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„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice 

Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un 

viitor şi o nădejde.” 

Ieremia 29:11 
 

Anul XVI, Numărul 4 – Aprilie 2017 

HRISTOS 

A 

ÎNVIAT! 
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Cauzele imaturității (II) 
Marius Mureşan 

 

3. Dragostea de lume. 
 Apostolul Pavel spune că: „Dima din dragoste de 
lume m-a părăsit” (2Timotei 4:10). Poate fi un motiv pentru 
care unii credincioși nu vor mai vrea să plătească prețul 
creșterii spirituale. Dar și acest motiv este foarte strâns legat 
de cele două de mai sus. „Frumusețea păcatului”, poate fi o 
atracție puternică pentru oameni. Un lucru care va defini 
vremurile din urmă este acestă înclinare spre împlinirile 
carnale, spre păcat și imoralitate. O dragoste profundă 
direcționată spre om și nevoile lui dar nu spre Dumnezeu și 
gloria Lui. Tocmai  de aceea autorul epistolei către Evrei își 
construiește argumentele pe Înățarea lui Hristos, peste îngeri, 
peste Melhisedec, peste Moise etc. Apostolul Pavel spune în 
2 Timotei că în vremurile din urmă oamenii vor fi  iubitori mai 
mult de plăcerii decât de Dumnezeu. (2 Timotei 3:4), își vor 
da, spune Pavel, chiar învățători după plăcerile lor, după ceea 
ce vor să audă. (2Timotei 4:3-4).  

Bebe Ciaușu spune în cartea sa „Chemarea la 
Caracter în Vreme de Compromis” că mulți tineri din vremea 
noastră îmbrățișează o filozofie de timp „carpe diem” (bucură-
te de ziua de azi! – Horațiu, „Ode”, I, 2, 8: „Carpe diem, quam 
minimum credula postero” „Bucură-te de ziua de azi și 
încrede-te prea puțin în cea de mâine”. Îndemn de a trăi intens 
clipa prezentă, singura certă.). Această filozofie seduce în 
masă generațiile nu numai cea de tineri. „Filozofia „carpe 
diem”este cea care seduce majoritatea tinerilor făcând, din ei 
robii unui hedonism fără limite. Mâncare, băutură, lux, asta 
pare a fi tot ce contează pentru majoritatea tinerilor din 
vremea noastră” . 

Acestă abordare a vieți nu va fi o sursă de 
maturitate spirituală, pentru maturitatea spirituală este nevoie 
de o dedicare profundă lui Dumnezeu și chemării lui. O 
puternică focalizare pe El și lucrarea Lui. Unii oameni vor 
renunța la credința adevărată din pricina prețului pe care 
trebuie să-l plătească. Pavel spune legat de vremurile din 
urmă că: „cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi 
prigoniți” (2Timotei 3:12). Va fi un preț de plătit dacă vrei să 
trăiești în evlavie, un preț care presupune libertatea ta sau 
chiar și moartea ta, după cum spune și autorul cărții Evrei în 
capitolul 10 cu 33 în continuare.  

Având o Evanghelie a prosperității predicată în 
acestă perioadă a lepădării de credință, este foarte greu să 
accepți suferința în planul lui Dumnezeu. A fi creștin în 
„evanghelia” contemporană înseamnă să mergi din reușită în 
reușită, din bine în bine, în nici un caz nu poate fi vorba de 
persecuție. În momentul în care biserica va fi persecutată 
mulți nu vor înțelege și vor da înapoi pentru că au fost amăgiți 
cu o evanghelie distorsionată, accentuând progresul și 
prosperitatea creștină pe toate nivelurile. MacDonald  
precizează foarte clar că „persecuțiile sunt parte integrantă din 
viața unui creștin devotat lui Dumnezeu, este bine să i se 
amintească fiecărui creștin acest lucru, altminteri când vor fi 
chemați să treacă prin ape adânci, ar putea fi ispitiți că sunt  
părăsiți de Domnul sau că L-au supărat cu ceva.”  

Un motiv pentru care unii oameni vor renunța la 
Evanghelia adevărată și se vor lipii de duhuri înșelătoare este 
frica de persecuție. Frica de amenințările care vin din partea 
celor care nu sunt credincioși. Sub povara persecuțiilor unii 
„credincioși” vor ceda. Când spun credincioși ne  referim la cei 
care au crezut o evanghelie falsă, primind o convertire 
superficială și trăiesc un hedonism convertit. Cei ce sunt ai lui 
Hristos vor birui prin puterea Duhului care este în ei.  

