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Mesaj prezentat de fratele Virgil Achihai, Preşedintele Bisericii Creştine după Evanghelie din România, 
cu ocazia evenimentului intitulat „Tari în Domnul” organizat de Forumul Civic Creştin la Ateneul 
Român din Bucureşti, în data de 06.01.2018

   >>

Cineva m-a întrebat recent: „cum ţi-ar plăcea să 
fie Biserica? Plină cu oameni sau foarte activă sau 
foarte cunoscută în societate?” Eu am spus: „vie, 
mi-ar plăcea ca Biserica să fie vie”. Pentru că dacă 

este vie, din punct de vedere spiritual, atunci o va umple 
Duhul Domnului cu oameni, dar dacă este numai plină cu 
oameni, oamenii aceia în timp se vor lua cu ale lor, vor uita de 
Evanghelie, de Domnul Isus Hristos şi Biserica va rămâne o 
simplă adunare. În lucrurile spirituale, esenţial este să existe 
viaţa de la Dumnezeu, iar apoi manifestarea acestei vieţi. 

Cuvântul pe care l-am citit din Sfânta Scriptură, doresc 
pentru mine şi pentru dumneavoastră, să fie ca un îndemn 
pentru 2018, în anul Marii Uniri. Mihai Viteazul, în jurul anului 
1.600, a făcut o unire teritorială, iar acest proiect a continuat 
până în 1918, însă în urmă cu aproximativ 2.000 de ani, 
Domnul Isus Hristos a unit cerul cu pământul, ceea ce nu a 
făcut nimeni. Fiecare ţară îşi are eroii ei, care au realizat uniri 
statale, dar Domnul Isus Hristos este Unicul care a unit cerul 
cu pământul, ne-a unit pe mine şi pe tine, care eram depărtaţi 
şi despărţiţi de Dumnezeu. 

Prin Domnul Isus Hristos - a Lui să fie lauda! - îmi doresc 
din toată inima ca Numele Lui să fie înălţat mai presus de 
orice nume al nostru. Duhul Domnului ne înştiinţează şi prin 
aniversările din acest an faptul că trăim clipe unice. Pentru 
mulţi dintre noi, cred că anul 2018 va fi un an unic. Anul 
100 de la Marea Unire, apoi 70 de ani de la recunoaşterea 
Israelului! Ne rugăm ca Dumnezeu să-Şi desăvârşească planul 
şi cu ei, iar ochii noştri să fie cu luare aminte la lucrarea lui 
Dumnezeu cu poporul Israel!

Dar mai presus de toate este foarte important să mă 
însufleţească şi să ne însufleţească, să dea putere trăirii 
noastre, adevărul Evangheliei. Trăim într-o Europă care spune 
că este unită, dar vedem că este dezbinată în adâncul fiinţei 
ei, o Europă care a scos din Constituţia ei tradiţia creştină. 
Şi atunci când ne renegăm trecutul, nu mai avem prezent, nu 
mai avem identitate. Cine suntem? O aglomeraţie de neamuri, 
popoare, cu identităţi diferite, care au scos din Constituţia 
comună creştinismul ca esenţă comună. 

Nu mai avem trecut, nu mai avem prezent, dar mai 
ales nu avem o perspectivă şi în aceste condiţii 
nu mai avem speranţă pentru un viitor fericit 
împreună cu Dumnezeu. 

După cum spuneam, Duhul Sfânt ne înştiinţează că trăim clipe 
unice. O astfel de clipă este pentru mine astăzi, aici, pentru 
că în locul acesta, „strivit” de reprezentările tuturor acestor 
oameni deosebiţi care sunt înfăţişaţi prin această pictură 
uriaşă, mă uit acolo şi văd teologia, care este reprezentată 
ca regina ştiinţelor. Fiindcă avem astăzi încă posibilitatea să 
vorbim despre Domnul Isus Hristos într-un spaţiu public, 
Numele Lui să fie înălţat mai presus de orice, pentru că 
nu este dat oamenilor un alt nume sub soare în care să fie 
mântuiţi decât Numele Domnului Isus Hristos.

Europa, deşi aparent unită din punct de vedere politic, este 
dezbinată şi încet, încet, este părăsită de unii dintre cei 
mai bogaţi! Este posibil ca în viitor să rămână în Uniunea 
Europeană  doar cei mai săraci, dar istoria ne arată că sărăcia 
de multe ori uneşte mai mult decât bogăţia. Această nouă 
Europă, L-a „închis” pe Dumnezeu în clădirile Bisericilor. 
Pe urmă, pe aceste clădiri ale Bisericilor, le-a vândut, le-a 
închiriat, sau chiar le-a dărâmat, la fel cum şi mulţi din creştini, 
în special din vestul Europei, „L-au închis pe Dumnezeu în 
inimile lor” şi Îl poartă acolo ascuns de luni până sâmbătă. Şi 
duminică, se duc la Biserică, cred că „Îl eliberează” câteva ore, 
dar pe urmă „Îl închid” din nou.

Peste o astfel de Europă, Dumnezeu a trimis neamurile de 
altă religie. Poate pentru că noi nu ne-am dus la ei să le 
vestim Evanghelia, Dumnezeu i-a trimis pe ei peste noi, iar 
provocarea anului 2018 este şi pentru România cum primim 
noi, ca şi creştini, pe toţi aceşti oameni dezrădăcinaţi, aflaţi în 
căutarea unei patrii mai bune din punct de vedere material. 

Noi care suntem în căutarea unei patrii mai bune, o patrie 
cerească, cum îi vom primi pe aceşti oameni care sunt, 
sărmanii de ei, în căutarea unei patrii mai bune aici pe 
pământ? Noi am ajuns să ne plângem copiii care au rămas 
alături de bunicii lor la ţară în timp ce părinţii au plecat ca să 
fie angajaţi în Spania, Anglia, Italia, Franţa, etc. 

”Încolo, fraţii mei, şi surorile mele, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de 
cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este 
vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească! - 
Filipeni 4:8
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Dacă va fi o credinţă vie, îi vom primi ca pe trimişii 
lui Dumnezeu pentru vremea de astăzi, oameni 
care au nevoie de Evanghelie! 

Şi să nu uităm un lucru: dacă Europa şi-a renegat 
tradiţia creştină, noi în 2018, avem chemarea să punem în 
Constituţie faimosul articol 48, în care să fie scris că familia 
se întemeiază pe unirea dintre un bărbat şi o femeie. Nu 
există alt tipar, nu există altceva! Când va veni momentul să 
mergem şi să votăm acest lucru, nu trebuie să fim indiferenţi, 
ci trebuie să luăm pe cel din stânga şi pe cel din dreapta, pe 
prieten şi pe duşman şi să spunem că într-o Europă care îşi 
neagă trecutul creştin, avem o Românie care recunoaşte, 
chiar dacă indirect, că valorile creştine sunt valori 
fundamentale pentru viaţa de zi cu zi.

Aceea să mă însufleţească, adică să dea viaţă 
comportamentului meu. Să nu încerc inutil să „Îl închid pe 
Dumnezeu în Biserică”. Am un prieten care este preot al 
unei Biserici şi îmi place tare mult pentru că spune: „eu am 
pus pe uşa Bisericii numele şi telefonul meu şi nu-mi închid 
niciodată telefonul, pentru că, deşi Biserica este închisă, inima 
mea este deschisă, aşa cum este şi inima Domnului Isus 
pentru mine în fiecare zi”. 

Cuvântul de încheiere este cuvântul de început:

Încolo, fraţii mei, şi surorile mele, tot ce este adevărat, 
tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot 
ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este 
vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă"... 
aceea să mă şi să ne însufleţească! - Filipeni 4:8 

Dumnezeu este la distanţă de o rugăciune de mine şi de 
tine. Depinde de mine, să fac acea rugăciune şi să spun: 
„Doamne ai milă de mine, păcătosul!” şi pe urmă să spunem: 
„Doamne ai milă de România!” şi apoi să spunem „Doamne 
binecuvântează România la o sută de ani!”. Domnul Isus să vă 
binecuvânteze şi să ne binecuvânteze şi să ne însufleţească 
cu tot ceea ce este curat şi vrednic de primit. Amin! 

 Virgil ACHIHAI

Dar, în acest context, am şi o mare bucurie, care 
totuşi mă doare. Pe de-o parte mă doare când 
văd atâţia români, la nivelul de milioane, plecaţi în 
diaspora. Dar, pe de altă parte, am bucuria că au 

înviat acele Adunări care erau aproape să fie închise. Astăzi, 
acestea sunt pline cu românii care mergând în străinătate nu 
L-au căutat pe Dumnezeu, dar în situaţia de acolo au ajuns 
să-L găsească, pentru că Dumnezeu are un plan şi Se lasă 
găsit. 

Fiica mea, care are zece ani, m-a întrebat într-o zi: „Cât 
de departe este Dumnezeu?”. Eu i-am răspuns: „Este la o 
rugăciune distanţă”. Dumnezeu este la o rugăciune distanţă 
de fiecare om. Iona, din adâncul mării, s-a rugat: „din 
adâncul mării am strigat şi Tu m-ai auzit”. Înainte ca 
oamenii să inventeze submarinul, Iona se plimba în adâncul 
mării. Ce minuni face Dumnezeu! Iar cu noi, minunea pe care 
o face El, este că ne dă har, ne dă putere, ne dă înţelepciune, 
ne dă sănătate şi ne dă mântuirea Sa. De aceea, să nu 
uităm să vestim Evanghelia şi cu ajutorul lui Dumnezeu să 
facem Evanghelia vrednică de primit şi iubită de către toţi. 
Andrei Pleşu, dacă nu mă înşel în 2015, spunea: „îmi doresc 
să merg la Biserică de Crăciun şi să plec cu două gânduri: 
«cel care predică să-mi spună ceva, nu nou teologic, ci ceva 
de actualitate pentru mine; mesajul pe care îl voi auzi să 
mă însufleţească săptămâna aceea, să pot face ceva pentru 
Biserica mea»”.

