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fundamentalistul este un credincios
în iesus cristos, născut din nou, care:
doctrina trinităţii
întruparea
naşterea din fecioară
ispăşirea înlocuitoare
învierea în trup şi înălţarea glorioasă
a doua venire a Domnului Iesus Cristos
naşterea din nou prin regenerarea Duhului Sfânt
învierea sfinţilor la viaţa veşnică
învierea celor necredincioşi pentru judecata finală şi
moartea veşnică
părtăşia sfinţilor care sunt în trupul lui Cristos
de La Congresul Mondial al
Fundamentaliştilor care a avut loc în
1976 în Usher Hall, Edinburgh, Scoţia
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păstrează o credinţă
nezdruncinată în biblia
inerantă, infailibilă şi
inspirată verbal.
crede că orice spune
biblia este exact aşa
judecă toate lucrurile
pe baza bibliei şi este
judecat doar de biblie
afirmă adevărurile
fundamentale ale
credinţei creştine
istorice
este fidel acestei
credinţe şi caută să o
predice la orice făptură
expune şi se separă
de orice negare
ecleziastică a
acestei credinţe,
de compromisul cu
eroarea şi apostazia faţă
de adevăr
susţine cu toată
convingerea Credinţa
dată o dată pentru
totdeauna”

învăţând fundamentele
dintr-o lucrare a lui andrei blaj,
student la colegiul biblic baptist "bereea" beiuş
Fundamentalismul biblic este cel mai simplu definit ca fiind biblicism.
Înseamnă a adera la adevărul lui Dumnezeu, la tot adevărul şi numai
la adevărul lui Dumnezeu, adică la Biblie. În acest sens, orice persoană
care aderă cu fidelitate la întregul Scripturii este fundamentalist.
Dumnezeu a fost şi este foarte specific când vine vorba de adevăr.
El porunceşte fundamentalismul. Observaţi că El nu se referă doar
la ceea ce crezi, ci şi la ceea ce pretinzi că eşti. Un fundamentalist
adevărat este aşa în toate lucrurile din viaţa lui, iar dacă nu e aşa,
e un mincinos pentru că orice adevăr diluat al lui Dumnezeu devine
minciună. Aşadar, fundamentalist este acela care acceptă tot adevărul
lui Dumnezeu şi-l crede în viaţa lui, unde are să se vadă acest lucru.
Este adevărat că termenul nu se găseşte efectiv în Biblie, dar este un
termen biblic. La fel cum cuvântul misiune nu poate fi găsit efectiv
în Biblie, dar este un concept biblic dat de învăţătura despre misiune
din Biblie, tot aşa este şi în cazul fundamentalismului. Aşa cum nu ne
putem scuza în ce priveşte misiunea pentru că Îl avem pe Dumnezeu ca
model, tot aşa nu există nici un motiv pentru care noi n-am vrea să fim
fundamentalişti, deoarece avem un Dumnezeu fundamentalist.
Cel mai important lucru de evitat în fundamentalism este doar
aderarea teologică la un sistem de doctrine. Este mai mult decât atât.
Este un stil de viaţă. Dumnezeu nu se uită numai la cât suntem noi
de fundamentalişti în doctrină, ci se uită şi la viaţa de fiecare zi. Un
fundamentalist adevărat nu se limitează la vorbe; el lasă adevărul să
aibă supremaţie în toate domeniile din viaţa lui, fără a mai adăuga sau
a scădea nimic, şi să devină o parte din el. El devine biblicist.
Cineva se ruga: „Doamne, voia Ta. Nimic mai mult, nimic mai puţin,
nimic altceva!” Cred că la fel ar trebui să fim şi noi cu privire la credinţa
şi practica Bibliei în vieţile noastre. Doar atunci vom putea spune că
suntem fundamentalişti.
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u se cunoaşte cine a
formulat următorul
citat, dar el este, cu
adevărat, unul care trebuie
luat în serios: “atingerea unui
ţel nu este cel mai important
lucru, autenticitatea este.”
Dacă autorul ei a fost creştin
sau nu, nu ştim, dar afirmaţia
sa este un adevăr de netăgăduit. Personal, cred că autenticitatea este o floare rară în
lumea în care trăim. Întregul
peisaj al vieţii, care ar trebui
să fie spiritual, a fost înlocuit
de ceea ce este natural sau
superficial, în cel mai rău caz,
cu artificialul. întreaga lume
este un spectacol, de cele mai
multe ori ieftin şi imoral,
dar la care oamenii aplaudă,
mai mult sau mai puţin
conştienţi sau sinceri.
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de
Mihai Czentye
Asemenea ilustraţiei unui
filosof existenţialist, oamenii
sunt într-un teatru pe a cărui
scenă se perindă trupe de
artişti de toate felurile şi
valorile, iar spectatorii, adică
oamenii lumii (chiar şi noi?)
aplaudă. La un moment dat
directorul teatrului intră pe
scenă şi îşi cere scuze pentru
întrerupere, anunţând un
incendiu în clădirea teatrului.
Oamenii, obişnuiţi cu măştile,
nu discern adevărul, şi, crezând că e vorba de o altă
reprezentaţie, aplaudă. Cu
cât mai personal, mai real şi
mai autentic este directorul
în implorare, cerând oamenilor să părăsească în ordine

sala, pentru a-şi scăpa vieţile,
cu atât mai lungi şi mai intense sunt aplauzele oamenilor.
Care-i finalul? Pentru că nu
au recunoscut autenticitatea
adevărului şi a avertizării
sale, directorul se dă bătut
şi fuge de pe scenă. Clădirea
învăluită în foc se prăbuşeşte
peste cei care nu au avut
priceperea de a recunoaşte
ce este autentic.
Ceea ce ar trebui să ne provoace durere nu este atât
de mult soarta oamenilor,
cât nepăsarea lor faţă de
Dumnezeu, care este Cel
Autentic – „Iesus Cristos este
Acelaşi, şi ieri, şi azi şi pentru
totdeauna” (Evrei 13:8). Ar
trebui să ne întrebăm dacă
nu cumva şi noi, creştinii
baptişti fundamentalişti,

