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Calea Credintei

La împlinirea vremii...

D

Î

Iar cerul nu este plin doar de stele, este plin şi de slava lui
Dumnezeu: „Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de
oaste cerească, lăudînd pe Dumnezeu şi zicând: «Slavă lui Dumnezeu
în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.»”
(Luca 2:13-14)

Într-o Românie creştină cu numele, dar departe de Dumnezeu
cu faptele, în care pruncuciderea este parte a cruntei realităţi
de zi cu zi, mesajul Evangheliei, despre viaţa şi fiinţa umană
nenăscută încă, trebuie urgent readus în predicarea Cuvântului
lui Dumnezeu.

Dincolo de corul oastei cereşti, a fost o zi în istoria umanităţii
când o femeie, pe nume Maria, alături de Elisabeta, verişoara ei,
au înălţat către Cer o binecuvântare şi o cântare către Acela
care ţine Universul în echilibru, dar şi priveşte la starea omenirii.
Şi în mod deosebit, de această dată, la starea smerită a Mariei şi a
Elisabetei. Iar răspunsul vizibil al lui Dumnezeu este că umple cu
Duhul Sfânt fiinţa omului ce se pune la dispoziţia Lui, chiar dacă
el/ea nu pot înţelege de ce, cum, până când, cu ce preţ!

Cu niciun chip nu cred că lumea, la momentul naşterii Domnului,
era mai aproape de Dumnezeu ca aceea de acum: „Norodul
acesta se apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar
inima lui este departe de Mine”. (Matei 15:8)

CINEVA.

in când în când îmi place să privesc cerul înstelat.
Să încep să număr stelele, să mă pierd în numărat,
dar să mă regăsesc în uimire, bucurie, mulţumire,
atunci când prin credinţă, văd că dincolo de ele este

Ce frumos este să cânţi despre Dumnezeu, despre lucrările Sale,
despre Domnul Isus Hristos, despre mântuirea omului păcătos
prin Isus Mesia. Ce trist că astăzi se cântă mai mult despre om
şi Dumnezeu, şi prea puţin despre pocăinţă, credinţă, iertare,
mântuire prin Domnul Isus Hristos.

Câtă binecuvântare revarsă Domnul asupra familiei lor se va
vedea atunci când un înger aduce vestea că vor primi un copil.
Prin ei, dar nu al lor. Ce va purta un nume puţin obişnuit în
vremea aceea, dar şi va avea o misiune unică. Copilul acesta,
acum încă nenăscut, ce „va fi mare înaintea Domnului”, în doar
şase luni de slujire publică va împlini scopul lui Dumnezeu cu
el atât ca proroc, cât şi ca înainte mergător al Domnului Isus
Hristos: „Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui
Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la
umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului
un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:17).
În acelaşi timp, nu putem să nu fim cu luare aminte la minunea
venirii în lume a oricărui om şi anume chiar de la începutul vieţii
în trupul femeii. Încă o dată, se vede clar că viaţa nu începe după
naştere, că Dumnezeu a pus viaţă în fiinţa umană nenăscută.
Nenăscutul – încă – Ioan nu este doar „un plod fără chip, ascuns
în pântecele mamei sale”. El simte, aude şi răspunde la urarea
Mariei printr-o bucurie de neoprit! („Fiindcă iată, cum mi-a ajuns
la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie.”
– Luca 1:44).

Atunci când Imperiul Romei se extindea din ce în ce mai mult şi
devenea împărăţie mondială, în oraşul Betleem lua fiinţă o nouă
Împărăţie: veşnică, fără de sfârşit – Împărăţia lui Dumnezeu! Care
nu este mâncare şi băutură, ci bucurie, pace în Duhul Sfânt.
La Sărbătoarea aducerii aminte de Naşterea lui Hristos, să nu ne
lăsăm tulburaţi de neliniştea lumii de astăzi. Trăim vremuri când
singurătatea este din ce în ce mai prezentă în vieţile oamenilor,
când răutatea şi minciuna tind să înlocuiască bunătatea şi
adevărul.
Este realitatea pe care o vedem, simţim, trăim şi care ne poate
răpi bucuria mântuirii.
Iubiţi credincioşi, să nu ne lăsăm amăgiţi de duhul lumii, de
activismul creştin, de frica de a sta drept într-o lume din ce în ce
mai strâmbă.
Naşterea Domnului este dovada că Dumnezeu nu a uitat
omenirea.
Jertfa Domnului Isus este dovada că Dumnezeu are răspunsul la
răutatea omului ce nu are margini.

EDITORIAL

Elisabeta, femeia asupra căreia „Domnul Şi-a aruncat ochii”
şi Zaharia, soţul ei, care a rămas mut pentru că nu a crezut
cuvântul îngerului, sunt o familie ce mai presus de neîmplinirile
vieţii (nu aveau copii) au ştiut să îşi pună viaţa la dispoziţia lui
Dumnezeu. Iar El recunoaşte dedicarea lor: „Amândoi erau
neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau fără pată toate
poruncile şi toate rânduielile Domnului.” (Luca 1:6).

n acest context, ne este descrisă una dintre consecinţele
venirii lui Hristos: fiecare membru al familiei este atins de
vestirea arătării îndurării lui Dumnezeu peste oameni: „şi
îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de
El.” (Luca 1:50).

