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Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care 
va fi o mare bucurie pentru tot norodul!”  

Luca 2:10

O zi ca alta, şi totuşi UNICĂ!
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Sunt multe ocazii în viaţă când primim una sau mai multe veşti bune. Dar nici una nu se poate compara cu aceea vestită 
de îngeri către păstorii din Betleem. De ce? Deoarece atunci s-a auzit odată pentru totdeauna că omenirea a primit 
vestea coborârii lui Dumnezeu pe pământ. Dintotdeauna, oamenii au dorit să ajungă în Cer la Dumnezeu. Au căutat 
prin diverse metode, practici, mijloace (de exemplu Turnul Babel). Nu au ajuns, deoarece nu se putea. Iar Dumnezeu 

a făcut ceva extraordinar: a coborât El pe pământ, printre oameni, luând un chip asemenea nouă: „Dar când a venit împlinirea 
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, ca să căpătăm 
înfierea.” (Galateni 4: 4,5).

A venit să caute ce era pierdut, să mântuiască ce era de mântuit, să trăiască înaintea tuturor ca un model vrednic de urmat 
şi să trăiască viaţa spirituală din abundenţă. Posibilă de trăit chiar şi  pentru cei mai săraci material. Posibilă de trăit şi pentru 
aceia care, deşi aveau tot din punct de vedere material, erau cu sufletul gol.

Acum două mii de ani, Dumnezeu a păşit în istorie, în Persoana Domnului Isus Hristos!         Nu doar că a intrat în istorie, a şi 
împărţit-o în ere. S-a descoperit pe El însuşi, astfel încât noi, oamenii, să Îl putem descoperi. Ne-a iubit El mai întâi, ca apoi 
şi noi să Îl putem iubi. În fond, Naşterea Domnului este Sărbătoarea Descoperirii Dragostei lui Dumnezeu ce intră în lume 
în chip de om. Teologia numeşte această minune Întruparea lui Dumnezeu! Cu trup asemenea celor de pe pământ, cu viaţă 
asemenea lor. Întru totul ca om şi totuşi Dumnezeu deplin. Dumnezeu putea alege mii de căi prin care să ne vorbească, dar, 
la împlinirea vremii, a ales să ne vorbească prin Fiul. Dumnezeu vorbeşte omului faţă către faţă: „După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus 
moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.” (Evrei 1:1, 2).

Atunci când doreşti să îţi exprimi prietenia adevărată faţă de o altă persoană, o modalitate comodă este să îi trimiţi 
o felicitare. Aţi primit felicitări? Cu siguranţă, da! Foarte frumoase, uneori şi cu versete biblice. Dar nu este nimic 
personal acolo, de multe ori chiar ascunzându-se interese ascunse în trimiterea acestora. Când iubeşti pe cineva, îi 
VORBEŞTI! Faţă către faţă, gură către gură, inimă către inimă, suflet către suflet!

Ce au găsit magii în Betlem? Cu ochii au văzut un copil, iar cu inima au găsit şi au văzut pe  ÎMPĂRATUL! De aceea I s-au şi 
închinat! Ce diferenţă de relaţionare! Să feliciţi pe mulţi alţii fără să îi cunoşti şi să te şi identifici cu o anumită funcţie este 
demagogie, nu preţuire!

Perfidul Irod transmite, prin magi, dorinţa lui de a I se închina noului Împărat. Nu Îl cunoaşte, dar îi transmite o felicitare 
verbală.

Ce-a văzut Dumnezeu în noi? Creaţia Sa distrusă de păcat! Ce am găsit noi în El? Dragoste desăvârşită, nelimitată, 
necondiţionată! În El, nimic nu se schimbă condiţionat de ceva extern, deoarece Dumnezeu este DRAGOSTE de neschimbat. 
Totul se schimbă în lume, inclusiv oamenii, dar dragostea lui Dumnezeu nu se schimbă!

Oamenii vorbesc despre invazii ce vor veni peste pământ. Minciuni! A fost o singură „invazie”: a dragostei lui Dumnezeu în 
lumea noastră! Iar încrederea credincioşilor în Dumnezeu vine tocmai din dragostea Sa de neschimbat. De ce mă iubeşte 
Dumnezeu şi atunci când nu Îl onorez cu viaţa mea? Deoarece dragostea Lui este legată de CARACTERUL SĂU, nu de al meu. 

Dar Domnul Isus nu a rămas Copil! A crescut şi a ajuns Împăratul răstignit pe cruce! Nici eu, nici tu, iubite cititor 
al revistei Calea Credinţei, nu zăbovi la Betleem, mergi la Golgota! Şi apoi mergi pe Calea pe care El a deschis-o, 
SINGURA care duce la cer. Abia acolo, în trup glorificat, vom înţelege cât de mare este DRAGOSTEA lui 
Dumnezeu, cât de necuprins este El, ce numeros popor este al Domnului! Şi ce bucurie este să te uneşti cu îngerii 

ce acum două mii de ani au uimit, un petec de pământ numit Betleem „lăudând pe Dumnezeu, şi zicând: «Slavă lui Dumnezeu în 
locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.»”! (Luca 2:13, 14)

 Virgil ACHIHAI



Cele mai controversate probleme de moralitate sunt 
cele care privesc viaţa şi moartea, iar dintre acestea, 
cea mai importantă este cea care priveşte avortul. Din 

punct de vedere etic, avortul este o problemă nesoluţionată 
încă, datorită lipsei unui consens cu privire la momentul 
când produsul de concepţie poate fi considerat o fiinţă umană 
şi a multitudinii de opinii existente ce depind de diverse 
concepţii morale, filozofice, religioase. 
Ca un consens general, diferitelor stadii de dezvoltare umană 
li se acordă niveluri diferite de protecţie, adică în stadiile mai 
avansate de dezvoltare fetală, se acordă mai multe drepturi 
decât în stadiile precoce de sarcină. Chiar avortul la cerere 
induce o relaţie medic-pacient cu o finalitate anormală, în loc 
ca această relaţie să aducă binele sau sănătate, se sfârşeşte 
cu afectarea mamei şi cu decesul copilului. 

Punctul de vedere al Bisericii este bine-cunoscut ca 
fiind împotriva avortului, considerându-l un mare 
păcat, deşi, uneori, se admite avortul atunci când este 

ameninţată viaţa mamei. Dezbaterile pe tema avortului au 
dat naştere la două curente sociale, morale şi politice. 
Primul curent se numeşte Pro-life, sau dreptul la viaţă, care 
susţine că embrionii şi fetuşii sunt fiinţe umane şi au dreptul 
de a trăi. Cel de-al doilea curent se numeşte Pro-choice, 
care consideră că fiecare persoană are dreptul absolut de 
a controla ce se întâmplă cu corpul său şi deci are dreptul 
la avort. De menţionat că nu există drept absolut asupra 
trupului, deoarece unele lucruri sunt interzise, de exemplu 
a se droga. 

Probleme 
etice ale 
începutului 

vieţii
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Din punct de vedere juridic, aproape 75% din 
populaţia lumii trăieşte în ţări unde avortul este 
legal. Există patru modele în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de avort: modelul prohibitiv, 

de interzicere a avorturilor (ca în România înainte de 
1989), modelul permisiv, în care este permis avortul 
(ca în România după 1989), modelul prescriptiv, în care 
avortul este obligatoriu (în puţine ţări din lume şi îndeosebi 
pentru femeile sărace sau incompetente psihic) şi modelul 
intimităţii, în care sunt permise avorturile, cu condiţia să fie 
efectuate de personal calificat. 

În România, după 1989, s-a adoptat modelul permisiv, ţara 
noastră ajungând pe primul loc în Europa cu o medie de 3-4 
avorturi de femeie, numai în anul 1990 efectuându-se un 
număr de 992.265 de avorturi la cerere. La fiecare 1000 de 
nou-născuţi, aproximativ 1200 de sarcini sunt întrerupte în 
clinicile de profil.

Atitudinea faţă de avort depinde de părerea noastră despre 
fiinţa nenăscută, despre statutul aceste fiinţe.

Există trei păreri cu privire la acest statut (Vezi Christian 
Ethics - de Norman Geisler):

• fiinţa nenăscută este subumană;

• fiinţa nenăscută este potenţial umană;

• fiinţa nenăscută este în totul umană.

Pentru cei care consideră că fiinţa nenăscută este subumană, 
avortul este permis oricând, drepturile omului (ale femeii) 
primând asupra altor considerente. În cazul în care fiinţa 
nenăscută este doar potenţial umană, avortul este permis în 
anumite circumstanţe care privesc ameninţarea vieţii mamei, 
primând aici dreptul mamei de a hotărî asupra sarcinii sale. 
Cei care consideră că fiinţa nenăscută este pe deplin umană, 
sunt împotriva avortului, considerând că viaţa primează 
asupra drepturilor civile.

1. Fetusul este subuman

Cei care susţin această idee consideră că avortul se 
poate face oricând, în perioada vieţii intrauterine. 

Justiţia din numeroase ţări a stabilit că dreptul 
femeii la avort este legal şi că orice copil nedorit 

poate fi avortat. Drepturile femeii (drepturile omului) 
primează asupra dreptului la viaţă al embrionului. Unii aduc şi 
argumente biblice în favoarea avortului fiinţei nenăscute. Viaţa 
ar începe numai când fiinţa respiră, adică are suflare de viaţă, 
aşa cum Dumnezeu a dat suflare de viaţă lui Adam, pe care 
L-a creat. Iov spune că dacă Dumnezeu şi-ar retrage suflarea 
Sa, tot ce are viaţă ar pieri. 

Alţii consideră naşterea ca element definitoriu pentru 
începutul vieţii umane. Platon spunea că ceea ce se întâmplă 
în uterul mamei până la naştere, nu are nicio importanţă, 
contează doar copilul născut. 

Credinţa iudaică precizează că drepturile depline 
ale vieţii sunt dobândite la naştere. În Japonia, 
începutul vieţii este asociat primului ţipăt al nou- 
născutului, iar în nordul Ghanei, a 7-a zi de la 

naştere. Opinia ştiinţifică actuală înclină spre a susţine că viaţa 
are numai un organism autonom, adică un făt mai mare de 3 
luni.

În afara argumentelor biblice, sunt aduse şi argumente 
suplimentare, care privesc conştiinţa de sine, dependenta 
fizică faţă de mamă a embrionului, evitarea abuzului faţă de 
copilul care se va naşte, dreptul mamei.

Conştiinţa de sine - Pruncul nu este uman până nu are 
conştiinţa de sine. Dar ce se face cu cei care îşi pierd 
conştiinţa de sine, fie în stare de somn, fie în stare de comă? 
Îşi pierd aceştia temporar umanitatea? Conştiinţa de sine 
apare la copilul de aproximativ un an şi jumătate, deci 
infanticidul până la vârsta aceea nu este păcat? Sau există 
oameni mai umani ca alţii în funcţie de nivelul de educaţie, 
unii având o conştienţă de lume mai mare decât alţii?

Dependenţa fizică de mama - Pruncul este privit că o extensie 
a trupului mamei, deci ea are drept să facă ce vrea cu el.

Avortul ilegal este periculos pentru viaţa mamei, deci trebuie 
permis ca să nu pună în pericol femeia.

Avortul ar preveni abuzul şi neglijarea copilului care se va 
naşte, având în vedere că acel copil nu este dorit. Avortul 
făcut din cauza unor anomalii genetice, depistate cu ocazia 
controalelor prenatale, scuteşte mama de suferinţă şi statul 
de cheltuieli mari.

Un alt argument este cel al dreptului privat al femeii, care 
este stăpână pe trupul ei, un drept consfinţit prin lege în 
multe state. Apoi, acest drept al mamei se poate extinde şi în 
cazul sarcinii apărute în urma unui viol.

Cum răspundem la aşa numitele argumente că embrionul 
este sub-uman?

Î
n primul rând, respiraţia nu poate fi socotită un argument 
pentru umanitatea recunoscută. Asta ar însemna că odată 
cu pierderea respiraţiei, îţi pierzi umanitatea, dar Biblia 
spune că fiinţele umane continuă să trăiască şi când 

respiraţia nu mai există.

Apostolul Pavel scrie corintenilor că ar fi mai bine să 
se mute, să fie cu Domnul (2 Cor. 5.6-8,  Apoc. 6.9), iar 
apostolul Ioan vede sub altar, sufletele celor înjunghiaţi din 
pricina Cuvântului lui Dumnezeu. La fel, David vorbeşte de 
viaţă înainte de a respira, când aminteşte că în păcat a fost 
conceput. 

Se vorbeşte despre respiraţie ca începutul vieţii observabile, 
nu începutul vieţii. Cât despre Adam, el a fost un caz unic în 
creaţie, şi nu se poate lua ca exemplu privind începutul vieţii. 

SER
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În ceea ce priveşte ideea că umanitatea vine odată cu 
conştiinţa de sine, cum se răspunde atunci la starea de 
umanitate a celor care sunt în comă, sau care chiar dorm? 

Dar conştiinţa de sine apare la copilul de la un an 
şi jumătate, deci până la acea vârstă se poate acceptă 
infanticidul?

Apoi, embrionul nu reprezintă o extensie a mamei, ci este o 
altă viaţă, care temporar are nevoie de mama pentru hrană 
şi oxigenarea sângelui. El este de la început diferenţiat ca sex, 
masculin sau feminin, iar după 40 de zile de la concepţie are 
propriul creier, are propriul grup sanguin, are amprentele sale 
unice. Naşterea doar schimbă modul de hrană şi modul de 
oxigenare a sângelui.