Acestă fircă de persecuție, fie că este vorba de 
atingerea integrității fizice a credincosului, adică martiraj fie că 

este vorba de o „frică” de a nu fi ne potrivit în lume printr-o 
prea seriasă viață trăită cu Dumnezeu. Cert este că această 
dreagoste de lume va pune o barieră în dezvoltarea vieții și 
amturități creștine.  
4. Darurile, nu roadele spirituale 

Pe lângă cele enumerate mai sus, un alt  mare 
motiv pentru imaturitate este pasiunea unora în favoarea 
miracolelor și nu a roadei. Creștini care sunt mai entuziasmați 
de „darurile spirituale” decât de roada unei vieți creștine.  

Copiii iubesc darurile. Tot ceea ce acestia asteapta, 
este ca darurile să fie cât mai multe și împarțite cât mai des. În 
Biserica din Corint era o goana dupa darurile Duhului. În râvna 
de a le dobândi, unii au încercat chiar să le falsifice. Conștient 
de acest pericol, apostolul Pavel a încercat săpună ordine și 
să fixeze reguli: Sa caute sa aiba darurile care zidesc 
Biserica, (1 Cor.14:12), când cineva vorbește în alta limba să 
fie și cineva care să tălmaceasa (1Cor 14:13), cei ce vorbesc 
să o facă în ordine, iar ceilalți să judece (1Cor. 14: 23-31), iar 
femeile să tacă în adunari (1Cor.14:34) 

În același timp Pavel a aratat că o vorbire 
inteligibila este mult mai benefică decât vorbirea în alta limba 
(1Cor.14:14-19), iar roadele spirituale trebuie să primeze 
darurilor Duhului (1Cor 13:1-13). Pentru a împlini aceste reguli 
apostolul Pavel le cere maturitate și discernamânt: „Fratilor, 
nu fiti copii la minte; ci la rautate, fiti prunci; iar la minte fiti 
oameni mari „(1Cor. 14:20) Pentru Dumnezeu este mai 
important ceea ce suntem decât ceea ce facem.  
5. Lipsa comuniunii cu Dumnezeu dar și cu Biserica 

Este un mare privilegiu pentru un copil să se nască 
într-o familie buna, sănătoasă și să se bucure de grija și 
compania parinților lui. În același timp însă, este un mare 
handicap și dezavantaj să nu ai pe cineva apropiat care să te 
iubească, cu care să poți comunica și să ai partașie de la 
inima la inima. Copiii care nu au familie, care nu au cu cine 
comunica în procesul creșterii și dezvoltării lor, vor rămâne cu 
afecțiuni și handicapuri de natură, afectivă, psihica și 
comportamentală. Izolarea este distrugătoare. Pe plan 
spiritual se întâmplă aceleași neajunsuri, când un creștin nu 
mai comunica cu biserica, cu parinții lui spirituali și se 
izoleaza, sau chiar rupe partașia cu cei credinciosi. Lipsa de 
comunicare iți afectează dezvoltarea ta spirituală și-ți va 
afecta în mod deosebit domeniul relațiilor, care este foarte 
important. Există remediu la aceasta situatie? Desigur. 
Dumnezeu ne-a dat o familie spirituală, biserica, unde avem 
frați, surori în Cristos, unde avem toate condițiile să creștem 
spiritual într-o atmosferă duhovnicească de familie. Toată 
problema este să prețuim ceea ce avem și să ne găsim 
plăcerea în compania sfinților, fiind deschiși pentru 
comunicare, pentru învățare și pentru implicare în viața și 
comunitatea bisericii. 
 Astfel, spiritualitatea creștină implică o alegere pe 
care o facem de a „cunoaște și de a crește” în relația noastră 
zilnică cu Domnul Isus Hristos, prin supunerea la lucrarea 
Duhului Sfânt în viața noastră. Acest lucru înseamnă că, fiind 
credincioși, alegem să păstrăm comunicarea cu Duhul clară, 
prin mărturisirea păcatelor (1 Ioan 1:9). Când întristăm Duhul 
prin păcatul nostru (Efeseni 4:30; 1 Ioan 1:5-8) ridicăm o 
barieră între noi și Dumnezeu. Când ne supunem lucrării 
Duhului, relația noastră nu este întreruptă (1 Tesaloniceni 
5:19). Spiritualitatea creștină este conștientizarea părtășiei cu 
Duhul lui Hristos, neîntreruptă de firea pământească și de 
păcat. Spiritualitatea creștină se dezvoltă când credinciosul 
născut din nou alege în mod constant și continuu să se 
supună lucrării Duhului Sfânt. 
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Frecvența corupției în viața și practica 

ierarhiei papale și activitățile seculare ale papalității i-
au făcut pe mulți să reacționeze împotriva lipsei de 
putere spirituală pe care o vedeau adesea în 
bisericile lor parohiale. Informațiile despre aceste 
secte medievale sunt puține și sunt oferite mai mult 
de dușmani decât de prieteni. Aceste grupări au 
căutat să se întoarcă la forma cea mai pură de 
religie, pe care au văzut-o în Noul Testament. Ei au 
fost premergătorii Reformei. 
A.Albigenzii filozofi. Ei se mai numeau și catari. Ei 

