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Nu te teme!

„Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie 
pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un 

Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” – Luca 2:10-11

Adeseori, după citirea unor pasaje din Sfânta Scriptură, îmi rămân în suflet întrebări la care caut răspuns în timp. Una 
dintre acestea este următoarea: De ce Dumnezeu a ales să „locuiască” lângă om, pentru ca apoi să locuiască în om?

Biblia ne descrie, prin cuvinte omeneşti, dar inspirate de Duhul Sfânt, fascinanta dezvoltare a conceptului de locuire 
a lui Dumnezeu cu poporul Său. El, Creatorul, vrea să fie lângă, cu, şi în  final în om, cununa creaţiei Sale! Nu doar să 

locuiască, dar să fie prezent, activ, iubitor cu şi faţă de aceia pe c are i-a creat folosindu-se de pământ, o coastă şi Duh Sfânt.

Isaia profeţeşte despre venirea lui Emanuel! Dumnezeu cu noi! El, Veşnicul lângă noi vremelnicii! El, Creatorul, alături de 
creaţie!

Dacă Templul era locul unde se făcea posibilă acea extraordinară şi anuală intrare a Marelui Preot în prezenţa lui Dumnezeu, 
Domnul Isus face ca prezenţa lui Dumnezeu să fie vizibilă şi chiar tangibilă pentru mulţi. „Ce era de la început, ce am auzit, ce am 
văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii – pentru că viaţa a fost arătată, şi noi 
am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată” (1 Ioan 1:1-2).

În acelaşi timp, ori de câte ori este descrisă în Sfânta Scriptură „descoperirea” lui Dumnezeu către om, acele clipe erau 
caracterizate şi de o anume stare de teamă, ce de multe ori mă/ne cuprinde pe mulţi dintre credincioşi, atunci când realizăm 
intervenţia imediată a Creatorului în viaţa noastră.

Am convingerea că un fior de nedescris în cuvinte, cuprindea Adunarea poporului evreu atunci când aştepta afară clipa când 
Marele Preot ieşea din Templu.

Va accepta jertfa de ispăşire, Dumnezeu, şi anul acesta? Câtă speranţă amestecată cu teamă! 

Pe cât de reale erau aceste stări de teamă ale poporului înainte de intrarea Marelui Preot în locul Preasfânt, pe atât de pline de 
bucurie erau clipele de după ieşirea lui.

Tot aşa şi vestea venirii în lume a Domnului Isus este însoţită de starea de teamă la început, dar care se sfârşeşte prin bucurie 
fără margini.

Este minunat să auzi: Slavă lui Dumnezeu în cer şi pace pe pământ în oamenii plăcuţi Lui! Dar mai întâi a fost „Nu vă temeţi!”. 
De patru ori, evangheliile conţin acest mesaj! Iar acest fapt ne confirmă că Dumnezeu a dorit să transmită omenirii ceva 
extrem de important şi care să fie mereu în actualitate. Ori de câte ori se citeşte în Scriptură „Astăzi în cetatea lui David vi s-a 
născut un Mântuitor care este Hristos Domnul”, atât cititorul cât şi ascultătorii simt că mesajul este la timpul prezent: astăzi, nu 
acum 2000 de ani.

Tot aşa şi „Nu vă temeţi!” este atât de actual şi vine să aducă omenirii liniştea de care are atâta nevoie, înţelegând că 
Dumnezeu îi vorbeşte şi anul acesta, aducându-i-se acelaşi mesaj ca în evanghelii şi anume: NU TE TEME!

De ce? Deoarece venirea în lume a Domnului Isus este cel mai mare motiv de bucurie, atât în Cer, cât mai ales pe Pământ.

Sărbători cu har şi binecuvântare!

 Virgil ACHIHAI



O dilemă multiplă îl frământă pe 
dregătorul Pilat în ceasul în 
care urma să ia o decizie foarte 

importantă. Cine este Acesta? Este El 
Împăratul iudeilor? Să răstignesc pe 
Împăratul iudeilor? (vezi Ioan cap. 18 si 19).
Domnul Isus nu răspunde întotdeauna la 
curiozitatea firească a interlocutorului Său, 
dar, de data aceasta, are un răspuns care îl 
surprinde pe Pilat şi îi amplifică curiozitatea 
şi dilema cu privire la personajul special a 
cărui soartă, pământeşte vorbind, depindea 
de el. Vrând, nevrând, răspunsul Domnului îl 
face pe dregător să îşi pună o altă întrebare, 
aparent retorică, dar care arată că nu 
are de-a face cu un om obişnuit: „Ce este 
Adevărul?” (Ioan 18:38).
Răspunsul Domnului Isus ne poate surprinde 
şi pe noi care ne-am fi aşteptat ca El să 
afirme că a venit pentru a aduce oamenilor 
viaţa veşnică. În cazul acesta, El scoate în 
evidenţă un alt motiv al venirii Lui şi anume, 
acela de a fi Împărat care mărturiseşte 
despre Adevăr. Afirmând că pentru aceasta 
S-a născut, ne trimite cu gândul la întruparea 
Lui din fecioară, la semnificaţia acestui 
moment, la care creştinătatea meditează 
mai mult în aceste zile!
„De mult s-a scris că Se va naşte
Copilul care ne-a fost dat,
Şi-n ieslea Lui vom recunoaşte
Că El, de fapt, e Împărat!”

Ioan 18:37

Eu pentru aceasta M-am născut

 Valentin GIUROIU
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Naşterea Domnului Isus înseamnă, de fapt, apariţia 
în lume a Aceluia care era Împărat din veşnicie şi 
care era recunoscut de oştile cereşti din vremuri 
străvechi: „cântarea mea de laudă este pentru 

Împăratul ... scaunul Tău de domnie, Dumnezeule este veşnic” 
(Psalmul 45:1, 6), „cine este Acest Împărat al slavei? Domnul 
oştirilor, El este Împăratul slavei” (Psalmul 24:10).

Oamenii evlavioşi recunoşteau existenţa unui Împărat al slavei 
înainte de naşterea Lui în urma întrupării şi Îl aşteptau să se 
facă cunoscut şi omenirii prin naştere la vremea hotărâtă de 
Tatăl. 

Descoperim în Biblie o succesiune de momente în care 
Împăratul ni se face cunoscut şi, în această succesiune, 
naşterea din fecioară este un apogeu al prezentării Lui ca 
Împărat. Care au fost momentele acestei secvenţe şi cum am 
ajuns să-L cunoaştem din ce în ce mai bine pe Împărat?

Împăratul ne este 
descoperit în prorocii

Î
n vechime, între fiii lui Iacov a fost ales Iuda din care să 
se nască linia împărătească a poporului lui Dumnezeu. În 
binecuvântarea pe care o rosteşte la sfârşitul vieţii, Iacov 
se referă la Iuda şi urmaşii lui: „Toiagul de domnie nu se 

va depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, 
până va veni Şilo.” (Genesa 49:10). Momentul venirii lui Şilo 
(Mesia) corespunde cu momentul naşterii Domnului, când se 
va împlini prorocia binecuvântării de mai sus, şi anume că „de 
El vor asculta toate popoarele” (v.11).

Bogăţia prorociilor privitoare la Împăratul care va veni este 
greu să fie prezentată aici în mod exhaustiv, dar câteva din 
momentele mai importante trebuie să fie amintite: „Eu am 
uns pe Împăratul meu în Sion... şi Domnul mi-a zis: ‹‹Tu eşti Fiul 
Meu, astăzi Te-am născut››” (Psalmul 2:6-7). Sunt cuvinte ale 
Vechiului Testament care ne îndreaptă privirea spre Împăratul 
care va veni. Psalmul 47 îndeamnă credincioşii să cânte 
laude, căci „Dumnezeu este Împărat pe tot pământul” (v. 6-8). 
În aceeaşi ordine de idei să nu uităm psalmii 93, 97, 99 care 
încep cu afirmaţia convingătoare că „Domnul împărăţeşte”.

Prorocul Isaia nu rămâne mai prejos atunci când ne arată că 
un eveniment cu conotaţii de suveranitate se va produce în 
curând: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat şi domnia 
va fi pe umărul Lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să 
crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui 
David.” (Isaia 9:6-7). Prorocul Zaharia la rândul lui ne vorbeşte 
despre revenirea glorioasă a Împăratului care va avea loc în 
ziua Domnului: „În vremea aceea..., Domnul va fi Împărat peste 
tot pământul, ...va fi Singurul Domn şi numele Lui va fi singurul 
Nume” (Zaharia 14:8-9).

Nu pot încheia această comoară de prorocii care ni-L 
descoperă pe Împărat, fără a aminti cuvintele prorocului Mica: 
„Şi tu Betleeme, Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de 
căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni 
peste Israel şi a cărui obârşie se va sui până în vremurile străvechi, 
până în zilele veşniciei.” (Mica 5:2).

Dacă Domnul le-a deschis Scripturile, „a început de la Moise 
şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit ce era cu privire la El” celor doi 
ucenici care coborau trişti spre Emaus, aveau convingerea că 
punctele de mai sus cu privire la venirea Lui ca Împărat n-au 
lipsit din prezentarea Lui, în aşa fel că inima lor ar fi trebuit 
să ardă când vorbea cu ei pe drum. În felul acesta, trecem la 
următorul moment al secvenţei pe care am abordat-o.

Împăratul ne este 
descoperit în naşterea Lui

Afirmăm că naşterea Domnului reprezintă un 
moment de vârf în prezentarea Lui ca Împărat. Am 
plecat de la cuvintele pe care le-a rostit înaintea 
lui Pilat: „Eu pentru aceasta M-am născut” şi 

descoperim în prima Evanghelie, cea scrisă de Matei, revelaţia 
cu privire la Împăratul. Este bine cunoscut de către cei ce 
studiază Scriptura, că în această Evanghelie, Domnul Isus ne 
apare ca Acela pe care poporul lui Îl aşteaptă ca fiind prorocit 
din vechime că va fi Împăratul Iudeilor. 

Pe prima pagină a Evangheliei după Matei găsim cartea 
neamului lui Isus Hristos. Începând cu Avraam, ajunge la Iuda, 
cel despre care s-a spus că va deţine toiagul de cârmuire până 
va veni Şilo. Iată că Şilo a venit, şi este fiu al împăratului David 
şi are, deci, drept legal la deţinerea tronului. Israel avea nevoie 
de un împărat care să asigure eliberarea de sub ocupaţia 
romană şi restabilirea mândriei naţionale de odinioară. 
Această aşteptare depăşea vechile frontiere şi iată că oameni 
înţelepţi ai Răsăritului vizitează Ierusalimul în dorinţa de a se 
închina Împăratului!

Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? (Matei 
2:2), întreabă ei producând tulburare în cetate. S-a tulburat 
Irod, dregătorul edomit, s-a tulburat întreg Ierusalimul, 
mobilizându-se cu toţii pentru descifrarea cuvintelor 
Scripturii. Chiar universul a pus la dispoziţia magilor un astru 
călăuzitor care i-a condus la Betleemul unde se născuse 
Pruncul.

Evenimentul care a urmat confirmă împlinirea celor scrise 
în vechime şi Matei simte nevoia să folosească sintagma 
„Împărăţia cerurilor” de 29 de ori, iar cuvintele „ca se 
împlinească ce fusese scris” de 9 ori.

Evanghelia acesta a fost scrisă pentru a ne reda esenţa lucrării 
de mântuire săvârşite de Domnul  Isus, Mesia ce fusese vestit 

   >>
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mai dinainte, regele iudeilor  care a fost respins de ai Săi şi 
acceptat de neamuri. Acest adevăr este confirmat de interesul 
şi cuvintele magilor care au proclamat venirea lui Mesia 
înainte de orice alt reprezentant al poporului ales. Sunt şi 
astăzi evrei care respingându-L pe Mesia al Bibliei, aşteaptă un 
alt Mesia, pregătindu-se în acest scop. Este interesant însă să 
ştim cum vor afla că Şilo pe care ei îl aşteaptă face parte din 
seminţia lui Iuda, căci astăzi s-a pierdut orice genealogie care 
ar putea aduce lumină în acest caz!?

„Isuse Fiul lui David” a fost chemarea în ajutor venită din 
partea multor oameni aflaţi în suferinţă şi care dovedeşte că 
ei au asociat naşterea Lui cu originea Sa davidică.

Împăratul ne este 
descoperit la intrarea în 
Ierusalim

Eu pentru aceasta M-am născut” şi această afirmaţie 
este susţinută şi de momentul intrării în Ierusalim din 
ultimele zile ale lucrării Sale. „Spuneţi fiicei Sionului: 
Iată, Împăratul tău, vine la tine blând şi călare pe un 

măgar, mânzul unei măgăriţe.” (Matei 21:5) şi apoi „Osana Fiul 
lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” 
(Matei 21:9). Luând act de aceste exclamaţii, Domnul le 
acceptă şi spune celor ce le respingeau: „Oare n-aţi citit 
niciodată cuvintele acestea: Tu ai scos laude din gura pruncilor şi 
din gura celor ce sug?” (citat după Psalmul 8:2 în Matei 21:16).

