului biblic?” Ba da. Dar 
păstorii – mă gândesc în mod par-
ticular la cei care fac preponderent 
slujirea de predicare și învățare – 
au responsabilitatea de a predica o 
teologie autentică a sfințirii, așa în-
cât să își îndrepte oamenii către di-
recția corectă. Gândește-te la asta: 
Dacă nu predici având ca scop 
sfințirea poporului tău, ce anume 
faci în realitate? Cu siguranță că 
nu îți dorești o simplă educare in-
telectuală a lor sau, mai rău chiar, 
să îi distrezi. Tu vrei ca oamenii 
din biserica ta să fie transformați. 
Dar ai o paradigmă, un plan care 
să arate cum să se întâmple acest 
lucru? Dacă nu, cum știi atunci că 
îi conduci în direcția corectă?

CUM GREȘIM NOI 
ADESEA

Pericolele care pot să deraieze 
sfințirea constau din trăirea ușu-
ratică și legalismul. Legalismul 
vede sfințirea ca pe o lucrare pe 
care omul o face. Poate că fac anu-
mite fapte pentru a câștiga mân-
tuirea. Și poate că le fac pentru a 
câștiga o favoare mai mare înain-
tea lui Dumnezeu. Gândirea mea 
este aceasta: „Dacă m-aș opri din 
a face X sau aș începe să fac Y, to-
tul va fi în regulă cu mine”. Acesta 
este legalism, pentru că ascultarea 
mea nu provine dintr-o relație cu 
Dumnezeu, ci are ca scop o relație 
cu Dumnezeu.

Cealaltă eroare este trăirea ușu-
ratică, și cei care și-o însușesc sunt 
denumiți antinomieni (anti = îm-

potriva; nomas = lege). Ea izvorăș-
te dintr-o concentrare atât de mare 
asupra a ceea ce a fost deja împlinit 
de Hristos, încât nu mai lasă loc în 
niciun fel pentru lucrarea noastră.

Antinomienii văd eșecurile 
oribile care rezultă atunci când 
eforturile noastre sunt aplica-
te inadecvat și concluzionează 
(greșit) că ar trebui să ne oprim 
din orice efort de sfințire.

Haideți să ne imaginăm ce se 
petrece atunci când lipsește un 
plan clar în ce privește sfințirea. 
Am putea să îi încurajăm pe oa-
meni să lupte cu legalismul lor 
folosind arma trăirii ușoare, și să 
lupte cu trăirea ușoară, folosind 
arma legalismului. Îmi amin-
tesc de un grup de studenți care 
mi-au cerut să nu mai vorbesc 
despre Evanghelie, pentru că se 
temeau că acest lucru va sub-
mina tânjirea lor după sfințenie. 
Știu alți oameni care, dacă sunt 
onești, recunosc că își găsesc 
mângâierea în faptul că ei păcă-
tuiesc, pentru că asta dovedește, 
în mintea lor, că nu au devenit 
legaliști. Dar nu aceasta este sfin-
țirea biblică, iar noi nu trebuie să 
încurajăm acest fel de gândire.

Promovarea unei sfințiri fal-
se se poate face mai ușor decât 
ne putem imagina. Am auzit pe 
unii păstori buni imprimând în 
mintea membrilor adunărilor lor 
absolut orice lucru pe care aceștia 
trebuiau să-l facă, fără a le spu-
ne ceva despre puterea necesară 
pentru a face aceste lucruri. Am 
auzit predici în care harul era atât 
de puternic deconectat de la tră-
irea sfântă, încât întrebarea lui 
Pavel, „Să continuăm să păcătuim 

pentru ca harul să se înmulțeas-
că?” ar fi părut că avea nevoie de 
un răspuns afirmativ. Dar aceste 
probleme sunt corectate atunci 
când folosești abordarea predică-
rii care Îl vede pe Hristos în cen-
trul oricărui pasaj biblic. Așadar, 
avem nevoie o teologie a sfințirii, 
așa încât să mergem cu ea un pas 
înainte și să întrebăm: „Atunci 
când ajungem la Hristos, cum ne 
îmbrăcăm cu El și cum facem așa 
încât să nu permitem poftei firii 
pământești să se manifeste?”

Dar eu nu spun că orice predică 
are nevoie de un discurs îndelung 
asupra doctrinei sfințirii. Aceas-
ta poate fi expusă într-o singură 
frază, după ce am ajuns la Hristos. 
Sau poate că ea este evidentă prin 
lucrurile pe care le spui acelui om 
care stă la ușa bisericii, și care este 
tulburat sau mândru. Esența este 
că, dacă „îmbrăcarea cu Hristos” și 
„umblarea după lucrurile de sus” 
sunt porunci esențiale legate de 
sfințirea noastră, ar trebui să știm 
ce înseamnă să ascultăm de ele, iar 
acest lucru trebuie să devină clar 
în predicarea noastră.

SFINȚIREA ÎN HRISTOS

Iată, o teologie coerentă a sfin-
țirii trebuie să fie capabilă să sub-
linieze nevoia de a crește spiritual, 
fără a minimiza harul. Și ea trebu-
ie să sublinieze harul fără a dimi-
nua nevoia de creștere spirituală.

Dar cum facem asta? Vă voi 
oferi o schiță aici. Scopul real al 
acestui articol este să vă determi-
ne să studiați sfințirea. Primul pas 
este să vedem sfințirea conectată la 
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mântuire. Trebuie să ne oprim din 
a vorbi despre „cum să fim mântu-
iți” și „cum să fim sfinți” ca și cum 
cele două lucruri ar fi complet di-
ferite, și ca și cum s-ar putea exclu-
de reciproc. Trebuie să încetăm să 
mai cităm Efeseni 2:8-9 – „mântu-
iți prin har, prin credință... nu prin 
fapte” – fără a cita de asemenea și 
2:10: „Căci noi suntem lucrarea 
Lui și am fost zidiți în Hristos Isus 
pentru faptele bune pe care le-a 
pregătit Dumnezeu mai dinainte 
ca să umblăm în ele”. Mântuirea 
include sfințirea – nu ca o condiție 
pentru obținerea ei, ci ca o parte 
integrantă a mântuirii. Atenție: Bi-
blia nu ne prezintă o tensiune între 
harul fără plată și faptele bune.

De ce nu?
Această întrebare mă conduce 

la cel de-al doilea punct esențial: 
mântuirea constă din unirea cu 
Hristos. Din nefericire, noi con-
cepem adesea mântuirea ca pe un 
morman uriaș de daruri împa-
chetate individual. Aici este darul 
„iertării”, acolo darul „duhului”, 
apoi darul „răscumpărării”, ca să 
enumăr doar câteva. Problema 
acestei abordări este că fiecare dar 
ajunge să fie văzut ca și cum exis-
tă independent, iar sublinierea 
excesivă a unui dar ajunge ade-
sea să îl pună în competiție prin 
sublinierea excesivă a altuia. De 
exemplu, dacă eu găsesc bucurie 
în darul măreț al „iertării”, atunci 
mai am cu adevărat nevoie să des-
pachetez și pe cel care este etiche-

tat cu inscripția „sfințire”? Sau, 
dacă mă folosesc de „sfințire”, mai 
trebuie să rămân agățat de darul 
„neprihănirii imputate”?

În realitate, mântuirea are de-a 
face cu primirea lui Hristos, care 
a devenit pentru noi tot ceea ce 
avem nevoie pentru mântuire. Noi 
suntem în Hristos Isus, care „a fost 
făcut de Dumnezeu pentru noi în-
țelepciune, neprihănire, sfințire și 
răscumpărare” (1 Corinteni 1:30). 
Aceste lucruri sunt coerente când 
sunt luate împreună, întrucât orice 
dar vine prin primirea lui Hristos. 
Noi nu folosim iertarea de păcate 
și neprihănirea imputată pentru a 
sta liniștiți și a ne relaxa, ci pentru 
a ne apropia de Hristos și a găsi 
ajutor ca să trăim o viață sfântă. Iar 
atunci când trăim o viață sfântă, 
nu putem să ignorăm justificarea 
noastră. Dimpotrivă, devenim atât 
de impresionați de sfințenia lui 
Dumnezeu, încât avem o apreciere 
mai mare pentru neprihănirea im-
putată a lui Hristos, care este teme-
lia stării noastre legale înaintea lui 
Dumnezeu. Duhul Sfânt pune îm-
preună toate aspectele vieții crești-
ne. Același Duh care l-a înviat pe 
Isus din morți „spre justificarea 
noastră” (Romani 4:25, lit. ESV) 
ne și unește cu Hristos, ne umple 
cu roadă și se roagă lui Dumnezeu 
pentru noi.

Cu alte cuvinte, creșterea în-
tr-un aspect al mântuirii noas-
tre ne conduce inevitabil mai 
adânc în Persoana lui Hristos și 

în unirea noastră spirituală cu 
El, lucru care, de asemenea, ne 
conectează la toate celelalte be-
neficii pe care le avem în El. Noi 
avem toate binecuvântările spi-
rituale în Hristos. Atunci când 
privim la mântuire ca la un sin-
gur pachet, pur și simplu nu pu-
tem să ne folosim de un singur 
beneficiu, în detrimentul celor-
lalte. În consecință, nu putem să 
luptăm împotriva legalismului 
folosindu-ne de trăirea ușura-
tică. Dimpotrivă, ne vom lupta 
atât împotriva legalismului cât 
și împotriva trăirii ușuratice.

STUDIAZĂ SFINȚIREA!