Nici justificarea că avortul ar salva vieţile mamelor, care altfel 
ar face avorturi empirice, nu se justifică prin întreruperea 
vieţii embrionilor umani.

Ideea că avortul ar împiedica abuzul asupra copilului, nu se 
susţine. De fapt, avortul este cel mai rău abuz asupra copilului 
nenăscut, abuz concretizat prin moartea lui.

Dacă copilul nenăscut este uman, atunci nici argumentul că 
avortul este indicat pentru o eventuală malformaţie cu care 
s-ar naşte, nu este justificat.

Dreptul individual nu este absolut, nici dreptul mamei nu este 
absolut. Acest drept nu intră în discuţie dacă fiinţa nenăscută 
este umană.

De altfel, nici chiar violul nu justifică avortul, deoarece violul 
nu justifică o crimă, iar avortul nu va îndepărta răul făcut de 
viol. Trebuie pedepsit autorul violului, nu copilul nevinovat 
care se va naşte. Dacă viitoarea mamă chiar nu doreşte 
copilul, acesta poate fi dat spre adopţie, dar nu omorât.

2. Ideea că embrionul este o 
fiinţă umană potenţială

Adepţii acestei teorii cred că umanitatea individului 
se dezvoltă progresiv în intervalul de la concepţie 
până la naştere. Dar chiar dacă embrionul este 
considerat potenţial uman, el are o mai mare 

importanţă decât animalele sau alte lucruri. Iar dreptul mamei 
sau drepturile societăţii trebuiesc bine cântărite vis-a-vis de 
embrionul potenţial uman. Susţinătorii acestei teorii sunt în 
favoarea avortului din cauza violului, incestului, pericolului 
pentru viaţa mamei sau al malformaţiilor genetice.

Umanitatea se dezvoltă în strânsă legătură cu dezvoltarea 
fizică, nu sunt prezente toate organele şi funcţiile la 
concepţie. Se face comparaţia cu o sămânţă sau cu un ou, în 
care există potenţial: planta sau puiul care se va dezvolta.

Există texte biblice care contrazic acest punct de vedere, de 
amintit Psalmul 51.5, dar şi mai puternic, Psalmul 139.

De altfel, personalitatea diferă de persoană. Personalitatea 
este un concept psihologic, pe când persoana este un 
concept ontologic.

3. Fetusul este pe deplin 
uman

Există multe argumente biblice care să întărească 
această părere. Cel nenăscut este creat de 
Dumnezeu, aşa cum reiese din Ps. 139:15.

Dumnezeu cheamă pe unii înainte de a se naşte - Gal. 
1.15, Is. 49.1, Gen, 25.22-23. Domnul Isus a fost uman chiar 
din clipa concepţiei.

Există şi argumente ştiinţifice care arată că din momentul 
concepţiei, oul format are toate informaţiile genetice 
necesare dezvoltării sale, iar din momentul concepţiei există 
şi diferenţiere privind sexul masculin sau feminin.

Un calendar al dezvoltării fetusului ar arăta în felul următor: 
În momentul concepţiei, oul uman are toate informaţiile 
genetice necesare dezvoltării, toate caracteristicile umane 
sunt prezente. În prima săptămână, oul se implantează în 
uterul mamei. În prima lună muşchii inimii încep să pulseze, 
apar capul, mâinile şi picioarele.

În luna a doua continuă dezvoltarea, se înregistrează unde ale 
creierului, se observă bătăile inimii, apariţia sângelui, începe 
dezvoltarea scheletului, apar nasul, ochii, urechile, în rezumat, 
sunt prezente toate sistemele corpului, care funcţionează.

În luna a treia apar diferite mişcări ale corpului, poate simţi 
chiar şi durerea fizică.

Luna a patra este caracterizată de creştere, creştere în 
greutate, în lungime şi poate auzi chiar vocea mamei.

Din luna a cincea fătul este viabil, poate trăi în afara uterului, 
deşi este la jumătatea distanţei până la data naşterii.

Concluzii:

Atât Scriptura cât şi ştiinţa susţin că viaţa începe la 
concepţie şi este total greşit să omori, prin avort, o 
viaţă umană inocentă.

Dar medicina modernă a dezvoltat o specialitate 
care se numeşte „Planificarea familiei”. Datorită dezvoltării 
ştiinţei, omul cunoaşte modul de funcţionare al organismului 
mult mai amănunţit, iar ceea ce spunea psalmistul că 
dezvoltarea fătului din pântecele mamei se face în mod 
tainic, taina aceasta a devenit mult mai accesibilă, la fel ca şi 
înţelegerea modului în care funcţionează organismul uman.

Datorită acestei cunoaşteri, familiile au ajuns să-şi planifice  
momentul când doresc să aibă un copil. Pentru a nu avea 
un copil atunci când nu şi-l doresc, apelează la mijloace 
anticoncepţionale. A fost o perioadă când numai a dori să 
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foloseşti un mijloc anticonceptional era considerat un păcat, 
eventual chiar să şi gândeşti că ar fi posibil aşa ceva. Astăzi 
lucrurile s-au schimbat în mod radical, şi mulţi dintre noi 
ne facem că nu ştim ce se întâmplă în adunările noastre, 
sau nu vrem să ştim. Asta nu înseamnă că suntem mai puţin 
răspunzători de fenomenele care au luat o mare amploare.

De la început trebuie spus că cel mai sigur mijloc 
anticonceptional este abstinenţa.

Mijloacele anticoncepţionale se împart în mai multe 
categorii, de amintit mijloace anticoncepţionale 
mecanice şi mijloace anticoncepţionale chimice. 
Există substanţe chimice care împiedică 

funcţionarea normală a ovarelor femeii, stopându-le în 
funcţiile lor. Nemaiproducând ovule, nu mai poate avea loc 
o sarcină. Este păcat să foloseşti substanţe care împiedică 
funcţionarea normală a unor organe? În practica medicală 
se folosesc medicamente care tratează atât hiperfuncţiile 
(funcţionarea în exces) unor organe sau glande endocrine, 
cât şi hipofuncţiile lor (funcţionarea deficitară). Alte produse 
chimice folosite (unele anticoncepţionale),  împiedică fixarea 
oului deja fecundat, efect pe care îl are şi steriletul (atât de 
des folosit), dar cum acest ou fecundat este pe deplin uman, 
folosirea mijloacelor acestea reprezintă echivalentul unui 
avort.

Se poate contraargumenta că medicamentele folosite 
în practica medicală tratează funcţionarea în exces sau 
funcţionarea deficitară a organelor sau glandelor endocrine şi 
nicidecum funcţionarea normală a lor. Dezvoltarea ştiinţelor 
medicale a dat posibilitatea omului să cunoască mai amănunţit 
modul cum Dumnezeu l-a creat pe om şi să intervină în 
procesele intime de funcţionare ale lui, intervenţie dorită sau 
nedorită, etică sau ne-etică.

Există şi mijloace definitive folosite pentru 
împiedicarea unei sarcini, aşa cum sunt ligaturile 
trompelor la femeie sau vasectomia la bărbat. 
Aceste mijloace pot fi considerate şi ca adevărate 

automutilări, când un organ al trupului este scos definitiv din 
funcţionarea lui normală.

De ce trebuie să discutăm despre asemenea lucruri sensibile, 
delicate, chiar stânjenitoare? Din două motive: Primul constă 
din obligaţia învăţătorului, slujitorului lui Hristos, să dea hrană 
la vremea potrivită slugilor sale (Matei 24:45). Ca presbiter, 
nu ai scuză că nu cunoşti, sau n-ai cunoscut, practicile 
nepotrivite săvârşite de membrii Bisericii unde slujeşti. 
Fiecare presbiter trebuie să aibă o încredinţare fermă a ceea 
ce crede şi aşa să înveţe oile turmei.

În al doilea rând, David cere iertare Domnului pentru 
păcatele pe care nu le cunoaşte. Cunoaştem sau nu 
cunoaştem voia Domnului într-un anumit domeniu, păcatul 
rămâne dacă am încălcat acea voie.

De aceea, atât surorile, cât şi bărbaţii lor, dar şi presbiterii, 
au responsabilitatea acţiunilor lor şi învăţăturilor care se 
dau. Chiar dacă sunt păcate din neştiinţă, care se practică în 
biserici, aceste păcate împiedică binecuvântările Domnului 
pentru persoanele respective, dar şi pentru biserica întreagă.

Rugăciunea noastră trebuie să aibă că scop descoperirea 
păcatelor din biserica, pocăinţă pentru aceste păcate şi trăirea 
unei vieţi curate înaintea Domnului. 

Fraţii mei, să nu fiţi mulţi 
învăţători, căci ştiţi că vom 
primi o judecată mai aspră.

Iacov 3:1

„

„
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Informare - Conferinţa TAC

În perioada 2-4 noiembrie 2017 la centru AMEC din Sibiu a avut loc Conferinţa Comisiei Naţionale de Tineret, Adolescenţí, 
Copii a Bisericii Creştine după Evanghelie din România. La această întâlnire au participat lideri de tineret şi de copii din 
mai multe zone ale ţării. Conferinţa a început joi seara (2 Noiembrie) în Biserica Creştină după Evanghelie „Betel” din 
Sibiu cu părtăşie prin cuvânt şi rugăciune, mesajele fiind aduse de fraţii Ruben Harii şi Dan Mitrea. 

Fratele Cătălin Miron a prezentat tema „Lider şi Slujitor” în care a subliniat importanţa liderilor maturi în procesul de educare 
şi maturizare a tinerilor, factorii care determină succesul sau eşecul unui lider, dar şi relaţia personală pe care trebuie să o aibă 
un lider cu Dumnezeu şi cu echipa din care face parte.

A doua temă a fost prezentată de fratele Emanuel Dobrin „Cum să creşti un copil în era digitală” unde s-a pus accentul pe 
crizele prin care trec tinerii, relaţia dintre părinţi şi copii, într-o perioadă când tehnologia îşi pune amprenta pe inima şi mintea 
copiilor. 

Pentru a cunoaşte lucrarea de tineret, adolescenţi, copii din mai multe zone ale ţării, liderii au prezentat activităţile în care 
au fost implicaţi la nivel local, zonal, naţional, dar şi proiecte care, prin ajutorul Domnului vor fi organizate în anul 2018. S-a 
accentuat faptul că sunt puţini lucrători iar oportunităţile de evanghelizare sunt multe.  

Calendarul evenimentelor pe anul 2018 are prevăzut următoarele: 

- 3-5 mai:  întrunirea Comisiei de Tineret, Adolescenţi, Copii la Craiova

- 9-14 iulie: conferinţă de studiu pentru familii (propuneri locaţie: Pacea, Pănicel, Şăulia)

- 1-3 noiembrie: întrunirea Comisiei de Tineret, Adolescenţi, Copii  în locaţia AMEC - Sibiu 

- Conferinţe Regionale de tineret: Moldova, Muntenia, Ardeal, Oltenia, atât în primăvară cât şi în toamnă.
 Ion FRÎNCU
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 Dan MITREA

Una dintre cele mai importante sărbători creştine 
este sărbătoarea naşterii Domnului Isus 
Hristos. Adesea, în această perioadă, fiecare 

este nerăbdător să vadă ce cadou va primi. Însă, de la 
profeţiile făcute în Vechiul Testament privind cel mai 
mare dar trimis omenirii de Dumnezeu, până la modul 
de împlinire a promisiunii, descris în Evanghelii, până la 
ceea ce se întâmplă astăzi, cu ocazia sărbătorii naşterii 
Mântuitorului, este o uriaşă denaturare.

De-a lungul istoriei, intenţionat sau mai puţin 
intenţionat,oamenii au încercat să adauge mereu 
„noutăţi” pentru întâmpinarea acestei sărbători: o 
altă denumire pentru ziua în care se sărbătoreşte 

naşterea Mântuitorului, precum „Crăciunul”; o „ascundere” 
a mesajului iniţial, pe care Dumnezeu l-a transmis omenirii, 
cu mesaje pământeşti, care numai aparent au o legătură cu 
Scriptura; comercianţi care au dorit să-şi crească, cu orice 
preţ, vânzările la final de an, creând „simboluri creştine” care 
sunt menite „să încălzească  atmosfera”, precum bradul sau 
„luminiţele” şi accentuând ideea darurilor pe care trebuie să 
ni le facem unii altora. S-a ajuns ca mesajul simplu şi direct 
trimis de Dumnezeu omenirii să fie înlocuit cu multă confuzie 
şi lucruri care nu mai au nicio legătură directă cu naşterea 
Mântuitorului, Hristos Domnul. Iar tot acest demers a fost 
aprobat chiar de către Biserica oficială, făcând ca „amestecul” 
de păgânism şi creştinism să influenţeze chiar şi inimile celor 
care L-au primit pe Mântuitorul, Hristos Domnul, trimis de 
Dumnezeu pe pământ. Astfel, astăzi s-a ajuns ca şi printre 
credincioşi „amestecul” să fie adânc înrădăcinat în „tradiţiile 
bisericii noastre”. 