Noi nu facem ceva pentru Biserică, ci noi facem toate 
lucrurile pentru Domnul Isus şi cu ajutorul Lui. A Lui să fie 
slava! Europa îşi doreşte viitorul negându-şi trecutul. Într-o 
astfel de Europă, noi suntem chemaţi să primim ca adevăraţi 
credincioşi valurile de refugiaţi ce vor veni peste noi. Aşa 
cum copiii noştri au rămas acasă lipsiţi de părinţii lor, care 
sunt peste mări şi ţări, aşa şi copiii lor, care au rămas în ţara 
lor au fost lipsiţi de părinţii care au murit în Mediterană sau 
în Marea Neagră. Cum îi vom primi noi pe aceşti refugiaţi? 
Primirea lor va depinde de cât de însufleţită este credinţa din 
noi. Dacă va fi una moartă, îi vom duce o lună, două, undeva 
într-un azil şi apoi îi voi trimite înapoi acasă. 



   >>

Ne confruntăm adeseori în viaţa de toate zilele 
cu evenimente care, într-un fel sau altul, pot 
destabiliza echilibrul spiritual în care trăim şi 

care cer din partea noastră un răspuns adecvat, în urma 
căruia viaţa creştină din noi să evolueze spre statura de 
oameni maturi.
Aceste evenimente solicită armătura duhovnicească 
cu care suntem dotaţi pentru a ne împotrivi şi, când 
apărarea noastră este eficientă, ne bucurăm de biruinţă, 
iar când ne lăsăm copleşiţi de forţa atacului, putem 
înregistra pagube care atrag alunecări, căderi şi în 
ultimă instanţă, pot fi cauzatoare de moarte.

Cuvântul lui Dumnezeu defineşte aceste evenimente 
prin doi termeni - ÎNCERCARE şi, respectiv, ISPITĂ. 
Apăsarea lor o resimţim, ne este întotdeauna greu 

să le facem faţă prin forţele proprii, şi nu întotdeauna 
le înţelegem semnificaţia, scopul, mecanismul de 
producere, modul de a ne împotrivi şi consecinţele 
răspunsului nostru.
Ne-am întrebat adeseori în viaţa de creştini ce diferenţă 
este între încercare şi ispită şi nu întotdeauna răspunsul 
pe care l-am aflat a fost satisfăcător.

(Cum facem deosebirea?)

 Valentin GIUROIU
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Apostolul Iacov abordează în capitolul 1 al epistolei sale 
aspecte ale acestor stări de lucruri şi am putea spune 
că acolo găsim răspuns la întrebările noastre (Iacov 1: 
2-4 şi 12-17).

În primul text al capitolului (v. 2-4), ni se vorbeşte despre 
încercări pentru care trebuie să ne bucurăm şi prin care 
înaintăm, prin răbdare, spre starea de desăvârşire. Putem înţelege 
de aici că încercarea este un eveniment pe care, depăşindu-l, 
avem un rezultat pozitiv.

În cel de-al doilea text (v. 12-17) ni se vorbeşte despre ispită, 
pe care, răbdând-o (v. 12), suntem beneficiarii „cununii vieţii”, 
dar trebuie să înţelegem şi faptul că, atunci când nu îi facem faţă, 
evoluţia este, prin poftă, spre păcat şi chiar moarte (v. 14-15).

Se poate concluziona de aici că încercarea este evenimentul în 
urma căruia evoluăm spre integritate spirituală, şi că, pe de altă 
parte, ispita ne duce uneori spre cunună, iar alteori spre moarte?

Răspunsul la aceste întrebări, la o primă cercetare, este şi DA 
şi NU! Iacov ne prezintă foarte sugestiv cele două feluri de a fi 
testaţi dar, totodată, nu trebuie să ne limităm, atunci când vrem 
să înţelegem noţiunile în profunzime, la cercetarea unui singur 
text din Scriptură.

Lucrurile devin puţin mai complicate atunci când studiem textul 
în limba originală - greacă, în care, în ambele pasaje, cuvântul 
pentru ÎNCERCARE şi respectiv pentru ISPITĂ este unul şi 
acelaşi: PEIRASMON! Dacă Iacov nu face nicio deosebire între 
cele două noţiuni, de ce traducătorii Bibliei folosesc termeni 
diferiţi în cele două pasaje?

Cum reuşim noi să deosebim PEIRASMON - ÎNCERCARE de 
PEIRASMON - ISPITĂ? Cum au făcut-o traducătorii în limbile 
moderne (vezi: engl. trial/temptation; franceză: epreuve/tentation; 
germ. Anfechtung/Versuch etc.)? De altfel, noua traducere în 
limba română foloseşte chiar şi în versetul 12 termenul de 
încercare!

Pentru a înţelege mai bine forma şi conţinutul celor două noţiuni, 
vom încerca să abordăm acest subiect în mai multe capitole:

1. Aspecte semantice plecând de la textul original
2. Ce factori declanşează ÎNCERCAREA/ISPITA?
3. Cum răspunde credinciosul la aceşti factori?
4. Unde găsim deosebirea dintre ÎNCERCARE şi 

ISPITĂ?
5. Ce consecinţe spirituale are această testare?

1. Aspecte semantice 
plecând de la textul original

S-a încercat definirea încercării şi respectiv a ispitei bazaţi 
pe locul de unde porneşte asaltul împotriva noastră (din 
afară sau dinăuntru), de la modalitatea în care răspundem 
la acest asalt sau de la forţa care se află în spatele atacului 

(Dumnezeu încearcă, Satan ispiteşte).

Lucrurile par însă că se complică atunci când constatăm că în 

limba greacă atât pentru încercare cât şi pentru ispită este folosit 
acelaşi cuvânt: peirasmon, cuvânt pe care îl găsim în dicţionarul 
grec al limbii moderne ca însemnând tentaţie, probare, ispitire, 
examinare, testare.

Peirasmon este cuvântul original pe care îl găsim  în toate locurile 
în care apare în traducerile noastre, inclusiv în limba română, 
termenul de încercare sau cel de ispită! Sunt cazuri 
de excepţie când cuvântul încercare traduce 
un alt termen grecesc care, însă, are o 
semnificaţie mai apropiată de examinare 
decât de cea de care ne ocupăm aici (vezi: 
dokimos din 2 Corinteni 13:15, redat de 
traducerea Cornilescu prin „cercaţi-vă”).

Astfel, întâlnim termenul peirasmon, tradus ca 
încercare în: 
• Iacov 1:2 - felurite încercări
• 1 Petru 1:6  - felurite încercări
• 1 Petru 4:12 - încercarea de foc
• 2 Cor. 13:15 - încercaţi-vă!
• Evrei 11:17 - a fost încercat
• Apocalipsa 3:10 - ceasul încercării 

etc.

Sau ca ispită în: 
• Matei 6:13 - nu ne duce în ispită
• Matei 4:1 - ca să fie ispitit
• Matei 26:41 - să nu cădeţi în ispită
• 1 Cor. 10:13 - nu v-a ajuns nicio ispită
• Iacov 1:12 - rabdă ispita
• 1 Cor. 7:5 - să nu vă ispitească Satan 

etc.

de unde se poate înţelege că în original nu 
există nicio deosebire între cei doi termeni, iar 
traducătorii simt totuşi nevoia să facă această 
diferenţiere!

Mai mult, această concluzie reiese şi 
studiind problema în textele Vechiului 
Testament. Astfel, limba ebraică 
foloseşte termenul NISSAH pe care 
traducătorii îl redau cu: 

„încercare” în: 
• Geneza 22:1 – Avraam încercat
• Exod 15:25 – încercaţi la Mara
• Jud. 2:22, 31 – poporul încercat
• Ps. 95:9 – M-au pus la încercare
• Is. 7:12 – nu-L pun la încercare

Sau cu „ispită” în:
• Exod 17:2 – Dumnezeu ispitit la 

Refidim
• Deut. 6:16 – să nu ispiteşti…
• Ps. 106:14 – au ispitit pe Dumnezeu
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Din toate aceste aprecieri de natură lingvistică, 
înţelegem că autorul Bibliei găseşte că nu se poate 
face o diferenţiere a bazei de pe care se pleacă 
atunci când se încearcă definirea celor două noţiuni.

Astfel, ne este mai uşor să interpretăm unele texte care altfel 
ne ridică probleme. În rugăciunea „Tatăl nostru”, ucenicii sunt 
învăţaţi să ceară lui Dumnezeu să nu îi ducă în ispită, iar noi ne 
întrebăm dacă Dumnezeu poate face acest lucru când ştim că El 
nu ispiteşte pe nimeni! Dacă prin peirasmon înţelegem încercare şi 
nu ispită, vom înţelege de ce ucenicii sunt învăţaţi să ceară acest 
lucru.

A
ceeaşi interpretare ne ajută să înţelegem 
situaţia de „peirasmon” prin care trece 
Domnul Isus atunci când ni se spune 
că a fost dus de Duhul în pustie ca să 
fie „ispitit”. Iacov (1:13) ne spune că 
Dumnezeu nu poate fi ispitit şi totuşi 
evangheliştii ne vorbesc despre ispitirea 
Lui. Dacă acceptăm că peirasmon este 
tradus şi prin încercare, înţelegem că 
testul prin care a trecut Domnul a avut 
scopul să demonstreze cine este El, că, 
de fapt, a fost o stare de „peirasmon-
încercare” doveditoare a autenticităţii 

Sale divine.

În acest context se naşte o altă întrebare: a 
fost El ispitit ca şi noi, asemănându-Se fraţilor 

Săi, în aşa fel încât să poată fi un Mare Preot 
milos şi vrednic de încredere (Evrei 2: 17, 18)? Da, 

a fost, cu atât mai mult cu cât acceptăm că şi aici 
termenul peirasmon vorbeşte de acelaşi gen de testare 

pentru a ne dovedi nouă, prin impecabilitatea Lui că El este 
Dumnezeu. Oricât am încerca să facem aurul să ruginească nu 

vom reuşi pentru că el este aur; oricât am încerca să distrugem 
un diamant nu vom reuşi pentru că este diamant. Putem încerca 
un colac de salvare; dacă este autentic, aruncându-l în valuri, se 
va lovi de stânci, va „resimţi” forţa acestor lovituri, dar nu se va 
scufunda. Venind într-o „fire asemănătoare cu a păcatului” (Rom. 
8:3), Fiul a trebuit să facă faţă atacurilor celui rău, dar nu S-a pus 
în vreun moment problema să fie doborât de acestea! Toate 
aceste atacuri asupra Lui, împreună cu toate clipele de nevoie 
prin care a trecut (foame, sete, oboseală, lipsa locului unde să-Şi 
plece capul, durerile etc.) şi prin care a rămas fără păcat, au 
putut face din El – Marele Preot milos!