Sunt recunoscător pentru în-
trebarea pusă de acea soră, pen-
tru că ea m-a provocat să studi-
ez sfințirea. Oricâte lucruri am 
înțeles cu privire la acest adevăr, 
există încă multele pe care avem 
nevoie să le pricepem – și infinit 
mai multe pe care trebuie să le 
experimentăm. Dar atunci când 
avem chiar și o paradigmă simplă 
în predicarea noastră cu privire la 
sfințire, dacă ea este biblică, ne va 
ajuta să ne conducem bisericile 
mai profund în Hristos și, astfel, 
mai profund în sfințenie.

Există astăzi în cercurile 
evanghelice o înclinație către 
înțelegerea justificării, și acest 
lucru este bun. Dar haideți să 
ne asigurăm că nu am neglijat 
sfințirea.

DESPRE AUTOR
Mike Christ este păstor al Greenbelt Baptist Church din Greenbelt, Maryland.
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CUM SĂ PREDICI 
EVANGHELIA LA 
ÎNMORMÂNTĂRI

Cel mai util sfat pe care l-am 
primit vreodată în legătură cu 
predicarea la înmormântarea 
cuiva necunoscut a fost următo-
rul: „Nu predica despre persoana 
respectivă ca și cum ar fi mers în 
Rai. Nu predica nici ca și cum ea 
ar fi mers în Iad. Doar predică 
Evanghelia pentru oamenii care 
au venit acolo”. Acest principiu 
cuprinde în el slujba pe care o 
avem de făcut, indiferent de felul 
de înmormântare la care parti-
cipăm. Ironic, chiar dacă noi ne 
focalizăm atunci pe amintirea și 
celebrarea vieții celui decedat, 
serviciul de înmormântare este, 
în ultimă instanță, îndreptat că-
tre cei care participă la el.

Predica este momentul în 
care Evanghelia trebuie prezen-
tată cel mai clar. Ar trebui să ne 
simțim confortabil să vorbim 
despre răsplata cerească a celui 
decedat doar atunci când avem 
personal siguranța convertirii 
lui. Dacă există oricât de puțină 
incertitudine în mintea ta, ceea 
ce este aproape obligatoriu când 
predici la înmormântarea cuiva 
pe care nu l-ai întâlnit niciodată, 

cel mai bine este să te concentrezi 
pe predicarea Evangheliei pentru 
urechile celor ce te pot auzi. Este 
mai bine să te împotrivești ispitei 
de a oferi o mângâiere falsă pen-
tru care nu ai o temelie solidă.

O predică de înmormântare 
nu ar trebui să depășească 20 de 
minute și ar trebui să sublinieze 
următoarele trei aspecte, prefe-
rabil prezentate dintr-unul sau 
mai multe pasaje ale Scripturii:

1) Recunoașterea nevoii de a 
fi îndurerat.

Relatarea biblică unde ni se 
prezintă învierea lui Lazăr de că-
tre Isus, în Ioan 11, poate fi uti-
lă într-un mod special în acest 
sens. Dacă Isus a plâns la pierde-
rea unui prieten, și noi ar trebui 
să plângem. Eu adesea împărtă-
șesc cum tata ne-a fost alături, 
atât mie cât și soției mele, atunci 
când ne-am confruntat cu dure-
rea pierderii de sarcină la cel de-
al doilea copil al nostru. El ne-a 
îndemnat să ne luăm timp să ne 
plângem copilul, învățându-ne 
cum să facem acest lucru.

Nu presupune niciodată că 
oamenii conștientizează faptul 
că durerea este normală sau că 
ei știu cum să treacă prin dure-
re pur și simplu vorbind despre 
persoana decedată pe care au iu-
bit-o. În realitate, mulți nu vor să 
vorbească despre aceste persoane 
datorită durerii pe care o simt la 
pierderea lor. Mulți păstori recu-
nosc că adesea, la ani după aceea, 
oamenii învață valoarea acestui 
proces, trecând peste durere cu 
ajutorul consilierii pastorale.

2) Fă cunoscută cu claritate 
nădejdea Evangheliei.

Nădejdea adevărată nu poa-
te veni în mijlocul durerii fără 
speranța pe care noi o avem în 
Evanghelie. Iată de ce cea de-a 
doua și a treia parte a unei pre-
dici de înmormântare se foca-
lizează pe lucrarea și Persoana 
lui Hristos. Orice text ai alege 
pentru mesajul tău, asigură-te că 
ești capabil să te concentrezi pe 
elementele clare ale Evangheliei: 
sfințenia lui Dumnezeu, păcăto-
șenia omului și judecata meritată 

Brian Croft
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de acesta, Persoana perfectă și 
lucrarea ispășitoare a lui Hristos 
pentru mântuirea noastră, și răs-
punsul nostru esențial cu pocă-
ință și credință în Hristos.

3) Cheamă pe cei ce te ascul-
tă să răspundă la Evanghelie.

Pentru a face acest lucru efi-
cient și într-un mod adecvat, tre-
buie să te pregătești cunoscând 
cât mai multe lucruri poți des-
pre cei ce te aud, ca și despre cel 
decedat. Trebuie să presupui că 

acolo sunt prezenți atât creștini, 
cât și necreștini. Trebuie să pre-
supui că toți au venit cu niște idei 
preconcepute legate de felul cum 
oamenii primesc viața veșnică. 
De exemplu, eu am participat la 
o înmormântare la care 90 la sută 
dintre cei prezenți erau catolici 
devotați, o alta unde majoritatea 
erau mormoni, și o alta unde ni-
meni din clădire nu călcase vreo-
dată pragul unei biserici.

Pentru fiecare caz, am expli-
cat Evanghelia cu claritate, i-am 
chemat pe cei ce mă ascultau să 

se pocăiască de păcatele lor, să 
creadă în Hristos și să își pună 
nădejdea în El. Totuși, în fieca-
re dintre aceste situații diferite, 
am abordat chemarea lor de a 
răspunde Evangheliei într-un 
mod diferit, în funcție de ideile 
lor preconcepute cu privire la 
„Vestea Bună”. Încurajează-i să 
plângă. Predică Evanghelia clar 
și simplu. Ajută-i să înțeleagă ne-
voia lor pentru Hristos, întrucât 
moartea se află înaintea ochilor 
lor. Cheamă-i la pocăință și cre-
dință.

DESPRE AUTOR
Brian Croft este păstorul Auburndale Baptist Church din Louisville, Kentucky. El publică frecvent articole 
pe practicalshepherding.com, dar îl puteți găsi și pe twitter la @PastorCroft.
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CE MESAJE SUNT 
PROPOVĂDUITE ASTĂZI 
ȘI DESPRE CARE OAMENII 
CRED ÎN MOD GREȘIT CĂ 
ELE SUNT EVANGHELIA?

1. „Dumnezeu vrea să fim 
bogați”. Unii predicatori din zi-
lele noastre spun că Vestea Bună 
este că Dumnezeu vrea să ne 
binecuvânteze cu o mulțime de 
bani și lucruri materiale, și că 
tot ce trebuie să facem este să ce-
rem aceste lucruri de la El! Dar 
Evanghelia este un mesaj care se 
referă la binecuvântările spiritu-
ale (Efeseni 1:3): Dumnezeu L-a 
trimis pe Isus Hristos să moară 
și să învieze pentru noi, așa încât 
să putem fi justificați, împăcați 
cu Dumnezeu și să căpătăm viața 
veșnică în prezența lui Dumne-
zeu (Romani 3:25-26, 6:23; 2 Co-
rinteni 5:18-21). Mai mult, Biblia 
nu promite că cei credincioși vor 
avea parte de prosperitate mate-
rială în această viață, ci dimpo-
trivă, de necazuri (Faptele Apos-
tolilor 14:22), persecuție (2 Ti-
motei 3:12) și suferințe (Romani 
8:17), toate acestea urmând a fi 
înlocuite într-o zi cu o slavă de 
nedescris (2 Corinteni 4:17; Ro-
mani 8:18).

2. „Dumnezeu este dragos-
te și, deci, totul este în regulă 
cu noi, oamenii”.  Unii oameni 

gândesc că Evanghelia ar spune 
că Dumnezeu ne iubește și ne 
acceptă așa cum suntem. Dar 
Evanghelia biblică îi confruntă 
pe oameni, arătându-le că sunt 
niște păcătoși care au de înfrun-
tat mânia lui Dumnezeu (Ro-
mani 3:23, Ioan 3:36) și le spune 
oamenilor despre soluția radica-
lă a lui Dumnezeu la această pro-
blemă: moartea lui Isus pe cru-
ce, prin care El a purtat păcatele 
oamenilor. Această Evanghelie îi 
cheamă pe oameni la un răspuns 
la fel de radical: să se pocăiască 
de păcate și să își pună credința 
în Hristos, pentru mântuirea lor.

3. „Trebuie să fim oameni 
buni”.  Evanghelia nu este un 
mesaj care ne vorbește despre 
cum să trăim o viață mai bună și, 
astfel, să ne producem starea de 
neprihănire înaintea lui Dumne-
zeu. De fapt, Evanghelia ne pre-
zintă tocmai opusul acestei gân-
diri: nu putem face nimic plăcut 
înaintea lui Dumnezeu și nici nu 
putem să devenim vreodată ac-
ceptabili înaintea Lui (Romani 
8:5-8). Dar vestea bună este că 
Isus a făcut deja pentru noi ceea 

ce noi n-am putea face nicioda-
tă prin puterile noastre: trăind o 
viață perfectă și suportând mâ-
nia lui Dumnezeu pe cruce, El a 
obținut o mântuire sigură pentru 
toți aceia care se întorc de la pă-
catele lor și își pun nădejdea în El 
(Romani 5:6-11, 8:31-34).