Da, El S-a născut ca să fie Împăratul care mărturiseşte despre 
Adevăr. Cuvintele pe care le rosteşte şi evenimentele prin 
care trece arată că El este Martorul Credincios care confirmă 
adevărul Scripturii, că El Însuşi este Adevărul. Confirmă 
adevărul spus de Zaharia nu numai cu privire la lucrarea de 
Păstor bătut şi vândut, nu numai de revenirea Lui în glorie, 
dar şi de smerenia de care dă dovadă la intrarea în cetatea 
pentru care plânsese (Luca 19:41). A fost Împăratul care n-a 
avut un locaş potrivit  în care să se nască, nici un loc unde 
să-şi plece capul, nici cal alb pe care să intre în cetate şi nici 
chiar un loc al Său în care să fie îngropat.

La intrarea în cetate era aclamat de o mulţime care Îl 
cunoştea doar în parte, care nu trecea de o apreciere bazată 
pe firesc şi care nu vedea în El pe Mântuitorul omenirii şi 
amploarea lucrării Lui spirituale. Din această cauză au existat 
realităţile din Isaia 53 care au dus la respingerea Lui totală şi 
la lipsa de credinţă a celor mai apropiaţi din ucenicii Săi: „Noi 
trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel!” (Luca 
24:11).

Şi totuşi El nu ezită în aceeaşi zi (după Matei) în Templu, să 
dovedească autoritatea pe care o deţinea în casa Tatălui Său, 
arătând prin aceasta originea Sa. „Eu pentru aceasta M-am 

născut!” Aceeaşi autoritate este arătată şi în blestemul şi 
uscarea smochinului neroditor, ceea ce ne aminteşte că într- 
o zi, Împăratul va ocupa şi un scaun de Judecător drept. Fără 
arme şi fără oştire, Împăratul nu atacă fortul Antonia sau 
palatul lui Irod, ci în dragoste şi neprihănire, el aduce viaţa 
veşnică şi, mărturisind despre Adevăr, aduce mântuirea celor 
dispuşi s-o primească. El era într-o misiune divină!

Împăratul se face cunoscut 
în evenimentele din 
preajma morţii Sale

Î
n vechime, poporul a dorit să aibă un împărat, „să fim 
şi noi ca toate neamurile” (1 Samuel 8:20) şi Domnul 
le-a dat. Neascultarea şi idolatria lor i-a dus să piardă 
această stare de lucruri şi au devenit victimele robiei şi a 

ocupaţiei păgânilor. De fapt, din totdeauna Domnul avusese în 
vedere pentru ei un alt al Împărat, al cărui scaun de domnie 
îl va „întări pe vecie” (2 Samuel 7:14). Acest scaun de domnie 
urma să fie ocupat de Domnul păcii, de Fiul pe care Isaia îl 
numea „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare” (Isaia 9:6).

Şi iată că la „împlinirea vremurilor, Dumnezeu a trimis pe Fiul 
Său, născut din femeie” ca să ne răscumpere pentru Împărăţia 
Sa (Galateni 4:4). Poporul lui Dumnezeu a respins această 
solie pentru că nu a acceptat-o prin credinţă „au pus mâna 
pe Fiul, l-au scos afară din vie şi L-au omorât” (Matei 21:39), iar 
Împărăţia lui Dumnezeu a fost luată de la ei.

Evenimentele din ultimele zile de viaţă ale Domnului Isus 
arată cum se încheie o vreme de ostilitate şi ură faţă de Fiul 
şi culminează cu jertirea Acestuia pe crucea de la Golgota! 
Încă de la instituirea Mesei Domnului, El făgăduieşte că Tatăl 
Său deţine o Împărăţie şi va mai bea din rodul viţei numai în 
vremurile acesteia (Matei 26:29).

Odată cu apariţia Lui înaintea lui Pilat, se declanşează şi marea 
dilemă a acestuia. La întrebarea lui Pilat dacă este El Împăratul 
iudeilor, El răspunde afirmativ (Matei 27:11), dar asta nu-i 
împiedică pe ostaşi să-L batjocorească şi din acest punct de 
vedere, îmbrăcându-L cu o haină stacojie, punându-I o cunună 
de spini pe cap şi o trestie în mâna dreaptă (Matei 27:28-29) 
zicându-i în batjocură: „Plecăciune, Împăratul iudeilor” (Ioan 
19:3).

Împăratul care fusese ovaţionat cu câteva zile în urmă 
este trimis la cruce de autorităţile cărora li se alăturaseră 
mulţimile derutate. „Oricine se face pe sine împărat este 
împotriva Cezarului” şi „Noi n-avem alt împărat decât pe 
Cezarul” (Ioan 19:12, 15) reprezintă sloganurile de osândire 
ale poporului adresate Împăratului lor. Întreaga evoluţie a 
evenimentelor ne aminteşte pilda polilor spusă în urmă cu 
puţin timp de Domnul şi de reacţia de trădare a cetăţenilor: 
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„Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi” (Luca 
19:14). 

Şi Domnul merge la cruce pentru că Împărăţia Lui nu era 
din lumea aceasta, iar Pilat, recunoscând că totuşi El este 
un Împărat, Îl osândeşte lipsit de convingere, dar obligat 
de presiunea poporului. Inscripţia de la cruce scrisă în trei 
limbi, pe care a afişat-o Pilat deasupra capului Lui, rămâne 
peste veacuri un simbol al jertfirii Împăratului. Este o situaţie 
unică, fără precedent, ca Împăratul, după ce a plâns pentru 
cetatea Sa, să-şi dea şi viaţa pentru salvarea ei. Moare, nu 
numai pentru că „S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu” aşa 
cum spuneau ei, dar şi pentru că Şi-a păstrat demnitatea de 
Împărat, împlinind ceea ce fusese scris! „Împărăţia Lui este 
o Împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta” 
(Daniel 7:28).

Împăratul se face cunoscut 
în evenimentele care au 
urmat jertfei

Umilirea prin care a trecut Împăratul ca urmare 
a întrupării Sale este urmată de proslăvirea Lui, 
de înălţarea Lui, şi de numele pe care I l-a dat 
Dumnezeu  (Filipeni 2:10). „Îi voi da partea Lui la un 

loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a 
dat pe Sine Însuşi la moarte" (Isaia 53:12), spunea prorocul cu 
şapte sute de ani înainte de naşterea Domnului.

Trăim astăzi vremuri cînd venirea Lui în lume poate fi respinsă 
de unii şi acceptată de alţii (Ioan 1:12-13). Toţi care o primesc 
devin cetăţeni împreună cu sfinţii (Efeseni 2:19) şi împreună 
intră în componenţa unei Împărăţii spirituale care se găseşte 
în inimile lor (Luca 17:21). Apostolul Pavel vede în această 
imagine faptul că Hristos se naşte de data aceasta în viaţa 
fiecărui credincios: „Copilaşii Mei pentru care iarăşi simt durerile 
naşterii, până va lua Hristos chip în voi” (Galateni 4:19).

Va veni o vreme când „Domnul va fi Împărat peste tot 
pământul” (Zaharia 14:9) şi deşi astăzi „El stăpâneşte peste 
neamuri şi stăpâneşte pe pământ” (Psalmul 46:10), se poate 
accepta că, în urma căderii, Satan este „stăpânitorul lumii 
acesteia” (Ioan 14:30) cu puteri limitate conform voinţei lui 
Dumnezeu.

Ucenicii în vremea Lui credeau că Împărăţia unică şi 
universală a lui Mesia va fi înfiinţată  imediat şi dreptatea va 
domina întregul pământ. Nu a fost uşor pentru ei să înţeleagă 
că în vremea de acum există o formă a Împărăţiei care are 
caracter tainic, spiritual şi care sălăşluieşte în inimile celor 
născuţi din nou.

Pentru aceasta, Fiul S-a născut prin întrupare în lume, dar 

este necesar ca El să se nască în inima omului şi acesta este 
suportul Împărăţiei spirituale din vremea harului. 

Atunci, la Betleem, a venit în lume Împăratul în chip smerit 
ca să mărturisească despre Adevăr şi în felul acesta să câştige 
un popor care să aştepte ca El să vină încă o dată, de data 
asta ca Împărat care va domni aplicând principiile Adevărului 
despre care mărturisise. „Acest Isus care S-a înălţat la cer din 
mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la 
cer” (Fapte 1:11).

Prima Sa apariţie cu ocazia naşterii din fecioară a fost 
necesară pentru pregătirea celei de a doua veniri când „orice 
ochi Îl va vedea şi cei ce L-au străpuns” (Apocalipsa 1:7). Din 
pricina mărturiei lui Isus de la prima venire, un neam întreg 
de împăraţi se va naşte şi vor împărăţi cu Hristos o mie de 
ani (Apocalipsa 20:4). El va cârmui cu un toiag de fier şi va 
purta numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” 
(Apocalipsa 19:15-16).

„Apoi va veni judecata şi ...domnia, stăpânirea şi puterea tuturor 
împărăţiilor... se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt... şi 
Împărăţia Lui este o Împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji” 
(Daniel 7:26-27).

„Eu pentru aceasta M-am născut!”

Împreună cu lucrarea de mântuire pe care a dus-o la bun 
sfârşit cu ocazia primei veniri pe pământ, El a dovedit că este 
Împăratul slavei în faţa căruia porţile veşnice şi-au ridicat 
capetele. Curăţind păcatele „a şezut la dreapta măririi în 
locurile prea înalte, ajungînd cu atât mai presus de îngeri cu 
cât a moştenit un nume mult mai minunat decât al lor” (Evrei 
1:3), căci „scaunul Tău de domnie este în veci de veci” iar „Tu 
eşti Acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi”. 

Acesta este Mântuitorul nostru care S-a născut în Betleem, 
dar care va stăpâni cerul pentru totdeauna. 

El e şi astăzi Împărat,

Iar noi ne bucurăm c-avem,

Un loc în veşnicul palat,

Cu Împăratul din Salem!
”
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îşi pierd, treptat, semnificaţia sacră. Crăciunul sau 
Naşterea Domnului este asociat cu decembrie, 
„luna cadourilor”. Într-adevăr, cu ocazia acestei 

sărbători Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru „darul Lui nespus 
de mare” (2 Corinteni 9:15) şi facem daruri orfanilor şi celor 
necăjiţi. Dar înţelegem noi cu adevărat scopul întrupării 
Mântuitorului? În Scriptură este scris: „Dar când a venit 
împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din 
femeie, născut sub Lege” (Galateni 4:4, 5).

Sintagma „împlinirea vremii” (τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου) 
desemnează „timpul potrivit” pentru venirea lui Mesia în 
lume. Domnul Isus S-a născut la „vremea potrivită”, stabilită 
în „planul pe care Dumnezeu îl alcătuise în Sine Însuşi” 
(Efeseni 1:9) „în Hristos Isus, Domnul nostru” (Efeseni 3:11), 
când lumea era pregătită pentru lucrarea lui Dumnezeu. 
Pax romana a fost o perioadă lungă de pace şi stabilitate în 
Imperiul Roman şi a ţinut din anul 27 î.Hr. până în anul 180 
d.Hr. Însă în ciuda prosperităţii şi a libertăţii de mişcare, 
lumea greco-romană se cufunda într-un abis moral atât de 
josnic, încât şi păgânii erau revoltaţi de starea de păcătoşenie 
în care se aflau, şi Îl căutau pe Dumnezeul cel adevărat. Acest 
Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, era Dumnezeul 
lui Israel.

Momentul venirii lui Mesia a fost prorocit în Vechiul 
Testament cu sute de ani mai înainte de a se împlini. Profetul 
Mica scria: „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între 
cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce 
va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri 
străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 5:2). Mesia care urma 
să vină avea să fie numit „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). 

Înainte de a vedea câteva scopuri ale venirii lui Hristos 
în lume, trebuie să răspundem la următoarea întrebare: 
A existat Hristos înainte de zămislirea şi de naşterea Sa? 
Această întrebare are de a face cu preexistenţa lui Hristos, 
faptul că El a existat înainte de naşterea Sa, adică înainte de 
Creaţie şi înainte de timp. Originea Lui cerească reiese clar 
din Evanghelia după Ioan 3:13, 31: „Nimeni nu s-a suit în cer, 
afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este 
în cer […] Cel ce vine din cer este mai presus de toţi”. Din Ioan 
10:30 şi Filipeni 2:6 învăţăm că Hristos are aceeaşi natură 
ca a lui Dumnezeu Tatăl, iar din Ioan 17:5 înţelegem că El a 
avut o slavă egală cu cea a Tatălui încă înainte de întemeierea 
lumii. Dumnezeirea desăvârşită a lui Hristos este afirmată 
clar de apostolul Pavel: „În El [Hristos] locuieşte toată plinătatea 
Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). 

 Daniel CRISTINESCU

Semnificaţia Naşterii 
Domnului Isus Hristos
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Cu alte cuvinte, Cel ce S-a 
născut în Betleemul Iudeii 
era Dumnezeu întrupat. 
„[…] şi Cuvântul era 

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, 14). Acest adevăr biblic 
este susţinut şi de Crezul de la Niceea 
(325 d.Hr.): „Cred […] Şi întru Unul 
Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai 
înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă 
cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut”.