2. Ce factori influenţează 
ÎNCERCAREA/ISPITA?

Omul - poate cea mai fragilă dintre făpturi - are nevoi 
mai mari decât alte făpturi pentru a supravieţui 
într-un mediu ostil şi adeseori ameninţându-i 
viaţa! El are nevoie de îmbrăcăminte, de hrană 

prelucrată, de protecţie din partea semenilor etc. toate pentru 
că multitudinea factorilor din preajma lui tind să-i zdruncine 
echilibrul labil în care trăieşte.

Toţi aceşti factori externi, destabilizatori, reprezintă cauze 
declanşatoare ale stărilor de încercare sau de ispitire! Încercările 
prin care a trecut Iov ne sugerează cât de complecşi sunt factorii 
ostili şi ce dezechilibre fizice sau psiho-spirituale pot determina 
în fiinţa expusă.

Termenii generici prin care găsim aceşti factori externi în 
Cuvântul lui Dumnezeu sunt:

• Lumea şi lucrurile din lume (1 Ioan 2:15);
• Lucrurile de pe pământ (Coloseni 3:2);
• Săgeţile arzătoare ale celui rău (Efeseni 6:16);
• „Încercarea de foc” din mijlocul vostru (1 Petru 4:12).

Ştiind că nimic nu ne poate ataca fără ca Dumnezeu să permită 
aceasta, înţelegem că sunt situaţii când El încearcă credinţa 
noastră, nu pentru că El nu cunoaşte starea ei, ci pentru a ne face 
pe noi să realizăm care este nivelul maturităţii noastre spirituale, 
datorită căreia ne putem împotrivi încercărilor. Deşi încă nu am 
definit ispita, putem afirma că, deşi Dumnezeu ne încearcă (vezi 
Avraam, poporul evreu etc.), El nu este niciodată autorul ispitirii, 
căci, aşa cum ne spune Iacov, El nu ispiteşte pe nimeni.

Pentru a înţelege mai bine în ce constau aceşti factori 
declanşatori, încercăm să îi grupăm pe categorii:

• Factori fizici: germeni cauzatori de boli infecţioase, 
accidente, traumatisme, cataclisme etc.

• Factori sufleteşti: conflicte, pierderi de persoane 
apropiate, pierderea locului de muncă, persecuţii etc.

• Factori spirituali: pofta ochilor, pofta firii, lăudăroşia 
vieţii, diversele căderi pe drumul credinţei etc.

Pentru Iov, aceşti factori au conlucrat pentru a-l destabiliza 
pornind împotriva lui din toate domeniile: boala, pierderea 
bunurilor materiale şi a familiei, abandonul din partea celor 
ce până atunci îl înconjurau cu afecţiune, lipsa de înţelegere a 
celor trei prieteni, sentimentul nedreptăţii, provocările soţiei 
etc. - toate au stat la baza marilor încercări şi ispitiri pe care a 
trebuit el să le îndure în aşa fel încât a devenit o pildă pentru 
posteritate.

Pentru Iosif, cauzele declanşatoare ale necazului său au fost ura 
şi trădarea fraţilor săi, modul nedrept în care a fost tratat în 
Egipt şi ingratitudinea celor cărora le făcuse bine.

Dacă apostolul Pavel este obligat să spună că „în Împărăţia lui 
Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri” (Fapte 14:22), 
lucrul acesta îi susţine după ce a fost lapidat în Listra, persecutat 
în Damasc, purtând în propriul trup un „sol al Satanei” (2 Cor. 
12:7) şi apoi încet-încet să fie afectat de starea spirituală a 
bisericilor pentru care îşi expusese existenţa terestră. 
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Ce putem înţelege din întreg cortegiul de necazuri pe 
care le găsim înşirate în 2 Cor. 11:22-33, altceva decât 
o multitudine de factori declanşatori ai încercărilor 
prin care trecea în cursul vieţii sale de credinţă?

Încercările şi factorii care le declanşează sunt parte componentă 
a vieţii noastre de creştin. Domnul Însuşi ne învaţă că în lume 
vom avea necazuri. J. MacArthur consideră că afirmaţia unui 
teleevanghelist, pe care tocmai o ascultase când a deschis 
televizorul, că orice aduce tristeţe în viaţa noastră vine de la 
Diavolul, nu are temei biblic1 atâta timp cât Domnul ne spune 
că este „ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi” (Matei 5:4), 
iar psalmistul ne asigură că „cel ce umblă plângând când aruncă 
sămânţa se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii” (Ps. 126:6).

Realitatea de neclintit este că, atâta vreme cât suntem pe acest 
pământ, încercările nu vor înceta.

3. Cum răspunde credinciosul 
la aceşti factori?

Felul în care ne împotrivim săgeţilor arzătoare ale celui 
rău depinde de:

• nivelul maturităţii noastre spirituale
• gradul stării de veghe în care ne aflăm
• predarea noastră în mâna Celui care este la 

cârma tuturor evenimentelor.

Putem să răspundem printr-o credinţă neclintită în care să 
acceptăm susţinerea Domnului, putem să ne lăsăm pradă 
deznădejdii şi pasivităţii spirituale sau - ceea ce este mai trist 
- să ne însuşim o atitudine de revoltă, de împotrivire şi de 
neacceptare a lecţiilor pe care trebuie să le învăţăm atunci când 
trecem pe aici!

În toate aceste situaţii, ca unii care „ştim că toate lucrurile lucrează 
spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu” (Rom. 8:28), atitudinea 
credinţei trebuie să fie căutarea unui răspuns la întrebarea 
privind binele care decurge dintr-o astfel de situaţie!

Atunci când Abel a adus prin credinţă o jertfă mai bună decât 
fratele său Cain, acesta a fost pus în situaţia în care trebuia să 
se opună pornirilor negative din inima sa cum ar fi fost: invidia, 
răutatea, ura, răzbunarea şi toate acestea însemnau o încercare şi 
chiar o ispitire pentru el. Cain nu a ştiut cum să facă faţă acestor 
provocări şi comportarea lui a însemnat o înfrângere care l-a 
dus la o despărţire definitivă de Dumnezeu. Intervenţia precoce 
a Creatorului în desfăşurarea evenimentelor a însemnat har, însă 
Cain nu a ţinut seama de recomandările primite şi astfel el a 
ajuns nu numai primul practicant al unei false religii, dar şi primul 
criminal din istorie…

„Dacă faci bine, vei fi bine primit” (Geneza 4:7) a fost un prim 
avertisment pe care l-a primit în legătură cu atitudinea lui faţă 
de fratele său. Asta ar fi însemnat că el trebuia să recunoască 
superioritatea jertfei aduse de Abel şi păcatul pe care îl săvârşise 
când s-a apropiat de Dumnezeu bazat pe roadele firii pământeşti. 

1 „Lucruri care îl întristează pe un slujitor al lui Dumnezeu ” - predică din 
1979.

Dacă se oprea aici, adică dacă proceda bine, conflictul 
s-ar fi aplanat, încercarea nu ar fi săpat adânc 
în resentimentele lui şi el ar fi fost bine primit. 
Cain, însă, nu a procedat bine şi a lăsat ura să îi 

aducă păcatul la uşă! Chiar şi în această situaţie, el mai putea 
„stăpâni” evoluţia răului, dar nu a făcut-o. Ura a generat dorinţă 
de răzbunare, urmată de crimă, minciună, făţărnicie şi tot 
cortegiul de păcate care l-au dus departe de faţa Domnului, în 
ţara Nod!

În dialogul pe care îl are în continuare cu Domnul, Cain ar fi 
putut să se pocăiască de păcatul lui, dar nu apare nici cea mai 
mică dovadă de regret ci, din contră, emite pretenţii cu privire la 
viitorul său.

Vedem din această exemplificare că, în faţa provocărilor de un 
fel sau de altul, putem răspunde bine chiar de la început sau ne 
putem „trezi” pe parcurs şi să ne pocăim la timp înainte de a 
înregistra înfrângerea în încercare. Dacă „facem rău”, păcatul 
pândeşte la uşă şi poate atrage asupra noastră cele mai grave 
consecinţe!

De fapt, care este mecanismul prin care ne împotrivim atacului 
factorilor agresivi şi cum putem să avem certitudinea că „facem 
bine”?

Studiind Cuvântul lui Dumnezeu, înţelegem că noi, credincioşii, 
avem la dispoziţia noastră două mecanisme complexe prin care 
putem preveni destabilizarea noastră în faţa forţelor care ne 
încearcă sau ne ispitesc.

Astfel, există:

A. Mecanisme generale de luptă contra factorilor agresivi

B. Mecanisme specifice de împotrivire

A. Mecanismele generale sunt utile în toate formele de 
agresiune la care suntem supuşi şi orice credincios le are 
la îndemână. Apostolul Pavel le numeşte „toată armătura 
lui Dumnezeu” (Efes. 6:11), prin care ţinem piept împotriva 
uneltirilor diavolului şi tot el le spune „armele de lovire şi apărare 
pe care le dă neprihănirea” (2 Cor. 6:7). Termenul grecesc pentru 
„armătură” (panoplian, în care prefixul „pan” vorbeşte despre o 
valoare întregită) ne arată complexitatea acestor mijloace şi care 
este clar că sunt superioare termenului simplu de „arme” (grec: 
hoplian).

Care sunt componentele acestei panoplii, conform textului din 
Efeseni cap. 6?

• Mijlocul încins cu adevărul. Adevărul stă la baza întregii 
armături pentru că este exprimat prin Cuvântul viu al lui 
Dumnezeu (Domnul Isus), dar şi prin Cuvântul scris!

• Îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii. Neprihănirea reprezintă 
starea în care ne aflăm prin decret divin şi în virtutea căreia 
putem avea ca rod sfinţirea.

• Încălţaţi cu Evanghelia păcii, darul adus de Domnul Isus 
atunci când eram vrăjmaşi şi prin care Îl vestim pe El celor ce 
nu-L cunosc.