am devenit doar o „trupă de
teatru” care să-i distreze pe
oameni sau, şi mai rău, de
care oamenii să se distreze.
Dacă nu suntem deja în
starea aceea, s-ar putea să
ajungem curând la ea, dacă
nu vom înţelege nevoia de
a reveni la autenticitatea
fundamentalismului biblic.
Nu dintr-o dată, asemenea
liberalilor în teologie, ci pas
cu pas, puţin câte puţin,
putem renunţa la autenticitate pentru a primi aplauzele
celor pe care încercăm să-i
„câştigăm la Cristos”.
Pentru a înţelege importanţa
autenticităţii, să nu uităm că,
deşi Dumnezeu doreşte „ca
toţi oamenii să fie mântuiţi”
(1 Timotei 2:4), El nu este
dispus să Se schimbe pentru

a-Şi realiza visul. Atât de mult
ţine Dumnezeu la autenticitatea Sa încât a fost gata să
devină El Însuşi soluţia mântuirii noastre, dându-L pe Fiul
Său să moară pentru noi şi
în locul nostru. „Căci Eu sunt
Domnul, Eu nu Mă schimb”
(Maleahi 3:6) este un adevăr
de necontestat şi încurajator.
În El nu este „nici schimbare,
nici umbră de mutare” (Iacob
1:17). Avem un Dumnezeu
autentic! Glorie şi onoare Lui!
În acelaşi fel, Cuvântul lui
este autentic, adică adevărat
şi permanent: „Cuvântul
Domnului rămâne în veac”
(1 Petru 1:25).
Prin acest număr al revistei
noastre, care dorim să devină
Vocea Baptistă a României,
vrem să vă chemăm la o

revenire la autenticitatea
biblică, adică la asemănarea
cu Dumnezeul nostru autentic.
Pastorul nostru, profesori şi
studenţi ai Colegiului Baptist
Independent „Bereea” din
Beiuş vă invită să citiţi, în
rugăciune, articolele şi cugetările lor asupra acestui
subiect. Alte articole au fost
traduse din surse autentice
şi ne rugăm să fie şi ele spre
încurajarea şi întărirea celor
ce le citesc.
Fraţilor, veniţi să ne întoarcem la autenticitatea fundamentalismului biblic, ştiind
că, deşi am putea fi înfrânţi
din această cauză la nivel
personal, Dumnezeul nostru
şi Cuvântul Său nu pot
fi înfrânţi!
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entru a înţelege
subiectul nostru de
discuţie trebuie să
ne punem două întrebări.
În primul rând, care este
nevoia lumii în zilele noastre?
Iar în al doilea rând, la ce ne
referim când vorbim despre
fundamentalism autentic?

2

Fără îndoială, dintr-o perspectivă umană, am primi o
mulţime de răspunsuri la
ambele întrebări. Chiar
aceasta este problema în
multe cercuri creştine.
Am înlocuit Cuvântul lui
Dumnezeu cu părerea
omului! Avem nevoie să-L
auzim pe Dumnezeu.
Familiile noastre, amvoanele noastre, şcolile noastre
sunt sacrificate pe altarele
materialismului, popularităţii şi educaţiei superioare.
Există un vid în fiecare
domeniu al societăţii noastre
care poate fi umplut doar
de o ungere proaspătă
din partea Dumnezeului
nostru suveran.
Aşadar, care este nevoia
noastră? „Să luptăm pentru
credinţă” este porunca lui
Iuda. Trebuie să apărăm
adevărul lui Dumnezeu,
ceea ce Noul Testament
6
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numeşte credinţa. Trebuie să păzim şi să protejăm adevărul
cu orice cost. Este interesant să observăm că Iuda intenţiona
să scrie despre minunata mântuire comună dăruită de
Dumnezeu prin Fiul Său, însă, din cauza oamenilor răi din
biserică, el a fost silit să avertizeze. Aceştia apar înaintea
oamenilor ca membri de biserică; ei lucrează în secret, acoperiţi de ipocrizie, pretinzând să fie ceea ce nu sunt. Ei îşi
seamănă învăţătura falsă lângă doctrina adevărată, iar apoi
înlocuiesc adevărul cu minciunile lor.
Mulţi îi venerează pe cei populari şi de succes. Urmând
învăţătura falsă, le este uşor să trăiască în păcat, în acelaşi
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timp pretinzând că duc o viată religioasă. Nu ceea ce spune
învăţătorul e important, ci înţelesul din spatele cuvintelor.
Dar în ceea ce priveşte adevărul lui Dumnezeu, nu pot fi
două puncte de vedere contradictorii care să aibă dreptate.
Dumnezeu nu este confuz şi nu se contrazice. El nu este în
dezacord cu Sine, iar Cuvântul Său nu se contrazice.
Pavel îndeamnă stăruitor „să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire”
(1 Corinteni 1:10). El dorea ca toţi credincioşii să aibă unitate
în doctrină - nu orice unitate doctrinară, ci o unitate care
este în mod clar şi complet bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu.
Puţine lucruri sunt mai devastatoare bisericii decât situaţia
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care fiecare are propriile interpretări şi idei cu privire la
credinţă. Când bătrânii efeseni au venit la Milet pentru a
se întâlni cu Pavel, care se îndrepta spre Ierusalim, el i-a
încurajat să vegheze asupra lor înşişi şi asupra turmei pe care
le-a dăruit-o Dumnezeu Duhul Sfânt. Este important să nu
pierdem din vedere lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu.
Trebuie să hrănim şi să protejăm turma!
J. Gresham Machen a scris: „cultura modernă nu se opune
cu totul evangheliei. dar nu mai are nici o legătură cu ea.
pe lângă faptul că previne acceptarea creştinismului, ea
nu-i dă creştinismului ocazia de a fi auzit.”
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autentica de gabriel rivera
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Aceasta este lumea noastră. Dar liniile de demarcare au fost
trasate de mult. Creştinismul fundamentalist, cunoscut şi
sub numele de fundamentalism creştin sau evanghelicalism
fundamentalist, este o mişcare care a apărut în principal
în cadrul protestantismului englez şi american spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
printre creştinii evanghelici conservatori, care, ca o reacţie
la modernism, au afirmat un set de adevăruri creştine
fundamentale: doctrine fundamentale care includ, dar care
nu se limitează la ineranţa Bibliei, Sola Scriptura, divinitatea
şi naşterea din fecioară ale lui Cristos, doctrina ispăşirii
înlocuitoare, învierea trupească a lui Iesus şi întoarcerea Sa