Aşadar, care a fost scopul întrupării 
lui Hristos? În primul rând, întruparea 
Mântuitorului este revelaţia 
desăvârşită a lui Dumnezeu. Venirea 
lui Hristos în lume a marcat punctul 
culminant al revelaţiei divine. „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. El, care este oglindirea slavei 
Lui şi întipărirea Fiinţei Lui […]” (Evrei 
1:1-3). Hristos este „oglindirea slavei 
lui Dumnezeu” şi „întipărirea Fiinţei 
Lui”. Cu alte cuvinte, cine L-a văzut 
pe Hristos, L-a văzut pe Tatăl. Acelaşi 
adevăr este susţinut şi de Ioan. „Nimeni 
n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul 
Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a 
făcut cunoscut” (Ioan 1:18). Prin urmare, 
singurul mod prin care omul îl poate 
vedea pe Tatăl este acela de a-L cunoaşte 
pe Fiul (cf. Ioan 17:3). 

Î
n al doilea rând, Hristos S-a întrupat 
ca să fie jertfa desăvârşită 
pentru păcatele omenirii. 
„Fiul omului a venit să caute şi 

să mântuiască ce era pierdut” (Luca 
19:10). Păcatul cere ca plată moartea 
(Romani 6:23), dar omul nu se poate 
mântui singur, deoarece „toţi au păcătuit 
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” 
(Romani 3:23). Însă, după cum afirma 
şi Atanasie în una dintre lucrările sale 
(Contra Arienilor), „numai un Dumnezeu 
ne poate mântui”. Numai Dumnezeu 

putea plăti pentru păcatul nostru, dar 
Dumnezeu nu moare. De aceea a 
trebuit ca Dumnezeu să devină om ca 
să poată muri. În formularea sa clasică, 
argumentul sună astfel: „Quod non est 
assumptum non est sanatum”, „Ceea 
ce nu este asumat nu este mântuit” 
(Grigore din Nazianz, Scrisoare către 
Cledoniu) Astfel, ca să putem fi mântuiţi, 
trebuie să avem un Mântuitor care să 
fie Dumnezeu-Om, iar acest lucru este 
adevărat cu privire la Hristos. Apostolul 
Ioan scrie: „Copilaşilor, […] avem la 
Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 
Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre; şi nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 
2:1, 2).

Î
n al treilea rând, Hristos S-a 
întrupat ca să poată fi Marele 
nostru Preot care să aibă milă 
de noi. „Astfel, fiindcă avem un 

Mare Preot însemnat, care a străbătut 
cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să 
rămânem tari în mărturisirea noastră. 
Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă 
milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care 
în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, 
dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu 
deplină încredere de scaunul harului, ca să 
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru 
ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” 
(Evrei 4:14-16). Dumnezeu nu poate 
fi ispitit ca să facă rău (Iacov 1:13), de 
aceea a fost necesar ca Dumnezeu să 
devină om, pentru ca să poată fi ispitit, 
astfel încât să poată fi un Preot milos. 
Ca Mare Preot, Hristos poate simţi 
slăbiciunile noastre pentru că şi El a 
fost ispitit ca noi, dar fără păcat. Câtă 
mângâiere pentru noi că putem veni la 
tronul harului ca să căpătăm îndurare! 
Apostolul Pavel ne îndeamnă: „Nu 
vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri” (Filipeni 4:6).

Î
n al patrulea rând, Hristos S-a 
întrupat ca să fie sursa vieţii 
noastre duhovniceşti. Viaţa Lui 
pământească este un model pentru 

trăirea noastră. Scriptura afirmă: „Cine 
zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi 
el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6). Hristos 

nu numai că ne iartă păcatele, ci ne 
şi dă puterea de a fi biruitori asupra 
păcatului. El a spus: „[…] oricine trăieşte 
în păcat este rob al păcatului […] Deci 
dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat 
slobozi” (Ioan 8:34, 36). Apostolul Pavel 
a scris: „Pot totul în Hristos, care mă 
întăreşte” (Filipeni 4:13) şi: „Am fost 
răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, 
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte 
în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum 
în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe 
Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2:20). 
A putea „totul în Hristos” nu înseamnă 
a avea o mentalitate triumfalistă 
de „super-creştin”, ci a fi mulţumit 
cu starea în care ne găsim, în ciuda 
lipsurilor pe care le suferim. Iar prin 
răstignirea noastră cu Hristos, I-am dat 
Lui firea noastră cea veche şi El ne-a 
înnoit în omul cel nou, după chipul Său. 
Acum Hristos locuieşte în noi iar noi 
suntem în Hristos. „Şi El a murit pentru 
toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai 
trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a 
murit şi a înviat pentru ei” (2 Corinteni 
5:15).

În concluzie, Hristos S-a întrupat ca 
să-L reveleze în mod desăvârşit pe 
Dumnezeu, ca să fie jertfa desăvârşită 
pentru păcatele omenirii, ca să fie un 
Mare Preot milos pentru noi şi ca să 
fie sursa vieţii noastre duhovniceşti. Cu 
ocazia sărbătorii Naşterii Domnului să 
nu uităm că Hristos, care avea chipul 
lui Dumnezeu, „măcar că era bogat, 
S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, 
prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi” (2 
Corinteni 8:9). 
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Relatările naşterii Domnului Isus ne prezintă un raport istoric al întrupării, cât şi o întrupare 
miraculoasă prin Duhului Sfânt.

Tema predicării apostolilor a fost faptul că Isus este Fiul etern al lui Dumnezeu, a cărui venire a 
fost prorocită în Vechiul Testament. Conform Sfintelor Scripturi există câteva motive pentru care 

Dumnezeu a devenit om:

1. Să împlinească promisiunile lui Dumnezeu. Începând cu promisiunea din Geneza 3:15 şi 
continuând în tot Vechiul Testament, Dumnezeu a promis că va trimite pe Fiul Său în lume. Isaia a vorbit 

în chip profetic atunci când a anunţat, în Isaia 9:6 - „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi 
domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‹Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, 

Domn al păcii.›” şi Isaia 7:14 - „De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: ‹Iată, fecioara 
va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel›”. Jertfele din Vechiul 

Testament prefigurau împlinirea profeţiilor din Vechiul Testament. 

2. Pentru a-L descoperi pe Dumnezeu ca Tatăl. În Vechiul Testament, Dumnezeu este 
revelat ca şi Creator. Vechiul Testament descoperă sfinţenia, puterea şi bunătatea lui Dumnezeu. 

Domnul Isus Cristos a vorbit despre Dumnezeu ca Tată. Matei 6:9 – „Iată, dar, cum trebuie să 
vă rugaţi: ‹Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău›”. Relaţia dintre un copil al 

lui Dumnezeu şi Tatăl lui ceresc este un concept preţios adus de Noul 
Testament.

3. Pentru a îndepărta păcatul. Cristos a venit ca să-şi dea viaţa ca 
răscumpărare pentru mulţi şi ca să-i elibereze pe oameni de păcatele lor 
prin moartea Sa. Cristos a fost „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul 
lumii” Ioan 1:29.

4. Ca să nimicească lucrările diavolului. Evrei 2:14-15. Întruparea Domnului 
Isus şi în special lucrarea lui Cristos de la cruce l-a înfrânt pe Satan.

5. Pentru ca să ne dăruiască un model de viaţa sfântă. Cristos a fost singurul care 
a fost desăvârşit. Era nevoie ca noi să avem un exemplu a ceea ce Dumnezeu doreşte să fim noi. 

Cristos este atât Mântuitorul celui credincios, cât şi exemplul desăvârşit, vrednic de urmat. 
Cel mai puternic îndemn la sfinţenie nu este îndemnul, ci 
exemplul unuia care ne este foarte apropiat. Matei 11:29 

- „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, 
căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 

pentru sufletele voastre.” 1 Petru 2:21 – „Şi la aceasta aţi fost 
chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o 

pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui”. 

Sfânta Scriptură ne spune în Epistola care Evrei 9:28 „tot aşa, Hristos, după 
ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua 

oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.” Prima Sa venire va fi 
urmată de o a doua.

Astăzi, când întreaga creştinătate retrăieşte bucuria venirii în lume a Domnului Isus, noaptea în care Isus 
a fost dăruit în ieslea Betleemului, să privim spre cadranul timpului care indică ultimul ceas 

al istoriei acestui pământ. În curând vom trăi cea din urmă 
noapte în care un glas divin va face să se cutremure cerul 

şi pământul. Psalmi 50:3 „Dumnezeul nostru vine şi nu tace. 
Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o furtună 

puternică.”

Ce zi minunată va fi aceea a revederii cu Cristos Cel iubit! 

Când Dumnezeu s-a apropiat de noi

 Ioan ASAFTEI

„Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său,  
născut din femeie, născut sub Lege”.  (Galateni 4:4)
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Duminică, 6 Ianuarie | 1 Ioan 4:7-21 
UNITATE ÎN DRAGOSTE

Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16) şi El 
Şi-a manifestat dragostea în mod desăvârşit 
în Persoana Fiului Său. Domnul Isus a făcut o 
afirmaţie extraordinară, pe care o găsim în Ioan 

17:23, şi anume, că Dumnezeu ne iubeşte la fel de mult, tot 
aşa cum L-a iubit pe Însuşi Fiul Său! 

De aceea, noi avem chemarea de a trăi în această relaţie de 
iubire dumnezeiască cu Cristos, şi cu Trupul Său, Biserica. 

Un mod practic de a face lucrul acesta îl citim în Galateni 
6:2, unde ni se porunceşte să ne purtăm sarcinile unii altora, 
împlinind astfel Legea Dragostei lui Cristos. Acelaşi principiu 
îl vedem subliniat şi în 1 Ioan 3:16-18 – trăirea în dragostea 
lui Cristos înseamnă să fim sensibili la nevoile fraţilor şi 
surorilor noastre, dar şi ale semenilor. 

Domnul Isus ne cere să rămânem în dragostea Lui (Ioan 
15:9-10) şi putem face acest lucru împlinind poruncile Lui şi 
ascultând de Cuvântul Lui. 

Măsura dragostei în care trebuie să umblăm ca şi credincioşi, 
este dragostea Lui (Ioan 15:12). Această dragoste a fost 
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5) 
şi El doreşte ca ea să se manifeste prin noi, aşa cum a fost 
manifestată şi prin Cristos. Aceasta este cea mai puternică 
dovadă, în lumea în care trăim, că suntem urmaşi ai 
Domnului Isus  (Ioan 13:35).

Atunci când avem gândul lui Cristos în noi, renunţăm la 
ambiţiile personale şi la interesele egoiste, căutând şi folosul 
celorlalţi, şi nu doar folosul nostru (Filipeni 2:4-6).

Mulţumim:
 ¸ Că Dumnezeu ne-a unit prin Fiul Său (Ioan 17:23).
 ¸ Că ne-a înfiat prin Fiul Său şi ne numeşte copiii Lui (1 Ioan 3:1).
 ¸ Pentru părtăşia de care ne bucurăm cu fraţii şi surorile noastre.

Ne pocăim:
 ¸ Pentru că prin trăirea noastră nu am arătat întotdeauna 

dragostea lui Cristos faţă de fraţi şi faţă de semenii noştri.
 ¸ Pentru că nu întotdeauna am ascultat şi împlinit poruncile 

Domnului.

Cerem:
 ¸ Ca să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt şi dragostea Lui să fie 

vizibilă în vieţile noastre.
 ¸ Ca Domnul să ne ajute să avem dragoste faţă de fraţi.
 ¸ Ca Domnul să binecuvânteze cu dragoste bisericile şi lucrătorii 

din întreaga ţară.

Luni, 7 Ianuarie | Efeseni 4:1-6 
UNITATE ÎN DUHUL

Scopul principal al coborârii Duhului Sfânt pe pământ, în 
credincioşi, este să-L proslăvească pe Domnul Isus (Ioan 
16:14) şi El face lucrul acesta descoperindu-L pe Cristos 
Bisericii Sale! Chemarea noastră ca mădulare ale Trupului 

Său este ca prin Duhul Sfânt, să-L arătăm lumii pe Cristos, Capul 
nostru!

În al doilea rând, Duhul Sfânt a venit să ne călăuzească în tot 
adevărul (Ioan 16:13; Romani 8:14). Atunci când umblăm în adevărul 
Cuvântului Său, umblăm în unitatea Duhului.

După cum, în trupul fizic, sângele menţine viaţa trupului, hrănind 
fiecare mădular în parte, tot la fel este şi în Trupul lui Cristos – 
Duhul Sfânt a fost Acela care i-a dat naştere la Cincizecime şi 
menţine viaţa Trupului, ţinând unite toate mădularele. 

• Duhul Sfânt ne-a născut din nou (Ioan 3:5).

• Duhul Sfânt ne-a pecetluit (Efeseni 1:13-14).

• Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciune (Romani 8:26).

Este voia Domnului ca noi să fim plini de Duhul Sfânt (Efeseni 5:18).

Numai în felul acesta vom putea „să fim în chip desăvârşit una”, 
după dorinţa Domnului şi Mântuitorului nostru slăvit (Ioan 17:21)!

Mulţumim:
 ¸ Lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, prin care am fost născuţi din 

nou, şi care locuieşte în fiinţele noastre.
 ¸ Pentru că ne-a făcut mădulare ale Trupului lui Cristos - Biserica, 

şi tot El ne înzestrează să-L putem sluji pe Domnul Isus după 
voia Lui.