Am fost curios să văd ce răspunsuri dau 
oamenii când sunt întrebaţi despre ziua în 
care se sărbătoreşte naşterea Mântuitorului, 
Hristos Domnul. La întrebarea despre 

semnificaţia naşterii Domnului, o întrebare pusă pe 
stradă de reporteri, sunt foarte multe persoane care 
nu pot să dea niciun răspuns. Alte răspunsuri sunt total 
deplasate, în funcţie şi de vârsta celor care răspundeau 
- astfel, sărbătoarea „crăciunului” este „sărbătoarea 
tăierii porcului”, „sărbătoarea cumpărării cadourilor”, 
o sărbătoare aşteptată pentru a mânca şi a ne îmbrăca; 
însă răspunsul tinerilor a fost „sărbătoarea aşteptată 
pentru a petrece noaptea cu prietenii în club”. Când 
asculţi răspunsurile date, crezi că acestea au fost pregătite 
intenţionat pentru a crea un moment de umor. Din 
cauză că este afirmată oficial apartenenţa noastră într-o 
mare proporţie, ca popor, la creştinism, putem refuza să 
acceptăm faptul că aceste răspunsuri reflectă realitatea. 
Însă adevărul nu poate să rămână ascuns: poporul nostru, 
care se declară creştin, nu mai are nicio legătură cu 
adevărul creştinismului. 

ai primit la sărbătoarea naşterii 
Mântuitorului Hristos Domnul?CE

   >>
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Şi pentru că aşa stau lucrurile, 
trebuie să aducem urgent, în 
atenţia tuturor, mesajul care 
arată importanţa şi simplitatea 

momentului naşterii Mântuitorului, 
Hristos Domnul. Ca şi creştini, avem 
responsabilitatea de a ne despărţi de 
gândirea şi acţiunile celor care spun 
că lucrurile trebuie făcute relevante 
pentru vremurile pe care le trăim, avem 
datoria de a da la o parte calculul a 
ce voi primi sau ce voi dărui material 
cu prilejul acestei sărbători, această 
gândire care adesea aduce supărare, 
pentru că noi considerăm că am 
dăruit ceva cu o valoare mai mare 
şi am primit ceva cu o valoare mai 
mică. Avem obligaţia să trăim în aşa fel 
încât naşterea Mântuitorului, Hristos 
Domnul, să fie descoperită în familiile 
noastre, în părtăşia Bisericilor noastre, 
pentru a putea întoarce atenţia celor cu 
care venim în contact către cel mai de 
preţ dar pe care l-a primit omenirea din 
partea lui Dumnezeu, către Mântuitorul 
nostru Hristos Domnul.

La fel cum istoria este separată de 
naşterea Mântuitorului, calculând anii 
dinainte şi după venirea lui Hristos, 
putem înţelege din Scriptură că şi în 
acel timp, în poporul evreu, la fel ca şi 
astăzi, au fost numai două categorii de 
oameni: unii aşteptau de la Mesia ca să 
primească eliberarea de sub ocupaţia 
romană, să redevină astfel regatul 
faimos şi prosper din vremea lui David, 
iar alţii au primit, prin credinţă, ce le-a 
fost oferit cu atâta dragoste de către 
Dumnezeu şi anume darul cel mai de 
preţ, darul Persoanei Mântuitorului, 
Hristos Domnul. Privind în Evangheliile 
scrise de ucenicii Domnului Isus, putem 
constata că lucrurile primite de cei 
care au fost contemporani cu perioada 
naşterii Mântuitorului Hristos Domnul, 
rămân valabile şi relevante pentru toate 
generaţiile. Sunt lucruri care au legătură 
cu planul de mântuire alcătuit din 
veşnicie de Dumnezeu şi care călăuzesc 
către veşnicii pe orice persoană care le 
primeşte prin credinţă. 

Atât Iosif cât şi Maria au primit o 
revelaţie foarte clară: Cel ce Se va naşte 
din Maria este de la Duhul Sfânt (Matei 
1:21).

Această descoperire a dat la 
o parte orice frământare şi 
îndoială. Ei au primit, prin 
credinţă, certitudinea că 

Cel care urma să fie născut de către 
fecioara Maria este Isus care va mântui 
pe poporul Său de păcatele Sale (Matei 
1:2). Iar credinţa lor a fost confirmată 
în realitate de venirea lui Mesia: El a 
împlinit profeţiile din Vechiul Testament 
(Matei 1:22-23). Aşa după cum este 
descoperit de către Dumnezeu 
proorocului Isaia, El va purta numele 
Emanuel care descoperă realitatea 
faptului că „Dumnezeu este cu noi” 
(Isaia 7:14; Matei 1:23).

Revelaţia presupune întotdeauna şi 
ascultarea: Iosif a făcut cum îi poruncise 
Domnul prin îngerul trimis (Matei 
1:24). Ce frumos ar fi ca şi noi să facem 
mereu ce ne porunceşte Domnul!

Mergând din Evanghelia după Matei la 
Evanghelia după Luca putem observa 
care este conţinutul credinţei pe care 
îl putem înţelege din viaţa Mariei. În 
primul rând, Maria, primeşte revelaţia de 
la Dumnezeu, prin îngerul Gabriel, ea nu 
produce o poveste neadevărată. Îngerul 
aduce Mariei mesajul intervenţiei lui 
Dumnezeu în umanitate: „Plecăciune ţie, 
căreia ţi s-a făcut mare har, Domnul este 
cu tine, binecuvântată eşti tu între femei”. 
Este un mesaj al harului, al dragostei şi 
bunătăţii lui Dumnezeu arătate omenirii 
prin întruparea Fiul Său. Acest Fiu, al 
Celui Preaînalt, va împărăţi şi împărăţia 
Lui nu va avea sfârşit. Observăm că 
aceste lucruri sunt primite doar prin 
descoperirea făcută de Duhul Sfânt: ele 
nu sunt rodul imaginaţiei Mariei sau 
al modului în care a înţeles Biserica 
naşterea lui Hristos. 

Ca şi în Evanghelia după Matei, în 
Luca întâlnim Persoana Duhului Sfânt. 
Lucrurile aduse de Fiul Celui Preaînalt 
nu pot fi primite, înţelese şi explicate 
fără descoperirea făcută de Duhul Sfânt 
care ne dă şi darul credinţei. Duhul este 
Acela care crează realitatea în Maria, 
Duhul o anunţă prin îngerul Gabriel 
despre această realitate şi Duhul o face 
pe Maria să creadă cuvintele îngerului 
legând-o astfel de realitatea din viaţa ei. 
Mai departe, tot Duhul Sfânt este Cel 

care o conduce pe Maria la Elisabeta şi 
Cel care le uneşte într-o închinare atât 
de profundă şi plăcută (Luca 1:39-56). 
Este evident că şi astăzi, toate aceste 
realităţi ale lui Dumnezeu, ne pot fi 
descoperite numai de către Duhul 
Sfânt: numai El poate genera credinţa 
în viaţa noastră, numai El poate să ne 
convingă de divinitatea Mântuitorul 
nostru, Hristos ca Domnul şi numai 
El poate ca să aducă în vieţile noastre 
aceleaşi realităţi pe care şi Maria le-a 
experimentat. Ne rugăm ca Dumnezeu 
să păstreze mereu vii, în vieţile noastre, 
adevărurile Sale! 

„Maria s-a sculat chiar în zilele acelea şi 
a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate 
a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi 
a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit 
Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul 
în pântece, şi Elisabeta s-a umplut de 
Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: 
„Binecuvântată eşti tu între femei şi 
binecuvântat este rodul pântecelui tău. 
Cum mi-a fost dat mie să vină la mine 
maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum 
mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a 
săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice 
de aceea care a crezut; pentru că lucrurile 
care i-au fost spuse din partea Domnului 
se vor împlini.” Şi Maria a zis: „Sufletul 
meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură 
duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 
pentru că a privit spre starea smerită a 
roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, 
toate neamurile îmi vor zice fericită, 
pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri 
mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, 
şi îndurarea Lui se întinde din neam în 
neam peste cei ce se tem de El. El a arătat 
putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe 
care le aveau cei mândri în inima lor. A 
răsturnat pe cei puternici de pe scaunele 
lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi. 
Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, 
şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile 
goale. A venit în ajutorul robului său Israel, 
căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa – 
cum făgăduise părinţilor noştri – faţă de 
Avraam şi sămânţa lui în veac.” Maria a 
rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. 
Apoi s-a întors acasă.” (Luca 1:39-56).  
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Un alt aspect al ascultării este 
prezentat de importanta 
întrebare a magilor veniţi din 
răsărit: „Unde este Împăratul 

de curând născut al iudeilor?” (Matei 
2:2). Recunoaşterea calităţii de rege a 
Domnului Isus Hristos îi bucură pe magi 
dar pe mulţi alţii i-a tulburat (Matei 
2:3). Observăm că această tulburare, 
a necredinţei a izvorât din înţelegerea 
greşită a profeţiei din cartea Maleahi: 
ei nu au înţeles că Hristos nu a venit 
atunci pentru o împărăţie pământească, 
ci a venit ca să aducă Împărăţia 
lui Dumnezeu în inima oamenilor. 
Indiferenţa îi caracterizează pe cei 
care deşi pot să cunoască Scriptura, 
precum preoţii, nu fac niciun alt efort 
de a se convinge dacă anunţul magilor 
are vreo legătură cu realitatea sau nu. 
Prin contrast, magii, când au aflat de 
naşterea Împăratului iudeilor, s-au pus 
în mişcare, L-au căutat cu bucurie, nu 
au deviat nicidecum de la drumul spre 
Hristos, iar întâlnirea cu Acesta i-a 
condus la închinare. Magii au văzut ceea 
ce puţini din acel moment au putut 
să vadă şi anume divinitatea venită pe 
pământ sub forma unui copil. Lecţia 
lor este foarte importantă şi pentru 
noi: naşterea Mântuitorului Hristos 
Domnul şi în viaţa noastră este motivul 
bucuriei depline şi ne aduce într-o stare 
permanentă de închinare. Este acelaşi 
mesaj ca şi în viaţa Mariei. 

Evanghelistul Luca ne descrie modul 
în care li s-a descoperit păstorilor 
naşterea Mântuitorului, Hristos Domnul. 
De remarcat că în mesajul transmis, 
cuvintele folosite transmit atât un mesaj 
al lui Dumnezeu cât şi produc o reacţie 
în vieţile celor care primesc acest 
mesaj. „Slava Domnului a strălucit”, 
„nu vă temeţi”, „o veste bună”, „o 
mare bucurie pentru tot norodul”, „S-a 
născut Mântuitorul”, „semnul după 
care Îl veţi cunoaşte”, „veţi găsi”, „o 
mulţime de oaste cerească lăudând pe 
Dumnezeu”, „slavă lui Dumnezeu în 
locurile preaînalte şi pace pe pământ 
între oamenii plăcuţi Lui” sunt cuvinte 
care deşi iniţial se adresează poporului 
evreu, au o aplicabilitate universală. 
Observăm că păstorii se încurajează 
unii pe alţii să meargă să vadă ce le-a 

făcut cunoscut Domnul: „s-au dus în 
grabă, au găsit, au văzut şi au istorisit 
ce li se spusese”. Realitatea revelată 
şi anunţată trebuie să ne conducă la 
o realitate experimentată. Atitudinea 
de permanentă dorinţă trebuie 
să îi caracterizeze pe toţi cei care 
primesc mesajul divin: noi toţi primim 
pe Mântuitorul prin proclamarea 
Evangheliei, noi toţi ajungem să 
experimentăm în vieţile noastre 
realitatea mântuirii prin credinţă şi toţi 
ajungem la bucurie şi închinare faţă de 
Hristos, Domnul.  

Atât Simeon cât şi Ana, 
călăuziţi de Duhul Sfânt, 
aşteptau întâlnirea cu Hristos, 
Domnul. Când Simeon Îl 

ia în braţe pe Copilul adus la Templu 
şi Îl recunoaşte pe Mântuitorul, el 
experimentează o împlinire atât de 
mare în viaţa sa încât cere Stăpânului să 
îl ia la El. Simeon şi-a dorit ca mântuirea 
lui Dumnezeu pentru toate popoarele, 
lumina adevărată arătată omenirii şi 
slava poporului lui Dumnezeu să fie 
onorate printr-o viaţă sfântă, cu frica 
lui Dumnezeu şi călăuzirea Duhului 
Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să avem 
în fiecare zi o astfel de atitudine! Ana, 
călăuzită de Duhul Sfânt, se alătură lui 
Simeon şi întăreşte laudele motivate 
de naşterea lui Mesia. Întotdeauna 
descoperirea lucrurilor lui Dumnezeu 
în vieţile noastre ne călauzeşte fiinţele 
către laudă la adresa lui Dumnezeu 
şi aduc dorinţa de a fi permanent în 
prezenţa Lui. O astfel de stare ne face 
să căutăm mereu părtăşia cu cei care se 
bucură de ceea ce a trimis Dumnezeu 
omenirii. La întrebarea „ce ai primit 
la sărbătoarea naşterii Mântuitorului 
Hristos Domnul?” fiecare dintre noi ar 
trebui să răspundem, prin Duhul Sfânt, 
împreună cu evanghelistul Ioan: 

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 
El era la început cu Dumnezeu. Toate 
lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic 
din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără 
El.  În El era viaţa, şi viaţa era lumina 
oamenilor. Lumina luminează în întuneric, 
şi întunericul n-a biruit-o. Lumina aceasta 
era adevărata Lumină, care luminează pe 

orice om, venind în lume. El era în lume, 
şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea 
nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi 
nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au 
primit, adică celor ce cred în Numele Lui, 
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din 
voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a 
locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava Singurului născut din Tatăl.”  
(Ioan 1:1-5; 9-14). 