• Scutul credinţei, pe deasupra este valoarea prin care am fost 
mântuiţi şi prin care trăim!
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• Coiful mântuirii este nădejdea noastră privitoare la viaţa 
veşnică (v. 17).

• Sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, reprezintă 
standardul şi felul în care umblăm prin lumea aceasta (v. 17).

• Rugăciunea (v. 18).
• Părtăşia în dragoste a credincioşilor (v. 19-24). 

Înzestraţi cu această armătură, ne putem împotrivi în ziua cea 
rea, putem rămâne în picioare şi putem câştiga biruinţa (Efes. 
6:13).

B. Mijloace specifice de împotrivire sunt reprezentate de 
roadele pe care le generează Duhul Sfânt cu care este pecetluit 
fiecare credincios, se găsesc în omul dinăuntru, duhovnicesc 
şi sunt puse în lucrare potrivit cu nevoia şi situaţia prin care 
trecem. Aceste roade sunt mijloacele prin care noi reuşim ca, în 
faţa săgeţilor arzătoare, să îndeplinim cerinţa adresată lui Cain: 
„dacă faci bine”! Vom face bine şi vom fi bine primiţi atunci 
când răspunsul nostru la factorii provocatori din jur are la bază 
mobilizarea celor nouă roade ale Duhului, căci lupta este mai 
întâi de natură duhovnicească şi poate fi câştigată prin mijloace 
duhovniceşti!

Barajul ridicat de virtuţile duhovniceşti ale omului dinăuntru 
duce la blocarea acţiunilor dăunătoare ale săgeţilor arzătoare şi 
va aduce biruinţa în încercări şi ispite. Astfel:

• când suntem provocaţi de ură, putem bloca efectele ei prin 
dragoste (vezi comportarea lui David faţă de Saul şi familia lui);

• când vicisitudinile vieţii ne întristează, rămâne bucuria 
Duhului să facă faţă (vezi Neemia);

• când conflictele şi privaţiunile ne iau cu asalt avem la 
dispoziţie pacea (vezi apostolul Pavel);

• când vin necazuri în serie peste noi, avem la îndemână 
îndelunga răbdare (vezi Iov);

• când valurile şi vânturile încearcă să ne doboare, 
rămânem tari bazaţi pe credincioşie („pistis” - cuvânt care 
traduce şi „credinţa”) - vezi Habacuc;

• când „lucrurile lumii” ne tentează poftele din noi, putem 
rămâne fideli bazaţi pe înfrânare (vezi Iosif).

În acest fel, blocajul atacului împotriva noastră poate fi asigurat 
şi toate roadele produse de Duhul (incluzând şi bunătatea, 
facerea de bine, blândeţea) contribuie la câştigarea biruinţei în 
faţa încercărilor şi ispitelor şi la evoluţia noastră spre statura de 
oameni maturi, spre cunună şi bucuria veşnică.

4. Unde găsim deosebirea 
între ÎNCERCARE şi ISPITĂ?

Dacă Biblia ne vorbeşte despre „periasmon” în 
toate situaţiile prezentate în traducerile moderne 
ca încercare sau ispită, cum au ales traducătorii 
să facă diferenţa între cele două modalităţi de 

„testare”?

Ca de obicei, atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu, nu 
uităm că interpretarea este necesar să ţină cont de context. Deşi 

ne preocupăm, în special, de „peirasmon” aşa cum îl găsim în 
limba greacă a Noului Testament, reamintim că datele problemei 
se aplică şi pentru Vechiul Testament, acolo unde cuvântul ebraic 
„nissah” este tradus în unele cazuri cu „încercare”, iar în altele 
cu „ispită”.

Am arătat că în situaţiile în care suntem „testaţi”, omul 
duhovnicesc ridică un baraj duhovnicesc, care, atunci când este 
corect folosit va opri evoluţia lucrurilor („dacă faci bine”) înainte 
de a se ajunge la păcat.

Definim „încercare” sau „ispită” potrivit cu modul în care 
ne opunem prin roadele Duhului Sfânt împotriva săgeţilor 
arzătoare.

Am văzut că suntem deţinătorii unor arme de apărare, dintre 
care cele descrise ca având un caracter general (Efes. 6:11-24) 
sunt utile în orice astfel de testare, în timp ce, atunci când vrem 
să deosebim „peirasmon - încercare” de „peirasmon - ispită”, 
vom constata următoarele:

• Din cele nouă roade ale Duhului Sfânt arătate în Galateni 
5:22, în cazul descris ca „încercare”, omul duhovnicesc 
reacţionează în vederea blocajului prin opt dintre ele 
şi anume: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia (sau credinţa - 
„pistis”) şi blândeţea. Luaţi în evidenţă „încercările” prin 
care au trecut marii credincioşi ai Bibliei (Enoh, Avraam, 
Iosif, Iov, Ieremia, Daniel, Petru, Pavel, Epafrodit) şi veţi vedea 
că au făcut faţă prin virtuţile duhovniceşti arătate mai sus.

• Când era vorba, însă, de ceea ce traducătorii redau ca 
fiind „ispită”, pe primul plan al răspunsului de baraj în faţa 
„săgeţilor arzătoare”, găsim înfrânarea poftelor cel de al 
nouălea rod al Duhului Sfânt! Cel mai bun exemplu de 
înfrânare îl găsim  la Iosif care a ştiut să mobilizeze această 
virtute, a ales de la început „să facă bine” şi atacul a fost 
blocat din faşă. La fel se poate spune despre Daniel care 
nu s-a atins de bunătăţile de la masa împăratului şi nu a 
acceptat ca „lăudăroşia vieţii” să-l atragă spre poziţii înalte 
în societate.

Nu acelaşi lucru se poate spune despre alţi mari 
credincioşi ai Bibliei (David, Samson, Ezechia) care 
nu au „făcut bine” şi absenţa înfrânării i-a dus la 
experimentarea unor pagube.

Putem înţelege că „ispita” nu are  totdeauna o conotaţie sexuală, 
ci ea ocupă întregul evantai al lucrurilor din lume şi anume: 
„pofta ochilor, pofta firii pământeşti şi lăudăroşia vieţii” (1 Ioan 
2:16). Iubirea de bani, poziţia socială înaltă, aprecierea celor din 
jur (vezi Anania şi Safira) şi orice aspect al vieţii de închinare la 
idoli pot fi săgeţi arzătoare pe care Diavolul le foloseşte pentru a 
ne duce în ispită.

Aşa cum reiese din epistola apostolului Iacov, în declanşarea 
ispitirii intervine un factor special care ţine de firea pământească, 
în care locuieşte omul duhovnicesc, de care nu vom scăpa cât 
vom locui pe acest pământ. Este vorba de „poftă”, moştenire 
de la Adam, pe care nu o putem contracara decât prin roada 
duhovnicească a înfrânării.
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„Fiecare este atras de pofta lui şi momit” (Iac. 1:14) şi această 
poftă care îşi are sediul într-o inimă „nespus de înşelătoare şi de 
deznădăjduit de rea” (Ier. 17:9) este ea însăşi „înşelătoare” (Efes. 
4:22) „se războieşte cu sufletul” (1 Petru 2:11) şi se opune voii 
lui Dumnezeu (1 Petru 4:2).

Nu vom putea spune vreodată că suntem ispitiţi de Dumnezeu, 
pentru că:

• El nu ispiteşte pe nimeni (Iacov 1:13);
• El a făcut toate lucrurile bune (vezi Creaţia);
• Orice dar bun este de sus (Iacov 1:17);
• Pofta îşi are sediul în omul cel vechi de care suntem 

chemaţi să ne dezbrăcăm (Efeseni 4:22);
• Poate fi trezită când purtăm de grijă firii pământeşti 

(Romani 13:14) şi nu facem „orice gând rob ascultării de 
Hristos” (2 Corinteni 10:5).

Din această înşiruire de motive înţelegem că Dumnezeu nu 
poate fi sursa răului şi deci a ispitirii dar şi faptul că omul 
duhovnicesc are suficiente mijloace pentru a se împotrivi acestui 
duşman pe care „îl cară în spate” în „trupul păcatului”.

Nici rabinii nu au dreptate atunci când afirmă, în învăţătura lor, 
că Dumnezeu ne-a creat ca având în noi o înclinare spre rău 
(principiul YETZER HARA), căreia omul nu i se poate împotrivi 
şi necesităţile normale pot fi duse dincolo de o limită (vezi: 
foame – lăcomie; nevoie de procreare – imoralitate; uz – abuz; 
ambiţie – orgoliu etc.).

Omul e creat după chipul şi asemănarea Sa; toate „erau foarte 
bune” (Gen. 1:34), apariţia răului se datoreşte neascultării, iar 
înzestrarea credinciosului cu Duhul Sfânt îi dă posibilitatea să 
câştige biruinţa.

5. Ce consecinţe spirituale 
are această testare?

Orice examinare pe care o promovăm ne aduce 
o stare de satisfacţie care este cu atât mai mare 
cu cât încercarea a fost mai grea. Acelaşi lucru 
este valabil şi în domeniul spiritual în care dacă 

biruim, realizăm cum putem fi „schimbaţi în acelaşi chip al Lui, 
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Cor. 3:18).

Rezultatele biruinţei în „peirasmon” sunt menţionate în 
Cuvântul lui Dumnezeu şi apar sub diferite aspecte:

• răbdare, biruinţă în încercare, nădejde (Rom. 5:3-4);
• răbdare, desăvârşire, dotare maximă (Iacov 1:3-4);
• cununa vieţii (Iacov 1:13);
• lauda, slava şi cinstea (1 Petru 1:7)

dovadă că:

• suntem pe urmele Lui (1 Petru 2:21);
• Duhul slavei se odihneşte peste noi (1 Petru 4:14);
• suntem asiguraţi de providenţa Lui (1 Petru 5:10).