Ne pocăim:
 ¸ Pentru toate momentele în care am umblat călăuziţi de firea 

noastră şi L-am întristat prin viaţa noastră.
 ¸ Pentru că de multe ori nu ne lăsăm călăuziţi pe deplin de Duhul 

Său.

Cerem:
 ¸ Ca Domnul să ne umple zilnic cu Duhul Său şi să trăim conduşi 

de El.
 ¸ Ajutorul de a fi una cu Domnul, cu fraţii şi surorile, după 

dorinţa Domnului Isus, ca oamenii pierduţi să fie atraşi la El.



Marţi, 8 Ianuarie | 1 Ioan 5:9-13; 
Evrei 11:1-3,6
UNITATE ÎN CREDINŢĂ (CREZ)

Există o singură credinţă adevărată şi mântuitoare (Efeseni 
4:5) şi ea a fost data sfinţilor odată pentru totdeauna (Iuda 
3). 

Vechiul Testament vorbeşte despre credinţa în 
Răscumpărătorul promis, ce urma să vină. Noul Testament vorbeşte 
despre Aceeaşi Persoană, dar care a venit şi a adus răscumpărarea 
prin jertfa Sa, împlinind astfel Scripturile. Aşadar, avem o credinţă 
unitară în Fiul lui Dumnezeu, pentru toate veacurile. 

Există o singură sursă a credinţei noastre - Cuvântul lui Dumnezeu 
(Romani 10:17), care este veşnic (Matei 24:35) şi este singura bază 
a credinţei mântuitoare. Credinţa mântuitoare este centrată atât pe 
Persoana Mântuitorului (cine este El?), dar şi pe lucrarea Sa (ce a 
făcut El?); aceste răspunsuri ne sunt oferite de Însuşi Dumnezeu, în 
Cuvântul Său (1 Ioan 5:9-13). 

Trebuie specificat faptul că, o credinţă doar la nivel intelectual (chiar 
dacă este corectă din punct de vedere doctrinar) nu va mântui pe 
nimeni; este necesar ca ea să ne cuprindă întreaga noastră fiinţă (2 
Corinteni 5:17), adică să ajungem la „ascultarea credinţei” (Romani 
1:5b). 

De asemenea, credinţa adevărată se manifestă prin fapte, adică 
faptele omului sunt în concordanţă cu credinta lui, conform cu 
Iacov 2:14-20. Deci, toţi aceia care au credinţa adevărată vor trăi 
credinţa lor şi asta îi va uni cu cei ce cred la fel.

Deoarece Satan perverteşte tot ce este bun şi adevărat, Dumnezeu 
ne cheamă „să luptăm pentru credinţa ce ne-a fost data” (Iuda 3): 

• apărând principiile Scripturii;

• respingând ereziile care fie scot din Cuvânt, fie adaugă la 
Cuvântul lui Dumnezeu;

• trăind noi înşine în veghere, fără a face compromisuri cu tot ce 
este lumesc şi păcătos;

• vestindu-l aşa cum ne-a fost dat. 

Domnul să ne ajute să avem credinţa şi trăirea adevărată, pentru 
a fi mântuiţi, a-L onora pe Domnul, şi a fi o mărturie pentru cei 
necredincioşi.

Mulţumim:
 ¸ Pentru darul credinţei, primit de la Dumnezeu (Efeseni 2:8).
 ¸ Pentru Cuvântul lui Dumnezeu, prin care am primit credinţa 

(Romani 10:17) şi prin care creştem în ea (2 Corinteni 3:18).

Ne pocăim:
 ¸ Pentru că, de multe ori, am umblat prin vedere, în loc să 

umblăm prin credinţă.
 ¸ Pentru toate situaţiile în care ne-am încrezut în noi înşine, în 

oameni sau în alte lucruri, în loc să ne încredem în Dumnezeu.

Cerem:
 ¸ Ca Dumnezeu să ne ajute zilnic să trăim prin credinţă, şi nu prin 

vedere. 
 ¸ Ca, în aceste vremuri tulburi, Dumnezeu să ne dea puterea de a 

lupta pentru credinţa ce ne-a fost dată.
 ¸ Puterea să proclamăm Evanghelia Domnului Isus ca singura cale 

de mântuire de la pierzarea veşnică.

Miercuri, 9 Ianuarie | Efeseni 4:1-6; 
Romani 6:1-5 
UNITATE PRIN BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

Î
n Noul Testament, cuvântul BOTEZ este scris de 60-70 de ori. 
Biblia vorbeşte despre mai multe botezuri: botezul cu Duhul 
Sfânt, botezul cu foc şi botezul în apă.

De-a lungul istoriei, botezul în apă a creat mai multe dispute 
legate de formă, dar şi de persoanele care au parte de el. 

• Ca formă. Cuvântul BOTEZ („baptizo” în limba greacă), 
înseamnă scufundare, şi nu stropire sau turnare. 

• Cine are parte de botez? Botezul în apă este un simbol exterior 
a ceea ce a avut loc în plan spiritual. Prin scufundare, arătăm 
că păcatele noastre au fost iertate, iar prin ridicarea din apă, 
arătăm ca am fost înviaţi la o viaţă nouă cu Cristos. Botezul 
reprezintă identificarea personală cu Cristos. Pavel a declarat în 
Romani 6:3-4: „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat 
din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” 

Biblia ne învaţă că pocăinţa trebuie să aibă loc înaintea botezului. 
De fapt, botezul este mărturia unei vieţi supuse domniei lui Cristos. 

Romani 6:3 ne vorbeşte despre un botez spiritual: „Nu ştiţi că toţi 
câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea 
Lui?” Acest botez spiritual „în Isus Cristos” este făcut de Duhul 
Sfânt, în clipa în care păcătosul pocăit acceptă darul mântuirii şi 
este născut din nou (Ioan 3:5; Efeseni 2:18; 1 Corinteni 12:13; Fapte 
8:12). Noi răspundem chemării Duhului Sfânt şi ne naştem în familia 
lui Dumnezeu (Ioan 6:44; 1 Corinteni 6:19). Prin acest „botez,” 
noi ne identificăm cu moartea şi învierea lui Cristos; începând cu 
acel moment, noi ne considerăm „răstigniţi împreună cu Cristos” 
(Galateni 2:20).

Mulţumim:
 ¸ Domnului pentru lucrarea măreaţă pe care a înfăptuit-o în 

mântuire. 
 ¸ Că Duhul Său cel Sfânt ne-a pus în Trupul Său. 
 ¸ Pentru unitatea pe care o putem avea cu toţi cei botezaţi – 

născuţi din nou.

Ne pocăim:
 ¸ Pentru situaţiile în care botezul a fost tratat superficial, 

neacordându-i importanţa care i se cuvine.
 ¸ Pentru situaţiile în care nu ne-am purtat ca nişte oameni născuţi 

din nou.

Cerem:
 ¸ Ca Domnul să ne ajute să ne comportăm ca nişte oameni 

născuţi din nou, în toate împrejurările. 
 ¸ Ca Domnul să ne ajute să înţelegem importanţa botezului şi să-l 

practicăm corect.
 ¸ Discernământ spiritual de a avea părtăşie cu toţi cei născuţi din 

nou, care au înviat la o viaţă nouă împreună cu Cristos.
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Joi, 10 Ianuarie | 1 Corinteni 12: 12-27
UNITATE ÎN BISERICĂ (TRUPUL LUI CRISTOS)

Efeseni 4: 1-6 - Îndemnul lui Pavel este: „căutaţi să păstraţi 
unirea Duhului, prin legătura păcii” (v:3). Reiese de aici că 
Duhul Sfânt este Acela prin care se realizează unitatea. „Noi 
toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să 

alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi 
am fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:13). 

Să nu uităm că noi nu putem păstra unirea Duhului, dacă nu 
credem adevărul lui Dumnezeu. Haideţi să cercetăm Biblia şi să ne 
conformăm opiniile şi sentimentele cu ceea ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu. Unitatea în eroare şi erezie, este o unitate greşită şi 
duce la erezii. Noi dorim unitatea în adevărul lui Dumnezeu şi prin 
Duhul lui Dumnezeu. Trăirea aproape de Dumnezeu este cel mai 
bun mod de a promova unitatea. Dezbinările din biserici nu încep 
niciodată cu cei care sunt plini de dragoste pentru Dumnezeu. 
Inimile reci, vieţile nesfinte, faptele nepotrivite, neglijarea părtăşiei – 
acestea sunt fapte care strică unitatea trupului. Dar cel care trăieşte 
aproape de Domnul, doreşte să semene cu El şi să Îi urmeze 
exemplul, aşa că este întotdeauna o verigă sfântă, o legătură care 
uneşte biserica tot mai strâns. Dumnezeu să ne ajute să ne dorim şi 
să ne străduim să păstrăm unirea Duhului, prin legătura păcii. 

Un exemplu grăitor este biserica din Corint care asemenea multor 
biserici din zilele noastre, a fost dezbinată din două motive: 

• În loc să privească la Cristos, şi să caute conducerea Lui 
perfectă, ei priveau la oameni, şi căutau conducerea lor; unii îl 
urmau pe Pavel, alţii pe Apolo, alţii pe Petru (1 Corinteni 1:11-
13). 

• În loc să accepte darurile diverse pe care Duhul Sfânt le-a 
dăruit pentru zidirea bisericii, ei căutau darurile vizibile şi 
spectaculoase (vorbirea în limbi, prorocia, etc. – 1 Corinteni 12: 
28-31).

Haideţi să ne folosim fiecare darul primit de la Cristos, ca întreg 
Trupul să se bucure de unitate, să crească spiritual şi să ajungă la 
statura plinătăţii în Cristos! În felul acesta, credincioşii vor semăna 
mai mult cu Cristos şi vor fi o mărturie în lume. Aceasta este 
o ilustraţie frumoasă a bisericii care funcţionează ca trup al lui 
Cristos!

Mulţumim:
 ¸ Domnului că facem parte din Trupul Său, care cuprinde 

credincioşi de orice rasă, din orice naţiune şi de orice limbă. 
 ¸ Domnului pentru fiecare dar oferit Bisericii Sale, neavându-se în 

vedere faţa omului.

Ne pocăim:
 ¸ Că nu întotdeauna am lucrat la păstrarea unităţii în Trupul Său.
 ¸ Pentru momentele în care am acceptat unitatea cu cei care nu 

sunt parte din Trupul Său.

Cerem:
 ¸ Ca Domnul să ne dea putere să folosim darurile primite pentru 

folosul celorlalte mădulare, şi spre slava lui Dumnezeu.
 ¸ Ca Domnul să întărească unitatea Trupului Său, pentru a fi o 

pildă în lume.

Vineri, 11 Ianuarie | Matei 28:16-20; 
Ioan 17:18; F.A. 8:4-5 
UNITATE ÎN MISIUNE

Î
nainte de a părăsi pământul şi de a se întoarce la Tatăl, Domnul 
Isus a strâns toţi ucenicii în Galileea, pentru a le da de lucru 
până la revenirea Sa. Motivul pentru care Domnul Isus a venit 
pe pământ a fost: „să caute şi să mântuiască ce era pierdut”. 

Tot acesta este motivul pentru care Dumnezeu a lăsat Biserica pe 
pământ: să caute şi să aducă la mântuire pe cei pierduţi. Misiunea a 
fost încredinţată Bisericii şi Duhul Sfânt a echipat Biserica cu daruri 
necesare şi cu putere pentru îndeplinirea acestei misiuni. Fiecare 
credincios are datoria de a câştiga suflete pentru Cristos.

Pentru a duce la îndeplinire marea însărcinare, Cristos ne oferă 5 
elemente necesare:

• Disponibilitatea – Matei 28:16. Cei 11 ucenici erau acolo unde 
le ceruse Domnul să fie. Ucenicia începe atunci când eşti la 
dispoziţia lui Dumnezeu, pentru a face lucrarea Sa.

• Închinarea – Matei 28:17-18a. Al doilea element sugerat bisericii 
pentru împlinirea misiunii este „atitudinea închinării adevărate”. 
Dacă nu te închini cu adevărat lui Dumnezeu, nu ai cum să Îl 
slujeşti pe El, oricât de talentat sau bine intenţionat ai fi. „Când 
L-au văzut ei, I s-au închinat” – punctul central era CRISTOS. 

• Supunerea – Matei 28:18b. Declaraţia lui Isus se concentrează 
pe Domnia Lui suverană. Datorită autorităţii Lui divine de a 
porunci, urmaşii Lui trebuie să aibă o atitudine de supunere. 

• Ascultarea de poruncile Lui este posibilă numai atunci când 
suntem disponibili, ne închinăm şi ne supunem Lui. 

• Puterea – Matei 28:18. Puterea care vine din prezenţa 
Domnului Isus este continuă în viaţa celor care Îi aparţin. Oricât 
de cruciale ar fi primele 4 puncte, ele ar fi nefolositoare fără 
puterea pe care o aduce prezenţa Sa.

Mulţumim:
 ¸ Domnului pentru privilegiul de a putea să lucrăm la lărgirea 

Împărăţiei Sale. 
 ¸ Pentru prezenţa şi puterea Sa, atunci când ducem la îndeplinire 

Marea Trimitere.