6 iminentă

şi personală. Din
punct de vedere istoric,
baptiştii au fost păzitori
înflăcăraţi ai „credinţei date
sfinţilor o dată pentru totdeauna”. Nu este permis nici
un compromis în privinţa
acestor adevăruri doctrinare.
Cuvântul fundamentalist
a devenit pentru unii un
termen peiorativ cu referire
la doctrina creştină istorică,
în timp ce pentru alţii a
devenit un drapel cu care se
mândresc. De asemenea, el
reflectă critica cu privire la
ce este perceput ca o vedere
îngustă a comportamentului
permis unui creştin, cum ar
fi interzicerea consumului de
băuturi alcoolice, folosirea
tutunului, participarea la
evenimente sociale care
implică dans mixt, mersul la
cinematograf şi alte forme
de amuzament. Bineînţeles,
unii oameni, inclusiv unii
care se numesc creştini, nu
doresc adevăruri absolute în
doctrină sau etică, datorită
faptului că adevărurile şi standardele absolute cer acceptare şi ascultare absolute.
cum ar trebui să se poarte
creştinii în această situaţie?
(continuare pe pagina 18)
7

necredincioşii, asemenea
multor creştini declaraţi de
azi, deseori fac presupuneri
şi trag concluzii pripite cu
privire la caracteristicile
fundamentalismului biblic
şi la credinţa şi acţiunile
celor care mărturisesc să fie
fundamentalişti biblici.
[...] Fundamentalistul biblic
îşi trăieşte perspectiva
cu privire la lume prin
demonstrarea credinţei
sale, în special prin acţiune,
prin dragostea faţă de alţii,
prin supunerea sa faţă de
Cuvântul lui Dumnezeu
şi loialitatea faţă de
Dumnezeu Însuşi. Aşadar,
fundamentalismul biblic
are de-a face cu dragostea,
supunerea şi loialitatea!
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fundamentalismul
biblic are de-a face
cu dragostea: pentru
dumnezeu şi oameni

Dragostea pentru omenire
îl constrânge pe fundamentalistul biblic să se preocupe
de binele spiritual al altora.
[...] Uneori, dragostea agape
este demonstrată prin
mângâiere şi consolare.
Alteori, dragostea agape
este demonstrată prin
mustrare pătrunzătoare şi
îndemnare. [...] Deoarece
fundamentalistul biblic
iubeşte oamenii, el îi
confruntă pe oameni cu
adevărul şi, uneori, adevărul
doare! În ciuda acestui fapt,
adevărul trebuie proclamat.
Oamenii i-au batjocorit atât
pe Iesus Cristos cât şi pe
apostolii Lui, pentru că au
predicat adevărul în ciuda
nepopularităţii. Ioan 8:45 „Şi pentru că Eu spun

adevărul, nu Mă credeţi.”
Majoritatea liderilor evrei
L-au urât pe Iesus Cristos din
cauză că urau mesajul Lui adevărul. Cu toate acestea,
Iesus a refuzat să-Şi schimbe
mesajul. Iesus, exemplul
perfect de iubire, niciodată
nu a eşuat să accentueze
aspectele pozitive şi negative
ale Evangheliei. De asemenea,
[...] Paul a întrebat: „Am devenit, deci, vrăjmaşul vostru,
vorbindu-vă adevărul?” (Galateni 4:16) [...] Dacă Iesus
Cristos sau apostolul Paul
şi-ar fi schimbat mesajul
pentru a place sau a-l potrivi
celor în necredinţă sau falşi
în credinţă, ei ar fi arătat lipsă
de dragoste pentru acei oameni, pentru că orice schimbare a mesajului adevărului
va duce la ruină spirituală.
Porunca lui Dumnezeu
pentru biserică, în această
eră de har, cere ca poporul
Lui să-L slujească pe El şi pe

ce este, de fapt, adevăratul
fundamentalism biblic�

oameni cu o atitudine de
dragoste agape adevărată.
În Efeseni 4, Paul [...] îi îndeamnă pe credincioşi să
spună „adevărul în dragoste”
(v. 15) şi să-şi folosească
darurile şi talentele cu scopul
edificării trupului lui Cristos
„în dragoste” (v. 16). Această
„dragoste” despre care vorbeşte Paul nu este un sentimentalism siropos, nici nu
implică unitatea superficială
sacrificând puritatea doctrinară.
Cineva nu trebuie decât să
studieze istoria fundamentalismului biblic şi să citească
scrierile fundamentaliştilor
timpurii pentru a înţelege
dragostea [...] lor de oameni
[care] i-a făcut să-i avertizeze
pe credincioşi de pericolele
învăţăturii false şi pe necredincioşi de pericolul care
le stă înainte dacă resping
Evanghelia [...]; i-a făcut să
conducă prin exemplu: s-au

separat de denominaţiuni,
asociaţii şi indivizi care naufragiau credinţa bărbaţilor,
femeilor şi copiilor [...]; i-a
împins să proclame adevărul
Cuvântului lui Dumnezeu, un
adevăr care este atât negativ
cât şi pozitiv. [...]
Dragostea pentru alţii,
adevărata dragoste agape,
biblică, manifestată prin
declararea întregului adevăr,
atât credincioşilor cât şi
necredincioşilor, este o trăsătură vitală a fundamentalismului biblic. [...]