4. „Isus a venit pentru a 
transforma societatea”. Unii oa-
meni cred că misiunea lui Isus 
era să transforme societatea și să 
facă dreptate celor asupriți prin-
tr-o revoluție politică. Dar Biblia 
ne învață că această lume va fi în-
dreptată numai atunci când Isus 
va reveni și va da naștere unui 
pământ nou și unor ceruri noi (2 
Tesaloniceni 2:9-10, Apocalipsa 
21:1-5). Evanghelia este, în mod 
fundamental, un mesaj despre 
mântuirea de la mânia lui Dum-
nezeu, prin credința în Hristos, 
nicidecum un mesaj care să se 
refere la transformarea societății 
în această epocă.

(Parte a acestui material a fost 
adaptat din cartea Nouă Semne 
ale Unei Biserici Sănătoase de 
Mark Dever)

Mark Dever
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ÎNFRICOȘAREA, 
MANIPULAREA ȘI IADUL

Este o manipulare să predici 
despre Iad. Este o tactică de în-
fricoșare. E doar o șmecherie 
prin care bagi frica în oameni. 
Nu vorbesc oare oamenii așa?

„De-a lungul majorității 
istoriei”, pretinde jurnalistul 
A. C. Grayling, „creștinismul 
a fost o ideologie violentă și 
întotdeauna opresivă – gân-
diți-vă la cruciade, la torturi, la 
arderile pe rug, la menținerea 
femeilor într-o stare de sclavie, 
constant dând naștere copiilor 
și fiind atașate de soți de care 
nu aveau voie să divorțeze; gân-
diți-vă la înfrânarea sexualității 
omului, la folosirea fricii (față 
de chinurile Iadului) ca pe un 
instrument de control și la re-
zultatele îngrozitoare ale min-
ciunilor lor împotriva iudais-
mului.”

Astăzi, creștinii sunt ceva mai 
pricepuți la cum să vândă. Ei știu 
cum să se vândă prin a evita as-
pectele nepopulare, asemenea 
felului cum sunt vândute astăzi 
produsele sau cum se fac cunos-
cuți politicienii. Grayling conti-
nuă,

„Astăzi, prin contrast, creștinis-
mul s-a specializat într-o muzi-
că mult mai blândă. Amenință-
rile cu Iadul, obligațiile în ceea 
ce privește trăirea în sărăcie și 
modestie, doctrina lui că numai 
câțiva vor fi mântuiți, în timp ce 
mulți vor fi condamnați, au fost 
puse la adăpost, fiind înlocuite 
de chitare acordate și de zâmbe-
te zaharisite. În dorința de a-și 
menține influența asupra celor 
mai slabi de minte, s-a reinven-
tat atât de des și cu o ipocrizie 
care îți taie atât de mult răsufla-
rea încât, dacă un călugăr me-
dieval s-ar trezi astăzi, așa cum 
scrie Woody Allen în cartea lui, 
Sleeper, n-ar mai fi capabil să 
recunoască acea credință care 
poartă același nume ca religia 
din vremea sa.”[1]

Aceasta este transformarea 
pe care un necreștin a observat-o 
printre creștini. Ea reflectă lipsa 
noastră de confort, din vremurile 
moderne, înfrânarea noastră față 
de afirmarea publică a oricăreia 
dintre învățăturile nepopulare 
ale lui Isus, precum acea imagi-

ne înfricoșătoare a viitorului pe 
care Isus a zugrăvit-o. Ar putea 
fi oare posibil ca, în același timp, 
acest lucru să arate cum creștinii 
capitulează prea repede în fața 
standardelor culturale?

DE CE BATJOCORIM 
FRICA

Societatea noastră disprețu-
iește ideea de a fi motivată de fri-
că. O respingem. Frica, nu-i așa, 
este o călăuză nesigură. Pare că 
este sub nivelul nostru. Pare pri-
mitivă, animalică. Prea instinc-
tuală pentru a fi rezonabilă.

Termenul pe care noi îl fo-
losim pentru a descrie temerile 
nerezonabile este „fobie”. Astfel, 
adesea vorbim despre hidrofo-
bie, adică frica exagerată de apă, 
sau arahnofobie, frica exagerată 
față de păianjeni. Fobiile trebuie 
respinse, și adesea nutrim com-
pasiune față de cei care le expe-
rimentează. Dacă vei denumi 
felul meu de a înțelege homo-
sexualitatea drept „homofobie”, 
atunci nu este nevoie să iei în 
considerare ceea ce am de spus. 

Mark Dever
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Fobiile sunt departe de a fi luate 
în serios.

Da, noi recunoaștem că frica 
este puternică. Frica este și irați-
onală, pentru că ne plasează în 
situația în care putem fi manipu-
lați. Ne lasă vulnerabili. De ace-
ea, frica nu ne place.

FRICA FUNCȚIONEAZĂ

Ironic, toți știm că frica este 
folositoare. Și o și folosim.

Ba chiar am făcut acest lucru 
dintotdeauna. Tot așa avertizau fa-
bulele lui Esop cu privire la soarta 
leneșilor. Maximele lui Confucius 
și ale lui Ben Franklin contrastea-
ză prosperitatea celor care fac bine, 
cu sărăcia celor care fac rău. Părin-
ții le spun copilașilor lor să nu facă 
un lucru sau altul, pentru că asta îi 
va răni, sau să nu își facă anumiți 
prieteni, pentru că nu le vor fi de 
niciun folos. Profesorii îi spun lui 
Ionică faptul că, dacă el nu poate 
citi, nici nu poate lucra, și că dacă 
nu poate lucra, nu poate avea lu-
crurile pe care și le dorește, și nici 
viața după care tânjește.

Noi manifestăm cinism față 
de afirmațiile înfricoșătoare, dar 
adevărul este că frica vinde bine!

Când vrei să-ți fie în siguran-
ță copiii, îți cumperi o anumită 
mașină. Când vrei ca sănătatea 
să îți fie protejată, îți iei asigurare 
și consumi vitamine. Vrei să ară-
ți bine, așa că îți cumperi cosme-
tice. Vrei siguranță financiară, 
așa că investești. Vrei să dormi 
liniștit, adică vrei să dormi în 
siguranță, îți cumperi alarmă de 
incendiu.

Frica funcționează.

Și nu doar că Madison Ave-
nue (cartier cosmopolit din New 
York, n.trad.) cunoaște acest lu-
cru. Întreg orașul în care trăiesc, 
Washington DC, știe cât de folo-
sitoare este frica. Putem să de-
plângem frica – „Nu ne este frică 
de nimic, decât de frică!” – și to-
tuși este folosită constant.

Imaginează-ți un ecran de 
televizor, întunecat. Apoi apa-
re o imagine în alb-negru și o 
voce profundă, gravă: „Dacă Bob 
Smith ajunge să fie ales, pușcă-
riașii vor fi eliberați, locurile de 
muncă se vor evapora, țara noas-
tră va rămâne neapărată, bătrânii 
vor fi înfometați, soarele nu va 
mai răsări și va fi iarnă pe vecie, 
dar fără vreun Crăciun!” Apoi 
ecranul trece la imaginea în culori 
a unui candidat zâmbitor, aplau-
dat cu entuziasm de mulțimi de 
oameni fericiți. Vocea se schimbă 
de la acel ton grav, la unul cald și 
confident. Apoi rostește sloganul 
candidatului. Sfârșit.

CE-AR FI DACĂ AR EXISTA 
CU ADEVĂRAT CEVA DE 
CARE SĂ NE TEMEM?

Evident, este un lucru bun să 
ne învățăm copiii să nu se teamă 
de umbre și să nu se lase duși în 
capcana celor care folosesc frica 
pentru a le vinde ceva. Dar dacă 
ar exista cu adevărat ceva de care 
ar trebui să ne fie teamă?

Ce-ar fi dacă acțiunile noastre 
au consecințe și nu toate acele con-
secințe sunt bune? Și ce-ar fi dacă 
există o relație între ceea ce facem 
și ceea ce primim? Avem voie oare 
să vorbim despre aceste lucruri?

Societatea noastră tolerea-
ză avertismentele ce țin de pe-
ricole obiective: „Pod înaintea 
dumneavoastră. Luați curba la 
dreapta!” Ba chiar prețuim aver-
tismentele medicilor: „Dacă nu 
te oprești din fumat, te va ucide. 
Oprește-te!” Ba chiar speculăm 
în legătură cu felul în care anu-
mite acțiuni vor afecta mediul 
înconjurător sau economia. Sun-
tem foarte rapizi să avertizăm 
oamenii de amenințări teroriste.

Dar cum stau lucrurile în 
ceea ce privește aspectele spiri-
tuale? Cum procedăm când vine 
vorba de Dumnezeu, sufletele 
noastre și viața de apoi? Este oare 
frica un factor motivator în astfel 
de lucruri?

Am putea să respingem ide-
ea, dar refuzurile noastre n-au 
fost niciodată un ghid infailibil 
în calea falsității, nu-i așa? Doar 
pentru că noi refuzăm un anume 
lucru, nu înseamnă că acel lucru 
nu este adevărat!

ISUS NE ARATĂ DE CE 
ANUME SĂ NE TEMEM: 
IADUL

Isus știa că există ceva de care 
să ne temem: anume trăirea veș-
niciei în Iad. El le-a spus uceni-
cilor Lui,

„Dacă  mâna ta te face să 
cazi în păcat, tai-o; este mai bine 
pentru tine să intri ciung în via-
ță decât să ai două mâini și să 
mergi în gheenă, în focul care nu 
se stinge,  unde  viermele lor nu 
moare și focul nu se stinge.  Dacă 
piciorul tău te face să cazi în pă-
cat, taie-l; este mai bine pentru 
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tine să intri în viață șchiop de-
cât să ai două picioare și să fii 
aruncat în gheenă, în focul care 
nu se stinge, unde viermele lor 
nu moare și focul nu se stinge.  
Și dacă ochiul tău te face să cazi 
în păcat, scoate-l; este mai bine 
pentru tine să intri în Împărăția 
lui Dumnezeu numai cu un ochi, 
decât să ai doi ochi și să fii arun-
cat în focul gheenei,  unde vier-
mele lor nu moare și focul nu se 
stinge.” (Marcu 9:43-48).