Ne pocăim:
 ¸ Pentru că uneori am fost leneşi şi delăsători în îndeplinirea 

misiunii încredinţate de El.
 ¸ Că uneori ne-am ruşinat atunci când a trebuit să Îl vestim pe El.

Cerem:
 ¸ Să ne ajute Domnul să lăsăm „ce este al nostru” şi să îndeplinim 

misiunea încredinţată. 
 ¸ Să ne ajute să fim uniţi în misiunea pe care ne-a încredinţat-o.
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Sâmbătă, 12 Ianuarie | Efeseni 4:1-6;
Filipeni 1:27-30; 2:5-8
UNITATE PRIN VIZIUNE

Dumnezeu ne cheamă să fim demni de chemarea pe care 
am primit-o şi să umblăm demni de poziţia pe care o 
avem în Isus Cristos. Potrivit versetelor citite, iată care 
sunt caracteristicile unei chemări sfinte:

• Smerenia. Este cea mai de bază virtute creştină. Fără smerenie, 
nu putem fi plăcuţi Tatălui. Pentru a fi plăcut Tatălui, Domnul 
Isus S-a dezbrăcat de Sine Însuşi (Filipeni 2:7-8). Lumea înalţă 
mândria şi, din păcate, biserica de astăzi reflectă această 
perspectivă lumească. A fi smerit înseamnă a fi conştient de 
propria nevrednicie.

• Blândeţea. Este o viaţă de supunere radicală faţă de Dumnezeu 
şi de modestie în relaţiile cu cei din jur. 

• Răbdarea. Face parte din roada Duhului Sfânt şi înseamnă a fi 
încet la mânie.

• Îngăduinţa în dragoste. Înseamnă a nu reacţiona pripit când apar 
conflicte, ci a înţelege că şi alţii au nevoi aşa cum ai şi tu!

Smerenia dă naştere la blândeţe, blândeţea dă naştere la răbdare, 
răbdarea la îngăduinţa în dragoste, şi toate dau naştere la 
unitatea Duhului, care este o puternică mărturie în faţa lumii. 
Responsabilitatea Bisericii este să păstreze unitatea printr-o 
umblare în credincioşie. Biserica nu duce lipsă de programe, 
metode, evenimente publice, ci duce lipsă de cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu.  

Haideţi să cerem ajutorul Domnului şi să căutăm să avem o viziune 
sănătoasă, urmărind împreună:

• Unitatea credinţei (adevărul Cuvântului lui Dumnezeu).

• Cunoaşterea lui Cristos, care vine prin rugăciune, studiu şi 
ascultare de Cuvânt.

• Maturitate spirituală – să trăim cum a trăit şi Cristos (1 Ioan 
2:6).

• Învăţătură sănătoasă.

• Mărturie autentică în faţa lumii.

Mulţumim:
 ¸ Domnului Isus pentru exemplul Său de smerenie. 
 ¸ Domnului pentru Cuvântul Său, care - ne-a descoperit adevărul; 

- ne învaţă cum să trăim pentru Domnul;
- ne descoperă planul Său viitor.

Ne pocăim:
 ¸ Că de multe ori am înlocuit viziunea Domnului cu viziunile 

noastre omeneşti. 
 ¸ Pentru momentele în care nu am trăit demni de chemarea pe 

care am primit-o şi de poziţia pe care o avem în Cristos. 

Cerem:
 ¸ Ajutorul Domnului în a ne păzi inimile şi un caracter curat, 

pentru a fi o mărturie în faţa lumii.  
 ¸ Ajutorul Domnului în a avea gândul lui Cristos pentru o viziune 

corectă cu privire la Dumnezeu, la împărăţia Sa, la noi înşine, la 
omenire, şi la misiunea noastră în lume.

Duminică, 13 Ianuarie | Efeseni 2:11-22 
UNITATE ÎN CRISTOS

Unirea noastră cu Cristos, s-a realizat la cruce, la Golgota, 
unde Isus Cristos a împăcat lumea cu Dumnezeu. 
Datorită jertfei Domnului Isus Cristos, s-a împlinit 
unirea şi împăcarea; predându-ne viaţa Lui, se produce 

transformarea: „Dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă, 
cele vechi s-au dus” (prin cele vechi, se înţelege viaţa noastră 
înainte de a fi predată Lui, când nu trăiam în unitate, ci „rătăceam cu 
toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui” - Isaia 53:6); acum 
„iată că toate lucrurile s-au făcut noi” 2 Corinteni 5:17.

Prin lucruri noi înţelegem şi unirea realizată de Cristos, în primul 
rând între El şi noi, cei care rătăceam pe drumurile noastre, apoi 
unii cu ceilalţi, punându-ne în acelaşi Trup, El fiind Capul care 
coordonează toate mădularele să lucreze spre slava Lui, într-o 
armonie şi unitate desăvârşită.

Cum nu am văzut într-un trup pământesc ca fiecare mădular să 
facă ce vrea, nici în trupul lui Cristos nu se poate întâmpla aşa ceva, 
ci toate mădularele sunt şi rămân în unitatea creată de Cristos: 
„pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în 
ei." Ioan 17:26

Şi cum să nu îţi doreşti să trăieşti în unitate cu Cel care este:

• „Calea, adevărul şi viaţa” Ioan 14:6

• „Pâinea vieţii” Ioan 6:48

• „Uşa, dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit” Ioan 10:9

• Mijlocitorul: „stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru 
noi” Romani 8:34

• Împăratul nostru pentru veşnicie: „Maranata! Domnul nostru 
vine” 1 Corinteni 16:22

Mulţumim:
 ¸ Pentru jertfa Domnului Isus care ne-a împăcat cu Dumnezeu.
 ¸ Domnului pentru lucrarea Sa de mijlocire înaintea Tatălui.
 ¸ Pentru nădejdea revenirii Sale ca să ne ducă Acasă.

Ne pocăim:
 ¸ Că nu întotdeauna ne-am asemănat cu Domnul nostru în 

comportament.
 ¸ Că nu întotdeauna aşteptăm şi grăbim venirea Domnului.

Cerem:
 ¸ Puterea de a-L mărturisi pe El prin viaţă, fapte, cuvinte.
 ¸ Ca noi, mădularele din trup, să ne lăsăm conduse de Cristos, 

Capul Trupului. 
 ¸ Unitate şi călăuzire pentru bisericile şi lucrătorii din întreaga 

ţară.
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Petru Răşcanu (Fig. 1) s-a născut 
la 1 februarie 1915, în satul 
Orgoieşti, comuna Bogdăneşti, 
judeţul Vaslui, ca unicul fiu al 

familiei lui Gavrilă (Gavril/Gavriil, 1882-
1961) şi Ilinca Răşcanu (1893-1974). 
Tatăl său era dascăl şi un credincios 
ortodox convins. Cursurile şcolii 
primare le-a urmat în şcoala din satul 
natal (1921-1926), continuând studiile 
la liceul teoretic din Bârlad (1926-1930) 
şi liceul teoretic din Vaslui (1930-
1934), finalizate cu studii universitare 
la Academia de Belle Arte (Arte 
Frumoase) din Iaşi (1934-1938), numită 
acum Universitatea Naţională de Arte 
„George Enescu”. 

La Iaşi, în 1942, a înţeles Evanghelia în 
Adunarea Creştină după Evanghelie, 
predându-şi viaţa Domnului Isus. Tot 
atunci a cunoscut-o pe Silvia Răileanu 
(1923-2016), credincioasă din adunarea 
locală, cu care s-a căsătorit în 5 
septembrie 1942. Împreună au fost 
părinţii a şase copii: Petronela, Teofil, 
Gabriel, Eliada, Cristina şi Sergiu. Silvia a 
fost fotograf în timpul războiului. 

S-a înrolat în armată în contingentul 
1938, urmând şi cursurile Şcoala 
de Ofiţeri de Rezervă, cu gradul de 
căpitan. Chiar în ziua nunţii a fost 
luat în al doilea război mondial, fiind 
comandant de grupă al Regimentului 
10 Vânători Tighina, ce l-a purtat pe 
frontul de Est unde a căzut prizonier 
la Cotul Donului, în Uniunea Sovietică. 
A fost dus în Siberia, la lagărul Tambov 
nr. 68, timp de trei ani (1942-1944), 
unde a rămas credincios, având parte 
de experienţe deosebite cu Dumnezeu. 
Pus în faţa alegerii dintre duritatea 
gulagului sovietic şi reîntoarcerea în 
România ca militar în Divizia Tudor 
Vladimirescu, acesta a ales întoarcerea, 

pentru a-şi revedea familia şi ţara. Cu 
Divizia a ajuns, în 1944, la Bucureşti, 
continuând apoi luptele pe frontul de 
Vest până în Cehia. După terminarea 
războiului şi întoarcerea de pe front, 
s-a stabilit la Vaslui, împreună cu familia, 
unde i s-au născut şi copiii. Pe când 
se afla în serviciul armatei s-a întors 
la Domnul ordonanţa sa personală 
(soldat aflat în serviciul ofiţerului). Şi 
Dumnezeu a folosit acest soldat pentru 
convertirea părinţilor lui Petru Răşcanu. 
Pentru activitatea din timpul războiului, 
a fost decorat cu medaliile sovietice 
„Za Otvagu (Medalie pentru Curaj) 
pentru fapte de arme” şi „Victoria 
împotriva Germaniei”, precum şi 
medalia românească „Eliberarea de sub 
jugul fascist”. A rămas căpitan în cadrul 
armatei, la Regimentul 24 Infanterie 
Tecuci (1949-1952), de unde a trecut 
apoi în rezervă. În vremea aceea ofiţerii 
purtau uniforma şi-n afara unităţii, şi 
unui ofiţer în uniformă îi era interzis 
să intre în biserică, în timpul regimului 
comunist. Cum mergea în uniforma de 
căpitan la adunare, fiind şi comandantul 
garnizoanei, a fost pus să aleagă între 
Marx şi Domnul Isus, alegând pe 
Dumnezeu şi adunarea, de care nu s-a 
dezis până la finalul vieţii. 

Din 1952 s-a mutat în Bucureşti, unde 
a lucrat ca sculptor decorativ  la mai 
multe teatre, având normă de bază 
întâi la Teatrul de Operă (1952-1961) 
şi apoi la Teatrul de Comedie (1961-
1970). Familia sa a locuit la Vaslui până 
în 1966, casa aceea fiind apoi donată 
adunării. Din pricina suferirii unei 
operaţii de varice la ambele picioare, 
a fost nevoit să îşi schimbe locul de 
muncă. Fiindcă, încă din 1968, lucra 
ca redactor cu jumătate de normă 
la revista Calea Credinţei, a trecut 

angajat cu normă întreagă, ca redactor 
al revistei, la Uniunea Cultului Creştin 
după Evanghelie (1970-1977), de unde 
s-a pensionat la vârsta de 60 de ani 
(1977). Cunoştea şi vorbea franceza şi 
rusa. Deşi pensionar, a continuat munca 
la revista Cultului, ca redactor şef, până 
la trecerea în veşnicie, dar şi la scrierea 
de cărţi importante pentru acel timp. 
Din condeiul dumnealui au ieşit trei 
cărţi valoroase (Fig. 2) şi încă apreciate 
de credincioşi, chiar şi după atâtea 
decenii. Prima carte a apărut în anul 
pensionării, Lecţiuni Biblice (1977, 370 
pagini), fiind un volum de dogmatică ce 
conţine doctrina şi morala Adunărilor 
Creştine după Evanghelie. Au urmat 
două volume de Comentarii la Evanghelia 
după Matei (1979, 833 pagini) şi, apoi, 
Învăţătura Domnului Isus (1981, 312 
pagini), unde explică prima Evanghelie 
a Noului Testament şi Predica de pe 
Munte (Matei 5-7). Despre dumnealui, 
Victor (Vică) Dumitrescu (1921-2002), 
prim-delegat al Cultului, prefaţându-i 
unul dintre volume scria, în 1979, că cei 
care l-au cunoscut puteau, cu uşurinţă, 
să-i remarce „pasiunea pentru studiu, 
conştiinciozitatea, puterea de muncă, 
ingeniozitatea, darul de a pune în 
lumină ideile, de a extrage esenţialul 
din neesenţial, etc.”. Demn de semnalat 
aici e faptul că, atât pe copertă, cât şi 
pe pagina de titlu, numele autorului 
nu este trecut, dovedind o modestire 
rară, pentru un învăţător de asemenea 
calibru.

Portrete de înaintaşi: 

Petru Răşcanu

Fig. 1
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În ziua de 18 noiembrie 2018, în Biserica BETEL din Codlea 
a avut loc un botez nou-testamental, unde şase persoane 
au mărturisit în apă că îl vor urma pe Domnul. Un tânăr 
a provenit dintr-o familie creştină, iar cinci au venit la 

credinţă ca urmare a lucrărilor de misiune şi evanghelizare.

Mesajul biblic a fost adus prin harul Domnului de fr. Nicu 
Geantă şi ne rugăm ca vestirea Evangheliei să aducă rod 
şi pentru marele număr de invitaţi care au venit din afară, 
deoarece prietenii lor se botezau. Ne rugăm pentru cei care 
au primit botezul să fie întăriţi pe cale şi să rămână statornici, 
deoarece doua persoane au avut deja probleme în familiei 
datorită credinţei pe care o urmează.