Intrăm în posesia tuturor acestor consecinţe ale biruinţei în 

„peirasmon” atunci când avem la baza împotrivirii noastre 
credinţa mântuitoare care ne este prezentată de Cuvântul lui 
Dumnezeu ca primordială. Astfel:

• „cel neprihănit va trăi prin credinţă” (Evrei 10:38)
• „împotriviţi-vă lui, tari în credinţă” (1 Petru 5:9)
• „pe deasupra… luaţi scutul credinţei” (Efeseni 6:16)
• „ceea ce câştigă biruinţa… este credinţa” (1 Ioan 5:4)

Dacă în credinţă găsim o resursă interioară aducătoare de 
biruinţă, nu trebuie să uităm că această „luptă bună a credinţei” 
se bazează, la rândul ei, pe harul lui Dumnezeu care nu ne lasă 
singuri pe calea încercărilor. Astfel:

• Dumnezeu limitează uneltirile lui Satan (vezi Iov);
• „El nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, 

împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul ca să ieşiţi din 
ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Cor. 10:13);

• Mijloceşte pentru noi prin rugăciunea Fiului (vezi Luca 
22:39) sau a Duhului Sfânt (Rom. 8:26).

Î
ntreagă această realitate poate fi trăită de fiecare copil al 
lui Dumnezeu care „se luptă… se supune la tot felul de 
înfrânări… ca să capete o cunună care nu se poate veşteji” 
(1 Cor. 9:25).

Din nefericire, în această luptă se înregistrează şi înfrângeri, aşa 
cum s-a întâmplat şi marilor oameni ai credinţei. Dacă „nu facem 
bine”, aşa cum suntem îndemnaţi, apar eşecuri, căderi, alunecări 
şi consecinţele sunt dintre cele mai imprevizibile pentru că pot 
culmina cu un deznodământ fatal. În conlucrarea de nedorit 
dintre factorii agresori şi pofta noastră, putem fi momiţi, este 
zămislit păcatul şi aceasta duce la moarte. „Nu puţini dorm” ne 
avertizează apostolul Pavel (1 Cor. 11:30) când este prezentată 
valoarea cercetării de sine în vederea participării la Masa 
Domnului. Cazul lui Anania şi Safira este exemplul cel mai clar 
al cedării la ispita materialistă însoţită de minciună şi, deci, de 
ispitirea Duhului Sfânt (Fapt. 5:9).

În tendinţa generală de creştere a numărului celor mântuiţi, 
în timpul începutului lucrării apostolice, iată că cedarea în faţa 
ispitei reduce acest număr cu două persoane. Duhul Sfânt 
veghează asupra purităţii Bisericii şi testul cedării în faţa ispitei 
este un criteriu pe baza căruia El Îşi desfăşoară lucrarea. 

Fii credincios până 
la moarte şi vei primi 

cununa vieţii.
(Apoc. 2:10).

”
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Când se rup relaţiile dintre 
fraţi (şi surori), inevitabil 
apar conflictele, iar fiecare 
conflict dintre fraţi este, de 

fapt, un triumf al lui Satan. Dacă nu mai 
avem unitate, îi oferim o victorie lui 
Satan. Haideţi să îi refuzăm acest triumf! 
Satan Îl urăşte pe Dumnezeu şi de 
aceea urăşte şi pe poporul Său, Biserica. 
Planul său în privinţa Bisericii este să îi 
facă pe credincioşii care ar trebui să fie 
împreună în Evanghelie, să găsească tot 
felul de ocazii de a fi invidioşi, răutăcioşi, 
iar în cele din urmă de „a se muşca şi de 
a se mânca unii pe alţii” (Galateni 5:15).

De ce este atât 
de importantă 
unitatea între 
creştini?

Unitatea este legătura de 
siguranţă în fiecare Biserică.  
O modalitate prin care noi 
ne împlinim chemarea de 

popor al lui Dumnezeu este prin a 
„căuta să păstrăm unirea Duhului, prin 
legătura păcii” (Efeseni 4:3). Unitatea 
Bisericii contează atât de mult deoarece 
este centrală în planul lui Dumnezeu 
pentru a uni toate lucrurile în Isus 
Hristos, conform planului Său: „ca să-l 
aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, 
spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, 
toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de 
pe pământ ” (Efeseni 1:10), „pentru ca 
domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să 
cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea 

nespus de felurită a lui Dumnezeu” 
(Efeseni 3:10).

Unitatea între creştini este mai mult 
decât un mijloc prin care Dumnezeu 
vindecă societatea. Este, totodată, 
o reflexie a naturii lui Dumnezeu, a 
Bisericii şi a credinţei celor care Îl 
cunosc pe Dumnezeu. Imediat după 
ce ne îndeamnă să păstrăm unitatea, 
apostolul Pavel scrie: „Este un singur 
trup, un singur Duh, după cum şi voi 
aţi fost chemaţi la o singură nădejde a 
chemării voastre. Este un singur Domn, o 
singură credinţă, un singur botez. Este un 
singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care 
este mai presus de toţi, care lucrează prin 
toţi şi care este în toţi ” (Efeseni 4:4-6). În 
limba originală, greacă, se vede legătura 
dintre unitatea Bisericii şi punctul 
central al teologiei. Cuvântul tradus prin 
„unirea” în Efeseni 4:3 în limba greacă 
este „henotes”. Cuvântul tradus prin 
„un singur”,  din expresia „un singur 
trup, un singur Duh” în limba greacă 
este „hen” (forma neutră a cuvântului 
grecesc pentru „unul”). Deci, unirea 
„henotes” a Bisericii, pe care ar trebui 
noi să o urmărim cu tot interesul, este, 
de fapt, o reflexie a unui singur („hen”) 
trup şi a unui singur („hen”) Duh, fără 
să mai menţionăm şi o singură nădejde, 
un singur Domn, o singură credinţă, un 
singur botez, un singur Dumnezeu şi 
Tată. 

Dumnezeu ne îndeamnă să ne dăm 
toate silinţele pentru a păstra unitatea 
Bisericilor creştine ca o reflectare a 
propriei unităţi a lui Dumnezeu. Iată 
alte câteva pasaje biblice importante 
care vorbesc despre unitate: Psalmii 

133; Ioan 17; 1 Corinteni  12; Efeseni 
4; Romani 12. Îi încurajez pe cititori 
să citească mai întâi acele pasaje şi 
Dumnezeu să vă binecuvânteze prin 
modul în care El vorbeşte prin acele 
cuvinte!

Dumnezeu doreşte 
ca noi să trăim 
împreună, în 
unitate!
„Iată, ce plăcut şi ce dulce este să 
locuiască fraţii împreună („în unitate”, în 
lb. engleză)!” (Psalmii 133:1)

Acest verset este esenţial 
pentru a înţelege ce este 
unitatea adevărată. Exprimă 
scopul, nădejdea şi rugăciunea 

tuturor credincioşilor. Ce lucru minunat 
ar fi ca toţi oamenii să locuiască 
împreună în unitate! Câte lucruri bune 
am putea realiza! Cât de frumos ar 
fi! Versetul vorbeşte despre bucuria 
pe care o au fraţii atunci când sunt în 
unitate, în unanimitate, când sunt „una”. 
Ironia acestui psalm despre unitate este 
că termenul „unitate”, în limba originală 
ebraică, nu apare explicit. Traducerea 
literală a ultimei părţi din verset este 
„când fraţii locuiesc împreună”. Ideea 
de unitate este prezentă acolo, dar 
ultimul cuvânt în ebraică este „yachdad” 
care înseamnă „împreună”, „amândoi”, 
„lipiţi”. Deci, fraza poate fi tradusă prin 
„când fraţii sunt lipiţi locuind împreună” 
sau „când fraţii locuiesc împreună”. 

UNITATE*

sau dez
binare ?Domnul Isus a spus:  

„voi toţi sunteţi fraţi.” (Matei 23:8)

 Czesław BASSARA

*Mesaj susținut în cadrul Conferinței Indo-Europene ale Adunărilor Frățești, care a avut loc în Ungaria, în septembrie 2017. Dr. Czesław Basarra, din Polonia, a 
fost Director CEF International și este autor a numeroase cărți, în special pe studiu biblic.
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Cuvintele „în unitate” (în lb. 
engleză) este interpretarea 
traducătorului, nu o 
traducere directă.

Cuvântul „plăcut” („bine”, în lb. 
engleză) din verset este o traducere 
generală, însă ideea psalmistului este 
„potrivit”: „Cât de potrivit este ca fraţii 
să locuiască împreună în unitate!” sau 
„Se cuvine, este normal, ca poporul lui 
Dumnezeu să fie una”.

Cuvântul „dulce” are sensul de 
„atractiv”: „Cât de atractiv (fermecător, 
frumos) este când poporul lui 
Dumnezeu locuieşte împreună”. 
Şi, ştiind că noi suntem locul unde 
locuieşte Dumnezeu, am putea spune: 
„Cât de minunat este atunci când locuinţa 
lui Dumnezeu, Templul Dumnezeului Celui 
Viu, este o singură clădire şi nu fragmente 
împrăştiate în toate locurile”.

În ochii lui Dumnezeu, unitatea în 
poporul Său este potrivită şi îi face 
plăcere. Are acelaşi efect şi asupra 
noastră. Fraţii, care sunt lipiţi împreună, 
au parte de beneficiile bunătăţii şi 
satisfacţiei pe care unitatea le aduce. 
De aceea, ar trebui să căutăm această 
unitate, pentru că este bună, pentru 
că este potrivită, este normală, este 
atractivă, plăcută şi dulce.

În ziua de astăzi se fac eforturi mari 
pentru a se forma unitatea între 
oameni. Eforturile ecumenice încearcă 
să aducă unitate. Sunt mulţi oameni care 
participă la astfel de evenimente afişând 
diferite show-uri atractive. Oamenii 
sunt atraşi de aparenta dorinţă după 
unitate, însă dacă ne uităm mai atent la 
practicile şi asociaţiile implicate ne fac 
să ne îndepărtăm de astfel de relaţii.

Unele unităţi pot fi bazate pe relaţii 
de prietenie, de familie, de afaceri sau 
altfel de relaţii. În multe dintre aceste 
cazuri de unitate principiile biblice 
sunt compromise de dragul unităţii. De 
multe ori, aceste compromisuri distrug 
unitatea, pe măsură ce conştiinţele 
membrilor acelei unităţi sunt afectate 
negativ. Iar aceia care nu mai vor sa facă 
parte din acel mod de unitate de cele 
mai multe ori sunt excluşi într-un mod 
deloc prietenos. Excluderea poate veni 

dintr-o parte sau alta, dar, oricum ar fi, 
nu aduce unitate. 