2

fundamentalismul
biblic are de-a face
cu supunerea: faţă
de cuvântul lui
dumnezeu

O lucrare sau o mişcare
motivată de dragoste pentru
Dumnezeu şi pentru alţii va
duce întotdeauna la supu-

Articol preluat din Foundation Magazine (nov-dec 2003). Folosit cu permisiune

nere faţă de revelaţia lui
Dumnezeu pentru omenire
– Biblia. Iesus le-a spus ucenicilor Săi: „Dacă Mă iubiţi,
ţineţi poruncile Mele” (Ioan
14:15) şi a adăugat: „Voi
sunteţi prietenii Mei dacă
faceţi ceea ce vă poruncesc”
(Ioan 15:14). [...]
Fundamentalismul biblic
se rezumă la supunere –
supunerea care se naşte din
dragostea pentru Salvatorul
şi dorinţa de a-L onora şi
glorifica prin împlinirea voii
Sale. Iar un credincios împlineşte voia Sa numai îndeplinind lucrarea Sa în felul Său.
Pentru fundamentalistul
biblic, Biblia este standardul
de măsură pentru viaţa şi lucrarea tuturor creştinilor. [...]
Un fundamentalist biblic nu
va îngădui niciodată experienţei personale să dicteze
(continuare pe pagina 16)
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În timp ce citeam pentru scrierea acestui articol, am
început să mă simt oarecum asemenea lui Iuda în timp ce
punea pe hârtie cuvintele versetului 3 din scurta sa epistolă.
Există aici nişte teme măreţe prin care ne-am putea
încuraja unii pe alţii.

dar, pe măsură ce ne apropiem de anul 2010, trebuie să accentuăm
din nou dedicarea noastră faţă de misiunea biblică, aşa cum nu am
făcut-o niciodată înainte. astfel, întrebarea logică ce ne vine în
minte este: „ce s-a petrecut cu 100 de ani în urmă�” mă bucur
că aţi întrebat.
În 1910, în oraşul Edinburgh din Scoţia, s-a ţinut una dintre
cele mai mari conferinţe misionare care au avut loc în
lume. Au participat peste 1200 de reprezentanţi ai diferitelor borduri de misiune sau denominaţii evanghelice.
Romano-catolicii sau ortodocşii din răsărit nu au fost invitaţi.
Unul din cele mai încântătoare lucruri care s-a întâmplat
a fost reprezentarea bisericilor indigene de pe „câmpurile
misionare” ale secolului XIX. Conferinţa a avut
10
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ca rezultat major Mişcarea
Studenţilor Voluntari, o
mişcare în rândul tinerilor
pentru cauza misiunii.
A existat, totuşi, o greşeală majoră. Organizatorii
conferinţei au decis să
evite conflictele prin refuzul de a discuta doctrină,
din moment ce, gândeau
ei, toţi participanţii erau
„evanghelici”. Nu a existat
nici o declaraţie doctrinară
cu privire la care toţi să
fie de acord. Acea decizie
este denumită azi „eroarea
Edinburgh”. Azi, toţi istoricii creştini admit că acea
conferinţă misionară de la
Edinburgh, din 1910, a fost
întâlnirea care a pus temelia
mişcării ecumenice moderne.
Din acea întâlnire „au
crescut” altele două, după
Al Doilea Război Mondial,
care au dus la organizarea, în
1948, a Consiliului Mondial
al Bisericilor, acum o organi-

zaţie apostată. Mişcarea
ecumenică a progresat de-a
lungul ultimilor 100 de ani
până acolo că, acum câţiva
ani, evanghelicii au semnat
o scrisoare prin care-şi
exprimau dorinţa de a lucra
alături de catolici. Cu doar
câteva luni în urmă, aceiaşi
evanghelici au semnat o scrisoare prin care îşi afirmau dorinţa de dialog cu musulmanii.
Una din reacţiile la „eroarea
Edinburgh” a fost o lucrare
în 12 volume, intitulată
„Fundamentele,” publicată
între 1910 şi 1915, atât de
învăţaţi biblici americani
cât şi europeni. Mişcarea
fundamentalistă a crescut
şi a devenit mai distinctă pe
măsură ce oamenii ei au
început să practice separarea biblică.
Acele volume au devenit
manualele misionarilor şi ale
colegiilor biblice. Bordurile
de misiune ale credinţei

independente au început să
se organizeze şi să se separe
de cele care au continuat să
se adâncească tot mai mult
în compromis.
În ciuda identificării şi separării de mişcarea ecumenică,
efectele ei încă se resimt
în bisericile baptiste independente fundamentaliste şi
în eforturile misionare. Nu
numai neo-evanghelicii
tind să gândească despre
misiune ca fiind un efort
de eliberare, în principal
socială, din partea „celor
care au” pentru „cei care
nu au”. Aşa cum scria un
expert în misiune, mulţi au
ideea greşită că „misiunea
înseamnă, în principal, ajutorarea acelor grupuri mari din
omenire care sunt mai puţin
binecuvântaţi (norocoşi)
decât suntem noi”.
(continuare pe pagina 18)
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e-a lungul veacurilor,
toţi slujitorii credincioşi ai Domnului au fost
fundamentalişti. Cu adevărat, numele de fundamentalist
era necunoscut celor care au
trăit înainte de secolul XX.
Dar, fiecare profet adevărat,
fiecare apostol veritabil, fiecare copil al lui Dumnezeu
supus, a practicat principiile
fundamentalismului în fiecare
generaţie. Un fundamentalist
crede întregul Cuvânt al lui
Dumnezeu şi caută să fie
supus Cuvântului indiferent
de cost. Fiecare creştin
adevărat ar trebui să fie un
fundamentalist. Faptul că
aşa de mulţi nu sunt este un
comentariu trist cu privire la
starea spirituală a bisericii.
Laodiceanismul (starea de
căldicel) stăpâneşte chiar în
vremea în care poporul lui