Dumnezeu să fie slăvit în continuare prin mărturia şi lucrarea 
Bisericii Betel şi tot mai multe suflete să ajungă să-l cunoască 
pe Domnul Dumnezeu.

 Radu BELDIANU

Botez Codlea

A fost un predicator-învăţător 
cunoscut şi consacrat, atât prin 
ceea ce a scris, multe articole 
din Calea Credinţei purtându-i 

semnătura, cât şi prin ceea ce a predicat. 
A călătorit în toată ţara, predicând, ţinând 
studii şi încurajând pe credincioşi. Dar a 
fost şi un făcător de pace, fiind deseori 
chemat în adunări cu probleme unde căuta 
să liniştească tulburările. 

Vreme îndelungată a fost membru 
în Adunarea Nr. 1 din Bucureşti (actuala Biserica Antiohia), situată în strada Dragoş Vodă nr. 76, unde a fost şi ajutor de 
responsabil (1966-1973). Din 1974 s-a mutat, împreună cu familia, în redeschisa Adunare din strada 7 Noiembrie nr. 60A 
(actuala Şoseaua Andronache). Aici a fost ajutor de responsabil (1974-1975) şi responsabilul Adunării (1975-1978), fiind 
membru şi-n sfatul de fraţi al adunării locale (1974-1988), dar şi-n Sfatul de Fraţi pe Ţară (1975-1988). În adunarea din 7 
Noiembrie (actuala Biserica Lumina) a fost un bun învăţător, fiind preţuit şi căutat pentru studiile biblice pe care le ţinea. 
Veneau chiar şi credincioşi din alte adunări sau alte confesiuni pentru a asculta studiile biblice pe care le ţinea în adunare, fapt 
ce l-a făcut, cel puţin în timpul acela, cel mai bun învăţător biblic creştin după Evanghelie. 

Ultimii ani din viaţă au fost caracterizaţi de suferinţe trupeşti, dar a continuat să fie prezent la adunare până în 
luna noiembrie 1988, când a căzut la pat. În vremea aceasta a fost îngrijit de fiica dânsului, Eliada (Ada) Ignat. La 4 
decembrie 1988 a trecut în veşnicie, la doar 73 de ani, fiind înmormântat în Cimitirul Creştinilor după Evanghelie 
din Bucureşti (Pantelimon 2). În urma dumnealui au rămas atât mărturia unui credincios care a trăit şi L-a slujit pe 

Domnul Isus cu credincioşie, cât şi o învăţătură solidă şi apreciată până în prezent. De aceea, golul pe care l-a lăsat în urmă se 
resimte şi astăzi. 

Fig. 2
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Duminică, 18 noiembrie, în Biserica Creştină după 
Evanghelie din Nuşfalău a avut  loc o slujbă de 
ordinare şi promovare prezbiteri. Au fost ordinaţi 
fraţii: Hajas Lajos (fiul) / Kabai Otto şi Forizs Miklos.

Au fost chemaţi şi fraţi din alte Biserici pentru ordinare precum: 
Bako Iosif şi Balog Zoltan. 

La sfârşit, toţi au luat parte şi la o masă frăţească în locaţia de 
evenimente a bisericii. Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi aceşti 
fraţi, împreună cu familiile lor, în această lucrare de slujire la care 
au fost chemaţi!

 Iulian SIMINIUC

Ordinare presbiteri

Cu prilejul aniversării a cinci secole de la Reforma Protestantă, începută de Marin 
Luther (1483-1546), Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România 
şi Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus” Bucureşti, cu sprijinul 
financiar al Secretariatului de Stat pentru Culte, a tipărit un volum de excepţie 

şi unic în mediul evanghelic şi academic românesc: Reforma – 500 de ani de impact teologic, 
eclesiastic şi social (Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2017, 804 pagini). Acest volum este 
rezultatul demersurilor pe care fratele Virgil Achihai le-a întreprins, cu multă pasiune şi 
insistenţă, atât pe lângă profesori recunoscuţi în mediul academic, cât şi instituţii teologice 
sau ale administraţiei centrale de stat.

Volumul, editat de conferenţiarii Ioan Gheorghe Rotaru şi Ieremia Rusu, reuneşte 
aproximativ 50 de autori, din sfera academică şi religioasă, ce îşi prezintă cele mai recente 
cercetări în domeniu, cu studii de înaltă ţinută ştiinţifică. Articolele cuprinse în volum 
„analizează Reforma şi impactul ei în modelarea societăţii moderne în diferite domenii: 
teologic, eclesial, social, istoric, economic, cultural şi altele” (p. 16). La rândul lor, autorii 
sunt „personalităţi de mare valoare din lumea academică, din domeniile teologie, istorie, 
drept, ştiinţe sociale, ştiinţe politice, filosofie şi comunicare, litere şi economie”, care, prin 
contribuţiile lor substanţiale, au oferit „o perspectivă cât mai amplă asupra diferitelor aspecte ale Reformei, ca instrument 
folosit de Dumnezeu pentru dezvoltarea umanităţii, ţinând cont şi de limitările acesteia, date de dimensiunea ei umană” (p. 17). 

De asemenea, cartea a fost integral tradusă, existând şi un volum identic în limba engleză. Nu uităm să menţionăm faptul că 
acestea au fost tipărite în condiţii grafice excepţionale, aşa cum se cuvine unor astfel de lucrări academice. Un număr de 
exemplare sunt distribuite la toate Institutele Teologice din ţară, cât şi la Bibliotecile importante, pentru ca studenţii şi cadrele 
didactice, dar şi cei interesaţi, să poată avea acces la studiile publicate. 

Reforma Protestantă reprezintă un reper în parcursul istoric al creştinismului, iar Uniunea şi au reuşit să editeze o carte care 
va deveni, datorită contribuţiilor sale, un reper în cercetarea teologică şi istorică contemporană, pentru mulţi ani de acum 
înainte. 

*Cartea o puteţi cumpăra de la Uniune, la preţul de 50 lei.

 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Eveniment editorial  
dedicat Reformei Protestante
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 Daniel ALEXANDRESCU

Înspre o temă practică aş vrea să ne îndreptăm atenţia 
urmărind învăţătura pe care apostolul Pavel o dădea 
creştinilor aflaţi în Roma. Roma era cel mai mare şi 
dezvoltat oraş al vremii de atunci. Mii de oamenii vizitau 

zilnic oraşul, având diferite obiective. Nelegiuirea şi păcatul se 
infiltrase în toate sferele societăţii romane. Filozoful roman 
Seneca spunea despre contemporanii săi că erau cruzi faţă 
de semenii lor. Răutatea, violenţa, dorinţa de nelegiuire, viciile 
erau la ordinea zilei. Despre vicii spunea că acestea „nu stau 
în aşteptare într-un singur loc, ci sunt în mişcare şi se înfruntă 
între ele ...” 1 O competiţie a răutăţii şi o dorinţă tot mai 
mare după nelegiuire, imoralitate, fără absolut nici o teamă 
sau groază de rău. Filosoful compara societatea romană cu „o 
comunitate de fiare sălbatice“. Nu este surprinzător deci că, 
pentru a se distra, romanii căutau lupte sadice de gladiatori 
şi reprezentaţii teatrale obscene. Societatea romană era 
concentrată asupra dorinţelor carnale necurate, o naţiune 
complet cufundată în vicii.

1 Seneca, Despre binefaceri. Despre îngăduinţă, Bucureşti, Editura Polirom, 
2005, p. 31

Cum este lumea secolului 
XXI? Cum este societatea în 
care trăim noi?

Şi societatea în care trăim noi seamănă izbitor de mult 
cu cea a Romei din vremea apostolului Pavel. Lumea 
noastră de astăzi este saturată de vicii care mai de 
care mai „captivante”. Este lumea care a respins 

conceptele tradiţionale cu privire la virtute, moralitate, 
onoare şi etică, adoptând o gândire egoistă, astfel „şi-au 
pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi 
săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie“ (Efeseni 4:19).  
O lume care L-a abandonat pe Dumnezeu, i-a întors spatele 
(Rom 1.21, 28). Toate aspectele vieţii pământeşti au ajuns 
să fie puse pe seama unui relativism moral acerb, care a 
redus toate noţiunile de corect sau greşit la chestiuni de 
gust personal, preferinţă sentimentală sau chiar de alegere 
culturală. Divertismentele degradante, obscene, sunt la 
ordinea zilei, fiind promovate prin intermediul mass-mediei, 
internetului şi a reţelelor de socializare. Ceea ce era 
considerat deviant, scandalos, în urmă cu 20-30 de ani, astăzi 

Misiunea sfinţilor
în lumea nelegiuiţilor

Romani 1:18-32 (Romani 1&2)

Epistola către Romani a fost scrisă de către apostolul Pavel în Corint, în jurul anilor 58-59 d. Hr., pe când 
acesta se pregătea să plece la Ierusalim pentru a preda „ajutoarele” strânse de credincioşii din Ahaia şi 

Macedonia. Până în momentul acela apostolul Pavel nu fusese niciodată în Roma, cu toate că „de ani de zile” 
dorea fierbinte să îi viziteze pe credincioşii de acolo. 

Scrisoarea apostolului Pavel adresată credincioşilor din Roma este o capodoperă din punct de vedere teologic-
doctrinar. Teologii consacraţi îi alocă o poziţie de top între scrierile pauline, considerând a fi cartea pe care fiecare 

creştin ar trebui să o înţeleagă şi să o studieze în amănunt. 
Epistola către Romani a avut un impact major în ce priveşte convertirea la creştinism asupra unor oameni ca 

Sfântul Augustin şi Martin Luther care a lansat Reforma protestantă în urma unei revelaţii din Romani 1:17 - „Cel 
neprihănit va trăi prin credinţă”. Este o carte deosebit de importantă şi prin faptul că prezintă marile adevăruri 

doctrinare (îndreptăţirea, sfinţirea, înfierea, judecata şi identificarea cu Hristos), adevărurile dispensaţionale 
(relaţia dintre Israel şi Biserică în planul veşnic al lui Dumnezeu), precum şi adevărurile practice (învăţătura 

despre biruinţa creştină asupra firii pământeşti, îndatoririle pe care, ca şi creştini, le avem unii faţă de alţii şi faţă 
de autorităţile statului). 
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este normal, şi este acceptat ca stil de viaţă. Păcatul este 
legalizat. 

Lumea în care trăim este o lume bolnavă din punct de 
vedere spiritual şi chiar medical – depresia a devenind boala 
secolului XXI. Trăim într-o lume nebună, în care timpul nu ne 
mai ajunge, nu mai ştim să ne bucurăm, să privim, să iubim, să 
zâmbim mai mult şi să fim mai empatici. Fiecare e preocupat 
de sine şi focusat pe sine. Indiferenţa îşi lasă adânc amprenta 
peste sufletele noastre, peste vieţile noastre.

Într-un astfel de context ostil, plin de nelegiuire, de 
violenţă, de imoralitate, un creştin serios ar trebui să îşi 
pună aceste întrebări: Care este misiunea mea lăsată de 
Dumnezeu? Ce ar trebui sa fac într-o astfel de lume? 
Mă gândesc că aceastea au fost probabil şi frământările 
creştinilor din Roma secolului I. De aceea apostolul Pavel în 
primele două capitole ale epistolei creionează trei repere 
importante privind MISIUNEA SFINŢILOR ÎN LUMEA 
NELEGIUIŢILOR. În continuare aş vrea să le menţionez 
pe fiecare în parte încercând să le şi contextualizez la situaţia 
zilelor noastre. 

MISIUNEA SFINŢILOR IN LUMEA NELEGIUIŢILOR ESTE 
SĂ:

1. CUNOASCĂ CHEMAREA 

Chemarea lui Dumnezeu este foarte importantă 
pentru un credincios născut din nou. Apostolul 
Pavel de trei ori foloseşte cuvântul chemare în 
primele 7 versete ale capitolului întâi. 

Sfinţii sunt chemaţi:

• SĂ-I APARŢINĂ LUI HRISTOS (1:6)
Acest adevăr n-ar trebui să ne scape din vedere niciodată. 
Hristos ne-a răscumpărat din păcat, ne-a câştigat ca să fim ai 
Lui pentru veci. Noi nu aparţinem lumii, ci lui Hristos. Trăim în 
această lume dar nu aparţinem ei, ci Domnului Isus Hristos.

• SĂ FIE SFINŢI (1.7)
Deşi trăim în lumea aceasta depravată, noi trebuie să ne 
păzim de păcat şi să ne păstrăm sfinţenia. Chemarea noastră 
este de a fi sfinţi precum este Domnul nostru. „Fiţi sfinţi căci 
Eu sunt sfânt!” (1 Petru 1.16).

• SĂ FIE CREDINCIOŞI (1:5,8,12)
Apostolul Pavel se mândrea cu credinţa sfinţilor din Roma: 
„credinţa voastră e vestită în toată lumea” (1.8). Şi mai mult 
decât atât, el se putea asocia cu ei în privinţa credinţei – 
„credinţa pe care o avem împreună” (1.12). 

Ar fi bine să realizăm faptul că nu-i atât de important să 
fim cunoscuţi în lumea aceasta pe cât e de important să 
fim cunoscuţi de Hristos, să avem parte de chemarea Sa la 
mântuire, sfinţenie. Doamne ai milă de noi! Doamne ajută-ne 
să rămânem ascultători de Tine!