Bine ar fi să avem această dorinţă 
comună cu toţii şi anume ca cei chemaţi 
de Domnul, fraţii Lui, să locuiască 
împreună în unitate, aşteptându-L pe 
El să revină! Dacă aşa stau lucrurile, 
trebuie să înţelegem bine beneficiile 
unităţii, pentru a putea îndeplini 
principiile pe care le învăţăm cu privire 
la această temă.

Apostolul Pavel mereu îşi exprimă 
îngrijorarea cu privire la posibilitatea 
unei dezbinări în Biserică: „Vă îndemn, 
fraţilor, pentru Numele Domnului nostru 
Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de 
vorbire, să n-aveţi desbinări între voi, ci să 
fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o 
simţire” (1 Cor. 1:10). 

Unitatea Bisericii este o chestiune 
foarte importantă şi din această cauză, 
apostolul Pavel o pune pe primul loc 
în lista cu problemele de rezolvat din 
Corint. Multe dintre celelalte probleme 
rezultau din această diviziune din 
interiorul Adunării. În 1 Corinteni 
1:10 apostolul Pavel ne arată care este 
fundamentul unităţii şi care este natura 
unităţii într-o Biserică.

Fundamentul unităţii, este, bineînţeles, 
Domnul nostru Isus Hristos. „Vă 
îndemn”, spune el, „pentru Numele 
Domnului nostru Isus Hristos”. Relaţia 
lor cu Domnul Isus Hristos era 
elementul unificator al Bisericii. Nu 
este alt nume atât de mare, atât de 
măreţ, glorios şi puternic, ca Numele 
Domnului Isus, care să-i aducă pe toţi 
împreună, în ciuda diferenţelor de 
opinii şi indiferent de contextul din 
care provin. De aceea, apostolul Pavel 
apelează la El. Apostolul recunoaşte că 
împărtăşim aceeaşi viaţă dacă ne-am 
întors la Domnul Isus; suntem fraţi şi 
surori pentru că avem viaţa Lui în noi. El 
este temelia unităţii. Şi mai mult decât 
atât – noi avem responsabilitatea să ne 
supunem Lui, să trăim sub domnia Lui. 
Singura bază pentru unitatea creştină 
este Persoana Domnului Isus.

Apoi, apostolul descrie natura unităţii 
astfel: „să fiţi uniţi în chip desăvârşit 
într-un gând şi o simţire”. Aceasta nu 

înseamnă că toţi trebuie să gândim 
la fel. Cu atâtea diferenţe între noi, 
este imposibil să îi faci pe oameni să 
gândească la fel. Dar totuşi, apostolul 
Pavel spune că ar trebui să fie cu acelaşi 
gând. Cum se poate face acest lucru? 
În epistola către filipeni el scrie: „Să 
aveţi în voi gândul acesta, care era şi 
în Hristos Isus:” (Filipeni 2:5). Apoi, 
în continuare, ne descrie gândul lui 
Hristos, care este, de fapt, dorinţa de a 
renunţa la drepturile şi la privilegiile sale 
şi de a se situa pe o poziţie joasă. 

„Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, 
îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în 
pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va 
fi cu voi.” (2 Cor. 13:11)

„Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de 
Evanghelia lui Hristos, pentruca, fie că voi 
veni să vă văd, fie că voi rămânea departe 
de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari 
în acelaşi duh, şi că luptaţi cu un suflet 
pentru credinţa Evangheliei”. (Filipeni 
1:27)

Ce spune 
Dumnezeu despre 
dezbinare?
„Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte 
Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, 
mâinile... care varsă sânge nevinovat, inima 
care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele 
care aleargă repede la rău, martorul 
mincinos, care spune minciuni, şi cel ce 
stîrneşte certuri între fraţi.”  
(Proverbe 6:16-19)

„Dar dacă aveţi în inima voastră 
pizmă amară şi un duh de ceartă, să 
nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva 
adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine 
de sus, ci este pământească, firească 
(Greceşte: sufletească.), drăcească.”  
(Iacov 3:14-15). 
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Fertilizare
in vitro

   >>

Înainte de a trata împreună un subiect interesant şi de 
mare actualitate, sunt necesare câteva clarificări cu 
privire la aceste subiecte, precum şi la rezultatele 
practice, în lumina eticii creştine, ale fiecărei tematici în 

parte.

Am primit, din partea unui medic creştin, un mesaj cu 
unele nedumeriri cu privire la aceste aspecte practice, 
care mă întreba de ce nu îmi expun care este poziţia 
mea cu privire la aceste teme destul de dificile, sau 
măcar să spun care cred eu că este părerea biblică.

Intenţia mea cu privire la abordarea acestor teme a 
fost să tratez subiectele din punct de vedere medical 
şi să aştept ca alţi fraţi, în special medici creştini, 
să dezvolte subiectul, să comenteze şi să dea nişte 
soluţii practice, pe care să le discutăm împreună, în 
aşa fel încât fiecare presbiter din bisericile noastre 
să le înţeleagă şi să le aplice în practică. Încă mai 
sper să se întâmple lucrul acesta.

Revenind la fertilizarea in vitro, vom 
încerca să abordăm nu numai această 
metodă particulară de a rezolva, ştiinţific, 
infertilitatea unui cuplu, dar şi celelalte 

opţiuni care par să rezolve această infertilitate. 
Amintim aici de realizarea unei sarcini cu un 
donator extern, sau chiar ambii donatori externi, 
de mamă „surogat”, precum şi de consecinţele 
morale, etice ale unor astfel de acţiuni.

Descoperirile ştiinţei în privinţa revelării tainelor 
vieţii au ajuns oarecum normale pentru generaţia 
noastră, descoperiri care păreau de domeniul 
fanteziei cu un secol în urma. În vremurile 
străvechi, Eclesiastul făcea o afirmaţie, fiind 

sigur că nimeni nu poate explica problemele 
puse de el: „Nu ştii calea vântului şi nici cum se fac 

oasele în pântecele femeii însărcinate” (Eclesiastul 11:5), 
probleme care par astăzi mult mai uşor de explicat.

„Eva a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului.” 
Geneza 4:1

 David CIUCUR
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Totuşi, chiar dacă astăzi se cunoaşte amănunţit, cum 
apare viaţa din unirea unei celule femeieşti cu o 
celulă bărbătească, cum se produce fecundarea, cum 
se urmăresc etapele dezvoltării oului fecundat până 

la apariţia unei noi fiinţe umane, rămâne minunea uimitoare, 
taina dumnezeiască de a concentra în acele celule toată 
informaţia genetică necesară dezvoltării unei noi fiinţe, fiind 
stocate în acea informaţie genetică toate caracteristicile 
fizice, şi nu numai, ale noii fiinţe. „Când nu eram decât un 
plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau, şi în cartea Ta erau scrise 
toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna 
din ele”, spune psalmistul într-o atitudine de uimire faţă de 
înţelepciunea lui Dumnezeu, care este mai presus de puterile 
sale (Ps. 139:16). Ochii Tăi mă vedeau aşa cum urma să fiu 
din punct de vedere fizic, psihic, dar şi al atitudinii faţă de 
Dumnezeu.

Multe cercetări preliminare au fost făcute, dar si multe 
experimente, înainte de a realiza cu succes o primă fertilizare 
in vitro. A trebuit să se creeze un mediu extern favorabil, în 
aşa fel încât celulele să nu moară, iar embrionul obţinut să 
poată să se hrănească, şi să se dezvolte până la un anumit 
stadiu. Apoi acest embrion trebuia implantat în uterul femeii, 
uter pregătit din timp cu anumite medicamente, să-l facă în 
stare să reţină oul şi acesta să se fixeze în uter.

S-au dezvoltat, şi se dezvolta, tehnici de fecundare a ovulului, 
îmbunătăţirea mediului în care să fie ţinut oul fecundat până 
la implantare, s-a îmbunătăţit şi se îmbunătăţeşte pregătirea 
medicamentoasă a uterului viitoarei mame, şi totuşi, 
procentul de reuşită a sarcinii este destul de mic.

Fertilizarea in vitro ridică cel puţin două probleme din punct 
de vedere moral: 1. De unde provin gameţii care formează 
oul fecundat? şi 2. Sacrificarea unui număr de embrioni până 
ce unul sau mai mulţi dintre ei să reuşească să se implanteze 
în uter.

Atunci când gameţii (celulele feminine şi masculine) provin 
de la cei doi soţi, lucrurile par în regulă din punct de vedere 
moral. Copilul care se va naşte este în totalitate al lor, din 
„coapsele lor” , aşa cum vorbeşte Biblia despre urmaşii lui 
Avraam.

Dar motivele infertilităţii unui cuplu care ar apela la 
fertilizarea in vitro sunt multiple: soţia nu poate avea copii, 
soţul nu poate avea copii sau ambii parteneri pot fi cauza 
infertilităţii.

Există posibilitatea să se folosească gameţi de la o a treia 
persoană, străină de cuplul respectiv, fie gameţi feminini, 
fie gameţi masculini, dar atunci copilul care se va naşte 
va fi, cu adevărat, doar al unuia dintre ei, aşa cum Ismael, 
care s-a născut în familia lui Avraam, a fost doar al unuia 
dintre ei. Acea familie îşi asuma riscul de a avea un copil 
cu jumătate din materialul genetic străin, necunoscut, care 
poate să influenţeze dezvoltarea ulterioară a lui, într-un sens 
neprevăzut.

Dacă cumva se folosesc ambii gameţi de la 
persoane străine, atunci copilul rezultat nu poate 
fi socotit, din punct de vedere genetic al lor, 
mama fiind doar purtătoarea unui embrion străin. 

De aici multe probleme de etică şi morală creştină. Este, 
totuşi, un copil mai apropiat decât copilul care ar fi înfiat, prin 
faptul că mama purtătoare l-a hrănit cu propriul sânge timp 
de nouă luni, a suferit pentru el la naştere.

Problema cu adevărat mai gravă din punctul de vedere al 
moralei creştine este că se folosesc mai mulţi embrioni 
pentru a realiza o sarcină. Din aceşti embrioni, unii mor, alţii 
se prind în uterul viitoarei mame, alţii se pun la păstrare în 
aşa numitele bănci de embrioni, la criogenare.