12
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Dumnezeu ar trebui să fie
pe linia de front a bătăliei.
Trebuie să admitem că a fi
un fundamentalist adevărat
nu este un lucru uşor.
Dumnezeu nu a spus
niciodată că va fi! Totuşi,
credincioşii sunt sub
autoritatea poruncilor primite de la
Dumnezeu Însuşi!
Aceste porunci
ne ordonă să
declarăm tot
sfatul lui

Dumnezeu (Fapte 20:26-32).
Ni s-a poruncit să nu adăugaţi
la cuvântul pe care vi-l
poruncesc şi să nu scădeţi
din el (Deuteronom 4:2).
Dumnezeu spune: cel care
are cuvântul Meu să spună
cuvântul Meu cu credincioşie
(Ier. 23:28).
Nu există nicio îndoială cu
privire la porunci. Singura
întrebare care se ridică este
dacă noi vom asculta de
porunci sau nu! Desigur,
problema mare este că
atunci când comunicăm
mesajul lui Dumnezeu,
cu credincioşie şi în
integritatea lui,
răspunsul
primit din

partea lumii rele şi a bisericii
căldicele este imediat şi virulent. În general, cel nemântuit nu vrea să audă mesajul
Evangheliei şi nici creştinul
neascultător nu primeşte
cuvintele de avertizare şi
mustrare. Astfel, fundamentalistului nu-i rămâne decât
să proclame un mesaj nepopular, ceea ce nu este o
situaţie uşoară!    

aplică tehnicile psihologice în
comunicarea lui. Rezultatele
imediate le depăşesc cele
mai optimiste aşteptări. Oamenii par să nu se poată împotrivi acestui mesaj revizuit
şi ambalat atât de atractiv.
Apoi, dintr-o dată, în loc să
devină drojdia societăţii, ajung
să fie onoraţi de autorităţi,
preşedinţi, regi şi alţi indivizi
cu prestigiu. „Această nouă
abordare chiar funcţionează”,
Unii creştini care vor să fie
spun ei. „Toţi ar trebui s-o
cunoscuţi ca fundamentalişti, încerce, chiar şi fundamencel puţin în ceea ce priveşte taliştii de modă veche. Altfel,
doctrinele de bază (fundanu vor realiza nimic în
mentele credinţei), sunt
lucrarea lor.”
preocupaţi să facă mesajul
mai accesibil unui număr cât De aceea, când apare un
mai mare de oameni. Deci,
adevărat fundamentalist
ei deghizează mesajul lui
şi proclamă mesajul „aşa
Dumnezeu, îl fac cochet, îl
vorbeşte Domnul”, fără
suplimentează şi-l revizuiesc cosmetizare sau floricele,
în multe feluri, după care
fără adăugiri, ştergeri sau

abrevieri, mesajul şi metoda
sa sunt ridiculizate şi socotite
ostile. Este trist că mulţi fundamentalişti care nu pot accepta
batjocura oamenilor optează
pentru un mesaj subţiat şi o
metodă mai moale, din cauza
cărnii lor căreia nu-i place să
fie ridiculizată sau tratată
cu ostilitate.
(continuare pe pagina 14)

Articol preluat din Foundation Magazine (mar-apr 2003). Folosit cu permisiune
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vorbind omeneşte, o astfel
de reacţie este de înţeles.
Când ai făcut tot ce ai putut
mai bine în comunicarea
mesajului lui Dumnezeu,
succint şi în dragoste, nu
este plăcut să fii acuzat că ai
fost lipsit de dragoste, critic,
judecător sau ipocrit. Nici
întrebările acuzatoare nu
sunt uşor de primit. „Crezi că
tu ai dreptate şi toţi ceilalţi
greşesc?”... „De ce ai atât de
puţini care te urmează?”...
„Nu înţelegi că dacă ai sublinia doar aspectele pozitive
şi ai renunţa să mai fii tot
timpul atât de negativ ai
avea un succes mult mai
mare?”... „Întotdeauna
critici pe cineva. Nu poţi
spune nimic bun?” Astfel
curg întrebările acuzatoare,
însoţite fiind de afirmaţia:
„Voi, fundamentaliştii,
sunteţi invidioşi pe alţi lideri,
pentru că lucrarea lor este
mai mare, în timp ce lucrările voastre sunt mai mici.”

14
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Mesagerii credincioşi ai lui
Dumnezeu nu au fost niciodată în majoritate. Profeţii
Vechiului Testament şi
apostolii Noului Testament
nu au fost niciodată copleşiţi
de popularitate. Ei au fost
încercaţi prin singurătate.
Oamenii nu au vorbit de
bine nici despre ei şi nici
despre mesajul lor. Oamenii
au detestat şi persecutat
mesagerii. În loc să se mânie
pe Dumnezeu, Cel care a compus mesajul, ei şi-au vărsat
mânia asupra slujitorilor
credincioşi care-l transmiteau. Iată de ce nu ar trebui
să fie o surpriză că mesagerii
lui Dumnezeu sunt întâmpinaţi de mânia majorităţii şi azi.
Dacă tu eşti un fundamentalist care are nevoie de întărire spirituală şi de caracter,
citeşte cartea Ieremia.
Ieremia a fost un om care
nu a căutat lumina scenei
şi nu avea o pasiune pentru