2. TRĂIASCĂ ÎN ADEVĂR

Epistola către Romani îl priveşte pe creştin ca pe un 
om care trăieşte pe pământ, dar care posedă viaţa lui 
Hristos şi Duhul Sfânt. Vina lui a fost iertată, păcatul a 
fost judecat, îndreptăţit fiind prin lucrarea lui Hristos, 

are pace cu Dumnezeu. Creştinul este chemat să umble 
în caracterul nou al vieţii primite prin Hristos. Trebuie să 
trăiască în adevăr, în dreptate, aşa cum le-a revelat Evanghelia 
lui Hristos (1:16,17). De ce? Pentru că Hristos este adevărul 
absolut şi creştinii sunt urmaşii Lui. În contrast cu trăirea 
sfinţilor în adevăr, apostolul prezintă comportamentul lumii 
care e împotriva adevărului lui Dumnezeu. 

Aşadar ca sfinţi trebuie să trăim în adevăr, într-o lume în care:

A. ADEVĂRUL ESTE REPRIMAT (1.18)

Prin trăirea depravată a oamenilor. Apostolul Pavel 
ne spune că se „înăbuşă adevărul prin nelegiuirea 
lor” (1.18).  Adevărul – Isus Hristos (Ioan 14.6) 
nu mai este căutat, iubit, respectat, ci acoperit 

prin diverse modalităţi şi strategii ingenioase. Oamenii din 
lumea aceasta iubesc întunericul. De ce? Pentru că nu vor 
ca faptele lor rele să fie descoperite şi prezentate în lumina 
adevărului lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos spunea: „Căci 
oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să 
nu i se dovedească faptele.” (Ioan 3.20). Găsesc satisfacţie 
în nelegiuire. Când iubeşti păcatul, nu poţi iubi adevărul. 
Adevărul este prea ameninţător. Ameninţă să-ţi ia toate 
plăcerile ilicite. S-a ajuns până acolo încât cei mai mulţi 
iubesc păcatul mult mai mult decât îl iubesc pe Dumnezeu şi 
adevărul Său. Problema adevărului este o chestiune a inimii 
mai înainte de a fi o chestiune a minţii. Dacă inima noastră 
e plină de păcat, de mândrie, mintea în mod inevitabil va 
distorsiona adevărul sau îl va reprima ca să poată proteja 
idolii din inimă. Ca oameni pe acest pământ noi nu avem 
nevoie doar de idei noi sau de mai multe informaţii, ci de o 
inimă nouă, curăţită şi înnoită de Domnul Isus Hristos. 

Sistemul marxist-comunist, a dorit reprimarea adevărului 
şi n-a reuşit. În zilele noastre lupta aceasta continuă dar 
sub alte forme mult mai subtile. Spre exemplu, în cadrul 
Naţiunilor Unite, Vitit Muntarbhorn, profesor de drept şi 
apărător al mişcării LGBT şi-a subliniat strategia pe care vrea 
să o pună în aplicare pe durata celor 3 ani ai mandatului său. 
Printre altele, acesta a promis abrogarea legilor împotriva 
sodomiei şi a căsătoriilor dintre persoanele de acelaşi sex.2 
De asemenea, acesta a susţinut că va interzice prin lege să se 
mai vorbească despre orice tendinţă LGBT ca fiind o „boală” 
sau o „tulburare” dorind să integreze atât empatia pentru 
gender (identitate de gen), cât şi diversitatea sexuală încă 
din copilărie.3 Henk Jan van Schothorst, de la Transatlantic 
Christian Council, l-a intervievat pe acest expert ONU: Ce 
se va întâmpla dacă drepturile LGBT vor intra în conflict cu 
religiile şi credinţele lor? Întrebare la care Vitit Muntarbhorn 
a răspuns foarte tranşant astfel: „Există drepturi absolute 
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şi drepturi care nu sunt absolute. De exemplu libertatea de 
exprimare şi libertatea religioasă nu sunt drepturi absolute şi pot 
fi restrânse dacă e necesar”.4

B. ADEVĂRUL ESTE SCHIMBAT (1.25)

Pentru că adevărul lui Dumnezeu nu place lumii 
decăzute în păcat, acesta a fost înlocuit, schimbat 
în minciună. Cei care nu trăiesc în adevăr sunt 
consideraţi de către Mântuitorul Hristos a fi fiii celui 

rău: “Voi aveţi de tată pe diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui 
vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că 
în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte 
din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44) 
Una din caracteristicile vremii de pe urmă va fi şi dorinţa 
oamenilor de a nu mai fi confruntaţi cu adevărul Scripturii. 
Apostolul Pavel remarca acest aspect în scrierea adresată 
tânărului Timotei: „Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se 
vor îndrepta spre istorisiri închipuite.” (2 Timotei 4:4)

Care este rezultatul schimbării adevărului în minciună? Pavel 
enumeră două consecinţe deosebit grave:

• IDOLATRIA – „s-au închinat făpturii” (1.23, 25) 
Închinarea nu se mai acordă Creatorului ci creaţiei, creaturii 
Sale. Asta datorită unei concepţii panteiste conform căreia 
Dumnezeu e toţi şi totul şi că toţi şi totul este Dumnezeu. 
Un copac este Dumnezeu, un animal este Dumnezeu, 
cerul este Dumnezeu, soarele este Dumnezeu, omul este 
Dumnezeu etc. 

• HOMOSEXUALITATEA – „patimi scârboase” (1:24-28)
Aceasta prinde tot mai mult teren în zilele noastre 
prin promovarea realizată de către unele ONG-uri. 
Una din minciunile mişcării LGBT este şi aceea cum 
că homosexualitatea are o cauză genetică, adică e un 
comportament înnăscut şi nu învăţat, dobândit pe parcursul 
vieţii. Ştiinţa însă, în urma cercetărilor efectuate a arătat 
că nici harta cromozomului X, nici cea a cromozomului 
Y nu conţine aşa-zisele „gene homosexuale”. Dr. Nicholas 
Andrew Cummings, fost preşedinte al Asociaţiei Americane 
de Psihologie, susţine că homosexualitatea se poate 
vindeca. Într-un articol publicat în USA Today, şi citat 
de ActiveNews,  Cummings scrie că a tratat peste 18.000 de 
homosexuali de-a lungul carierei, dintre care cei mai mulţi 
doreau să se vindece de acest comportament, şi au reuşit.5

Realitatea tristă este că nu se doreşte vindecarea, stoparea 
şi eradicarea acestui comportament păcătos, ci din contră 
– amplificarea şi impunerea lui forţată în rândul societăţilor 
moderne din zilele noastre. Spre exemplu, Malta a fost prima 
ţară din Europa care a interzis terapia de conversiune a 
persoanelor LGBT. Parlamentul din Valetta a aprobat pe data 
de 07.12.2016 în unanimitate o lege care scoate în afara legii 
încercarile de a „vindeca” homosexualii de orientarea lor 
sexuală.

C. ADEVĂRUL ESTE COMPROMIS (1.32)

Aceasta mi se părea cea mai grea afirmaţie a 
apostolului Pavel: „ei nu numai că le fac, dar 
şi găsesc de buni pe cei ce le fac”. Nu-i aşa că 
afirmaţia apostolului se potriveşte foarte bine cu 

tendinţele vremii noastre? Păcatul a devenit normalitate, e 
acceptat şi chiar promovat fără nicio ruşine pe toate căile 
şi în toate modurile. Nu mai poţi să te opui răului întrucât 
eşti acuzat de intoleranţă şi de lipsa corectitudinii politice. 
Astăzi, corectitudinea politică a devenit un adversar al 
libertăţii cuvântului – adevărului. Pascal Bruckner remarcă 
următoarele: “Corectitudinea politică e un soi de balustradă, un 
paravan de protecţie, în plan semantic, dacă vreţi, pentru a numi 
anumite categorii. E un mecanism de bun simţ, absolut funcţional. 
Doar că, încetul cu încetul, s-a transformat într-o ideologie care 
te împiedică să spui lucrurilor pe nume. Dacă spui lucrurilor pe 
nume, dacă spui exact ce crezi, rişti să stîrneşti un scandal, eşti 
arătat cu degetul, pus la zidul infamiei. .... Dar totul e la nivel de 
limbaj. Corectitudinea politică e poliţia limbajului.”6

Cum se promovează 
nelegiuirea în zilele noastre?

Prin mass-media care zilnic promovează tot felul 
de idei, concepte şi comportamente. Scopul ei e 
ca ca audienţa să se „acomodeze” cu ele, ca să le 
tolereze şi în timp să nu le mai considere anormale 

şi periculoase. Aici un rol aparte îl are şi statul prin legile pe 
care le promovează sau nu (ex.: parteneriate civile, legalizarea 
căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex, legalizarea 
adopţiilor de către cuplurile gay etc.) Ar mai fi si alte căi de 
promovare a nelegiurii în zilele noastre precum: literatura 
pentru copiii (cărţile de poveşti), literatura pentru adulţi, 
industria cinematografică (desenele animate, filmele) etc. 

În ţara noastră s-a încercat şi promovarea unui nou model 
de relaţie părinte-copil prin programe educaţionale de 
reeducare a copiilor şi a părinţilor (Pe 11.06.2018 Ministerul 
Educaţiei a publicat Strategia Naţională de Educaţie Parentală 
2018-2025).7 În urma presiunii opiniei publice exercitate 
împotriva acestui proiect, Ministerul Educaţiei a retras din 
dezbaterea publică, pentru moment, această strategie foarte 
controversată şi nocivă pentru familiile din ţara noastră. 

Aşadar, şi în România, au ajuns câteva ONG-uri, prin 
funcţionari ai MEN, să încerce crearea OMULUI NOU 
(proiect eşuat în trecut) rupt de normalitate, urmărind o 
viziune  marxist-progresistă. Viziunea centrala ce se desprinde 
din strategie: o NOUĂ concepţie despre FAMILIE şi valorile 
ce urmează a fi transmise către părinţi şi copii. Specialiştii 
acestui proiect motivează importanţa demersului lor prin 
faptul că ei consideră că toate problemele existente sunt 
generate de o viziune actuală eronată, o educaţie greşită, ce 
trebuie eradicată, urmând a fundamenta FAMILIA pe un nou 
set de valori şi principii. 
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În Vrancea, elevii au fost invitaţi la o conferinţă de “re-
educare” (Focşani, 24.02.2018).  Conferinţă organizată 
cu sprijinul Ambasadei SUA, care, oficial, avea ca temă 
discriminarea femeilor, şi la care au participat elevi de 

liceu, a ajuns să dezbată cu totul altceva – teoria genului.8 

În faţa tuturor acestor „ameninţări” şi provocări ne simţim 
atât de slabi, atât de neputincioşi. Nu ştim cum să „luptăm”, 
cum să facem faţă păcatului pentru a ne păstra pe noi curaţi, 
pentru a ne proteja copiii şi familiile noastre de influenţele 
nefaste ale răului. Nu ştim ce strategii, ce „arme” să folosim. 
Apostolul Pavel vine în sprijinul nostru prezentând cel de-al 
treilea reper al misiunii noastre într-o lume tot mai decăzută 
în păcat. 

Creştinul trebuie să:

3. FOLOSEASCĂ „DUNAMIS-UL”

Î
n limba greacă a N.T. cuvântul dunamis apare de 120X 
semnificând putere, din acesta derivă şi cuvintele: dinam, 
dinamită. 

Acest cuvânt îl regăsim şi în vers. 16: „Căci mie nu mi-e 
ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, 
apoi a grecului;”

Dumnezeu ne pune la dispoziţie putere din puterea Sa. În faţa 
acestor păcate, şi ameninţări, creştinii mai au putere? Sau sunt 
neputincioşi? Apostolul Pavel ne spune că misiunea sfinţilor în 
lumea nelegiuiţilor este să se folosească de resursele puse la 
dispoziţie de către Dumnezeu:

• PUTEREA EVANGHELIEI (1.16,17)
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea 
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 
crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;”

Evanghelia este una dintre armele puse nouă la dispoziţie de 
către Dumnezeu. Ea poate aduce schimbare, tranformare, 
vindecare. Să nu ne fie ruşine de ea! Să o propovăduim lumii 
căzute în păcat! Doamne ajută-ne s-o facem!

• PUTEREA RUGĂCIUNII (1:9,10; Iac 5.16b)
Iacov 5:16 „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui 
neprihănit.”

Apostolul Pavel a practicat rugăciunea – îi pomenea neîncetat 
în rugăciunile sale – întrucât credea în puterea rugăciunii. 
Apostolul se lupta în rugăciune, o practica în mod consecvent.

Fraţii mei, avem nevoie de rugăciune! Aceasta ne schimbă pe 
noi în primul rând şi apoi prin ea Dumnezeu poate schimba 
lumea noastră! Credem acest adevăr? Mai credem în puterea 
rugăciunii? Să ne rugăm în continuare pentru ţara noastră 
şi pentru conducătorii ei! Fie ca Dumnezeu să se îndure de 
naţiunea noastră şi s-o păzească de influenţele răului!