Ce îţi poţi dori să primeşti mai 
mult decât să-L primeşti pe Hristos 
ca Mântuitor şi Domn, ca Singurul 
care îţi dă dreptul să devii copilul lui 
Dumnezeu? Acestea sunt realităţile pe 
care le-a adus naşterea Mântuitorului 
în lumea noastră: nu se găsesc de 
cumpărat şi nu le putem face cadou 
unii altora, ci sunt darul lui Dumnezeu 
pentru fiecare personal. Ar fi normal, 
ca într-o ţară care se consideră 
creştină, toate aceste lucruri să fie 
bine cunoscute, ar fi de dorit ca cele 
menţionate mai sus să nu fie decât o 
reamintire a unor experienţe pe care şi 
noi şi eroii biblici le avem în comun. 

Oare ce răspuns poţi 
tu să dai la întrebarea 
„Ce ai primit odată cu 
sărbătoarea naşterii 

Mântuitorului, Hristos Domnul?”. Ne 
dorim ca toţi să putem să răspundem 
că L-am primit pe Mântuitorul cu tot 
ceea ce ne aduce El. Poate că dacă vom 
răspunde astfel ne vom separa faţă de 
cei care nu L-au primit, poate vom fi 
consideraţi demodaţi sau chiar nebuni. 
Însă nu contează ce cred oamenii 
despre noi, ci important e să avem 
certitudinea că Îl avem în inimă şi în 
viaţă pe Hristos ca Mântuitor şi Domn. 
Apoi, prezenţa Lui în viaţa noastră să 
fie văzută de toţi cei din jur şi să fie un 
indicator clar spre Dumnezeu pentru 
toţi cei care ne privesc. Fie ca toţi cei 
care prin harul lui Dumnezeu, anul 
acesta, am primit darul vieţii pentru a 
sărbători naşterea Domnului Isus să 
facem parte din adevăratul poporul al 
lui Dumnezeu! 
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Cu câţiva ani în urmă am avut o perioadă 
sabatică (liberă, n. tr.). Mentorul meu mi-a 
sugerat următoarele: „În timpul acesta nu 
investi în educaţia ta formală. Lasă-L pe 

Dumnezeu să investească în tine.” Cum să reuşesc 
acest lucru având doar patru luni la dispoziţie?

Auzisem despre „El Camino”, faimosul traseu de 
pelerini din Santiago de Compostela (Spania), iar 
gândul acesta a stârnit un vis în inima mea. Pe când 
mă gândeam ce să fac în această perioadă sabatică, 
m-am gândit din nou la acest traseu şi am decis să 
petrec două săptămâni în acest pelerinaj, devenind 
astfel un adevărat pelerin. Biblia ne vede ca străini, 
pelerini şi călători, după cum veţi observa şi din 
acest material pentru Săptămâna de Rugăciune. 
Totuşi, fiecare dintre noi este înclinat să nu rămână 
aşa. De aceea, pentru proprietăţi (case, de exemplu) 
avem termenul imobile, ci nu mobile. Toate acestea au 
fost un motiv bun pentru o persoană stabilă ca mine 
să devin mobil, ca un pelerin.

Diferenţa dintre un turist şi un pelerin este că 
primul doreşte să vadă lucruri noi, pe când pelerinul 
vrea să devină nou. De aceea, m-am hotărât să nu 
mă comport ca un turist. Nu voiam să vizitez multe 
lucruri şi nu voiam să intru în contact cu multe 
persoane. În fiecare zi meditam la Cuvântul lui 
Dumnezeu şi mă rugam. Am învăţat că este mult mai 
bine să am bagaje puţine, pentru că altfel va trebui 
să le car pe toate după mine. Un alt lucru important 
pe care l-am învăţat a fost să mă concentrez pe 
un scop anume şi să nu mă las distras de altceva. 
De asemenea, am învăţat să vorbesc mereu cu 
Dumnezeu.

În timp ce mergeam prin căldura dogoritoare a 
soarelui, sau uneori prin ploaie, am înţeles mai 
multe despre Domnul Isus, care a fost şi El pelerin 
pe pământul acesta. Şi, în mod ciudat, pe măsură ce 
călătoream mai mult, mă simţeam mai acasă decât 
dacă aş fi fost în starea mea „stabilă”.

Pe măsură ce veţi parcurge această Săptămână 
de Rugăciune, vă veţi întâlni cu diferite provocări 
pentru starea şi situaţia dumneavoastră. Rugăciunea 
mea este ca Dumnezeu să folosească acest 
program de rugăciune ca să Îşi facă lucrarea Lui în 
dumneavoastră. Lăsaţi-L pe Dumnezeu prin Duhul 
Său Sfânt să lucreze şi să facă corectările necesare în 
călătoria dumneavoastră.

Fie ca să Îl cunoaşteţi pe Domnul Isus într-un mod 
nou în călătoria dumneavoastră către destinaţia 
cerească!

Thomas BUCHER,  
Secretar General al Alianţei Evanghelice din Europa

P.S. Materialul pentru Săptămâna de Rugăciune a fost 
pregătit de către Alianţa Evanghelică din Spania (Comisia 
de Teologie), căreia îi mulţumim mult pentru munca 
excelentă!Să
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Duminică, 7 Ianuarie | Evrei 11:8-10; 
Avraam – Exemplul credinciosului pelerin

Avraam este unul dintre cele mai cunoscute personaje 
din Biblie, mai ales ca un exemplu de credinţă. Călătoria 
lui începe cu chemarea divină de a pleca din Ur către 
un loc necunoscut. Credinţa lui îl transformă într-un 

pelerin. Credinţa lui în promisiunea lui Dumnezeu însemna că 
este îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu. A crezut promisiunea 
lui Dumnezeu că va avea un fiu, care venea împotriva oricărei 
posibilităţi, având în vedere vârsta lui şi a soţiei sale şi faptul că ea nu 
putea să aibă copii.

L-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a considerat ca neprihănire 
(Gal. 3:6). Credinţa care l-a făcut să plece din Ur nu a apărut la 
întâmplare, ci, după cum spune Ştefan: „Dumnezeul slavei S-a arătat 
părintelui nostru Avraam” (Fapte 7:2). Nu a fost slava lui Dumnezeu, 
ci Dumnezeul slavei. Această descoperire i-a întărit credinţa. Ceea 
ce aştepta el nu mai era un loc pământesc, ci unul ceresc. Nu era 
vorba despre un teritoriu mai bun decât Ur, unde locuise până 
atunci; credinţa lui l-a condus prin pământul făgăduinţei, deoarece 
„el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
Dumnezeu” (Evrei 11:10).

Aceeaşi situaţie se aplică pentru fiecare credincios. La fel ca Avraam, 
şi noi am crezut şi am fost îndreptăţiţi. Mântuirea este prin har, prin 
credinţă (Efeseni 2:8-9). Dovada acestei credinţe se vede în faptul că 
omul renunţă la tot pentru ceea ce numai Dumnezeu îi poate oferi. 
Lumea aceasta devine un loc de tranzit către cetatea cu temeliile 
tari, conform promisiunii Domnului Isus (Ioan 14:1-4). La fel cum 
Avraam a lăsat totul pentru a-L urma pe Dumnezeu şi noi lăsăm 
lumea în spate ca să păşim pe cărarea marcată de urmele paşilor 
Domnului Isus (1 Petru 2:21). Nimic nu este permanent pentru 
un creştin. Viziunea lui este îndreptată către Cer, acolo unde sunt 
lucrurile eterne, aşteptând cetatea veşnică. Biserica biruitoare este 
aceea care Îl urmează pe Hristos în drumul către casa cerească.

Într-o lume relativă, ca pelerini, noi suntem în posesia unor valori 
nepieritoare.

Mulţumire:
 u Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că suntem copiii lui Avraam, 
în privinţa credinţei (Galateni 3:7, 29).

 u Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne însoţeşte în călătoria 
noastră.

 u Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că în Cer ni s-a pregătit ceva 
cu mult mai bun decât avem acum.

Mărturisire:
 u Doamne, Te rugăm să ne ierţi pentru lipsa de credinţă în atâtea 
ocazii. Recunoaştem că nu trăim mereu ca pelerini, cu privirea 
aţintită spre cetatea cerească.

Cerere:
 u Domnul să ne ajute să fim oameni ai credinţei şi să trăim cu 
încrederea în scopul pe care îl are Dumnezeu pentru viaţa 
noastră.

 u Să devenim conştienţi că lumea este un loc de tranzit pentru 
creştini, iar noi ne îndreptăm către Cer, cetatea permanentă 
unde ne aşteaptă Hristos.

Luni, 8 Ianuarie | Geneza 37–50 
Iosif – Un străin aflat sub grija lui Dumnezeu 
şi a Domnului istoriei

Un străin, sau pelerin, este cineva care locuieşte temporar 
în afara locului său de naştere. Iosif se încadrează foarte 
bine în această definiţie, ca unul care a trecut prin 
greutăţi fiind nevoit să plece dintr-un loc în altul.

După ce a fost vândut ca sclav de către fraţii lui invidioşi, Iosif 
ajunge în Egipt. Fiind un străin vulnerabil, nu a fost în stare să se 
apere împotriva acuzaţiilor soţiei lui Potifar. A ajuns în închisoare 
şi a fost lăsat acolo să moară. Cu toate acestea, Iosif se afla în grija 
lui Dumnezeu – după un timp El l-a eliberat şi l-a înălţat, folosindu-l 
pentru binecuvântarea altora. În final, Iosif a fost mijlocul folosit 
de Dumnezeu pentru a-i salva de la foamete atât pe egipteni cât şi 
pe propria lui familie. Iosif a recunoscut că Dumnezeu a fost Acela 
care i-a direcţionat drumul, conform Planului Său suveran. Le-a spus 
fraţilor care l-a vândut: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar 
Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi 
şi anume: să scape viaţa unui popor în mare număr.” (Geneza 50:20).

Şi noi suntem călători şi pelerini într-o lume ostilă nouă (1 Petru 
2:11). Suntem vulnerabili, supuşi nedreptăţii şi persecuţiei. În acelaşi 
timp, suntem în grija lui Dumnezeu, la fel ca Iosif. Dumnezeu lucrează 
toate lucrurile pentru binele nostru (Romani 8:28), ne eliberează 
(Galateni 1:4), şi ne foloseşte pentru a-i binecuvânta pe cei din jurul 
nostru (1 Petru 2:9). În mijlocul încercărilor, cum putem fi siguri că 
Dumnezeu îngrijeşte de noi? Pe de o parte, datorită credincioşiei 
Sale, vizibilă în viaţa lui Iosif. Dar mai mult datorită faptului că Unul 
mai mare decât Iosif a fost trimis ca străin în această lume ostilă 
(Ioan 3:17); şi El a fost supus slăbiciunii şi nedreptăţii, trădat şi dat la 
moarte de fraţii Lui. Dumnezeu L-a eliberat, L-a înviat şi L-a înălţat şi 
în El sunt binecuvântate toate popoarele.

Datorită Domnului Isus, putem şti sigur că Dumnezeu este de 
partea noastră mereu: „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci 
L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, 
toate lucrurile?” (Romani 8:32). Fie ca Dumnezeu să ne ajute, la fel 
ca pe Iosif, să ne încredem în El, să rămânem credincioşi şi să fim 
binecuvântare pentru alţii în pelerinajul nostru.

Mulţumire:
 u Îţi mulţumim, Doamne, pentru că prin împrejurările grele prin 
care trecem înţelegem mai bine înţelepciunea care vine de Sus. 

 u Îţi mulţumim că toate lucrurile lucrează împreună spre bine.
 u Îţi mulţumim că ne păzeşti inimile în mijlocul încercărilor.
 u Îţi mulţumim pentru puterea pe care ne-o dăruieşti în fiecare 
situaţie.

Mărturisire:
 u Te rugăm să ne ierţi că de multe ori nu am avut încredere în 
suveranitatea Ta şi în planurile Tale desăvârşite.

Cerere:
 u Fie ca Dumnezeu să ne conducă în călătoria noastră conform 
planului Său, la fel cum a făcut şi cu Iosif.

 u Să recunoaştem şi să înţelegem că Dumnezeu lucrează spre 
binele nostru, că El ne eliberează şi că El ne foloseşte pentru a îi 
binecuvânta pe cei din jurul nostru.

 u Domnul să ne ajute să ne încredem în El, să Îi fim credincioşi şi 
să fim binecuvântare pentru alţii, în călătoria noastră.
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Marţi, 9 Ianuarie | Rut 1  
Rut – Condusă prin împrejurări neplăcute, Îl 
găseşte pe Dumnezeu 

Trebuie să îl înălţăm pe Dumnezeul oricărui har. Ne uităm 
la planul de răscumpărare, pe termen lung. Cartea se 
sfârşeşte cu Rut, parte din neamul lui David (Rut 4:18-
22), pe care mai târziu o vedem ca fiind inclusă şi în 

spiţa de neam a Domnului Isus (Matei 1:5). De aceea, Dumnezeu 
împleteşte împreună toate evenimentele planului Său de mântuire. 
Binecuvântarea divină este descoperită în timpuri de apostazie, ştiind 
că istoria lui Rut are loc în vremea judecătorilor (Rut 1:1). Pe cât de 
improbabil ar părea, totuşi Domnul lucrează şi în aceste vremuri şi 
putem observa două lucruri: 

A) În providenţa Lui, Dumnezeu schimbă situaţiile (Rut 6:22). El este 
Acela care a îngăduit foametea care a făcut-o pe Naomi să plece 
şi tot El este Acela care a îngăduit neplăcerea produsă de moartea 
fiilor lui Naomi, creând astfel condiţiile pentru întoarcerea lui Naomi 
cu Ruth în ţara promisă.