au locuit în sudul Franței, localitatea Albi, de unde le 
vine numele. Ei foloseau Noul Testament ca bază 
pentru ideile lor, dar au ajuns la unele învățături 
eretice: mântuirea includea pocăință și o evitare 
ascetică a căsătoriei, a jurămintelor, a războiului, a 
laptelui, a cărnii, a brânzei și a ouălor. Ei condamnau 
folosirea oricărui lucru material în închinăciune. 
Albigenzii, făcând din Noul Testament expresia plină 
de autoritate a credinței lor, au lansat o provocare 
Bisericii romane, care pretindea autoritatea pe linia 
papilor. 
B. Waldoiștii puritani. Această mișcare a apărut în 
ultimul sfert al secolului al XII-lea, a fost mult mai 
asemănătoare cu mișcarea protestantă și cu cea 
puritană. În jurul anului 1176, Peter Waldo, un 
negustor bogat din Lyon, a citit o traducere a Noului 
Testament și a fost atât de impresionat de ceea ce 
afirma Cristos despre Sine, încât și-a dat toată 

averea, rămânând doar cât să-și hrănească familia. 
Apoi a organizat un grup cunoscut sub numele 
”oameni săraci”. Waldo și adepții lui doreau să 
predice ca laici, dar papa le-a interzis acest lucru. În 
1184, ei au fost excomunicați pentru refuzul lor de a 
nu mai predica.  
 Waldoiștii credeau că fiecare om ar trebui să 
aibă Biblia în propria lui limbă și că ea ar trbui să fie 
autoritatea finală pentru credință și viață. Urmând 
exemplul lui Cristos, ei mergeau câte doi, îmbrăcați 
simplu, să le predice săracilor în limba lor. Ei 
acceptau Cina Domnului, botezul și ordinarea laicilor 
pentru a predica și a administra sacramentele. 
Waldoiștii se mai găsesc și astăzi în nordul Italiei, 
numărând aproximativ 35.000 de credincioși. 
C. Ioachimiții escatologici. Ioachim (cca 1132-
1202), un călugăr, a crezut că Tatăl a fost imporant în 
perioada Legii Vechiul Testament pe care a pus 
accent Petru, Fiul a fost important în perioada Noului 
Testament a lui Pavel până în 1260, iar în epoca 
Duhului Sfânt de după 1260 va veni o eră a 
dragostei, după o peroadă scurtă a lui Anticrist, așa 
cum se arată în scrierile lui Ioan 
 Biserica Romană a reacționat în mai multe 
feluri la acest afront adus autorității ei.  

Faptul că Biserica Romano-Catolică nu a vrut 
să recunoască nevoia de reformă spirituală dorită de 
secte a dus la o împietrire care a făcut inevitabilă 
Reforma. 

 

 

 

  

  

 
   

 
 Doctorul mi-a dat şase luni de trăit, dar când a văzut că nu pot să-i plătesc onorariul, 

mi-a mai dat şase. – Walter Matthau 
 

"Sunt un optimist! Nu mă ajută cu nimic să fiu altfel.”  
(Winston Churchill) 

 Bâzâitul pe care îl auzim când o albină se apropie de noi este produs de cele patru aripi care se mişcă 
extrem de repede: peste 11.000 de bătăi pe minut? 

 Există 16.000 de specii de albine, iar dintre acestea numai 5% sunt specii sociale, care trăiesc în 
roiuri, cea mai cunoscută specie fiind albina de miere? 
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Mântuirea noastră este legată de moartea și 

învierea Domnului Isus. El este jertfa de ispăşire 

pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale 

noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1In. 2.2) Dacă 

mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă 

crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei 

fi mântuit. 

Căci prin credinţa din inimă se capătă 

neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 

mântuire, (Rom. 10.9,10) 

 Să credem că și păcatele noastre au fost ispășite 

(iertate) dar și să-L mărturisim pe Domnul cel înviat! 
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02.04 
Masa Domnului. Colectă Sântana 

13.04 
Joia Mare. Masa Domnului, ora 19.00 

14.04 
Vinerea Mare, 10.00 și 19.00 

16.04 
Paști ziua I 

17.04 
Paști ziua II 

 

 

Saptămâna 1: (02.04-08.04)            

Costea Eugen;  

Crișan Florica 

 

Saptămâna 2: (09.04-15.04)  

Don Ștefan;  

Drăgan Cornel 

 

Saptămâna 3: (16.04-22.04)  

Dudaș Dănuț;  

Dudaș Mirela 

 

Saptămâna 4: (23.04-29.04)  

Fătu Vasile;  

Feier Sandu 

 

 