De la început se porneşte cu ideea că unii embrioni vor fi 
sacrificaţi pentru realizarea unei sarcini. De cele mai multe 
ori, toţi embrionii sunt sacrificaţi, deoarece procentul de 
reuşită al unei sarcini prin fertilizarea in vitro este destul de 
scăzut. Unele statistici dau un procent de 17-18% reuşită, 
până la 50-51% în clinicile de renume.

Se crede că la nivel mondial se obţin 50.000.000 de embrioni 
care vor fi distruşi. Dacă embrionul este considerat o fiinţă 
umană, aşa cum vedem şi în Cuvântul lui Dumnezeu, irosirea 
acestor embrioni este echivalentă cu avortul. Dar nu-l mai 
face persoana în cauză, ci exclusiv medicul. Este femeia 
absolvită cu totul, în acest caz? Este iarăşi o întrebare care 
aşteaptă răspuns.

Aceeaşi linie logică se poate aplica şi mamelor surogat, 
adică a femeilor care acceptă să poarte o sarcina în favoarea 
cuplului steril. Copilul purtat de mama surogat poate fi, din 
punct de vedere genetic, în totalitate al cuplului, poate fi doar 
cu contribuţia materialului genetic al unuia dintre soţi, sau oul 
implantat mamei surogat să fie de la o bancă de embrioni.

Pe lângă problemele de morală şi etică creştină, mama 
surogat poate produce şi probleme de ordin penal, 
nu de multe ori refuzând să mai dea copilul rezultat 
cuplului respectiv, cu toată înţelegerea încheiată 

anterior.

În practică, întâlnim multe cazuri de cupluri care apelează la 
fertilizare in vitro, şi ar fi şi mai multe dacă nu ar fi problema 
costurilor ridicate. Dar apelarea la fertilizare in vitro nu este 
fără riscuri în ceea ce priveşte sănătatea mamei. Viitoarea 
mamă este supusă la un tratament agresiv, cu doze mari de 
hormoni pentru a pregăti uterul în vederea sarcinii. Sunt 
multe efecte secundare, pe care viitoarea mamă trebuie să le 
suporte şi pe care trebuie să le cunoască înainte de a începe 
o asemenea aventură.
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Ce să facă 
o familie 
creştină, 
care, după 

o perioadă de timp, 
constată că nu poate 
avea copii? Să se roage! 
Dumnezeu are un plan 
cu fiecare dintre noi 
şi El doreşte ca noi să 
cunoaştem acel plan 
şi să-l acceptăm în 
viaţa de familie. Isaac 
şi Rebeca s-au rugat 
douăzeci de ani şi 
Dumnezeu l-a dat pe 
patriarhul Iacov, dar şi 
pe rebelul Esau. Ezechia 
s-a rugat Domnului 
să mai trăiască, şi l-a 
născut pe cel mai rău 
împărat al lui Israel, 
Manase. Nu ni se spune 
dacă Aquila şi Priscila 
aveau copii, dar ni se 
spune ce fel de familie 
creştină a fost, cum a 
lucrat pentru vestirea 
Evangheliei Domnului 
nostru Isus Hristos.

Să ne încredem în 
planul lui Dumnezeu 
pentru noi şi în voia 
Sa cu privire la familia 
noastră. Să existe iubire 
jertfitoare şi prezenţa 
Domnului Isus în 
familiile noastre, prin 
Duhul Sfânt! 

RETROSPECTIVĂ ȘI PERSPECTIVĂ LA 
MASA DOMNULUI*

*Schiță de predică pentru Masa Domnului.  
Pagină concepută pentru a veni în ajutorul predicatorilor.

Era ultima seară a Domnului Isus împreună 
cu ucenicii, înainte ca El să fie răstignit. 
Au stat împreună la masă şi au sărbătorit 
Paştele şi Domnul le-a dat multe învăţături. 
Două dintre adevărurile spuse de Domnul 
Isus ne pot ajuta în a ne face atât o 
retrospectivă a vieţilor noastre cât şi o 
perspectivă în lumina promisiunilor lui 
Dumnezeu.

RETROSPECTIVĂ (Matei 26:22)

Când au stat la masă cu Domnul, ucenicii 
s-au cercetat. Domnul le-a spus: „Adevărat 
vă spun că unul din voi Mă va vinde.” (Matei 
26:21) şi apoi rând pe rând, unsprezece 
ucenici au întrebat în mod sincer: „Nu 
cumva sunt eu, Doamne?” (Matei 26:22). 
Aceasta este întrebarea cercetării de 
sine. De fiecare dată când luăm parte la 
Masa Domnului trebuie să trecem prin 
acest proces al cercetării personale. Să ne 
autoanalizăm. Apostolul Pavel ne îndeamnă 
să ne cercetăm pe noi înşine şi apoi să 
luăm parte la această masă (1 Cor. 11:28).

De ce este necesar să mă autoanalizez? 
Pentru a conştientiza că moartea 
Domnului Isus are de a face cu mine. Nu 
mă pot detaşa de lucrul acesta. Nu pot 
sta indiferent. Nu mă pot „spăla pe mâini” 
la fel ca Pilat care s-a făcut vinovat de 
moartea Domnului Isus. Este întrebarea 
crucială pe care trebuie să şi-o pună 
fiecare om din lumea aceasta atunci când 
este vorba despre moartea Domnului Isus: 
„nu cumva sunt eu, Doamne?”. Fiecare 
dintre noi trebuie să fie conştient şi să 
poată spune în dreptul lui: Doamne, Tu 
Te-ai jertfit în mod special pentru mine. 
Suferinţa Ta are legătură cu mine. Sângele 
Tău a fost vărsat în mod personal pentru 
mine. Sunt beneficiarul direct al iubirii Tale. 
Tu m-ai avut în vedere încă din veşnicie, 
m-ai avut în planul Tău.

PERSPECTIVĂ (Matei 26:29)

Cu ocazia Cinei, Domnul Isus ne oferă o 
perspectivă extraordinară, îndreptându-ne 
atenţia către ziua în care Paştele şi Masa 
Domnului vor fi împlinite pe deplin în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Va fi o zi de mare 
bucurie atunci când vor veni oameni din 
toate neamurile, de la răsărit şi de la apus 
şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov, 
atunci când Mirele îşi va primi Mireasa Lui 
şi va începe nunta Mielului. În Apocalipsa 
19:7-9 este descris acest tablou: „Să 
ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm 
slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui 
s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in 
subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt 
faptele neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi-a zis: 
„Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii 
Mielului!”

În aşteptarea nunţii Mielului, Biserica 
lui Hristos trăieşte zilele din urmă care 
sunt descrise de Apostolul Pavel ca 
fiind vremuri grele, în care Biserica este 
chemată să se roage. La un moment dat, 
vorbind despre vremea sfârşitului, Domnul 
a spus o pildă tocmai pentru ca ucenicii să 
nu renunţe la rugăciune. Pe ultima pagină 
din Biblie este o rugăciune care nu ar 
trebui să lipsească de pe buzele niciunui 
credincios. Ap. 22:17 scrie: „şi Duhul şi 
Mireasa zic: vino! Vino Doamne Isuse!”

Masa Domnului este un prilej de cercetare 
personală, de autoanaliză, în care să 
conştientizăm din nou importanţa şi 
valoarea infinită a jertfei Domnului Isus 
şi totodată să privim cu speranţă către 
promisiunea Domnului Isus că într-o zi 
vom fi împreună cu El şi cu toţi sfinţii în 
Împărăţia lui Dumnezeu într-o veşnică şi 
deplină bucurie. 

 Emanuel DOMINTE
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Comemorare Holocaust la Institutul Teologic Timotheus
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Din anul 2005, printr-o rezoluţie a Adunării Generale a Naţiunilor Unite (Nr. 60/7 din 1 noiembrie 2005), s-a 
decretat data de 27 ianuarie ca fiind Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Această dată 
nu a fost aleasă întâmplător, ci ea aminteşte de faptul că, pe 27 ianuarie 1945, Armata Roşie a eliberat lagărul de 
exterminare de la Auschwitz-Birkenau (Polonia), cel mai mare şi îngrozitor lagăr nazist, în care au murit peste un 

milion de evrei, ţigani, polonezi, ruşi etc. 

În acest context, pe 23 ianuarie 2018, Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti a fost gazda unui 
eveniment de excepţie.  La invitaţia preşedintelui Uniunii, Virgil Achihai, Institutul a primit vizita a două personalităţi de seamă: 
Dr. Liviu Beris şi Gen. (r) Conf. univ. dr. George Mircea Botescu. Moderarea întâlnirii a fost asigurată de rectorul Institutului, 
Conf. univ. dr. Ieremia Rusu. 

Dr. Beris este unul dintre puţinii supravieţuitori ai deportărilor în Transnistria. Ajuns la vârsta de 90 de ani, domnia sa a relatat 
experienţa trăită în adolescenţă (avea 13 ani), când a cunoscut atât ocupaţia sovietică, cât şi pe cea nazistă. Născut în ţinutul 
Herţa, în august 1941 a fost deportat, împreună cu peste 1.800 de evrei, în Transnistria, ultima oprire fiind la Moghilev. Pe 
drum, din cauza foametei, frigului, tifosului exantematic, febrei tifoide şi a gloanţelor armatei, au supravieţuit doar un sfert 
dintre ei. Prin relatările domniei sale, deschise şi complexe, am fost martorii unei pagini întunecate a istoriei, ce se derula 
înaintea noastră.

De asemenea, Gen. (r) Botescu a prezentat o scurtă analiză sociologică a ceea ce a însemnat holocaustul românesc şi 
guvernarea Ion Antonescu, făcând referiri şi la credincioşii neoprotestanţi.

Atât preşedintele Uniunii, Virgil Achihai, cât şi rectorul Institutului, Ieremia Rusu, au relansat invitaţia continuării unor astfel 
de întâlniri, benefice pentru memoria colectivă. Prin generozitatea Dr. Beris, fiecare participant a primit cadou un exemplar 
din cartea sa: Holocaust sub Guvernul Antonescu. Întrebări şi răspunsuri (Ediţia a 2-a revizuită, Editura Hasefer, Bucureşti, 2014, 
88 pag.). Dumnealui s-a bucurat de interesul acordat de studenţii şi profesorii prezenţi, afirmând că toate eforturile pe care 
le face, chiar la o aşa vârstă înaintată, sunt pentru ca generaţiile tinere să cunoască tragedia prin care aceştia au trecut şi ca 
situaţia aceea să nu se mai repete vreodată.