confruntări. Când Dumnezeu
l-a chemat, Ieremia a spus că
era ca un copilaş. El nu putea
vorbi şi cu siguranţă nu era
calificat să transmită mesajul
lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu
a pus deoparte scuzele lui
Ieremia. Citeşte ce i-a zis
Dumnezeu, în Ieremia 1:5-9.
Săracul Ieremia! Dacă nu ar fi
umblat prin credinţă şi nu ar fi
recunoscut că trebuia să asculte de ordinele lui Dumnezeu,
nu ar fi supravieţuit. Curând
a descoperit de ce l-a avertizat Dumnezeu să nu se
teamă de feţele oamenilor.
Nu doar că erau mânioase
feţele oamenilor, dar fiecare
om avea o limbă asemenea
unei săbii ascuţite care tăia
adânc. Sigur, Ieremia nu era
perfect, aşa cum nu sunt
nici fundamentaliştii de azi.
Dar el ştia că Dumnezeu l-a
chemat. Ştia că Dumnezeu îi
încredinţase un mesaj divin
care trebuia comunicat şi

el a comunicat acel mesaj
fiecăruia şi tuturor – regi,
preoţi, profeţi şi indivizi –
oricui era dispus să asculte.
Din punct de vedere uman,
nu s-a bucurat de mult
succes. Era evident că nu era
în pas cu vremurile sale, tot
aşa cum în vremea lui Isaia
oamenii doreau să audă
„lucruri liniştite” (vezi Isaia
30:1). Când Ieremia a refuzat
să schimbe mesajul primit
de la Dumnezeu pentru a-i
împăca pe oameni, aceştia
au conspirat pentru a-l da
la moarte.
În sfârşit, Ieremia a ajuns în
punctul în care a crezut că
nu mai poate suporta. Aşa
că a zis: „Nu voi mai aminti
de El, nici nu voi mai vorbi
în Numele Lui” (Ieremia
20:9). Ieremia trebuie să fi
presupus că va fi eliberat
de presiunea lucrării sale
nedorite şi neapreciate dacă
va tăcea. La urma urmei,

oricum nu părea să răspundă
nimeni la mesajul său. Ieremia
a zis: „dar în inima mea a fost
ca un foc aprins, închis în
oasele mele şi am obosit
purtându-l şi nu mai pot.”
Ca un fundamentalist adevărat, Ieremia nu a putut să tacă.
Presiunea din partea lui
Dumnezeu a fost mai puternică decât aceea a oamenilor!

trebuie să stăm fermi, să
strigăm şi să ne bucurăm!
Lupta ar putea fi cumplită,
dar victoria noastră în
Cristos este sigură.

Nici un fundamentalist real
nu se bucură să fie urât sau
judecat greşit de cei neevlavioşi sau de creştinii nespirituali sau neînvăţaţi, dar suntem
ostaşi aflaţi sub poruncă.
Trebuie să alergăm cu răbdare
în alergarea care ne stă înainte şi să ne concentrăm asupra
ţintei. Într-o zi, poate azi,
bătălia se va termina şi-L vom
întâlni faţă în faţă pe binecuvântatul nostru Domn.
Auzindu-L spunând „bine
ai lucrat, slujitor bun şi
credincios” va face ca totul
să fi meritat. Până atunci,

15

(continuare de pe pagina 9)
convingerile şi acţiunile
sale (cum fac carismaticii
şi pentecostalii) [...], nu va
accepta niciodată filosofia
pragmatică a lucrării şi nu va
căuta câştigarea aprobării
altor oameni, în dauna aprobării lui Dumnezeu (cum fac
neo-evanghelicii şi ecumenicii) [...]; nu se va încrede
niciodată în mintea sa umană,
finită şi depravată, pentru
descoperirea răspunsurilor
cu privire la întrebările vieţii
şi descifrarea adevărului spiritual (cum fac teologii liberali).
Nu, fundamentalistul biblic
crede că doar Cuvântul lui
Dumnezeu este adevărata
comunicare a lui Dumnezeu
către omenire – nu doar
gânduri şi reflecţii ale
oamenilor premoderni – şi
este „folositoare pentru
învăţătură, pentru mustrare,
pentru îndreptare, pentru
instruire în dreptate, ca
omul lui Dumnezeu să fie
împlinit, deplin pregătit
pentru orice lucrare bună”
16
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(2 Timotei 3:16-17). Biblia
este deplin suficientă pentru
echiparea credinciosului, ca
acesta să fie tot ceea ce vrea
Dumnezeu, iar credinciosul
nu trebuie decât să se
supună ei. [...]

3

fundamentalismul
biblic are de-a face
cu loialitatea: faţă
de dumnezeu însuşi

Dragostea de Dumnezeu şi
de oameni este dovedită şi
vizibilă în supunerea faţă de
Cuvântul lui Dumnezeu, iar
supunerea faţă de Cuvântul lui Dumnezeu cere întotdeauna loialitate faţă de
Autorul Cuvântului, Dumnezeu
Însuşi. Fundamentalistul
biblic nu se va vinde niciodată unui alt dumnezeu, unei
alte evanghelii sau oricărei
alte forme de consens cu
inamicii credinţei, [...] nu
poartă dialog cu necredincioşii şi nu găseşte puncte
comune cu aceştia, [...] nu
este de acord cu creştinii
declaraţi care caută încheierea

unui armistiţiu cu duşmanul.
Apostolul Paul a luptat „lupta
cea bună” şi şi-a „isprăvit alergarea” şi a „păzit credinţa”
(2 Timotei 4:7). Cu alte cuvinte, ca bun ostaş al lui Iesus
Cristos, el nu s-a vândut duşmanului şi nici nu a căutat
un teren comun cu necredincioşii pentru a schimba mesajul lui Dumnezeu doar pentru
a fi pe placul învăţătorilor
falşi sau a fraţilor care au căzut
sub influenţa acestora. [...]
Azi, Cuvântul lui Dumnezeu şi
Evanghelia lui Iesus Cristos
sunt atacate atât din interiorul
cât şi din exteriorul bisericii.
Fundamentalistul biblic nu
are de gând nici să ignore
atacul şi nici să încerce găsirea unui compromis cu scopul
de a face pace între grupările
rivale. Loialitatea sa nu este
legată de o denominaţiune,
o asociaţie de biserici, un
anume individ sau „o cauză
măreaţă”, cum ar fi unitatea ce
sacrifică puritatea doctrinară.
Nu, fundamentalistul biblic
este loial lui Dumnezeu