B) El îi conduce pe oameni spre credinţă (Rut 1:16, 17). Pentru 
a face acest lucru, El foloseşte mărturia personală. Naomi a fost 
criticată pentru că a plecat din ţara promisă şi, cumva, şi-a părăsit 
credinţa poporului ei prin aceasta. Cu toate acestea, 

- cuvintele lui Rut „Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu” (vs. 
16) arată clar că Naomi nu a îmbrăţişat pe deplin cultura din 
Moab; 

- ştia cum să mijlocească pentru nurorile sale (vs. 8) şi în mod 
clar aştepta un răspuns divin;

- ea a văzut mâna lui Dumnezeu în tot ce s-a întâmplat, amintind 
Numele Domnului de patru ori (vs. 20, 21);

- nu joacă rolul victimei pretinzând atenţia nurorilor sale, pe care 
le îndeamnă să rămână în Moab (vs. 9, 13). 

Cu privire la Rut, ce iese în evidenţă este hotărârea ei fermă: „Nu sta 
de mine să te las…” (vs. 16). Aici este vorba de o credinţă adevărată, 
validată şi de următoarele: 

(1) Ea crede în Dumnezeu în ciuda împrejurărilor nefericite care 
ar fi putut să îi producă mai degrabă mânie faţă de El;

(2) Devotament deplin, părăsindu-şi ţara şi familia pentru a-L 
urma pe Dumnezeu;

(3) Ataşament extraordinar faţă de soacra sa (Rut 2: 11,12);

(4) O identificare completă cu poporul lui Dumnezeu, chiar 
dacă, fiind moabită, ar fi putut să fie respinsă de societate. Ea 
este cu adevărat o fiică a lui Avraam (Geneza 12:3b).

Mulţumire: 
 u Mulţumim pentru toţi fraţii şi toate surorile care, prin mărturia 
lor, au avut un impact în viaţa altora.

 u Îţi mulţumim că iei asupra Ta toate poverile mele.
 u Îţi mulţumim că ne restaurezi şi ne readuci la o stare după voia 
Ta.

Cerere: 
 u Să ne rugăm să conducem pe alţii la credinţa în Hristos prin 
mărturia noastră.

 u Să fim dispuşi să renunţăm la tot pentru a-L urma pe Dumnezeu.
 u Să ne rugăm ca influenţele din jurul nostru să nu ne îndepărteze 
ochii de la Hristos.

Miercuri, 10 Ianuarie | Daniel 3 
Daniel – Statornicie în faţa persecuţiei

Trei tineri într-o ţară străină. Cine veghează asupra lor?... 
Întotdeauna este Cineva care veghează asupra noastră 
credincioşii! „Ai dat o poruncă, după care toţi … vor trebui să 
se arunce cu faţa la pământ şi să se închine chipului din aur; şi 

după care, oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, 
va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt nişte Iudei…” 
(Daniel 3:10-12). Poate ne gândim că nu avem importanţă, că nu 
contează ce spunem sau ce facem, că nimeni nu ia seama… dar 
întotdeauna veghează Cineva. 

La un moment dat, ceilalţi au observat că cei trei tineri sunt 
diferiţi şi i-a ţinut mereu sub observaţie. Cei trei au ştiut asta. Erau 
aceiaşi tineri care au luat hotărârea să nu se spurce cu mâncarea 
împăratului, iar acum au hotărât să nu se spurce cu dumnezeii lui. 
Cine este credincios în lucrurile mici învaţă să fie credincios şi în 
lucrurile mari. Lumini mici într-un pământ străin.

S-ar fi putut pierde în mulţime. Ar fi putut să îndure cumva un 
minut-două şi apoi să îşi continue vieţile. Dar nu s-au ascuns. La fel 
ca şi Daniel care se ruga de trei ori pe zi. Iar atunci când împăratul, 
plin de aroganţă, le strigă batjocoritor: „Care este dumnezeul acela, 
care vă va scoate din mâna mea?” (3:15), vocea lor rămâne neclintită: 
„Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul 
aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, 
să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, şi nici nu ne vom închina 
chipului din aur pe care l-ai înălţat!”

De altă parte, Babilonul în care trăim este convins de puterea sa 
absolută. Societatea crede că noi şi familiile noastre aparţinem 
culturii, dar ce nu ştie este că noi suntem cetăţenii unei alte ţări, 
că suntem aici doar temporar şi că legea Împăratului nostru 
este în inima noastră. De aceea, atunci când toată lumea aplaudă 
nedreptatea, ignoranţa şi imoralitatea, noi nu ne plecăm. Atunci când 
răul este numit bine, iar binele este numit rău, noi nu ne plecăm. 
Atunci când suntem ameninţaţi şi insultaţi, noi nu ne închinăm 
dumnezeilor lor. Pentru că Regele nostru îi onorează pe aceia care Îl 
onorează pe El. El îi însoţeşte atunci când trec prin foc (Is. 43:2). Şi în 
curând ne va primi acasă.

Mulţumire: 
 u Îi mulţumim lui Dumnezeu că prezenţa Lui este cu noi, oriunde 
am fi.

Mărturisire: 
 u Dorim să ne pocăim pentru momentele când nu am avut curajul 
de a rămâne curaţi şi statornici, neclintiţi, având o mărturie bună.

Cerere: 
 u Să fim credincioşi în lucrurile mici, ca să putem învăţa să fim 
credincioşi şi în lucrurile mari.

 u Doamne, ajută-ne să nu ne conformăm cu veacul acesta, ci să 
trăim ştiind că cetăţenia noastră este în Ceruri.
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Joi, 11 ianuarie | Iona 1, 3 
Iona – Predicator într-o ţară străină

Cartea lui Iona este una plină de surprize: contracarează 
naţionalismul păcătos al poporului ales şi proclamă harul 
lui Dumnezeu pentru alte naţiuni. Lumina poporului 
ales al lui Dumnezeu a devenit destul de palidă. 

Caracteristicile negative ale naţionalismului sunt foarte puternice 
la Iona: „Să fac bine vrăjmaşilor poporului ales din care fac parte? 
Niciodată!” – spune Iona (Iona 4). Haideţi să nu aruncăm cu pietre 
în Iona. Cât timp dintr-un an petrecem rugându-ne pentru alte 
popoare şi cât pentru al nostru? Într-adevăr, Iona nu are milă deloc: 
să moară vrăjmaşii, iar Israelul să se întărească. 

Să nu ne grăbim să îl criticăm pe Iona; să luăm ca exemplu faptul 
că sosirea masivă de imigranţi la graniţele Europei implică anumite 
riscuri. Dar aceasta poate fi o oportunitate pentru noi să ne rugăm 
ca Dumnezeu să ajute pe mulţi dintre aceşti oameni nevoiaşi. Le 
arătăm dragostea şi harul lui Dumnezeu? Slavă Domnului pentru 
câţiva dintre copiii lui Dumnezeu care au făcut acest lucru.

Iona s-a rugat şi a fugit departe. Este interesant că marinarii şi 
locuitorii din Ninive se roagă mult (iată ce lecţie ne oferă!), iar 
Dumnezeu îi ascultă. Iona se roagă şi el în capitolul 2, dar ca să îi 
mulţumească lui Dumnezeu pentru harul Lui pentru el (nu pentru 
alte popoare inamice) şi în capitolul 4 ca să se plângă de faptul că 
harul lui Dumnezeu s-a extins la vrăjmaşii Israelului.

Marea trimitere îndeamnă pe toţi urmaşii Domnului Isus să se 
roage, să evanghelizeze şi să facă ucenici din toate popoarele. Nu 
putem merge toţi în misiune, dar toţi putem şi ar trebui să ne 
rugăm.

„Să mă rog? Să evanghelizez? De ce? Oricum, nimeni nu o să mă 
ia în seamă!”. Dar Dumnezeu îi cheamă pe aceia cu situaţii dificile 
(cu dizabilităţi, prizonieri ai islamului). Chiar le mişcă conştiinţa cu 
un mesaj în care se accentuează mai mult partea negativă. S-a rugat 
atunci Iona? Nicidecum, ci se aşază la umbra unui tufiş ca să vadă 
„ce are să se întâmple cu cetatea”. Ca mai apoi să spună ceva de 
genul: „Ţi-am spus eu Doamne, ştiam eu, nu te ascultă, vezi?”

Era dificil să mergem în Siria să predicăm, aşa că Dumnezeu i-a 
adus pe sirieni acasă la noi! La fel ca Domnul nostru Isus, să arătăm 
dragostea lui Dumnezeu prin acţiunile şi rugăciunile noastre, nu să 
avem atitudinea lui Iona.

Mulţumire :
 u Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru Suveranitatea Lui.
 u Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui şi pentru că ne 
foloseşte şi pe noi, în ciuda a ceea ce suntem.

Mărturisire:
 u Îţi cerem iertare, Doamne, pentru că de atâtea ori am mers în 
direcţia opusă Voii Tale.

 u Vrem să ne pocăim pentru ideile şi preconcepţiile greşite pe 
care le avem faţă de străini. Ajută-ne să îi iubim pe străini şi să 
împărtăşim cu ei atât lucrurile cele mai valoroase pe care le 
avem (Domnul Isus), cât şi pe cele fără valoare eternă (casa, 
timp s.a.m.d.).

Cerere:
 u Pentru poporul nostru şi mântuirea oamenilor din popor.
 u Să fim dispuşi să ajutăm şi să mijlocim pentru alte popoare care 
au nevoie de ajutor şi fie ca aceste semne de dragoste şi har să 
Îl reflecte pe Hristos.

 u Să împlinim marea trimitere prin rugăciune, evanghelizare şi 
facerea de ucenici din toate popoarele.

Vineri, 12 ianuarie | Filipeni 1:21-26  
Pavel – Cetăţean internaţional, dar şi 
cetăţean al Cerului

În acest pasaj către Filipeni, apostolul Pavel ne invită să îi fim 
martori la procesul lui de gândire prin care va decide dacă să 
rămână în viaţă sau să moară. Această alegere nu este în mâinile 
lui, deoarece el se găsea atunci în închisoare aşteptându-şi 

sentinţa. 

Pe de o parte, apostolul Pavel vorbeşte despre moarte ca fiind un 
câştig. Acest lucru este accentuat prin folosirea termenului „să mă 
mut”. Pentru apostolul Pavel, a fi în lume este o stare temporară, iar 
consecinţa logică este să părăseşti viaţa prin moarte, ca să fim cu 
Hristos, unde este mult mai bine. Aşa că el presupune că relaţia lui 
cu Hristos va continua să fie dinamică şi după moarte.

De cealaltă parte, pentru apostolul Pavel, chiar în timpul vieţii 
sale, tot lui Hristos îi era pe deplin devotat. El a trăit şi trăieşte în 
continuare având o relaţie apropiată cu Domnul Isus. De aceea, nu 
este de mirare că apostolul doreşte să continue să trăiască, să Îl 
urmeze, să Îl laude şi să Îl slujească pe Hristos.

Aflându-se în această dilemă, apostolul Pavel optează pentru a 
rămâne în viaţă, ţinându-şi viziunea în Cer şi trupul pe Pământ. 
Datorită relaţiei pe care o are cu Hristos, el vrea să rămână 
aici pentru a-i ajuta pe cei din Filipi să experimenteze aceeaşi 
binecuvântare ca şi el. Faptul că el rămâne în viaţă este exact lucrul 
care le permite filipenilor să crească în credinţa lor în Hristos.

Aceste cuvinte ale lui Pavel sunt, fără îndoială, un apel de trezire 
pentru noi astăzi. A muri înseamnă să ne pierdem viaţa; totuşi, 
dacă în moarte putem afirma „pentru mine a trăi este Hristos”, 
nu pierdem nimic, ci mai degrabă câştigăm! Cum şi pentru cine 
trăim? Provocarea este în mâinile noastre. Să ne ajute Domnul să 
exclamăm ca apostolul Pavel: „pentru mine a trăi este Hristos, iar a 
muri e un câştig”!

Mulţumire:
 u Îi mulţumim Domnului pentru nădejdea că a fi cu Hristos este 
cu mult mai bine.

 u Îi mulţumim Domnului pentru încrederea că viaţa cu Hristos 
este mai bună decât orice altceva.

Mărturisire:
 u Doamne, Te rugăm să ne ierţi, pentru că nu trăim mereu pentru 
Tine.

Cerere:
 u Să ne rugăm ca dedicarea noastră să fie pentru Hristos, iar 
această dedicare să se arate în relaţia noastră personală cu 
Hristos şi în faptul că dorim să Îl urmăm pe El, să Îl slujim şi să Îl 
glorificăm pe El.

 u Fie ca şederea noastră în această lume să folosească altora 
pentru a creşte în credinţa lor în Hristos.

 u Să ne rugăm să ne trăim viaţa conform gândului că pentru noi a 
trăi este Hristos şi a muri este un câştig.
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Sâmbătă, 13 Ianuarie | Fapte 18  
Priscila şi Acuila – Alungaţi, dar având uşile 
deschise

Apostolul Pavel a cunoscut familia Priscila şi Acuila pe când 
erau exilaţi în Corint. Luca ne spune că ei aveau aceeaşi 
meserie cu cea a apostolului Pavel şi că Pavel a locuit şi a 
lucrat împreună cu ei, iar în zilele de Sâmbătă evanghelizau 

în sinagogi (Fapte 18:1-4). Această familie care a trebuit să plece 
din Roma, atunci când împăratul Claudiu i-a alungat pe evrei din 
capitală, a ajuns să fie nucleul iniţial al bisericii din Corint. După un 
an şi jumătate acest trio s-a mutat în Efes, unde apostolul Pavel şi-a 
continuat lucrarea apostolică (Fapte 18:18-19). 

