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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret. Radiografia
unei vocaţii: viaţa de IT-ist.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare
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Creştini asasinaţi pentru
credinţa în Isus

“Şi credinţa este o încredere
neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre
lucrurile care nu se văd.”
(Evrei 11:1)

CE FEL DE
CREDINŢĂ AI TU?
„Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai
văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au
văzut, şi au crezut.” (Ioan 20:29)
Ideea de credinţă s-a folosit într-un fel
atât de superficial încât a ajuns să fie un
concept depreciat considerabil în minţile
oamenilor.
Eroarea fatală cu privire la credinţă
este să o definim ca o simplă acceptare

teoretică a existenţei lui Dumnezeu, fără
ca aceasta să aibă un impact major asupra
vieţii celui care pretinde că crede.
În acelaşi timp, putem observa că se
încearcă o combinare a credinţei cu
dorinţa tot mai frecventă de a „vedea” şi a
„pipăi” pentru a putea „crede”. De fapt,
când credinţa este stimulată de ceea ce
vede, aceea nu mai este credinţă. A crede
şi a vedea sunt două noţiuni care nu au
cum să fie complementare, deoarece
atunci când vedem, nu mai este nevoie să
credem.
Apostolul Toma a crezut în urma vederii aievea a Cristosului înviat, dar nu
acesta este tiparul care defineşte credinţa
Continuare pag. 2

capabilă să schimbe natura, caracterul
şi comportamentul omului, până acolo
încât acesta să poată fi numit „născut
din nou”.
Credinţa autentică înseamnă a
crede necondiţionat ceea ce spune
Dumnezeu în Cuvântul Său şi acceptarea în baza afirmaţiilor Sale, că
datorită lui Cristos, El ne poate iubi, ne
poate ierta şi ne poate oferi viaţa veşnică.
Provocarea pentru noi este nu să ne
întrebăm unii pe alţii dacă credem, ci mai
degrabă: cum credem?
Credem în baza Cuvântului lui Dumnezeu? Este Isus Cristos cel înviat, Domnul vieţii tale? Credem fără să clamăm cu
disperare umblarea prin vedere? A produs
credinţa aceea o schimbare fundamentală
a minţii şi caracterului nostru? A făcut din
mine credinţa o persoană cu adevărat
transformată? Sunt stăpânit de pace,
siguranţă, biruinţă şi nădejde cerească?
Dacă ai certitudinea că felul în care
crezi se defineşte aşa, înseamnă că eşti
fericitul posesor al credinţei după voia lui
Dumnezeu.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag.1

mântuitoare.
Când cineva rosteşte asemenea lui
Toma: „nu cred până nu văd”, face acest
enunţ spre propria pierzanie, deoarece
când va sosi vremea rânduită să-l vadă pe
Cristos, credinţa nu-i va folosi la nimic,
pentru că va fi ajuns în faţa justiţiei lui
Dumnezeu.
Este oare atunci credinţa un lucru absurd, cu desăvârşire lipsit de logică? Nicidecum! Credinţa mântuitoare nu se naşte
din imaginaţia noastră sau din plăsmuirea
minţii altcuiva. O astfel de credinţă se
capătă în urma interacţiunii cu Scriptura,
care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Într-adevăr, în cazul în care credinţa ar
fi emanaţia imaginaţiei omului, ar fi
absurdă, ba chiar de domeniul patologicului. Însă, credinţa care mântuieşte este
darul lui Dumnezeu care se capătă prin
har, prin suveranitate divină şi dragoste
nemijlocită din partea Domnului. Fiind
astfel cadoul din partea lui Dumnezeu,
Acesta aşteaptă să primim ceea ce ne este
oferit, declarând la rândul nostru: cred,
Doamne”.
O astfel de credinţă poate fi
recunoscută cu uşurinţă, deoarece trece
dincolo de pragul sentimentelor, fiind