În alt loc, El a spus,
„Vă  spun vouă, prietenii  Mei, 

să nu vă temeți de cei ce ucid 

trupul, și după aceea nu mai pot 
face nimic.  Am să vă arăt de cine 
să vă temeți. Temeți-vă de Acela 
care, după ce a ucis, are puterea 
să arunce în gheenă; da, vă spun, 
de El să vă temeți.” (Luca 12:4-5).

Isus ne îndeamnă să ne te-
mem de Iad. Iar El ne avertizează 
în același timp să ne temem de 
Dumnezeu, care are puterea să 
ne arunce în Iad.
PĂSTORILOR, NU VĂ 
TEMEȚI DE FRICĂ!

E o iluzie să ne gândim că 
putem trăi fără frică în această 

lume blestemată și căzută în pă-
cat. Oricine se teme de ceva. Sin-
gurul lucru în discuție este de ce 
anume se teme fiecare.

Păstorilor, nu vă lăsați atrași 
în capcana standardelor cultu-
rii, care să vă dicteze de ce să vă 
temeți și de ce nu. Nu fiți amă-
giți de batjocura cu care cultu-
ra tratează frica. Și ei se tem. 
Dimpotrivă, urmați pe Isus 
avertizând pe alții cu privire la 
viitorul înfricoșător care îi aș-
teaptă pe cei ce nu se pocăiesc 
de păcatele lor și nu își pun cre-
dința în Hristos.
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DE CE A PROSPERAT 
EVANGHELIA 
PROSPERITĂȚII?

De ce a prosperat evanghelia 
prosperității? Oricine e implicat 
în slujire știe cât de răspândită 
este această nouă învățătură. Am 
fost surprins să o găsesc chiar 
și în Cuba, într-una din multele 
mele călătorii pe acea insulă din 
Caraibe.

DE CE ACEASTĂ EREZIE? 
ȘI DE CE ACUM?

Răspândirea evangheliei 
prosperității este pur și simplu 
rezultatul unei lipse de cunoș-
tință biblică și nu încape îndoia-
lă că nimeni nu poate nega acest 
lucru. Mișcarea aceasta inter-
pretează greșit Scriptura, folo-
sește selectiv unele texte biblice 
în detrimentul altora, pierzând 
din vedere gândirea echilibra-
tă cu privire la întreg sfatul lui 
Dumnezeu, aplicat probleme-
lor legate de sănătate și bogăție. 
Iar într-o epocă în care mulți 
predicatori ai Cuvântului nu se 
achită de slujba lor într-un mod 
expozitiv, tot felul de erezii pot 
să apară.

Dar rămân două întrebări: De 
ce această erezie? Și de ce acum? 
Aș sugera că există rădăcini pu-
ternice ale răului în inimile oa-
menilor și idei seculare strașnice 
în esența societății noastre – și 
chiar în biserică – idei care slu-
jesc drept îngrășământ pentru 
această sămânță dăunătoare.

 
1. Pe drumul meu!

În primul rând, ființele că-
zute în păcat doresc să fie inde-
pendente de Dumnezeu. Dacă te 
gândești mai mult la acest lucru, 
mesajul șarpelui din vechime era 
o versiune a evangheliei prospe-
rității. Ce putea să ofere Satana 
unui cuplu care primise întrea-
ga planetă pentru a se folosi de 
ea și a o stăpâni? Nimic! Ei bine, 
nimic material. Dar cel mai șiret 
dintre toate fiarele pământului 
avea o șmecherie, un as în mâ-
necă… prosperitatea spirituală: 
„veți fi ca Dumnezeu” (Geneza 
3:5). Satana le-a oferit o modali-
tate aparentă de a-și îmbunătăți 
starea deja binecuvântată, lucru 
care nu putea fi obținut decât in-

dependent de Creator, așa încât 
ei să poată spune în final „am re-
ușit pe drumul meu”.

Astăzi, Satana oferă prospe-
ritate materială ființelor căzute 
și depravate: „Poți fi bogat”. Și 
poți să faci lucrul acesta luând-o 
pe drumul tău, chiar acum. Ne-
ascultarea inițială a primului 
cuplu, și neascultarea de după 
aceea a urmașilor lor, pare să fie 
strigătul independenței față de 
Creatorul lor.

Satana știe foarte bine cum să 
exploateze acest aspect al umani-
tății noastre. El L-a găsit pe Hris-
tos în pustie, după ce El lăsase în 
urmă gloria Sa, drepturile Sale 
în calitate de a doua Persoană a 
Trinității, și după ce a luat asu-
pra Sa slăbiciunile trupului ome-
nesc. Ce I-a oferit vechiul șarpe 
în acea stare? „Bogăție, slavă, pu-
tere care să fie obținută pe dru-
mul Tău, Isuse, și chiar aici. Nu 
trebuie să aștepți, nu trebuie să 
te zbați pentru asta, nu trebuie să 
suferi pentru a obține împărățiile 
acestei lumi, și nu trebuie să de-
pinzi de Tatăl Tău. Doar trebu-
ie să te închini mie, Isuse!” Fiul 

Miguel Núñez
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lui Dumnezeu s-a împotrivit, 
dar omenirea și-a plecat capul 
iarăși și iarăși în fața lui Mamo-
na. Omul căzut gândește că ba-
nul este sursa fericirii, a puterii, 
a confortului și chiar a sănătății. 
Probabil că acesta este motivul 
pentru care Gordon Fee spunea, 
„Într-adevăr, teologia acestei 
noi „evanghelii” pare să se po-
trivească mult mai bine visului 
american decât o face învățătura 
Aceluia care „nu avea unde să-și 
plece capul””.[1]

Foamea după independen-
ță (Geneza 3:1-7), după bogății 
(Iosua 7:16-21), după nemurire 
(Eclesiastul 3:11), și nerăbda-
rea creaturii (1 Samuel 13:8-15) 
îl face pe om vulnerabil într-un 
mod particular față de acest fel 
de evanghelie eretică. După cum 
putem vedea, ofertele Satanei, de 
atunci și de acum, sunt asemă-
nătoare în ce privește conținutul 
lor, însă el este un adevărat ma-
estru în a schimba hârtia cu care 
își împachetează „cadourile”.

2. Narcisismul și cultura 
drepturilor

După ce ne-am ocupat de 
natura inimii omului, haideți să 
privim acum la esența generați-
ei noastre. Narcisismul este un 
termen pe care mulți îl folosesc 
pentru a descrie pe cei a căror 
umblare în viață este îndrepta-
tă către satisfacerea eului, lucru 
pe care ei cred că îl au ca pe un 
drept. Și este evident că întreaga 
industrie a publicității este do-
minată de acest sentiment: „Me-
riți luxul acestei mașini”; „Ai gri-

jă de tine, pentru că nimeni altci-
neva nu va avea grijă”; „Meriți o 
vacanță de lux” – și sute de alte 
fraze asemănătoare. Dacă oame-
nii sunt dornici să creadă astfel 
de minciuni, imaginați-vă cum 
se vor simți ei atunci când aud 
pe un păstor predicând că Dum-
nezeu dorește ca tu să fii bogat și 
sănătos, sau că El vrea ca tu să îți 
trăiești viața la superlativ acum. 
Membrii acestei culturi a drep-
turilor concluzionează chiar că 
Dumnezeu crede că noi merităm 
necondiționat bogății și sănătate. 
În felul acesta, credinciosul nu 
se mai apropie de Dumnezeu cu 
inima smerită și zdrobită, cău-
tând harul Său, ci dimpotrivă, el 
vine cu o atitudine mândră, aș-
teptându-se să primească bine-
cuvântările binemeritate.

A existat o vreme când po-
pulația în general, în Occident, a 
crezut în providența lui Dumne-
zeu manifestată în orchestrarea 
istoriei și chiar în acoperirea ne-
voilor oamenilor. Dar nu aceas-
ta este cultura de astăzi. Noi am 
ajuns să credem acum că ar tre-
bui să avem ceea ce ne dorim și 
atunci când ne dorim, pentru 
că este dreptul meu constituțio-
nal de a fi fericit. Dacă guvernul 
nu poate să asigure acest lucru, 
atunci alții trebuie să o facă. Și 
dacă ei nu pot, atunci Dumne-
zeu, care m-a creat, trebuie să fie 
Acela care satisface acea dorință. 
Unii chiar ajung să fie mânioși pe 
Dumnezeu pentru că El nu le dă 
ceea ce ei își doresc. Ravi Zacha-
rias scria, „trăim într-o vreme în 
care dictonul lui G.K. Chester-
ton se dovedește adevărat. Lipsa 

de valoare personală nu mai vine 
din a te simți obosit de durere, ci 
de plăcere. Ne-am epuizat pe noi 
înșine în această cultură care go-
nește după plăcere.”[2]

3. Scepticismul și 
pragmatismul

În același timp, pe măsură ce 
această cultură a drepturilor s-a 
ridicat, mișcarea postmodernă a 
ultimilor câteva decenii a produs 
un gol de adevăr, o lepădare a 
adevărurilor absolute. În absența 
adevărului, oamenii au devenit 
din ce în ce mai sceptici și, ast-
fel, din ce în ce mai pragmatici. 
Mulți predicatori au adoptat 
acest fel de gândire. În loc să ne 
cheme să Îl urmăm pe Isus ca 
Adevărul, Calea și Viața, și asta 
cu orice preț, ei propovăduiesc o 
evanghelie pragmatică, una care 
ne spune cum să ne rezolvăm 
problemele, în special cele finan-
ciare și de sănătate.