În primul secol, Dumnezeu a folosit persecuţia şi exilul pentru 
plantarea bisericilor din toată lumea. Când apostolul Pavel a scris 
epistola către Romani, Priscila şi Acuila erau în Roma înapoi şi exista 
o Adunare în casa lor. În lista celor pe care îi salută apostolul Pavel, 
el îi aminteşte şi pe aceşti misionari fondatori şi se referă la ei ca 
fiind „tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus, care şi-au pus capul în joc, ca 
să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite 
dintre Neamuri.” (Romani 16:4)

Astăzi, în Europa, migraţia (voluntară sau forţată) continuă să fie 
o cale pe care Dumnezeu o foloseşte pentru extinderea Bisericii. 
Împreună cu misionarii, dedicaţi proclamării Evangheliei şi facerii 
de ucenici, sunt şi alte câteva milioane de voluntari care, la fel ca şi 
Priscila şi Acuila, şi-au pus la dispoziţie casa lor, timpul lor, slujirea 
lor, arătându-le dragostea frăţească pentru răspândirea Împărăţiei lui 
Dumnezeu.

Să ne rugăm ca Dumnezeu să continue să îi cheme pe misionari şi să 
îi mobilizeze pe ceilalţi credincioşi, ca Priscila şi Acuila. Dumnezeu a 
îngăduit ca povestea vieţii lor să apară în cartea Faptele Apostolilor 
şi Romani, pentru ca noi, astăzi, să le putem urma exemplul.

Mulţumire: 
 u Doamne, îţi suntem recunoscători pentru „funiile” tale de 
dragoste: oameni, situaţii, obstacole etc. În toate acestea, 
dragostea Ta a fost motorul care ne-a condus.

 u Mulţumim pentru împrejurările prin care trecem, uşoare sau 
dificile, pentru că totul lucrează spre bine (Romani 8:28).

 u Mulţumim pentru fraţii şi surorile care şi-au pus viaţa la 
picioarele Tale.

Mărturisire: 
 u Regretăm că nu avem o perspectivă eternă asupra vieţii pentru 
a percepe tot ceea ce se întâmplă ca ceva ce Tu foloseşti pentru 
binele nostru.

 u Îţi cerem iertare că nu profităm cum ar trebui de împrejurările 
actuale ale migraţiei în Europa, pentru ca Împărăţia Ta să se 
extindă.

 u Iartă-ne, Doamne, că nu am pus tot ce avem şi tot ce suntem la 
dispoziţia Ta.

Cerere: 
 u Pentru fiecare misionar care şi-a pus viaţa la dispoziţia lui 
Dumnezeu.

 u Să ne punem la dispoziţie casa noastră, timpul şi slujirea pentru 
înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu, oriunde am fi.

 u Dumnezeu să scoată lucrători şi misionari şi, totodată, să 
mobilizeze pe credincioşii simpli, ca Priscila şi Acuila, pentru a 
pleca pe câmpul de misiune.

Duminică, 14 Ianuarie | Ioan 1:14 
Isus – Dumnezeu întrupat în mijlocul unei 
umanităţi răzvrătite

Punctul central al revelaţiei lui Dumnezeu din Vechiul 
Testament a fost manifestarea gloriei lui Dumnezeu: Exodul 
33:18 - 34:7. În acelaşi mod, Creştinismul este, în esenţă, 
descoperirea gloriei lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. 

Gloria lui Dumnezeu se poate vedea acum doar în Cuvântul lui 
Dumnezeu întrupat, în singurul Fiu iubit al Tatălui, plin de har şi de 
adevăr. Acesta este mesajul măreţ al credinţei creştine.

Moise a avut parte de o întâlnire transformatoare cu Dumnezeul 
gloriei: Exodul 34:8-10. În acelaşi mod, Ioan şi primii ucenici ai 
Domnului Isus au fost transformaţi de întâlnirea lor cu Dumnezeul 
gloriei: 1 Corinteni 2:9. Când era în pustie, poporul Israel a înţeles că 
gloria lui Dumnezeu se vede în primul rând prin faptul că Dumnezeu 
le-a arătat mila Lui. Acum, Biserica cunoaşte gloria lui Dumnezeu 
prin harul mântuitor în Fiul Său Preaiubit care S-a întrupat ca să ne 
mântuiască prin lucrarea Lui de la cruce. Isus Hristos este plin de 
har şi de adevăr, pe care El le oferă oamenilor răzvrătiţi şi păcătoşi. 
Dumnezeu Îşi arată gloria prin faptul că îi mântuieşte pe păcătoşi, 
prin Isus Hristos. Nădejdea noastră este pusă în hotărârea divină de 
a îi îndreptăţi pe cei îndepărtaţi de Dumnezeu: Romani 4:5 şi în harul 
nespus de mare care este în Domnul Isus Hristos: Romani 5:20-21.

Această întâlnire cu gloria lui Dumnezeu este singura explicaţie 
pentru răspândirea credinţei creştine din zilele noastre, pentru 
faptul că au fost oameni transformaţi de gloria lui Dumnezeu şi care 
au dorit ca şi alţii să aibă parte de aceeaşi transformare. De aceea 
putem privi spre viitorul bisericii cu nădejde, deoarece Dumnezeu 
a hotărât ca gloria Lui să fie cunoscută de către toate popoarele 
şi ca Fiul Său preaiubit să fie proclamat tuturor. Aşadar, rugăciunile 
noastre au cea mai tare temelie, şi anume că Dumnezeu Îşi arată 
gloria iertându-i pe păcătoşi. Exact acesta este motivul pentru care 
putem fi siguri că cererile noastre vor fi auzite de către Domnul 
Isus.

Mulţumire: 
 u Pentru că ne-ai inclus în mântuirea Ta.
 u Pentru că putem duce vestea mântuirii Tale altor oameni.
 u Pentru iniţiativa Ta. Mulţumim, deoarece, fiind Dumnezeul gloriei, 
Te-ai apropiat de omul păcătos.

Mărturisire: 
 u Te rugăm să ne ierţi pentru faptul că nu am fost buni vestitori ai 
mântuirii Tale.

Cerere: 
 u Fie ca după ce am experimentat transformarea prin gloria lui 
Dumnezeu, să avem dorinţa de a spune şi altora vestea bună a 
Evangheliei şi astfel să aibă şi ei parte de aceeaşi transformare.

 u Domnul să ne ajute să fim oameni ai rugăciunii şi să mijlocim 
pentru aceia care nu Îl cunosc pe El.

 u Să trăim cu nădejdea care vine din înţelegerea faptului că 
Dumnezeu a hotărât ca gloria Lui să fie cunoscută de toate 
popoarele.
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Suntem la sfârşitul unui an plin de binecuvântări şi 
învăţături din partea Lui Dumnezeu pentru copiii 
Bisericilor Creştine după Evanghelie din judeţul 
Braşov. Prin harul Lui, în anul 2017, în lucrarea cu 

copiii, au fost organizate următoarele activităţi:

Aşa cum i-am obişnuit, copiii au avut parte de două 
conferinţe la nivel de judeţ.

Prima conferinţă s-a desfăşurat în aer liber la Holbav în 
data de 10 iunie 2017 având ca temă Creaţia. Activitatea 
conferinţei a constat în cântări de laudă la adresa lui 
Dumnezeu, rugăciune şi o scurtă prezentare a perioadei 
creaţiei şi a ceea ce Dumnezeu a făcut în fiecare zi, după 
care copiilor le-a fost pregătit un traseu (cu aceeaşi temă) 
prin pădure. Traseul a durat aproximativ 45 de minute, pe 
parcursul acestuia echipele(11 la număr) de copii întâlnind 
diferite provocări pe care trebuiau să le depăşească 
contratimp .Echipele clasate pe primele trei locuri au fost 
premiate, iar activitatea s-a încheiat cu servirea unei mici 
gustări. La această conferinţă au participat în jur de 200 de 
persoane, aproximativ 60 de adulţi din care lucrători copii şi 
tineri voluntari din bisericile noastre, peste 140 copii şi un 
reprezentant al Sfatului Zonal, fratele Vasile Anghel.

A doua conferinţă s-a desfăşurat  în data de 7 octombrie 
2017 la Biserica Creştină după Evanghelie Codlea 1 având 
ca temă Mulţumirea. Conferinţa a fost susţinută cu multă 
căldură din partea reprezentantului Bisericii locale, fratele 
Mihai Comănelea, care n-ea condus în rugăciunea de început 
şi a avut şi un mesaj de bun venit pentru copii. A fost făcută 
o prezentare în PowerPoint a tuturor conferinţelor de 
copii prin imagini şi tema specifică fiecărei conferinţe, o 
scenetă despre mulţumire şi versetul biblic care ne-a învăţat 
să fim mulţumitori în toate lucrurile. Cu această ocazie, 

copiilor le-au fost prezentaţi lucrătorii de copii din bisericile 
noastre şi le-au fost aduse mulţumiri pentru lucrarea pe 
care aceştia o fac. Am avut parte şi de un mesaj din partea 
reprezentantului Timpul Bibliei din România, Mihaela Lung  şi 
din partea fratelui Costel Şerb, reprezentant zonal Braşov. 
Activitatea s-a încheiat prin servirea unei mici gustări, iar 
copiii au primit semne de carte şi Biblia pentru elevi. La 
aceasă conferinţă au participat în jur de 160 de persoane, 40 
adulţi şi aproximativ 120 de copii.

Copii au mai avut ocazia să participe şi la două 
concursuri biblice a căror fază naţională s-a 
desfăşurat la Braşov. Concursul a fost iniţiat de 
către Tatiana si Cosmin Brezoaie de la Buzău la 

care s-au alăturat şi bisericile din judeţul Braşov şi Ploieşti.

Primul concurs a fost desfăşurat astfel: Faza locală -18 Martie 
în Bisericile locale şi Faza finală - 1 Aprilie, Biserica Creştină 
după Evanghelie Petra, Braşov unde au susţinut concursul 
peste 50 de copii. Concursul a avut ca material se studiu 
cartea Rut.

Cel de-al doilea concurs s-a desfăşurat astfel: Etapa locală 
- 14 Octombrie 2017, Biserica locală şi Etapa finală - 28 
octombrie 2017, Biserica Creştină   după Evanghelie Făgăraş, 
judeţul Braşov şi au participat la susţinerea concursului în jur 
de 50 copii. Pentru concurs copii au trebuit să înveţe primele 
8 capitole din Evanghelia după Luca. 

Mulţumim Domnului care ne-a făcut parte de acest mare Har 
şi mulţumesc în mod deosebit lui Dumnezeu pentru fiecare 
lucrător de copii din bisericile noastre, pentru implicarea şi 
renunţarea lor şi pentru susţinerea de care avem parte din 
partea sfatului zonal.

 Oara SCURTU

Lucrarea cu copiii  
din judeţul Braşov, 2017
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În cultura vremurilor biblice, păstorii nu erau de regulă 
şi proprietarii oilor, ci erau angajaţi care aveau grijă de 
oi. Însă ceea ce se aştepta de la ei, ca angajaţi, era să 
păzească oile ca şi cum ar fi ale lor, iar mulţi dintre ei 

într-adevăr le protejau chiar cu riscul vieţii lor. Imaginea 
biblică a lui Dumnezeu ca Păstor, revelează atât modul în 
care Dumnezeu se raportează la poporul Său cât şi modul 
în care poporul este îndemnat să se gândească la Dumnezeu. 
Păstorul cel Mare este Dumnezeu. Poporul se poate ruga „ia 
aminte, Păstorul lui Israel ..Tu care şezi pe heruvimi” (Ps. 80:1), 
pentru că este conştient de faptul că „El ne-a făcut, ai Lui 
suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui” (Ps.100:1-3) 
şi de purtarea de grijă pe care Dumnezeu, în mod personal, 
o are faţă de ei – „turma pe care o povăţuieşte mâna Lui” (Ps 
95:7).

Este evident deci nu numai că suntem creaţi de El şi îi 
aparţinem Lui („El  ne-a făcut, ai Lui suntem”),  ci şi că El ne 
iubeşte, este preocupat de noi, de nevoile noastre, de viitorul 
nostru veşnic. El spune poporului Său: „Eu stiu gândurile pe 

care le am cu privire la voi, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” 
(Ieremia 29:11). Nimeni nu ne vrea binele mai mult ca 
Dumnezeu, de aceea putem să avem încredere în El.  

Desigur că modul acesta de înţelegere a relaţiei cu 
Dumnezeu nu este numai cu întreg poporul, ci trebuie să 
fie mai întâi la nivel personal. De aceea, David recunoaşte 
că Dumnezeu era Păstorul vieţii lui - în Psalmul 23 el spune: 
„Domnul este păstorul meu,  nu voi duce lipsa ....El mă paşte  
...îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte  ...chiar dacă ar fi să 
trec prin valea umbrei morţii nu mă tem de niciun rău căci Tu eşti 
cu mine”. 