Însuşi şi se va lupta cu orice
formă de rău - moral sau spiritual - pentru a-L glorifica pe
Domnul şi Mântuitorul Iesus
Cristos. El îşi înţelege rolul de
bun ostaş al lui Iesus Cristos
care Îl slujeşte pe Dumnezeu
ca administrator al Evangheliei şi ca ambasador al lui
Iesus Cristos. [...]
La începutul secolului XX [...]
a existat o bătălie; s-a purtat
un război. Dar ce se întâmplă
azi? Bătălia este la fel de crâncenă, la fel de gravă, la fel
de reală, dacă nu chiar mai
mare în întindere ca oricând
înainte! Totuşi, mulţi „creştini”
auto-declaraţi, şi chiar „fundamentalişti”, nu mai vorbesc
despre nevoia luptei împotriva necredinţei şi a duşmanilor Evangheliei [...], despre
nevoia atitudinii militante
împotriva erorii [...], despre
nevoia de a fi „un bun ostaş
al lui Iesus Cristos” care nu
tolerează necredinţa, doctrina
falsă sau compromisul. Mai
degrabă ei caută pacea cu
orice preţ, să fie acceptaţi

şi respectaţi de oameni;
dar făcând aşa, s-au vândut
altcuiva. Cu toate acestea,
un fundamentalist biblic va fi
întotdeauna caracterizat prin
loialitate faţă de Dumnezeu
Însuşi, faţă de Evanghelia lui
Dumnezeu, faţă de Cuvântul
lui Dumnezeu. [...]
dragoste. supunere. loialitate. dragoste pentru
dumnezeu şi oameni.
supunere faţă de cuvântul
lui dumnezeu. loialitate
faţă de dumnezeu însuşi.

fac parte din biserici fundamentaliste şi învaţă la colegii
şi seminarii biblice.
Fundamentaliştii biblici nu au
de ce să se ruşineze, pentru
că un adevărat fundamentalist
biblic nu este altceva decât
un simplu slujitor consacrat
al lui Dumnezeu – consacrat
faţă de dragoste, supunere
şi loialitate.

Aceasta este esenţa fundamentalismului biblic manifestată în vieţile, lucrările şi
acţiunile fundamentaliştilor
biblici, iar fiecare din aceste
trăsături este de o importanţă vitală pentru vieţile şi
lucrările fundamentaliştilor,
dacă doresc să fie astfel
definiţi. Azi, fundamentalismul
biblic trebuie predat şi trăit
ca niciodată înainte. Pastori,
învăţători şi alţi educatori
creştini trebuie să întipărească
aceste adevăruri în cei care

Articol preluat din Foundation Magazine (nov-dec 2003). Folosit cu permisiune
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misiunea autentica de dan sehested

Recuperând ce s-a
pierdut acum 100
de ani
(continuare pe pagina 11)
Deşi nu putem face mare
lucru aici, din punct de vedere practic, pentru corectarea
„erorii Edinburgh”, pe măsură
ce ne apropiem de 2010, trebuie să ne asigurăm că practicăm misiunea autentică.
Ce este aceasta? Este lucrarea misionară care, mai
presus de orice, recunoaşte
că scopul final al bisericii
în misiune este gloria lui
Dumnezeu. Este lucrarea

misionară care recunoaşte
că rezultatul lucrării trebuie
să fie înfiinţarea de biserici
locale care să se auto-susţină.
Este lucrarea misionară, condusă de slujitori ai Domnului,
suficient de bine pregătiţi în
doctrină şi în teologie practică, încât să evite erorile şi
compromisul pe care le-am
văzut în istorie.
Aceşti slujitori trebuie să aibă
suficientă coloană vertebrală
şi caracter etic încât să pună

în practică ceea ce au fost
învăţaţi şi să nu se schimbe
când ajung într-o altă ţară.
Misiunea autentică nu este
altceva decât aplicarea,
în vremurile moderne, a
principiilor adunate din
Noul Testament cu privire
la răspândirea Evangheliei
la fiecare făptură. Fiecărui
credincios născut din nou
i se cere, prin porunca lui
Iesus Cristos, să se implice.
tu eşti implicat�

nevoia autentică
de Gabriel Rivera

(continuare de pe pagina 7)
Creştinii trebuie să îşi aducă
aminte de Cuvânt, să crească
din punct de vedere spiritual,
să se roage în Duhul, să asculte de Cuvânt, iar astfel să
rămână în dragostea lui
Dumnezeu, aşteptând întoarcerea lui Cristos. Cum ar trebui să se poarte creştinii faţă
18
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de cei ce urmează învăţători
falşi? făcând diferenţa.
Ei trebuie să se ocupe de
fiecare situaţie în parte. Unii
au nevoie să li se arate milă;
alţii pot fi salvaţi şi smulşi din
foc. Noi trebuie să încercăm
să facem diferenţa. Creştinii
trebuie să apere credinţa şi
să se opună învăţătorilor falşi.

Cristos ne păzeşte, dar vrea
ca noi să păzim ceea ce ne-a
încredinţat. Avem nevoie
de oameni care să apere
adevărurile fundamentale
istorice ale credinţei, oameni
cărora nu le este teamă să
stea singuri atunci când e
necesar şi care caută doar
aprobarea lui Dumnezeu.