Atunci când pragmatismul 
invadează amvonul, explicarea 
Bibliei este dată la o parte, iar 
ignoranța cu privire la Scriptu-
ră devine rezultatul ei imediat. 
Astfel, oile devin tot mai vulne-
rabile față de tot felul de minciu-
ni. Pragmatismul pune omul în 
centru, alături de o viață liniștită. 
Predicarea expozitivă a Cuvân-
tului țintește către Dumnezeu și 
gloria Lui.

Citiți cu atenție ceea ce spu-
nea teologul prezbiterian Joseph 
Haroutunian (1904-1968): „În 
trecut, religia era centrată pe 
Dumnezeu. Înainte, orice aducea 
atingere gloriei lui Dumnezeu 
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era considerat infinit de rău. As-
tăzi este considerat rău, nedrept 
și imposibil pentru trăsăturile 
dumnezeirii acel lucru care nu 
satisface fericirea omului. În 
trecut, binele omului consta în 
ultimă instanță din glorificarea 
lui Dumnezeu. Acum, gloria lui 
Dumnezeu constă din binele 
omului.”[3] Societatea noastră a 
devenit, în esența ei, o societate 
a utilului.

Dar, într-un anume fel, acest 
lucru nu este nou, pentru că nu 
există niciun fel de păcat nou sub 
cer. Dar îndepărtarea anumi-
tor piedici din societatea noas-
tră, precum rușinea, vinovăția 
și simțământul datoriei,  a lăsat 
terenul deschis pentru ca aceste 
înclinații ale inimii omului să 
alerge nestingherite. Pentru o 
generație centrată pe sine și laco-
mă, cum este generația actuală, 
evanghelia prosperității este re-
țeta perfectă.

Atunci când membrii acestei 
societăți ajung să fie convertiți, 
au nevoie de transformarea to-
tală a mentalității lor, transfor-
mare pe care doar Evanghelia o 
poate face. Din nefericire, mulți 
predicatori au ajuns la concluzia 
că necreștinii de astăzi nu vor 
fi dispuși să asculte Evanghelia 
lui Hristos, cu toate cerințele ei. 
„Cui îi place să audă un mesaj le-
gat de costul uceniciei?”, este fe-
lul lor de a pune problema. „Cine 
vrea să audă vorbindu-se despre 
faptul că în această lume vei avea 
parte de necazuri?” Evanghelia 
adevărată a fost înlocuită cu una 
care vrea să fie potrivită pentru 
generația noastră: evanghelia 

bogăției, sănătății și fericirii. Și 
mulți oameni cumpără „evan-
ghelia” pe care o vând acești pre-
dicatori.

4. O distribuire mai mare 
a bogăției

În 1999, Angus Maddison, 
profesor emerit la Universitatea 
din Groningen, a publicat un 
articol intitulat, „sărac până în 
1820”, articol în care a explicat 
că „după căderea imperiului Ro-
man, Occidentul a intrat într-o 
recesiune care a durat aproape 
un mileniu. După revoluția in-
dustrială, datorită producției de 
masă, venitul per capita a înce-
put să crească ușor.”[4] Acest 
lucru este adevărat chiar și în 
ce privește continentul african, 
chiar dacă într-o măsură mai 
mică. După cum ne putem aș-
tepta, un venit mai mare a creat 
o cerere mai mare pe piață. Pe 
măsură ce producția a crescut, 
tot așa s-au diversificat alterna-
tivele de a satisface gusturile și 
alegerile oamenilor.

Nu există nicio îndoială asu-
pra faptul că acest lucru a hră-
nit materialismul. Și din nou, 
strategiile de marketing au fost 
concepute pentru a vinde pro-
dusele pe baza satisfacției pe care 
acestea aveau să o aducă consu-
matorului. Astfel, cu cât am mai 
mult, cu atât mai fericit voi fi. 
Dar, pentru a cumpăra lucrurile 
pe care le doresc, am nevoie de 
bani, și dacă aceștia pot să ajun-
gă la mine de la Dumnezeu, prin 
intermediul evangheliei pros-
perității, atunci nu doar că voi 

fi bogat, ci mă voi simți și bine-
cuvântat. „De ce nu?”, ar întreba 
mulți. „După toate acestea, noi 
suntem copiii Împăratului și, de 
aceea, merităm să trăim ca prin-
ții Lui”. Oricine este obișnuit cu 
predicarea prosperității trebuie 
să fi auzit această frază adesea 
folosită.

Așa cum Solomon ar fi mărtu-
risit, venitul mai mare nu condu-
ce întotdeauna la o satisfacție mai 
mare, ci doar la faptul că ai în po-
sesie mai multe lucruri. Cu toate 
acestea, mulți oameni nu ajung la 
concluzia că a avea mai multe lu-
cruri nu te face fericit. Dimpotri-
vă, ei văd ca pe o problemă situa-
ția în care nu au suficient din ori-
ce lucru, exact atunci și în felul în 
care își doresc. Dar iată sfatul lui 
Solomon pentru cei care încă nu 
sunt convinși de lucrurile acestea:

„Cine iubește argintul nu se sa-
tură niciodată de argint și cine 
iubește bogăția multă nu trage 
folos din ea. Și aceasta este o de-
șertăciune! Când se înmulțesc 
bunătățile, se înmulțesc și cei ce 
le papă. Și ce folos mai are din 
ele stăpânul lor decât că le vede 
cu ochii? Dulce este somnul lu-
crătorului, fie că a mâncat mult, 
fie că a mâncat puțin; dar pe cel 
bogat nu-l lasă îmbuibarea să 
doarmă.” (Eclesiastul 5:10-12).

Imaginați-vă că trăiți într-o 
zonă foarte săracă și observați 
printre vecini niște bogați care 
trăiesc foarte diferit de nivelul 
vostru. În trecut, concluzia era 
că „trebuie să lucrez mai din 
greu așa încât, într-o zi, să pot 
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trăi mai bine”. Astăzi, mulți și-ar 
dori același vis împlinit, dar vor 
ca el să se împlinească într-un 
fel mult mai la îndemână. Dis-
tribuția mai largă a bogăției nu a 
produs o atitudine mai sănătoasă 
față de muncă, ci pur și simplu 
un apetit mai mare pentru mai 
multe lucruri.

5. Visul american

Orice erezie se naște undeva. 
Evanghelia prosperității s-a năs-
cut în America, și există ceva în 
istoria acestei țări care a ajutat la 
promovarea acestei mișcări. În 
cartea sa, intitulată The Epic of 
America, publicată în 1931, Ja-
mes Truslow Adams afirma că 
visul american este „acel vis al 
unei țări în care viața ar trebui să 
fie mai bună, mai bogată și mai 
dătătoare de împlinire pentru 
oricine, cu oportunități pentru 
fiecare, potrivit abilităților și rea-
lizărilor fiecăruia”[5]. Acel ethos 
național a creat o țară prosperă.

Cu ani în urmă, oamenii au-
zeau despre prosperitatea Ame-
ricii și voiau să vină să o vadă, 
așa cum regina Șeba dorea să 
vadă împărăția lui Solomon (1 
Împărați 10). Astăzi, nu trebuie 
să vii în America pentru a ve-
dea acest lucru, tot ce trebuie să 
faci este să îți deschizi televizo-
rul, indiferent de locul în care 
te-ai afla, oricât ar fi de izolat și 
de sărac. Emisiunea TV „Viețile 
Celor Bogați și Faimoși” a de-
venit foarte populară nu doar 
în America, ci și în afara țării, 
și nu doar datorită curiozității, 
ci și pentru că ea oferea oa-

menilor posibilitatea de a visa 
pentru o clipă.

Țările dezvoltate exportă 
multe lucruri, dar ele exportă 
și credințele și cultura lor. Iar 
în zilele noastre, noi am ajuns 
chiar să exportăm Evanghelia 
adevărului și evanghelia amăgi-
rii în același timp și prin aceleași 
mijloace. Întrucât America este 
o națiune atât de bogată, unde 
toți par să prospere, orice mesaj 
care vine de aici este considerat 
adevărat, în special acest mesaj al 
prosperității. Aceasta este gândi-
rea multora din America Latină, 
și pot bănui că această gândire se 
regăsește în multe alte locuri.

Din nefericire, atunci când 
oamenii se uită la televizor, ei nu 
doar că visează să aibă stilul de 
viață pe care nu și-l pot permite, 
dar devin în același timp tot mai 
lacomi. Lăcomia este o trăsătură 
a inimii, care întunecă înțelep-
ciunea și înrobește voința. Atunci 
când acea minte este expusă la 
evanghelia prosperității, găsește 
un teren fertil pentru această să-
mânță rea. Producătorii cunosc 
efectul televiziunii asupra vieți-
lor oamenilor, așa că ei cheltuie 
sume mari de bani pentru a ne li-
vra imagini. Ei știu aceste lucruri 
foarte bine, dar consumatorii nu. 
Dacă un membru al bisericii ad-
optă aceleași obiceiuri de la tele-
vizor ca și persoana de pe stradă, 
în final, el ar putea sfârși prin a 
arăta mai degrabă ca un păgân, 
decât ca un creștin. Acest lucru 
ar putea să ne ajute în a explica 
de ce până și credincioși adevă-
rați au căzut pradă acestor învă-
țători mincinoși.