În Vechiul Testament, de regulă, păstorirea lui Dumnezeu 
era delegată de Dumnezeu unor oameni speciali, păstorirea 
Lui era adesea făcută prin intermediul preoţilor, împăraţilor, 
judecătorilor sau altor conducători. Cu timpul, însă, s-a putut 
constata că majoritatea acestor „păstori sufleteşti” ai lui 
Israel s-au depărtat de Dumnezeu, şi-au pus propriile interese 
mai presus de cele ale „turmei” şi astfel Dumnezeu a devenit 
nemulţumit de slujirea lor. 

Păstorul cel Bun 
Şi tu, Betleeme,…nu esti nicidecum cea mai neînsemnată …căci din tine va ieşi …Păstorul poporului Meu. 

(Matei 2:6)

Multe dintre personajele importante ale Vechiului Testament au fost păstori: Avraam, Moise, David şi alţii. La 
fel ca şi astăzi, şi in vremurile biblice păstorirea era o ocupaţie importantă şi poate de aceea Dumnezeu a 
folosit imaginea aceasta pentru a arăta modul în care El a ales să se raporteze la poporul Său. Turmele erau 

total dependente de păstor: fără pastor, turma nu putea supravieţui. 
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 Pavel CHIRIŢESCU
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În acest sens, al nemulţumirii lui Dumnezeu, profeţii 
au criticat împăraţii şi conducătorii că nu au fost buni 
păstori: „aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz 
pe păstori!” (Ezechiel 34:10). Datorită faptului că ceilalţi 

nu s-au achitat de obligaţiile lor, Dumnezeu anunţă o vreme 
când El Însuşi se va îngrijii de turma Sa: „aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu: «Iată, Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele şi le voi 
cerceta!… Eu însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, 
zice Domnul Dumnezeu.  Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce 
înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea 
slabă." (Ezechiel 34:11-16). Iar începutul acestei perioade de 
păstorire nemijlocită a lui Dumnezeu are loc prin naşterea lui 
Isus, „Marele Păstor al oilor” (Evrei 13:20), „oglindirea slavei Lui 
[Dumnezeu] şi întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1:3). Prin Isus putem 
cunoaşte mai bine bunătatea şi grija lui Dumnezeu pentru noi. 

Imaginea lui Dumnezeu ca Păstor este sugerată şi de 
contextul care a înconjurat naşterea Mântuitorului: elemente 
ca staul, iesle, păstorii din Betleem (Luca 2:8-20). Să nu uităm 
că păstorii au fost primii martori ai venirii pe lume a Fiului 
lui Dumnezeu şi primii care au proclamat mesajul acesta 
altora.  Din literatura rabinică1 reiese că păstorii de lângă 
Betleem erau cei care păstoreau turmele din care erau 
aleşi mieii care urmau să fie sacrificaţi la Templu, deoarece 
turmele lor se aflau la o mică distanţă de Ierusalim. Legătura 
dintre aceste turme şi naşterea lui Isus „Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29), este evidentă. Faptul 
că nişte păstori anonimi au avut favoarea de a fi anunţaţi 
despre naşterea lui Isus, este nu numai o dovadă a harului 
lui Dumnezeu faţă de oamenii simpli, săraci şi neînsemnaţi, 
dar păstorii au avut şi o valoare simbolică în cadrul istoriei 
biblice. Prezenţa lor aminteşte de regele David, care a fost 
păstor înainte de încoronare şi care marchează un punct de 
referinţă în linia genealogică a lui Mesia (Matei 1:1-17), Isus 
fiind numit şi „Fiul lui David”.  Păstorul cel Bun - Hristos - Se 
naşte în preajma păstorilor pentru că Isus îşi asuma calitatea 
şi titlul de păstor: 

1 Mishna(h) o colectie de scrieri rabinice aprox din anul 200 d.Hr., care 
reflecta o traditie orala mai timpurie, sugereaza ca animalele crescute intre 
Ierusalim and Migdal Eder, in vecinatatea Betleemului, erau dedicate unui 
scop exclusiv si anume pentru jertfele de la Templu.

„Eu sunt Păstorul cel Bun” (Ioan 10:11). Această afirmaţie 
este una dintre cele şapte expresii „Eu sunt”, menţionate 
de Ioan, revelări ale caracterului Domnului Isus, care ne 
arată identitatea unică a Mântuitorului (bunătatea divină) de 
a păstori, aşa  cum nimeni altul nu o poate face. Calitatea 
Domnului Isus de păstor este pusă în contrast cu liderii 
religioşi ai vremii, ei sunt „cel ale cărui oi nu sunt ale lui”, 
care abandonează turma când propria lor viaţă este în 
pericol. Fariseii, de exemplu, au exclus din sinagogă pe orbul 
vindecat de Isus. Ei nu îngrijeau oile pentru care Isus a venit şi 
nu o puteau face pentru că erau păstori falşi. 

Ca urmare, Isus se îndepărtează de iudaismul oficial 
chemându-I pe oameni să-L urmeze pe El. Se conturează 
astfel un popor nou al lui Dumnezeu, o nouă turmă, al cărui 
pastor este Isus. Isus, ca păstor al oilor (El este „Cel care 
ne-a făcut” şi „ai Lui suntem”), îşi iubeşte oile până acolo, 
că Îşi dă viaţa pentru ele, caută pe cea pierdută, le hrăneşte 
şi le păzeşte. El îşi cunoaşte oile pe nume şi ele Îl cunosc 
şi ascultă glasul Lui. Cum ne păstoreşte Isus? Prin Duhul 
Sfânt, Isus ne este păstor fiecăruia dintre noi care credem 
în El şi L-am primit ca Păstor al nostru. Cheia vieţii veşnice, 
cheia cunoaşterii adevărului nu este o filozofie, o teorie, ci o 
Persoană: „Eu sunt Uşa oilor,….Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” 
a spus Isus. 

Metafora /imaginea  păstoririi poate părea învechită pentru 
omul care vrea sa-şi conducă viaţa după propria-i voie. 
Însă, pe drumul vieţii, drum pe care mergem o singură dată, 
suntem în pericol de a ne rătăci. De aceea, Dumnezeu ne-a 
rânduit un Păstor care să ne ducă la slavă (Evrei 2:10).  El 
este cel care ne-a creat şi care ştie mai bine cum ar trebui să 
trăim şi calea pe care trebuie s-o urmăm. Păstorul cel Bun a 
venit ca să avem viaţă şi viaţa din belşug (Ioan 10:10).    

Mai e nevoie de păstori sufleteşti astăzi dacă 
Păstorul este cu fiecare din noi prin Duhul Sfânt? 
După cum copiii sunt crescuţi în familie, tot 
aşa Dumnezeu ne-a aşezat într-o comunitate 

/ biserică, unde cei maturi, cu responsabilitate, îndrumă şi 
poartă de grijă comunităţii şi, în special, noilor veniţi. Păstorul 
sufletesc nu se substituie Păstorului cel mare, ci învaţă pe 
începător cum să umble şi să asculte de Păstorul cel mare. 
Şi unul şi altul sunt sub autoritatea aceluiaşi Păstor şi au 
deopotrivă acces la Scriptura şi la călăuzirea Duhului Sfânt. 
Mai mult, în viaţa aceasta, prezenţa Păstorului este mediată de 
Duhul Sfânt. Va veni vremea când El Se va arăta şi va răsplăti 
pe robul credincios. Păstorirea este o imagine (metaforă) a 
slujirii. Apostolul Petru îndemna: „Sfătuiesc pe prezbiterii dintre 
voi, …Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, 
nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un 
câştig mârşav, ci cu lepădare de sine;  nu ca şi cum aţi stăpâni 
peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei. 
Şi, când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu 
se poate veşteji, a slavei” (1 Pet 5:1-4). 
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Bisericile Creştine după Evanghelie din România sunt urmaşele lucrării misionare a unor credincioşi 
din Elveţia, Anglia şi Germania. Încă de la organizarea şi dezvoltarea lor, acestea au înţeles rolul şi 
locul misiunii în lucrarea lui Dumnezeu. Ca rod al unei lucrări misionare, adunările române au avut, la 
rândul lor, pe inimă misiunea, fiind susţinătoare chiar a misiunii externe, numită astăzi transculturală. 

Cunoaştem aceasta din revista interbelică Creştinul, predecesoarea revistei Calea Credinţei, în conţinutul căreia 
exista o „pagină misionară” cu ştiri şi chiar fotografii atât din Europa, cât şi din celelalte continente, dar şi  
informaţii despre strângerea de fonduri în adunări pentru ceea ce se numea atunci „misiunea printre păgâni şi 
mahomedani”. Dar, anii celui de-al doilea război mondial, greaua şi incerta situaţie postbelică şi, apoi, regimul 
comunist au stopat aceste activităţi. 

La ceva timp după revoluţie, creştinii după Evanghelie au redescoperit misiunea transculturală, prin Asociaţia 
Kairos, cu sediul la Suceava. Aceasta „s-a născut pe genunchi”, printr-un grup de credincioşi care se întâlneau 
la rugăciune pentru misionari încă din anul 2006. Anul următor, 2007, s-a fondat Asociaţia Kairos, denumirea 
preluată după definiţia termenului grecesc „kairos”, tradus ca „vreme potrivită, un timp de mari oportunităţi, 
calitate”. Deschisă sub egida Uniunii Bisericilor Creştine după Evanghelie din România, a avut ca membrii 
fondatori pe Valentin şi Mlădiţa Hrihorciuc, Bogdan Purice, Daniel Cristinescu, Mariana Harasemiuc şi Ovidiu 
Farcaş. În cadrul Asociaţiei, funcţionează Agenţia de Misiune Externă Kairos, condusă de un Bord compus din 
Valentin şi Mlădiţa Hrihorciuc, Peter Giger, Dan Mitrea şi Teodor Popa. 

Agenţia s-a dezvoltat pe parcursul acestui deceniu, astfel că astăzi, în cadrul ei, funcţionează treisprezece 
birouri zonale (Braşov, Focşani, Bucureşti, Dolj, Dorohoi, Galaţi, Iaşi, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Prahova, Târnave, 
Vaslui) şi două în diaspora (Pordenone-Italia şi Londra-Anglia). Actualmente, în cadrul Agenţiei, sunt aproximativ 
douăzeci de familii de misionari, fiind într-o continuă dezvoltare. 

Agenţia de Misiune Externă 
Kairos România:

10 ani de existenţă  (2007-2017)

***

 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Kairos
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Evenimentul aniversar a avut loc în 
Biserica Creştină după Evanghelie 
Providenţa Suceava, în zilele de 10-11 
noiembrie 2017, unde au fost prezenţi 

cca. 200 de credincioşi din ţară şi străinătate. 
Majoritatea celor prezenţi au fost tineri. 

Moderarea evenimentului a asigurat-o fratele 
Valentin Hrihorciuc, directorul Asociaţiei 
Kairos şi presbiter în Biserica Providenţa. 
Acesta a specificat că scopul conferinţei a fost 
acela de a ne închina şi mulţumi Domnului 
pentru tot ce s-a făcut în aceşti zece ani, 
dar şi de a ne lărgi viziunea şi a fi motivaţi la 
slujire. 

Din partea Uniunii Bisericilor Creştine 
după Evanghelie din România a fost adus un 
salut prin fratele Virgil Achihai, în calitate de 
preşedinte, iar fratele Dan Mitrea, secretar 
general şi membru în Bordul Agenţiei, a avut 
un scurt mesaj despre Creştinii după Evanghelie 
şi misiunea. Comunitatea Zonală Suceava a 
fost reprezentată prin prezenţa mai multor 
fraţi, iar  fratele Cornel Haureş, preşedintele 
Zonei, a adus un salut celor prezenţi. 

Mesajele principale au fost aduse de misionari 
cu vastă experienţă. Prezenţa dumnealor 
la aniversarea Kairos a dat greutate 
evenimentului. În prima seară, fratele David 
Brown, membru în Bordul organizaţiei 
misionare Echoes of Service (Marea Britanie), 
a vorbit despre Obstacole actuale în calea 
misiunii transculturale. În cadrul acestui mesaj 
s-a pus accent pe porunca lui Dumnezeu 
de a misiona şi s-au identificat mai multe 
obstacole şi probleme întâmpinate de cei 
care vor să fie misionari, precum: probleme 
în societate (nesiguranţa economică, corupţia, 
destrămarea familiilor), probleme cu oamenii 
(iubirea de bani, iubirea de lucruri, iubirea 
de plăceri), sau altele (lipsa viziunii, lipsa 
iubirii, lipsa milei, lipsa disponibilităţii, lipsa 
oportunităţii). 

În cea de-a doua zi, au fost aduse două 
mesaje. Primul a fost susţinut de fratele Simon 
Marshall, directorul şcolii Tilsley College 
(Scoţia), care a vorbit despre Pasiunea lui 
Dumnezeu pentru misiune. Acesta a arătat cum 
scopul principal al Bisericii nu este misiunea, 
ci închinarea, nu este omul, ci Dumnezeu. 
Misiunea este metoda prin care închinarea la 
adresa lui Dumnezeu devine realitate. 

Cel de-al treilea mesaj, a fost adus de fratele 
Paul Colson, coordonatorul programului 
Light for the Nations (Canada), care a 
vorbit despre Inima misiunii şi măsura inimii 
noastre. Acesta ne-a provocat la a Îl lăuda 
pe Dumnezeu, a chema Numele Lui şi a 
face cunoscut printre popoare isprăvile Lui 
(Psalmul 105:1). 