Pentru cei prezenţi, această mărturie a avut impactul unei întâlniri cu istoria. Cine nu-şi cunoaşte trecutul, riscă să-i repete 
greşelile. Cu acestea, sperăm că fiecare a învăţat lecţiile care trebuiau învăţate.

 Bogdan Emanuel RĂDUŢ 



Suma strânsă la colecta naţională din Bisericile locale pentru sprijinirea proiectelor din cadrul Bisericilor Creştine 
după Evanghelie a fost de 55.273,00 lei.

       PROIECT             SUMA (LEI)

zz Conferinţa naţională şi Consiliul Naţional:       12.453,42 lei

zz Conferinţe lideri de Tineret, Adolescenţi, Copii:      6.317,00 lei

zz Conferinţa cu Familii:        4.017,07 lei

zz Învăţământ:
- Institutul Teologic „Timotheus”:       21.000,00 lei
- Pregătire programă şcolară pentru ora de Religie:    3.200,00 lei

zz Misiune:
- Centrul de Misiune Orhei, Republica Moldova:     13.716,00 lei
- Agenţia de Misiune „Kairos”:       7.296,00 lei
- Misiunea „Ucenicii” - lucrarea în penitenciare:     1.000,00 lei
- Susţineri Biserici aflate în situaţii excepţionale:     11.980,00 lei 

zz Total           80.979,49 lei

Putem observa că în anul 2017, suma la colecta naţională a fost mult mai mică decât cea din anul 2016.
Reamintim că în anul 2018, colecta naţională va fi organizată în prima duminică din luna octombrie şi anume pe 
data de 07.10.2018. Ne-am bucura dacă ar participa toate Bisericile locale din BCER-UBCE.
Pentru anul 2018, contribuţia rămâne 15 lei/membru, iar abonamentul la revista „Calea Credinţei” 40 de lei/an.

Mulţumindu-vă pentru colaborarea pe care o avem, dorim ca Dumnezeu să răsplătească dărnicia şi Domnul să 
binecuvânteze pe fiecare frate şi soră care au luat parte la această lucrare.

 Dan MITREA

INFORMARE COLECTA NAŢIONALĂ 2017:
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Inaugurare Biserica din Cluj

Cu multă recunoştinţă şi mulţumire, 
faţă de Dumnezeu şi faţă de mulţi 
fraţi şi surori, vă aducem la cunoştinţă 
că în data de 26 noiembrie a avut 

loc inaugurarea locaşului de cult şi sărbătoarea 
aniversară de 20 de ani de la înfiinţarea bisericii 
locale.
Acesta a fost un moment deosebit de bucurie şi 
părtăşie cu fraţii şi surorile care au participat la 
sărbătoare.

Dorim ca acest loc să fie dedicat închinării, 
rugăciunii, slujirii şi să fie o casă primitoare pentru 
studenţii veniţi la studii la Cluj. Domnul să-şi arate 
slava şi prezenţa Lui în locul acesta.

 Daniel FRÎNCU



Unul din lucrurile care au stat şi stau la 
baza lucrării Kairos este rugăciunea şi una 
din valorile agenţiei este dependenţa de 
Dumnezeu. Aceste lucruri au fost aduse din 

nou, pentru a 8-a oară, în atenţia celor care au participat 
la Întâlnirea anuală Kairos, în 19 - 20 Ianuarie, la 
Centrul AMEC din Sibiu.

Prima zi a întâlnirii fost dedicată Retrospectivei activităţii 
Kairos pentru anul 2017. Au fost prezentate situaţiile 
misionarilor, călătoriile misionare pe termen scurt, 
întâlnirile de misiune, publicaţiile şi proiectele media. S-a 
făcut o evaluare a Conferinţei Aniversare 10 ani de misiune 
Kairos de la Suceava, din 10 - 11 Noiembrie 2017 şi ne 
bucurăm că majoritatea celor care au participat şi-au 
exprimat dorinţa de a mai participa pe viitor la asemenea 
evenimente.

În cea de-a doua zi, s-a lucrat la Planul de acţiune pe 2018, 
iar transmiterea viziunii misionare, relaţia adunărilor 
locale cu misionarii şi motivarea Bisericilor Creştine 
după Evanghelie din România în a-şi îndeplini chemarea 
la misiune rămân şi în anul acesta o prioritare. Relaţia cu 
misionarii, planificarea călătoriilor misionare pe termen 
scurt, întâlnirile de tinere şi vizitarea adunărilor din 
ţară, toate acestea au constituit subiectul discuţiilor de 
planificare pe acest an.

Ne uităm cu speranţă în viitor şi avem certitudinea că 
Cel care este Domnul secerişului va asculta rugăciunile 
noastre şi va scoate şi anul acesta lucrători destoinici la 
seceriş. Fie ca rodul pe care îl aducem să rămână şi astfel 
Dumnezeu să fie glorificat! (vezi foto coperta)

 Doru LUNGU

Întâlnirea anuală Kairos

Studiu biblic „Elim” Bacău

În Biserica „Elim” nr. 1 Bacău, a avut loc un studiu biblic cu privire la rugăciune şi ucenicizare. Cu prilejul acesta au 
participat fraţii slujitori din Biserica din zona Bacău. La această întâlnire au slujit fraţii din Statele Unite şi Brazilia, 
misionarii din România David Cox şi Jorge Carvalno.
Au slujit prin cântări duhovniceşti tinerii din Biserica locală împreună cu Cristi Măgureanu. Mulţumim Domnului 

de această întâlnire binecuvântată.

 Valentin VRÂNCIANU

Chemare la 
slujire

Uniunea Bisericilor Creştine după 
Evanghelie şi Comunitatea Zonală 
Suceava se adresează, pe această 
cale, întregii comunităţi creştine după 

Evanghelie, cu dorinţa de a căuta o familie cu 
pasiune pentru lucrare şi misiune, care să se mute 
în Adunarea creştină după Evanghelie din Vatra Dornei. Această familie va locui în apartamentul Bisericii, va sluji 
frăţietăţii de acolo, şi împreună cu alţi lucrători, se va implica în evanghelizare şi plantare de noi adunări în zonă. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să îl contactaţi pe fr. Cornel Haureş, preşedintele Comunităţii Zonale Suceava 
– telefon: 0742991266. 
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Întâlnire Rep. Moldova şi Ucraina

Botez Biserica din Ponsacco

În data de 3 decembrie, în localitarea 
Ponsacco din Italia, zona Toscana, au fost 
oficiate 4 botezuri nou-testamentare, trei 
tineri din familii de credincioşi şi o persoanã 

în vârstă. La slujire au participat fr. Marcel Simota 
din Dorohoi, fr. Ticu Vasiliu din Botoşani şi fr. 
Melacton Timofte din Piatra Neamţ. Cu această 
ocazie au participat mulţi necreştini şi mulţi 
creştini după Evanghelie din localităţile din zonă, 
aproximativ 110 persoane.
Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi cei ce 
pentru o vreme au ales să locuiască în Italia şi le 
dorim să se apropie tot mai mult de Domnul.

 Nelu TIMOFTE
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Ne bucurăm că şi anul acesta a avut loc 
întâlnirea de analiză şi planificare privind 
lucrarea din Republica Moldova şi Ucraina. 
La această întâlnire care a avut loc în Biserica 

Betel din Suceava prin bunăvoinţa acesteia, au participat 
fraţi din Republica Moldova, din Ucraina, din Italia, atât 
fraţi români cât şi fraţi italieni, din Iaşi, Botoşani, Suceava 
şi din conducerea Uniunii.

La timpul alocat lucrării din Republica Moldova au 
fost intervenţii din partea fraţilor din ţară, intervenţii 
ale fraţilor din România care reprezintă lucrarea din 
Republica Moldova, şi a fraţilor din Italia care ajută 
lucrarea de acolo. După prezentarea lucrării de la 
Centrul de Misiune Orhei făcută de familia Narcis şi 
Dana Lungu a urmat un timp de planificare a lucrării 
pentru anul 2019.

Ne putem bucura că s-a achitat şi ultima tranşă pentru 
cumpărarea Centrului de Misiune, dar din analiza făcută 
s-a putut constata că lucrarea se dezvoltă şi are nevoie 
tot mai mult de resurse umane şi financiare. Toţi cei 
care doresc să simtă cu lucrarea din această ţară, sunt 
aşteptaţi cu multă bucurie alături de celelalte biserici şi 
fraţi implicaţi.

Pentru a finaliza planificarea lucrării pe anul 2018, s-a 
convenit să aibă loc o nouă întâlnire în 13 februarie a.c. 
la Centrul de Misiune din Orhei. Această întâlnire va 
urmări identificarea soluţiilor de sprijin mai eficient între 
echipele care fac lucrare în Republica Moldova.

După cum am prezentat la început, împreună 
cu noi au fost şi fraţi din Ucraina. Fraţii au 
prezentat lucrarea din localitatea Mohalo şi 
modul cum s-ar putea implica mai mult în 

această lucrare fratele Mişa Gavka.

Partea română a arătat interes pentru deschiderea unei 
biserici în limba română pentru locuitorii vorbitori ai 
acesteia din Cernăuţi.

Totodată, s-a adeverit că şi în Ucraina ar fi momentul 
deschiderii unui centru de misiune asemănător celui 
din Republica Moldova. Pentru lucrarea din ambele ţări 
dorinţa este de creştere a lucrătorilor autohtoni, care să 
preia coordonarea acesteia.

Din partea Uniunii s-a subliniat dorinţa ca lucrarea din 
aceste ţări să se dezvolte într-un mod sănătos urmând 
strategia de dezvoltare a punctelor de misiune din ţările 
învecinate.

Credem că a fost un timp binecuvântat de Dumnezeu 
pentru fiecare participant. Mulţumim lui Dumnezeu şi 
pentru surorile care şi-au luat din timpul lor ca toate 
aspectele unei astfel de întâlniri să fie bine organizate. 
Pentru toţi cei implicaţi, vă dorim binecuvântarea lui 
Dumnezeu!

 Cornel HAUREŞ