INDIFERENT DACĂ VOR 
ASCULTA SAU VOR 
REFUZA

Evanghelia prosperității este 
rezultatul dorințelor unei inimi 
căzute în păcat, care trăiește în 
mijlocul bogăției, într-o cultu-
ră care pune eul deasupra tu-
turor lucrurilor, care pune preț 
pe confort, pe bunuri materi-
ale și pe supremația dreptului 
de a alege, în căutarea bucuri-
ei din viața de aici și de acum. 
Odată ce această „evanghelie” 
non-evanghelică s-a născut, 
ea a ajuns să fie diseminată cu 
ușurință datorită globalizării. 
Toate mijloacele de comunica-
re și de transport au fost folo-
site pentru a duce Vestea Bună, 
dar și această veste rea. Astăzi, 
trebuie să spunem nu doar că 
ideile au consecințe, dar și că 
ideile călătoresc repede. De 
asemenea, avem nevoie să ne 
amintim că este mai ușor să 
răspândim o minciună, decât 
să reparăm stricăciunile ei.

Și, ca să fie și mai rău, toate 
acestea au fost însoțite de o se-
cetă a Cuvântului lui Dumnezeu 
la amvon, de o lipsă a siguran-
ței în Cuvânt, în puterea lui de 
a distruge idolii inimii și de a 
schimba gândirea oamenilor. În 
schimb, mulți au făcut ceea ce 
Aaron făcuse în pustie: le-au dat 
oamenilor ceea ce doreau – un 
vițel de aur înaintea căruia să se 
închine.

Așadar, ce avem noi de fă-
cut? Să predicăm Evanghelia: 
„Da, copiii aceștia la care te tri-



Revista   |  Nr. 3  |  EVANGHELIA 37

mit sunt nerușinați și cu inima 
împietrită. Tu să le spui: ‘Așa 
vorbește Domnul Dumnezeu!’” 
(Ezechiel 2:4). Și să ne punem 

încrederea în puterea Cuvân-
tului lui Dumnezeu de-a face 
din nou și din nou ceea ce el a 
făcut întotdeauna: convertirea 

sufletului, iluminarea minții, 
zdrobirea jugului păcatului, și 
producerea bucuriei autentice 
în întreaga persoană.
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Cum să treci dincolo de 
Evanghelie fără a te îndepărta 
de Evanghelie? Pe de altă parte, 
dacă Evanghelia este atât de im-
portantă, avem oare nevoie să 
„trecem dincolo de Evanghelie”?

Acestea sunt două din între-
bările tot mai des întâlnite în 
rândul evanghelicilor cu privire 
la această idee.

În articolul de față voi tra-
ta aceste două întrebări. Una 
include o recomandare, cea-
laltă un avertisment. În pri-
mul rând, trebuie să afirm 
că opinia mea este că această 
concentrare aparent crescândă 
a credincioșilor pe Evanghe-
lie este o tendință excelentă. 
Aceste multe voci care se ri-
dică au dreptate când ne spun 
că Evanghelia este esențială 
pentru sfințirea noastră, că 
aspectele indicative sunt teme-
lia acelor imperative și că noi, 
de fapt, nu trecem dincolo de 
Evanghelie, ci pătrundem mai 
adânc în ea. Toate acestea sunt 
argumente biblice profunde.

Două curente 
evanghelice: esențialismul 
și reducționismul

Dar cineva ar putea spune: 
„Dacă Evanghelia este atât de 
importantă, avem nevoie până 
la urmă să „trecem dincolo” de 
ea?”

Evanghelicii sunt profund 
esențialiști, ca să mă exprim în 
felul acesta. Pe baza unei varie-
tăți de motive condiționate isto-
ric, nouă ne place să fierbem lu-
crurile până când nu mai rămâ-
ne decât esența, pe baza căreia 
trăim. Așa cum am auzit adesea 
spunându-se, noi avem tendința 
de a lucra cu două viteze, una 
pentru lucrurile esențiale, și cea-
laltă pentru lucrurile neimpor-
tante.

Dar un pericol al acestei noi 
mișcări este că, dacă Evanghe-
lia ocupă categoria „esențial” (și 
așa ar trebui să fie!), atunci orice 
altceva trebuie să fie aruncat în 
containerul cu lucruri „neim-
portante”.

Din când în când, aud unele 
referiri mărunte la acest lucru, 
exprimate prin avertismen-
tul de a nu lăsa ca vreunul din 
aceste aspecte neimportante să 
eclipseze sau să umbrească ori 
să marginalizeze Evanghelia în 
viețile noastre și ale bisericilor 
noastre. Astfel de avertismente 
sunt necesare și potrivite dar, 
atâta vreme cât nu creionăm un 
al treilea spațiu, între cele două 
categorii, însăși Evanghelia se 
va afla în pericol. Nu poți să 
păstrezi Evanghelia doar prin a 
te focaliza pe Evanghelie. Exis-
tă tot felul de învățături și prac-
tici date de Dumnezeu, care 
sunt necesare tocmai în scopul 
Evangheliei, iar noi ajungem să 
le neglijăm în detrimentul nos-
tru.

De exemplu, doctrina Trini-
tății este inseparabilă de Evan-
ghelie. Tatăl, Fiul și Duhul îm-
plinesc fiecare roluri distincte 
în mântuire, ceea ce înseamnă 
că orice distorsionare a învăță-
turii privind Trinitatea este în 

CENTRALITATEA ÎN 
EVANGHELIE: UN 
AVERTISMENT ȘI O 
RECOMANDARE

Bobby Jamieson
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același timp o distorsionare a 
Evangheliei.

Un alt exemplu: veridicitatea 
Scripturii reprezintă un funda-
ment epistemologic categoric 
pentru Evanghelie. Credința 
noastră în Hristos este înteme-
iată pe veridicitatea și încrederea 
pe care o avem în Cuvântul lui 
Dumnezeu.

În ceea ce privește practicile 
care protejează Evanghelia, dacă 
ne gândim la membralitatea în 
biserică și la disciplina biseri-
cii, ne va fi de ajuns pentru a fi 
convinși de influența lor. Așa 
cum spunea Jonathan Leeman, 
membralitatea bisericească arată 
lumii cine Îl reprezintă pe Isus, 
iar disciplina bisericii protejează 
Numele lui Isus.

Membralitatea bisericii dis-
tinge grupul de oameni care 
aparțin Evangheliei. Ea arată lu-
mii: „aceștia sunt oamenii Evan-
gheliei. Acesta este noul popor 
pe care Evanghelia îl creează.”

La rândul ei, disciplina biseri-
cii păzește imaginea Evangheliei 
pe care biserica o arată înaintea 
lumii. Ea păzește biserica de la a 
prezenta o imagine falsă a Evan-
gheliei înaintea popoarelor care 
o privesc. Și ea face aceasta afir-
mând ceea ce nu este un creștin: 
„aceasta nu este viața care decur-
ge din Evanghelie”.

Mai mult, așa cum spunea 
cineva, disciplina bisericii este 
Evanghelia în acțiune. Hristos, 
Dumnezeu nu ne abandonează 
în păcatul nostru. Nici noi, de 

aceea, nu ar trebui să abandonăm 
pe membrii bisericilor noastre în 
păcatele lor. Dimpotrivă, noi tre-
buie să ne îndreptăm către ei cu 
mustrare, în dragoste, și cu ofer-
ta iertării fără plată din partea lui 
Hristos.

Aceste doctrine și practici, 
alături de multe altele, sunt 
strâns legate de Evanghelie. Ele 
sunt conectate organic la ea. Nu 
putem să le ignorăm fără să pă-
gubim înțelegerea pe care noi o 
avem cu privire la Evanghelie și 
deopotrivă mărturia pe care noi 
o aducem pentru Evanghelie.

Așa că, iată care este avertis-
mentul meu: nu lăsați ca centra-
litatea în Evanghelie să devină un 
soi de esențialism evanghelic și 
care să conducă la reducționism 
evanghelic. Da, faceți din Evan-
ghelie centrul vieții voastre și al 
vieții bisericii. Dar nu lăsați ca ea 
să sune ca și cum Evanghelia este 
singurul lucru care contează.

Creionarea legăturilor

Înapoi la prima întrebare: 
Cum să treci dincolo de Evan-
ghelie fără a te îndepărta de 
Evanghelie? Cu alte cuvinte, 
cum să predicăm și să practicăm 
aceste lucruri, fără a lăsa în urmă 
Evanghelia?

Iată recomandarea mea: ar 
trebui să facem aceasta prin a 
conecta constant Evanghelia de 
doctrina și practica noastră.

Am făcut deja acest lucru 
chiar în acest articol. Trinitatea, 

autoritatea biblică, membrali-
tatea bisericească și disciplina 
bisericii sunt legate în mod orga-
nic de Evanghelie. La fel trebuie 
procedat cu nenumărate alte în-
vățături și practici cruciale pen-
tru biserică.

Modalitatea în care un li-
der de biserică trece dincolo de 
Evanghelie, fără a se îndepărta 
de la Evanghelie, constă din a re-
aliza acele legături organice ex-
plicite în predicarea și învățătura 
pe care el o dă. Concentrarea pe 
aceste lucruri fără a pierde din 
focalizarea pe Evanghelie se re-
alizează prin trasarea legăturilor 
și relațiilor între aceste lucruri și 
Evanghelie.

Așa trebuie să învățăm să fa-
cem lucrurile în lumina Evan-
gheliei, fie că este vorba despre 
învățătura despre prezbiterii 
bisericii, învățătura despre creș-
terea copiilor, despre escatolo-
gie, despre logodnă și căsătorie, 
despre botez și alte lucruri – și 
trebuie să facem asta într-un 
fel care să arate cum fiecare din 
aceste lucruri este conectat la 
Evanghelie. În felul acesta, doc-
trinele și practicile noastre nu 
vor ajunge niciodată să intre în 
competiție cu Evanghelia. Dim-
potrivă, își vor da mâinile cu ea.