„Marea trimitere 
este prea mare 

ca să o împlineşti 
de unul 

singur şi prea 
importantă ca 

să nu o realizezi 
împreună cu 

alţii.” – Mission 
Nexus

Când facem ceea ce Îl preocupă 
pe Dumnezeu, facem orice ne 
stă în putinţă. 

De asemenea, în cadrul unor 
seminarii speciale, ţinute în paralel, au avut 
loc prezentări privind tematicile Vreau să 
plec în misiune. Ce trebuie să ştiu?, susţinută 
de fratele Teodor Popa, din partea SIM, şi 
Biserica persecutată – Refugiaţii din Europa, 
susţinută de fratele Emanuel Beşleagă, din 
partea Open Doors. Alte două intervenţii 
au fost aduse de fraţii Ruben Dubei, 
directorul Wycliffe România şi Walter 
Wetzel, misionar german în Papua Noua 
Guinee.

Un punct însemnat în program a fost 
prezenţa şi interviul cu misionarii prezenţi: 
Liviu şi Amalia Acatrinei (misionari în Peru), 
Zsolt şi Estera Nagy (misionari în Peru), 
Sa’id şi Saeeda El-Amin (pseudonim, Africa 
de Nord), Silvia şi Uday Bagdas (misionari 
în India), Teodor Popa (coordonator 
programe radio din cadrul organizaţiei 
SIM), Alex Svijic (misionar în Myanmar) şi 
Anamaria Ioan (misionară în Niger). Aceştia 
au relatat provocările vieţii de misionar, 
dar şi nevoile lor de susţinere materială 
şi spirituală. La încheierea interviului, 
presbiterii prezenţi în sală s-au rugat 
pentru aceştia şi i-au încredinţat în mâna 
Domnului. Iar la un apel în sală, câţiva 
tineri s-au ridicat că vor să-L slujească pe 
Domnul în misiune.

Agenţia Kairos şi Biserica Creştină 
după Evanghelie din România 
îşi doresc să continue lucrarea 
de răspândire a Evangheliei, 

prin misionari şi slujitori, îndeplinind 
astfel porunca lui Dumnezeu (Matei 
28:19 – Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile…) şi bazându-se necontenit pe 
promisiunea Lui (Matei 28:20 – Şi iată că 
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului). Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru 
aceşti primi zece ani, şi nădăjduim în 
ajutorul şi călăuzirea Lui pe mai departe. 
Acum este timpul potrivit pentru România! 


Kairos
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În data de 26 noiembrie 2017, sub egida Uniunii şi 
în colaborare cu Bisericile creştine după Evanghelie 
„Logos”, „Agape” din Ploieşti şi Biserica Baptistă „Elim” 
a avut loc un program dedicat Reformei protestante 

din 1517.

Au răspuns invitaţiei de a susţine prelegeri următorii: 
Conf. Dr. Ieremia Rusu – Rector al Institutului Teologic 
Timotheus, Prof. Dr. Otniel Bunaciu – Decan al Facultăţii 
de Teologie Baptistă, Lect. Univ. Dr. Laurenţiu Tănase – 
Profesor la Institutul Teologic Ortodox, General Conf. Dr. 
George Mircea Botescu - Facultatea de Sociologie.

Excelenta organizare a programului a fost asigurată de 
fratele Liviu Toma, iar corul Logos, sub bagheta Conf. Dr. 
Caraman Cristian a intonat absolut superb imnuri creştine, 
inclusiv „Cetate tare-I Dumnezeu”, compus de Martin 
Luther. Cu această ocazie am înmânat fratelui Ieremia Rusu 
placheta omagială a Bisericii Creştine după Evanghelie 
dedicată împlinirii a 25 de ani de Învăţământ teologic în 
cadrul BCER-UBCE.

A fost cu adevărat o seară de neuitat. Mulţumim şi 
celorlalţi organizatori, printre care şi Centrul de Cercetare 
Cultură şi Credinţă Timotheus şi Institutul Timotheus.

 Virgil ACHIHAI
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Botez la Filadelfia, Bacău

Întâlnire de tineret, Alba

Duminică, 12 noiembrie 2017, în Biserica 
Creştină după Evanghelie din Bacău a fost 
o zi de mare bucurie. Două persoane au 
depus mărturia unui cuget curat înaintea lui 

Dumnezeu şi înaintea multor martori, fiind botezate.
În cadrul programului, tinerii Bisericii Creştine după 
Evanghelie ,,Filadelfia” Bacău au lăudat pe Domnul prin 
cântări şi poezii. La mesaj au slujit fraţii prezbiteri: Bogdan 
Chiţescu şi Valentin Ursache din Iaşi, fiind susţinuţi de 
fraţi din biserica locală.
Rugăm pe Domnul să lucreze în continuare în această 
biserică.

 Pavel MANEA

În data de 28 Octombrie, cu ajutorul Domnului, am 
avut o întâlnire de tineret în Biserica Creştină după 
Evanghelie din Gârbova judeţul Alba. Au fost prezenţi 
aproximativ 100 de tineri din judeţele Sibiu şi Alba.

Un grup de tineri a avut o prezentare despre lucrarea pe 
care o fac împreună cu alţi tineri din Codlea în Republica 
Moldova. Grupurile de tineri au slujit pe Domnul prin 
cântări şi poezii, iar fratele Eliezer Măceşaru a avut 
un mesaj pentru tinerii prezenţi. Tema a fost ISPITA 
SEXUALĂ. Referinţele biblice au fost din cartea Genesa 
39:6-20 şi Proverbe7:6-27.
Domnul să binecuvânteze lucrarea lui. Amin!

 Pavel DUMITRACHE

Botez la 
Biserica Harul, 
Sighişoara

Cu ajutorul şi sprijinul lui Dumnezeu, au depus 
mărturie în apa botezului trei suflete. Ne 
rugăm ca aceştia să fie o bună mărturie pentru 
Cel Prea Sfânt şi de folos pentru extinderea 

împărăţiei Lui.

 Marian OLOGEANU
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Botez la Timişoara

Botez la Săliştea, jud. Alba

Botez la Codlea, Braşov

La data de 22 octombrie a.c., Biserica Creştină după 
Evanghelie „Harul”, din Timişoara, a avut bucuria şi 
privilegiul de a organiza un nou eveniment deosebit, 
prin oficierea unui botez nou-testamentar.

Familia bisericii locale s-a îmbogăţit, oficial, cu încă un 
membru care şi-a depus mărturia publică de a-L urma pe 
Domnul Isus Hristos până la sfârşitul vieţii. Ne-am bucurat 
împreună cu rude şi prieteni, de închinare şi mesaje care 
să-L înalţe pe Dumnezeul nostru, Singurul vrednic de toată 
cinstea şi lauda.

Ca o încununare frumoasă a unui timp binecuvântat, am 
sărbătorit, apoi, evenimentul, prin servirea unei mese de 
dragoste.

 Marcel RĂDUCANU

Duminică, 19 noiembrie 2017, am avut o 
sărbătoare deosebită în Biserica BETEL din 
Codlea, unde cinci suflete şi-au mărturisit 
credinţa în apa botezului. Doi dintre tineri 

provin din familii de credincioşi, iar ceilalţi trei s-au întors 
la Domnul în urma lucrărilor de evanghelizare. Cuvântul 
Evangheliei a fost vestit prin fratele Ioan Drăguşin. 

Programul a fost coordonat de către fratele Valentin 
Botea, iar fraţii Radu Beldianu şi Stelică Robu au oficiat 
actul botezului. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze 
aceste suflete cu statornicie pe cale, să crească în credinţă 
şi să fie o mărturie pentru cei din jurul lor.

 Petru BELDIANU
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Sărbătoare 
de mulţumire 
şi aniversare 
la Biserica 
Creştină după 
Evanghelie 
Tărcaia

Ziua de 1 octombrie 2017 a fost o zi 
minunată, când frăţietatea din Tărcaia, s-a 
bucurat împreună cu mulţi fraţi. 

Tema principală era „Aducere aminte”. Prima 
temă a fost aducerea aminte de începuturile bisericii 
locale şi de fraţi care au propovăduit evanghelia cu ani 
în urmă slujind Domnului în biserică. Cealaltă temă era 
lauda pentru binecuvântările fizice şi duhovniceşti în 
anul trecut.

Ne-am bucurat împreună fiind părtaşi în mulţumire 
cu mulţi fraţi şi surori din Ardeal: ca şi fraţi din Praid, 
Sighişoara, Găneşti, Târnăveni, Cluj Napoca, Satu 
Mare, Nuşfalău, Crasna, Oradea, Biharia şi din Ungaria: 
Biatorbágy şi Nagyér. 

Pe scurt a fost prezentată istoria bisericii şi harul 
lui Dumnezeu care i-a păzit în vremuri grele, după 
care au fost proiectate fotografii despre actele de la 
începuturile bisericii şi nu în ultimul rând despre fraţi 
din biserica locală şi din frăţietate ardeleană prin care 
Domnul nostru a zidit şi a întărit biserica pe vremuri.

 Benedek ATTILA
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Sâmbătă,18 noiembrie 2017, la Biserica „Filadelfia” din Bacău,a avut loc o Conferinţă Zonală cu tema: 
,,Diversitatea, oportunitate în realizarea unităţii bisericii”.Tema a fost prezentată de către fraţii Răzvan 
Neagu şi Neluş Duţă de la şcoala Apollo - Ploieşti, în prezenţa a 37 de fraţi, reprezentând 11 biserici active din 
judeţ. 

Din partea Comitetului Executiv al UBCE a participat fratele Dan Mitrea, însoţit de către fratele Bogdan Chiţescu din 
Iaşi. Întâlnirea a fost binevenită şi fraţii prezenţi s-au implicat activ în discuţiile care au urmat, atât cele cu referire la 
,,tematica spirituală”, cât şi la cele referitoare la probleme administrative.

 Pavel MANEA

La iniţiativa şi sub directa coordonare a frateşlui Ştefan Florin, duminică 26 noiembrie 2017 s-a desfăşurat la 
Biserica din Bartolomeu „Întâlnirea de părtăşie a fraţilor şi surorilor în vârstă şi foarte în vârstă". 

La această întâlnire au participat Bisericile din Holbav, Craiter şi alte biserici din zona Braşov. Textul biblic de 
bază a întâlnirii a fost din Isaia 41:10 

 Vasile ANGHEL

Conferinţă Bacău

Părtăşie cu fraţii şi surorile în vârstă din 
Bisericile din Braşov
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Botez la Sălcuţa, jud. Dolj
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În oraşul Mărăşeşti, cartierul Modruzeni, Asociatia Casa Painii în colaborare cu Crucea Albastră din Elveţia au 
organizat o tabără şi o săptămână de evanghelizare pentru aproximativ 30 de copii de etnie rromă. S-au implicat 
în derularea acestui proiect Adunarea din Adjud prin fartele Titi Moisa şi cele două Adunări din oraşul Mărăşeşti.

Mulţumim fraţilor pentru Adunarea „Speranţa” din Mărăşeşti, reprezentată prin Gheorghiţă Codreanu şi Adunării 
„Betel” reprezentată prin fratele Gicu Ilie.

 Marian BURLACU

Slujba s-a încheiat, slujirea 
continuă. În semn de 
recunoştinţă pentru contribuţia 
deosebită a fratelui David 

Ciucur şi a fratelui Marcel Ghiţă, in 
numele Uniunii, am înmânat câte o 
plachetă omagială dedicată împlinirii 
a 25 de ani de Învăţământ teologic în 
cadrul BCER-UBCE.

 Virgil ACHIHAI

Tabăra din Modruzeni
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Cândva, demult, când Universul
Nu exista decât în plan,

În ceruri s-a făcut demersul
Să fie-nvins un vechi duşman!

Şi, fiind Iubire din vecie,
A vrut eternul ELOHIM
Ca FIUL Preaiubit să fie

Un Miel, ca noi să nu pierim...

Căci TATĂL cunoştea de-atunci
Că prin căderea lui Adam
Sfidarea singurei porunci

Blestem aduce peste neam...

A fost blestem, a fost şi moarte
Şi-a fost şi zid de despărţire
Ce astăzi încă mai desparte

De cerul sfânt, întreaga fire...

Şi-a trebuit atunci Cuvântul
Ce-a fost din veci chiar DUMNEZEU

Să-mpace cerul cu pământul
Plătind un preţ nespus de greu!

Căci un COPIL ni s-a născut
Şi-un FIU de rege ni s-a dat

Ce-n timpul Său ca om a vrut
Să scape lumea de păcat.

Aşa a înţeles Maria
C-a fost aleasă tocmai ea
Să împlinească prorocia

În PRUNCUL care Se năştea...

Iar noi pricepem că Iubirea
S-a arătat în chip suprem,

Când - prin credinţă- amintirea
Ne poartă înspre Betleem!

Dar PRUNCUL a crescut şi iată-L
Că planul veşnic Îl conduce,
Aşa cum Îi ceruse TATĂL

Pe-un drum ce se-ncheia la cruce!

Acolo Îl găsim pe El,
Iar cel ce încă teamă are

Pe FIUL transformat în Miel,
Să-L ia chezaş pentru iertare...

Căci El e singura ofertă
Şi-n El avem un drum deschis
Mergând cu El, o cale certă
Ne dă odihna-n Paradis...

 Valentin Giuroiu

UN COPIL   NI S-A NĂSCUT