Ştiri Codul lui Moise
pe 5 aprilie va fi lansat filmul
codul lui moise, care este
urmarea filmului secretul,
ambele producţii prezentând
vechea minciună a diavolului
care spune „veţi fi ca nişte
dumnezei” (Genesa 3:5).
Potrivit filmului codul lui
moise, afirmaţia din Pentateuh, eu sunt cel ce sunt nu
este un nume al Dumnezeului
Celui Preaînalt, ci declaraţia
magică pe care orice persoană
o poate incanta pentru a crea
un câmp energetic care va
produce miracole şi va aduce
chiar pacea mondială. Următorul paragraf este o declaraţie
oficială despre codul
lui moise.
„Pe 5 aprilie, filmul codul lui
moise va fi lansat printr-o
prezentare mondială unică şi
sincronizată, la câteva săptămâni doar, după lansarea
cărţii cu acelaşi nume. Fără
îndoială, cartea şi filmul se
vor vinde bine şi se aşteaptă
promovarea lor de către
Oprah Winfrey şi alţii. Ambele
producţii (cartea şi filmul) vin
în urma lansării de anul trecut
a filmului secretul, care a
rămas pe locul 1 în lista publicaţiei New York Times cu cele
mai vândute producţii, timp
de 59 de săptămâni.

secretul, de asemenea o
producţie carte-film, a fost
foarte promovat de Oprah şi
are un mesaj asemănător cu
codul lui moise. În esenţă,
cele două proiecte se concentrează asupra ideii că umanul
este divin şi are capacitatea
de a schimba lumea în care
trăim prin misterele ascunse
pe care se presupune că cele
două proiecte le descoperă.
Lansatorul proiectului codul
lui moise detaliază tema:
'Este posibil ca în urmă cu
circa 3500 de ani, Moise să fi
primit secretul atragerii la sine
a oricărui lucru dorit vreodată?
codul lui moise a fost folosit
întâia dată folosit pentru a
crea unele dintre cele mai
mari minuni ale istoriei lumii,
dar a fost ascuns apoi, şi numai
celor mai iniţiaţi li s-a îngăduit să-l folosească. În această
carte, James F. Twyman revelează codul pentru întâia dată,
arătând cum poate fi folosit
pentru a produce miracole în
viaţa ta... şi în lume.' secretul
s-a concentrat asupra legii
atragerii, care, dacă este folosită cu credincioşie, promite
să ajute la realizarea speranţelor cuiva. secretul spune
cititorilor şi spectatorilor cum
este posibil lucrul acesta:

Tu eşti Dumnezeu într-un corp
fizic... Tu eşti atotputernic...
Tu eşti atotinteligent... Tu eşti
creatorul (p. 164).
Apropo, autorul cărţii secretul, Rhonda Byrne, mulţumeşte unui grup de spirite
călăuzitoare, numit Abraham,
pentru învăţăturile lor care o
inspiră (p. xv). Acum, codul
lui moise îi duce pe cei care
acceptă mai departe pe
drumul metafizic:
Tu eşti aici pentru a folosi
puterea Divinităţii Însăşi
pentru a crea o lume bazată
pe legile compasiunii şi păcii.
codul lui moise afirmă că
misticismul este calea prin
care intrăm pe o frecvenţă
care ne atrage într-un spaţiu
sacru numit Dumnezeu şi pe
această frecvenţă se poate
intra prin întoarcerea către
tărâmul eu sunt care ajută
la iniţierea şi dezvoltarea
experienţelor sacre.
vezi 1 tesaloniceni 5:1-4!
Articol adaptat după Friday Church
News Notes, 21 martie 2008
www.wayoflife.org
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Cultul pământului este tot mai popular
printre tinerii evanghelici
Janice Crouse, din cadrul orga- „Cei din religia Wicca cred în
nizaţiei Femei Preocupate
autonomia morală”, adică
pentru America (Concerned
„nimeni nu are dreptul să-mi
Women for America), arată
spună ce să fac”. În mod
cât de deranjant este faptul
special în privinţa tinerilor
că mulţi tineri din bisericile
[...] acesta este un concept
evanghelice experimentează
de dorit pentru ei. „Ei nu vor
religia Wicca (ocultă, n.tr.).
ca biserica să le spună că
Ea avertizează că liderii
există limite, că sunt lucruri
bisericilor şi părinţii creştini
pe care nu au voie să la facă”,
trebuie să fie pregătiţi să conexplică ea.
tracareze acest interes tot mai
crescut în rândul tinerilor.
	Crouse spune că interesul
pentru religia Wicca poate
Crouse citează un articol din
fi legat de apariţia recentă
Jurnalul Religiei (Religion
a mai multor cărţi care
Journal) care spune că pastorii prezintă vrăjitoria şi subiecte
de tineret din CBS (Convenţia asemănătoare.
Baptistă de Sud) sunt îngrijoraţi pentru numărul mare de
„Unii cred că este vorba de
evanghelici care participă la
cărţile atât de populare până
ritualurile Wicca, o religie care de curând şi de atâtea jocuri
implică închinarea la natură,
PC şi programe de televiziune
accentuează autonomia
care conţin vrăjitorie, magie
morală şi include remedii
şi poveşti fantastice care au
şi descântece, credinţe cu
o astfel de dimensiune încât
privire la care Crouse atrage
transmit ideea că, dacă spui
atenţia că diferă complet de
o formulă magică, poţi face
creştinismul adevărat, ca să
să se întâmple orice vrei”,
nu mai spunem că nu sunt
spune ea. „Acest lucru a
compatibile cu Biblia.
devenit atât de înrădăcinat
20
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în multe grupuri de tineri,
dar în particular în rândul
evanghelicilor.”
Potrivit doamnei Crouse,
cultul pământului, acesta
fiind termenul prin care ea
descrie religia Wicca, face
apel la oamenii care nu vor
să fie legaţi de nici o carte cu
autoritate (Biblia, n.tr.) sau
care nu vor să li se impună
nici o cerinţă pentru a fi
„credincioşi”.
Adaptat după un articol de pe
http://www.onenewsnow.com