Nu lăsa ca centralitatea ta în 
Evanghelie să devină reducțio-
nism evanghelic. Dimpotrivă, 
realizează conexiunile dintre 
Evanghelie și orice alt lucru, in-
clusiv în ceea ce privește structu-
ra și viața congregației tale.
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Tema Iadului ne face adesea 
să ne dorim să dăm ochii peste 
cap și să ne gândim imediat la cu 
totul altceva.

Pentru unii, oroarea provoca-
tă de învățătura creștină privind 
Iadul – anume că acesta este un 
loc al chinului veșnic, conștient, 
unde vrăjmașii lui Dumnezeu 
sunt pedepsiți – i-a condus nu 
doar la a-și rostogoli ochii și 
mințile, ci și la a respinge în to-
talitate această învățătură. „Cu 
siguranță”, spun ei, „Iadul este o 
construcție fictivă, folosită pen-
tru a oprima pe oameni prin 
frică. Un Dumnezeu al dragostei 
nu ar permite niciodată existența 
unui astfel de loc”. Trebuie să re-
cunoaștem că există o forță emo-
țională atașată acestui argument. 
Nimănui nu-i place ideea de Iad, 
și cu siguranță niciunui creștin.

În același timp, această doctri-
nă nu este ceva secundar, ca un as-
pect decorativ al gândirii creștine, 
ceva care să nu aibă nicio relevanță 

față de însăși esența credinței. Pe 
de altă parte, doctrina Iadului nu 
este nici o chestiune primitivă, de-
ranjantă și non-necesară, pe care 
noi o credem doar pentru că ni s-a 
spus că așa trebuie să facem.

În realitate, doctrina și rea-
litatea Iadului conturează gloria 
Evangheliei mai degrabă în cu-
lori mai vii. Ea ne ajută să înțele-
gem cât de măreț este Dumnezeu 
cu adevărat, cât de păcătoși și ti-
căloși suntem noi în realitate, și 
cât de uimitor este El, pentru că 
ne dă harul Său, după toate aces-
tea. Mai mult, realitatea Iadului 
– dacă nu o izgonim din mințile 
noastre – ne va concentra, mai 
presus de orice, pe lucrarea de 
propovăduire a Evangheliei față 
de cei care sunt în pericolul de a 
petrece veșnicia acolo.

Având aceste lucruri în min-
te, iată cinci afirmații biblice cu 
privire la Iad, care, luate împre-
ună, demonstrează că Iadul este 
parte integrantă a Evangheliei.

DE CE ESTE IADUL 
PARTE INTEGRANTĂ A 
EVANGHELIEI

1. Scriptura ne învață că 
există un loc real denumit 
Iad.

Nu voi elabora prea mult asu-
pra acestui punct, au făcut alții 
acest lucru foarte clar. Este sufi-
cient să spun că nu episcopii din 
perioada Evului Mediu au inven-
tat doctrina Iadului ca pe o mo-
dalitate de a-i speria pe țăranii din 
acea vreme, ci ei au preluat-o de la 
apostoli. La rândul lor, apostolii nu 
au inventat-o pentru a-i speria pe 
păgâni, ci ei au preluat-o de la Isus. 
Iar Isus n-a împrumutat-o de la re-
ligia zoroastriană pentru a-i speria 
pe farisei. El era Dumnezeu, așa că 
El știa că Iadul este real, și aceasta a 
și afirmat. Dincolo de asta, realita-
tea Iadului fusese revelată încă din 
Vechiul Testament.

De aceea, gândindu-ne la 
cel mai elementar nivel, dacă 

DE CE ESTE IADUL 
PARTE INTEGRANTĂ DIN 
EVANGHELIE

Greg Gilbert
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pretindem că suntem creștini 
și că noi credem că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu, trebu-
ie să recunoaștem că Biblia ne 
învață despre realitatea Iadului. 
Dar trebuie să știm mai mult 
decât atât.

2. Iadul ne arată cât de 
ticălos este păcatul nostru 
în realitate.

Ai auzit vreodată pe cineva 
argumentând că niciun păcat al 
omului n-ar putea să merite chi-
nul veșnic în Iad? Este un argu-
ment interesant, unul care vor-
bește foarte mult despre starea 
inimii omului. De ce vedem că, 
atunci când oamenii se gândesc 
la Iad, ei concluzionează întot-
deauna că Dumnezeu trebuie să 
greșească cu ceva, și nu noi? Iată 
cum această doctrină dezvăluie 
ce se găsește în inimile noastre: 
când ne uităm la păcatele noas-
tre, prima tentație este întot-
deauna să le minimizăm, apoi 
să protestăm că ele nu sunt atât 
de rele, și în final să spunem că 
Dumnezeu greșește când afirmă 
că aceste păcate merită să fie pe-
depsite.

Realitatea Iadului se află 
înaintea noastră ca o respin-
gere masivă a acelei justificări 
de sine. Necreștinii vor vedea 
mereu ororile Iadului ca pe o 
răutate din partea lui Dumne-
zeu, în timp ce creștinii vor ști 
că Dumnezeu este perfect drept 
și neprihănit; noi trebuie să în-
țelegem că ororile Iadului sunt 
de fapt o pedeapsă pe care noi o 
aducem asupra noastră. Am pu-

tea dori să minimizăm păcatele 
noastre, să le scuzăm cumva, sau 
să încercăm să le argumentăm, 
reducând la tăcere conștiințele 
noastre. Dar faptul că Dumne-
zeu a declarat că noi merităm 
pedeapsa veșnică pentru acele 
păcate ar trebui să ne reamin-
tească că ele nu sunt deloc niște 
lucruri mărunte. Păcatele sunt 
un rău enorm.

3. Iadul ne arată cât de 
drept este Dumnezeu cu 
adevărat, într-un fel de 
neatacat și neschimbat.

De-a lungul istoriei, oame-
nii au fost ispitiți să creadă că 
Dumnezeu este un judecător 
corupt, unul care lasă deopar-
te cerințele dreptății, pentru 
simplul motiv că îi place de cei 
acuzați. „Noi suntem toți copiii 
lui Dumnezeu”, sună argumen-
tul. „Cum ar putea Dumnezeu 
să dea o sentință atât de groaz-
nică unora dintre copiii Lui?” 
Răspunsul la această întrebare 
este simplu: Dumnezeu nu este 
un judecător corupt. El este un 
judecător absolut drept și ne-
prihănit.

Iar Biblia subliniază acest 
lucru cu consecvență. Atunci 
când Dumnezeu se descope-
ră lui Moise, El afirmă despre 
Sine că este plin de compasiu-
ne și dragoste, dar El spune în 
același timp, „nu socotește pe 
cel vinovat drept nevinovat” 
(Exod 34:7). Psalmistul afirmă 
că, „dreptatea și judecata sunt 
temelia scaunului Tău de dom-
nie” (Psalmii 89:14). Ce afirma-

ție uluitoare! Dacă Dumnezeu 
continuă să fie Dumnezeu, El 
nu poate pur și simplu să lase 
deoparte dreptatea Lui și să 
ascundă păcatul sub preș. El 
trebuie să se ocupe de păcat – 
într-un mod decisiv și punând 
în aplicare în mod precis drept-
atea Sa. Atunci când Dumne-
zeu judecă în final, nici măcar 
un păcat nu va primi mai multă 
pedeapsă decât merită. Și ni-
ciun păcat nu va primi mai pu-
țin decât merită.

Biblia ne spune că, în acea 
zi, când Dumnezeu va con-
damna pe vrăjmașii săi la Iad, 
întreg universul va recunoaște 
și va afirma faptul că ceea ce 
El a decis este drept și corect 
într-un mod inatacabil. Isaia 
5 subliniază acest aspect cu o 
claritate inatacabilă: „De aceea 
își și deschide Locuința mor-
ților gura și își lărgește peste 
măsură gâtlejul, ca să se co-
boare în ea măreția și bogăția 
Sionului, cu toată mulțimea 
lui gălăgioasă și veselă” (Isaia 
5:14). Este o imagine groaz-
nică, cu un mormânt care-și 
cască gura pentru a-i înghiți 
pe locuitorii Ierusalimului. Și 
totuși, prin aceasta, Isaia afir-
mă că, „Domnul oștirilor va fi 
înălțat prin judecată și Dum-
nezeul cel sfânt va fi sfințit 
prin dreptate” (Isaia 5:16). În 
mod asemănător, Romani 9:22 
ne arată că, prin chinurile Ia-
dului, Dumnezeu Își va arăta 
mânia și Își va face cunoscută 
puterea.

Am putea să nu înțelegem 
acest lucru pe deplin acum, dar 
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într-o zi, Iadul însuși va procla-
ma gloria lui Dumnezeu. El va 
mărturisi, chiar prin ororile lui, 
alături de psalmist, că „Drepta-
tea și judecata sunt temelia sca-
unului Tău de domnie”  (Psal-
mii 89:14).

4. Iadul ne arată cât de 
groaznică a fost crucea în 
realitate și cât de măreț 
este harul lui Dumnezeu 
cu adevărat.

Romani 3 ne spune că Dum-
nezeu L-a dat pe Isus drept jertfă 
de ispășire, „ca să-Și arate ne-
prihănirea Lui” (Romani 3:25). 
El a făcut acest lucru, pentru că, 
„lăsase nepedepsite păcatele di-
nainte, în vremea îndelungii răb-
dări a lui Dumnezeu” (Romani 
3:35, lit. ESV).