• PUTEREA EXEMPLULUI (2:1-29)
În capitolul 2 apostolul Pavel insistă mult asupra necesităţii 

schimbării personale, a pocăinţei personale, avându-se în 
vedere judecata finală a lui Dumnezeu. Nu avem misiunea de 
a fi judecători în locul lui Dumnezeu (2:1-3) având obligaţia 
de a trăi frumos, exemplar pentru ca Numele lui Dumnezeu 
să nu fie batjocorit (2.24). Acesta a fost şi îndemnul 
Mântuitorului nostru: „ca ei sa vadă faptele voastre bune şi să-l 
slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” (Matei 5:16). Tomas 
dAquino a spus: „să predicăm întotdeauna Evanghelia şi dacă 
trebuie să folosim şi cuvinte.”

Doamne dă-ne acea trăire autentică, acea pocăinţă sinceră, 
acea viaţă nouă! Doamne ajută-ne să ne lăsăm schimbaţi de 
puterea TA!

Stimaţi fraţi, realizăm din zi în zi faptul că trăim într-o lume 
tot mai ostilă creştinilor şi valorilor morale. Ne aflăm 
într-un război spiritual, ideologic şi de aceea nu trebuie să 
ne abandonăm misiunea noastră ca sfinţi ai lui Hristos de 
a cunoaşte chemarea lui Dumnezeu, de a trăi în adevărul 
Scripturii şi de a folosi puterea lui Dumnezeu (puterea 
Evangheliei, puterea rugăciunii şi puterea exemplului). Din 
ceea ce vedem deja, secularismul distruge încet şi sigur orice 
fărâmă de adevăr, tot cei sacru, minimalizând existenţa, rolul 
şi importanţa lui Dumnezeu în lumea noastră. De aceea, 
misiunea noastră, ca urmaşi ai lui Hristos este colosală şi 
deosebit de importantă.

Doamne ajută-ne să ne împlinim misiunea ca sfinţi ai Tăi 
într-o lume de nelegiuiţi! 

NOTE:

1. http://stiripentruviata.ro/proaspat-numitul-expert-onu-in-probleme-lgbt-
are-o-agenda-ultra-radicala-de-schimbare-a-normelor-culturale-la-nivel-
global/ 

2. Ibidem

3. https://ortodoxinfo.ro/2017/02/26/noul-expert-lgbt-la-onu-libertatea-
religioasa-nu-este-absoluta-trebuie-restransa-daca-se-opune-
homosexualilor/

4. https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Homosexualitatea-se-poate-
vindeca-sustine-un-psihiatru-american-celebru-O-agenda-politica-nu-ar-
trebui-sa-i-opreasca-pe-homosexualii-si-lesbienele-care-doresc-sa-se-
schimbe-135546

5. (Pascal Bruckner http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/
corectitudinea-politica-e-de-fapt-o-negare-a-realitatii-interviu-cu-pascal-
bruckner)

6. https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2018-06-12-
22504443-0-strategia-nationala-educatie-parentala.pdf 

7. https://www.activenews.ro/stiri/ADEVARUL-despre-ce-au-fost-invatati-
liceenii-din-Vrancea-la-conferinta-organizata-de-Ambasada-SUA-dupa-ce-
multi-dintre-ei-si-au-semnat-singuri-acordurile-parentale-149501
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Conferinţa TAC Sibiu

A devenit deja o obişnuinţă ca în 
noiembrie să aibă loc întâlnirea 
de analiză şi proiecte a Comisiei 
Naţionale de Tineret, Adolescenţi 

şi Copii (TAC), la sediul AMEC din Sibiu. 
Astfel că, în 8-10 noiembrie 2018, s-au 
întâlnit circa 50 de slujitori care au 
reprezentat aproape toate zonele din ţară. 

Conferinţa a început joi seara, într-o 
atmosferă de părtăşie şi rugăciune la 
Biserica Creştină după Evanghelie „Betel” 
din Sibiu, unde au slujit fraţii Florin 
Apăscăriţei (Dorohoi) şi Dan Mitrea 
(Bucureşti).  

În cadrul conferinţei s-au prezentat şi două teme biblice pentru cei prezenţi. Vineri, fratele Bogdan Emanuel Răduţ 
(Craiova) a prezentat tema Perseverenţa slujirii într-o nouă generaţie, din Iosua 1:1-18, în care s-a vorbit despre 
provocarea, practicarea şi promovarea perseverenţei în slujire. Iar sâmbătă, fratele Emanuel Dobrin (Cisnădie) a 
prezentat tema Importanţa formării oamenilor, plecând de la 1 Corinteni 12:7, unde s-a vorbit despre principii, 
domenii şi probleme în formarea oamenilor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mesaje devoţionale au fost aduse de fraţii 
Nitu Gândilă (Sibiu) şi Florin Mişoancă (Siret), ambii vorbind despre calităţile pe care trebuie să le aibă un slujitor în 
lucrarea Domnului. 

Fiind şi o conferinţă de lucru, s-au analizat proiectele avute în 2018, conferinţele regionale şi conferinţa pentru familii, 
precum şi alte situaţii legate de lucrare TAC din ţară. De asemenea, s-a planificat calendarul TAC pe anul 2019:

- luna mai, întâlnirea Comisiei TAC la Cluj

- 8-13/14 iulie, Conferinţa pentru Familii la Pacea, Şelimbăr 

- 22-25 august, Conferinţa Naţională de Tineret BCER-UBCE la Braşov 

- 7-9 noiembrie, întâlnirea Comisiei TAC la AMEC Sibiu

Participanţii la întâlnirea Comisiei TAC au avut bucuria să fie prezenţi la Conferinţa Regională de Tineret de la Betel 
Sibiu, din 10 noiembrie 2018. Ne rugăm Domnului ca El să continue să lucreze în generaţia tânără pentru gloria Lui şi 
folosul adunărilor locale!

 Emanuel RĂDUŢ şi Dan MITREA

.......................................................................................................................................................................................................................

Pentru că Dumnezeu este bun şi îndurător cu copiii Lui, am avut bucuria ca în data de 10.11.2018, la biserica 
„Betel” din Sibiu, să vedem peste 300 tineri preamărind numele Domnului prin cântare şi ascultând Cuvântul 
Lui. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât în mijlocul tinerilor au fost prezenţi şi membrii comisiei „Tineret, 
Adolescenşi, Copii” care, prin vocea fraţilor Răzvan Neagu, Dan Mitrea şi Emanuel Dobrin au îndemnat 

tinerii la echipare corespunzătoare a inimii şi a minţii pentru „orice lucrare bună”, inclusiv misiune externă. Tema 
principală a fost adresată sub forma întrebării: „Ce faci? Ce vrei sau ce crezi?” şi a fost susţinută de fratele Eliezer 
Măceşaru. 
Ne încredem în Dumnezeu că va îngădui pe viitor să avem cât mai multe asemenea evenimente frumoase şi pline de 
binecuvântări.

 Elvis VĂRARU
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I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi 
prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia 
în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, 
decretează unirea acelor români şi a tuturor 
teritoriilor locuite de dânşii cu România. 
Adunarea Naţională proclamă 
îndeosebi dreptul inalienabil al 
naţiunii române la întreg Banatul 
cuprins între râurile Mureş, Tisa 
şi Dunăre. 

II. Adunarea Naţională rezervă 
teritoriilor sus indicate autonomie 
provizorie până la întrunirea 
Constituantei aleasă pe baza 
votului universal. 

III. În legătură cu aceasta, ca 
principii fundamentale la alcătuirea 
noului Stat Român, Adunarea 
Naţională proclamă următoarele:

Deplină libertate naţională pentru 
toate popoarele conlocuitoare. 
Fiecare popor se va instrui, 
administra şi judeca în limba sa 
proprie prin indivizi din sânul său 
şi fiecare popor va primi drept 
de reprezentare în corpurile 
legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie 
cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

Egală îndreptăţire şi deplină libertate 
autonomă confesională pentru toate 
confesiunile din Stat.

Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat 
democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. 
Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, 
în mod proporţional, pentru ambele sexe, 
în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în 
comune, judeţe ori parlament.

Desăvârşită libertate de presă, asociere 
şi întrunire, libera propagandă a tuturor 
gândurilor omeneşti.

Reforma agrară radicală. Se va face 
conscrierea tuturor proprietăţilor, în 
special a proprietăţilor mari. În baza acestei 
conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în 
temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă 
latifundiile, i se va face posibil ţăranului să-şi 

creeze o proprietate (arător, păşune, pădure) 
cel puţin atât cât o să poată munci el şi 
familia lui. Principiul conducător al acestei 
politici agrare e pe de o parte promovarea 
nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea 
producţiunii.

Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi 
drepturi şi avantagii, care sunt legiferate în 
cele mai avansate state industriale din Apus.

IV. Adunarea Naţională dă expresie dorinţei 
sale, ca congresul de pace să înfăptuiască 
comuniunea naţiunilor libere în aşa chip, ca 
dreptatea şi libertatea să fie asigurate pentru 
toate naţiunile mari şi mici, deopotrivă, iar în 
viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru 

regularea raporturilor internaţionale. 

V. Românii adunaţi în această Adunare 
Naţională salută pe fraţii lor din Bucovina, 
scăpaţi din jugul Monarhiei austro-ungare şi 
uniţi cu ţara mamă România. 

VI. Adunarea Naţională salută 
cu iubire şi entuziasm liberarea 
naţiunilor subjugate până aici în 
Monarhia austro-ungară, anume 
naţiunile: cehoslovacă, austro-
germană, iugoslavă, polonă şi 
ruteană şi hotărăşte ca acest salut 
al său să se aducă la cunoştiinţa 
tuturor acelor naţiuni. 

VII. Adunarea Naţională cu 
smerenie se închină înaintea 
memoriei acelor bravi români, 
care în acest război şi-au vărsat 
sângele pentru înfăptuirea 
idealului nostru murind pentru 
libertatea şi unitatea naţiunii 
române. 

VIII. Adunarea Naţională dă 
expresiune mulţumirei şi 
admiraţiunei sale tuturor Puterilor 
Aliate, care prin strălucitele lupte 

purtate cu cerbicie împotriva unui duşman 
pregătit de multe decenii pentru război au 
scăpat civilizaţiunea de ghiarele barbariei. 

IX. Pentru conducerea mai departe a 
afacerilor naţiunei române din Transilvania, 
Banat şi Ţara Ungurească, Adunarea Naţională 
hotărăşte instituirea unui Mare Sfat Naţional 
Român, care va avea toată îndreptăţirea 
să reprezinte naţiunea română oricând şi 
pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi 
să ia toate dispoziţiunile pe care le va afla 
necesare în interesul naţiunii.

S.S. Laurenţiu Oancea (Notar al Adunării Naţionale)
Ştefan C. Pop (Vicepreşedinte al Adunării Naţionale)
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Documentul care a fost citit şi adoptat de Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, 
în data de 1 decembrie 1918! Dumnezeu să binecuvânteze România! 

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, Vicepreşedintele Bisericii Creştine după 
Evanghelie din România – telefon: 0742991266. 
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Pentru prieteni, vreau să scriu o poezie,
Despre istoria profeţită din vechime,

Un imn de slavă pentru cer aş vrea să fie
Şi mulţumire pentru Domnul să exprime!

Când veşnicia este sursă de idei
Şi te inspiră bogăţiile eterne,

Un vers pe care-l scrii-n mileniul TREI
Străbate vremea ce în faţă se aşterne.

În planul veşnic Dumnezeu a hotărât
S-aducă pacea pentru fiii lui Adam

Şi-a dat El preţul împăcării întrucât,
Cu altceva pierdut era întregul neam.

Atunci, Cuvântul care-a fost de la-nceput
A luat un trup să locuiască printre noi
Şi-n Betleemul din Iudeea S-a născut

În lumea de durere şi nevoi!

În sulul cărţii despre El fusese scris
Că asculta ce Îi spusese El-Shadai

Care-n Geneza, la cădere, a promis
Că Fiul Său deschide iar un drum spre 

rai!

Aşa veni din slava Lui cerească
Acela ce-a creat cândva Lumina

Şi-a trebuit ca într-o iesle să Se nască
Şi Vestea Bună s-o aducă-n Palestina!

De fapt, El le vorbea despre Iubire,
Speranţe pregătind pentru norod
Dar ei I-au răsplătit cu-mpotrivire

De la cei mici pân-la palatul lui Irod.

Doar magii au venit din depărtare
S-aducă daruri pentru noul Împărat,

Uimiţi să vadă că Acesta n-are
Decât un staul fiindcă nu avea palat!

Erau acolo şi păstorii din câmpie,
Ei înşişi aşteptând un alt Păstor

Care va fi, conform cu vechea prorocie,
Chezaş al biruinţei din viitor.

Pe El am vrea cu toţii să-L cinstim,
Căci fără El n-ar exista Crăciun
Şi ştim că într-o zi putem să fim

În cerul nou şi-ntr-un locaş cu mult mai 
bun.

Şi, dacă astăzi e cu noi în sărbătoare,
Avem iertare de păcate doar prin El

Şi prin credinţă ne-ndreptăm spre ziua-n 
care

Vom fi cu El şi-L vom numi EMANUEL!

EMANUEL

 Valentin Giuroiu

Vă dorim să aveți parte de sărbători cu har 
și binecuvântare!