ISTORIA UNUI IMN- CETATE TARE-I DUMNEZEU
“Domnul oştirilor este cu noi. Dummuzică. Muzica îl izgoneşte pe Diavol şi
nezeul lui Iacov este un turn de scăpare
îi umple pe oameni de bucurie. Trebuie să
pentru noi.” Psalmul 46:11
luăm cântarea de la călugări şi preoţi şi să
În 590, când a ajuns papă, Grigore I a
le-o dăm laicilor. Prin cântare, oamenii pot
interzis cântarea comună în biserici, pe
să-şi exprime public dragostea pentru
motiv că numai preoţimea e calificată să
Dumnezeul cel Preaînalt.”
cânte, iar mulţimea trebuie să asculte.
Exemplul lui Luther în a folosi cântecul
Această lege a dominat biserica aproape
pentru întărirea credinţei este elocvent. El
un mileniu în timpul Evului Mediu,
a compus treizeci şi şapte de imnuri
adâncind distanţa dintre popor şi Dumcreştine, între care şi Cetate tare-IDumnezeu.
nezeu, cunoscut şi ca Imnul Reformei.
Martin Luther scria: „După teologie, nu
Roxana şi Dorin Chereji
este nimic care să poată fi pus alături de
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CREDINŢA CU „PROPTELE”
Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul
meu şi Dumnezeul meu!” „Tomo” i-a zis
Isus „pentru că M-ai văzut, ai crezut.
Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut.”
Ioan 20:28-29
Deşi mărturisirea sa de credinţă este una
cât se poate de frumoasă şi mai ales cât se
poate de curajoasă, interesant este faptul
că Domnul nu-l felicită pe Toma pentru
această mărturisire, ci chiar îl mustră oarecum. De ce oare? Ce anume nu-i plăcuse
Domnului?
Domnul sugerează prin cuvintele Sale,
că felul în care Toma a ajuns să-şi
mărturisească credinţa, nu este tocmai
modelul pe care şi-L doreşte spre a fi
urmat şi de alţii. Cu alte cuvinte, credinţa
unui om este cu atât mai de nezdruncinat
şi mai apreciată de Domnul cu cât este
bazată pe cuvintele Sale, decât pe semnele
şi arătările Sale.
Exemplul lui Toma dovedeşte că omul
poate să ajungă să creadă şi să
mărturisească o credinţă autentică şi
frumoasă şi în urma experienţelor spirituale, a semnelor şi minunilor; iar Scriptura ne relatează suficiente exemple de
acest fel şi nu trebuie să negăm această realitate.
Dar, cu toate acestea, Dumnezeu Îşi
doreşte ca El să fie crezut pe baza Cuvântului Său, fiindcă o astfel de credinţă, puternic ancorată în Scripturi, nu poate fi
zdruncinată de nici o circumstanţă şi, mai
important, ea nu este dependentă în
permanenţă de vederea semnelor şi a minunilor.
Cu atât mai mult cu cât Toma nu era un
oarecare din mulţimea poporului, ci,
dimpotrivă, era unul din cei doisprezece,
unul care, nu cu mult timp în urmă, spusese în gura mare către ceilalţi tovarăşi de
credinţă că vrea să moară împreună cu

Isus (vezi Ioan 11:1-16). Iar această din
urmă schimbare aproape totală a atitudinii
lui Toma nu face decât să dovedească încă
o dată cât de nestatornică este inima omului.
Din păcate, acest fel de credinţă,
dependentă de semne, minuni şi
experiente extraordinare s-a propagat de-a
lungul veacurilor pâna în zilele noastre.
Până şi astăzi (sau chiar mai mult azi decât
oricând), nu puţini sunt acei „credincioşi”
care, nemulţumindu-se doar cu Cuvântul
lui Dumnezeu, umblă de colo-colo, din
loc în loc, din biserică în biserică,
cutreierând pământul, uneori la limita
disperarii, dupa tot felul de semne, minuni, aratari, vindecari s.a.m.d. De ce fac
asta? Fiindcă, din păcate, odată ce au fost
atraşi „cu zăhărelul” la o astfel de
credinţă, tot cu o astfel de
credinta (dependenta de semne si minuni)
vor căuta să se hrănească toată viaţa lor.
Am putea să concluzionăm spunând că
îndoiala lui Toma, deşi nu a fost pe placul
Domnului, a fost totuşi mijlocul prin care
Domnul l-a adus în punctul şi în situaţia
în care a făcut cea mai frumoasă
mărturisire a vieţii sale de copil al lui
Dumnezeu. În exemplul comportamentului lui Toma se pot regăsi foarte mulţi oameni care, asemenea lui, au fost sau încă
sunt frământaţi de multe îndoieli cu
privire la Învierea lui Isus, ori au avut
nevoie de dovezi „palpabile” pentru a se
convinge de realitatea celor scrise în
Evanghelii.
Să nu uităm, totuşi, că Toma nu a rămas
pentru tot restul vieţii departe de Domnul,
ci, mai târziu, după o săptămână, el se
regăsea în mijlocul fraţilor, iar aceasta a
însemnat pentru el cea mai minunată
binecuvântare a vieţii Sale.
Claudiu Lupu
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