De ce a trebuit ca Isus să 
moară pe cruce? Pentru că 
aceasta era singura cale prin 
care Dumnezeu putea, într-un 
mod drept, să nu ne trimită pe 
noi toți în Iad. Isus a trebuit să 
ia asupra Lui ceea ce noi eram 
datori, și asta înseamnă că El 
a trebuit să îndure echivalen-
tul Iadului, atunci când a fost 
atârnat pe cruce. Aceasta nu în-
seamnă că Isus a mers în reali-
tate în Iad. Ci înseamnă că ace-
le cuie și acei spini au fost doar 
începutul suferinței lui Isus. 
Adevărata dimensiune a sufe-
rinței Sale a venit atunci când 
Dumnezeu Și-a revărsat mânia 
asupra Lui. Atunci când s-a fă-
cut întuneric, ceea ce s-a petre-
cut nu era că Dumnezeu pur și 
simplu acoperea în întuneric 

suferința Fiului Său, așa cum 
au spus unii. Acela era întune-
ricul blestemului, al mâniei lui 
Dumnezeu. Era întunericul Ia-
dului, iar în acel moment, Isus 
îndura deplina Sa furie – furia 
mâniei Dumnezeului Atotpu-
ternic.

Atunci când înțelegi crucea 
din această perspectivă, atunci 
înțelegi mai bine cât de minu-
nat este harul lui Dumnezeu 
față de tine, dacă ești creștin. 
Misiunea răscumpărării pe 
care Isus a făcut-o a implicat 
o dedicare în a îndura mânia 
lui Dumnezeu în locul tău, în 
a lua asupra Lui Iadul pe care 
tu îl meriți. Ce manifestare 
minunată a dragostei și îndu-
rării! Totuși, nu vei putea ve-
dea și nu vei putea înțelege cu 
claritate această manifestare a 
dragostei decât atunci când vei 
înțelege, vei accepta și vei tre-
mura la conștientizarea ororii 
Iadului.

5. Iadul ne concentrează 
mințile asupra lucrării 
de propovăduire a 
Evangheliei.

Dacă Iadul este real și dacă 
oamenii sunt cu adevărat în 
pericol de a-și petrece veșnicia 
acolo, atunci nu există nimic 
mai urgent și mai important 
decât să facem tocmai ceea ce 
Isus a spus ucenicilor Săi să 
facă, înainte de înălțarea Sa la 
cer – anume să propovăduiască 
lumii întregi Vestea Bună a ier-
tării de păcate oferită prin Isus 
Hristos!

Cred că John Piper a exprimat 
foarte bine acest lucru într-un 
interviu acordat The Gospel Co-
alition: „Este foarte dificil să uiți 
de Evanghelie atunci când crezi 
că există Iadul, că după această 
viață există o suferință fără sfâr-
șit pentru cei care nu au crezut în 
Evanghelie”. Există tot felul de lu-
cruri bune pe care creștinii le pot 
face – și chiar ar trebui să le facă. 
Dar dacă Iadul este real, merită 
să avem proaspăt în minte – nu, 
este imperativ acest lucru – că 
singurul lucru pe care creștinii 
îl pot face și pe care nimeni din 
întreaga lume nu-l va putea face 
vreodată, este să spună oameni-
lor cum să fie iertați de păcatele 
lor și cum pot să evite să își pe-
treacă o veșnicie în Iad.

ÎNCHEIERE

Nu avem nicio îndoială asu-
pra faptului că doctrina Iadului 
este groaznică. Și este așa pentru 
că realitatea ei este îngrozitoa-
re. Dar acesta nu este un motiv 
să ne dăm ochii peste cap și să o 
ignorăm, și cu atât mai puțin să o 
respingem.

Există unii care gândesc 
în felul acesta și care cred că, 
respingând sau cel puțin igno-
rând această doctrină în predi-
carea lor, Îl fac pe Dumnezeu 
să pară mai glorios și mai iu-
bitor. Dar departe de noi asta! 
Ceea ce fac ei în realitate este 
să fure în mod voit din gloria 
Mântuitorului Isus Hristos, ca 
și cum lucrul de care El ne-ar 
fi salvat n-ar fi fost... n-ar fi 
fost atât de rău.
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DESPRE AUTOR
Greg Gilbert este păstor senior la Third Avenue Baptist Church din Louisville, Kentucky. Îl puteți găsi pe 
twitter la @greggilbert.

În fapt, natura îngrozitoare a 
stării de la care noi am fost mân-
tuiți intensifică slava aceleia pen-
tru care am fost mântuiți. Și nu e 

vorba doar de aceasta, ci în mă-
sura în care noi vom conștienti-
za mai clar oroarea Iadului, vom 
privi cu tot mai multă dragoste, 

cu tot mai multă recunoștință și 
cu tot mai profundă închinare 
către Acela care a îndurat acel 
Iad pentru noi, mântuindu-ne.
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Misiunea
9Marks există pentru echipa-

rea liderilor bisericilor cu o vizi-
une biblică și cu resurse practice 
pentru a reflecta gloria lui Dum-
nezeu înaintea popoarelor, prin 
biserici sănătoase.

Istoria organizației
Organizația 9Marks își are 

rădăcinile în lucrarea pastorală 
a lui Mark Dever și Matt Sch-
mucker la Capitol Hill Baptist 
Church (Washington, D.C.). 
După zeci de ani de decădere, 
această congregație a cunoscut o 
perioadă de reformă la începutul 
anilor ‘90, sub lucrarea lui Mark 
și Matt. Ei n-au fost călăuziți de 
înțelepciunea convențională a 
specialiștilor în creșterea biseri-
cii, n-au făcut sondaje de opinie, 
n-au creat noi programe, și nici 
nu s-au concentrat pe formarea 
unei anumite culturi. Tot ce au 
făcut a fost să deschidă Biblia 
înaintea congregației. Mark a 
predicat și amândoi au lucrat 
pentru a da bisericii un funda-
ment conform Scripturii,

Cartea
La îndemnul lui Matt, Mark 

a scris și a publicat în mod in-
dependent broșura 9 semne ale 
unei biserici sănătoase care, la 
câțiva ani mai târziu, a devenit 
cartea cu același titlu, publicată 
în limba engleză de Crossway, 
în anul 2000. Organizația a fost 
înființată către finele anilor ‘90, 
cu scopul ca tot mai mulți pas-
tori să ia parte la discuții sănă-
toase despre creștinism, inițiate 
de Mark și Matt. De atunci în-
coace, ea a crescut gradual tot 
mai mult.

Viziunea
9Marks crede că biserica lo-

cală este punctul focal al planu-
lui lui Dumnezeu de a reflecta 
gloria Sa printre popoare. De 
asemenea, noi credem în sufi-
ciența Bibliei pentru viața bise-
ricii. De aceea, ca organizație, 
lucrarea noastră se concentrea-
ză pe Scriptură, biserică și pas-
tori. Noi prețuim multitudinea 
vocilor și a stilurilor celor care 
sunt partenerii noștri, și cu 

care împărtășim aceeași viziu-
ne. Nădăjduim că vom conti-
nua să creștem în cunoașterea 
Cuvântului lui Dumnezeu și în 
aplicarea lui în adunarea locală. 
Intenția noastră este să împăr-
tășim aceste lucruri cu ceilalți 
utilizând noile instrumente și 
platforme media, în plus față de 
cele existente.

Cele 9 Semne
Cele 9 Semne sunt: (1) pre-

dicarea expozitivă, (2) teologia 
biblică, (3) o înțelegere biblică a 
Evangheliei, (4) o înțelegere bi-
blică a convertirii, (5) o înțele-
gere biblică a evanghelizării, (6) 
membralitatea bisericească bi-
blică, (7) disciplina biblică a bi-
sericii, (8) ucenicia și creșterea 
biblică a bisericii, și (9) condu-
cerea biblică a bisericii. Acestea 
nu sunt singurele lucruri nece-
sare pentru zidirea unor biserici 
sănătoase, ci ele sunt nouă prac-
tici pe care multe biserici din 
zilele noastre le-au uitat și, de 
aceea, este nevoie să fie readuse 
în atenție,

Despre 9Marks
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www.9marks.org | revistarom@9marks.org
facebook.com/9Semne 

Pentru mai multe informații despre Revista 9Semne, 
ne puteți contacta la adresa de email revistarom@9marks.org. Suntem aici pentru a vă sluji. 

Dacă nu este altfel specificat în text, 
citatele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu, revizuită.

Cum se finanțează 
9Marks?

9Marks se bazează pe donații 
din partea bisericilor și persoa-
nelor individuale, care înțeleg 
natura strategică a lucrării de 
echipare a pastorilor și liderilor 
cu o viziune biblică asupra bise-
ricii locale. Suntem profund re-
cunoscători pentru generozita-

tea tuturor celor care contribuie 
la această lucrare.

9Marks în limba română
Începând cu anul 2016, 9Mar-

ks a lansat lucrarea sa în limba 
română, având ca scop echiparea 
pastorilor și a liderilor din co-
munitățile de credință vorbitoare 
de limba română din România, 

Moldova și diaspora. De-a lungul 
următorilor ani, 9Marks dorește 
să publice o varietate de resurse 
noi în limba română - cărți, ar-
ticole, reviste, resurse audio și 
video-, să organizeze  conferințe 
și să încurajeze relații sănătoase 
între pastorii români, spre zidi-
rea bisericilor sănătoase, care Îl 
glorifică pe Dumnezeu.


	9MJ The Gospel (Romanian) half.cover.pdf
	9Marks_ROM_Evangelho_03_Miolo_Mar2017_Layout.pdf