Învierea Domnului este dovada că dincolo de păcat şi moartea
pe care o meritam cu toţii, există iertarea lui Dumnezeu. Dar ni
se cere, ca şi celor din vechime, să avem credinţă.
„Căci fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui” (Evrei
11:6).
Fără credinţă, naşterea Domnului este doar o amintire. Pentru
cei credincioşi, este SĂRBĂTOARE! Iar prin credinţă, naşterea
Domnului ne îndreaptă privirile către revenirea Lui glorioasă!
Sărbători cu linişte şi pace, împreună cu toţi cei dragi vouă, vă
urăm. 
Comitetul Executiv al BCER-UBCE
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? Czesław BASSARA

UCENICIA

PE CALEA CREDINŢEI

Partea a II-a

Î

n timp ce adevărul Evangheliei nu se schimbă niciodată,
modul în care îl trăim se poate schimba în funcţie de
contextul nostru cultural.

„Din fiii lui Isahar care se pricepeau în înţelegerea
vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel, două sute de
căpetenii… ” (1 Cronici 12:32).
Fiii lui Isahar erau oameni care ştiau în ce perioadă trăiesc. Ei
înţelegeau vremurile în care trăiau.
Ucenicia, într-un fel, este contextuală. Nu este relativă. Trăim
ca ucenici ai Domnului Isus într-o anumită perioadă şi întrun anumit loc. Parte din înţelegerea a ceea ce înseamnă să
trăim ca ucenici este să înţelegem contextul şi felul în care
Evanghelia ne modelează în acel context.
Adesea uităm sau neglijăm să recunoaştem în ce vremuri
trăim. Nu vom şti ce fel de vremuri sunt dacă suntem păcăliţi
de povestiri false şi de falsa înţelegere a ceea ce înseamnă
progres în realitate. Trebuie să ştim cine suntem ca şi
credincioşi şi încotro se îndreaptă lumea potrivit Scripturilor.
Cum implementăm întrebarea „Ce vremuri sunt?” în
procesul de ucenicizare, astfel încât oamenii să nu fie păcăliţi
de falsele istorisiri ale Iluminismului, de revoluţia sexuală sau
de consumerism.

4
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Înainte să putem fi o binecuvântare a vremurilor noastre şi
să fie posibil să schimbăm lumea în care trăim, trebuie să-L
înţelegem pe Cel care este Stăpânul timpului, Dumnezeu
Însuşi şi metodologia Sa de schimbare a lumii. Astfel, trebuie:
1.

Să-L înţelegem pe Dumnezeu (El nu se schimbă).

2.

Să înţelegem Evanghelia lui Dumnezeu (ea nu se
schimbă).

3.

Să înţelegem vremurile (ele se schimbă constant) când
Evanghelia lui Dumnezeu transformă lumea.

Trăim într-o lume schimbătoare, dar Evanghelia lui Dumnezeu
rămâne singura putere neschimbată, capabilă să transforme
lumea după cum vrea Dumnezeu.
Ca şi creştini, suntem chemaţi să facem ucenici. Liderii
creştini simt lucrul acesta mai profund, pentru că ei trebuie să
facă ucenici şi tot ei sunt chemaţi să-i echipeze pe cei care fac
ucenici la rândul lor. Aceasta este o povară dublă.
Folosind termenul „ucenic”, intuim deja care este rolul
bisericii locale. Nu facem ucenici în vid. Îi facem aici şi acum,
în contextul în care ne-a aşezat Dumnezeu.

T

răim într-o perioadă seculară. În această perioadă,
vedem câteva modele după care trăiesc oamenii din
lumea noastră. Trăim în perioada lui:

•

Richard Dawkins, care aproape este versiunea extremă a
secularistului sau ateului. Poate nu este central, dar este
reprezentativ.

•

Lady Gaga, tot pe aproape, însă o bună reprezentare a
direcţiei în care se îndreaptă revoluţia sexuală şi în care
ne duce şi pe noi.

•

Amazon.com, care este sinonimul locului unde găsim tot
ce avem nevoie, foarte repede şi la un preţ bun. Într-o
societate de consum, mare parte a identităţii noastre
vine din firmele de la care cumpărăm şi etichetele pe
care le purtăm. Amazon întreţine această societate
făcând lucrurile atât de uşoare.

Pod peste golul
generaţiei
postmoderne

D

Misiologii sunt foarte conştienţi de nevoia de cercetare,
dezvoltare atentă a relaţiilor din cadrul comunităţii, abilitatea
de a vorbi fluent limba locală, inclusiv abilitatea de a duce
mesajul Evangheliei în limba locală. Aceleaşi principii se aplică
şi în propria noastră cultură. Dacă ne aşteptăm să fim o
mărturie pentru postmodernişti, inclusiv tinerii şi copiii noştri
împreună cu prietenii lor, trebuie să înţelegem atitudinea
postmodernă. Odată cu problemele de comunicare actuale,
există şi motive serioase de a fi optimişti. Iată mai jos o
scurtă listă :

O casă dezbinată

D

omnul Isus ne avertizează că o casă dezbinată
împotriva ei însăşi nu poate sta în picioare.
Astăzi, casa lui Satan este dezbinată. Moderniştii
şi postmoderniştii se exclud reciproc din
cultură, guverne şi universităţi. Noua forţă a societăţii –
postmodernismul – nu este mai aproape de creştinism decât
vechiul nostru duşman, modernismul. Dar poate că lupta lor
unul împotriva celuilalt înseamnă oportunităţi pentru noi.

D

upă cum subliniază Jim Fidelibus, psiholog creştin,
nici o altă perspectivă asupra lumii nu are
tendinţa să producă depresie şi disperare mai
mult decât nihilismul postmodern (nimicnicia,
credinţa că nimic nu contează). Se constată un recul al
extremelor postmoderne deoarece societatea recunoaşte
nevoia unor norme de vreun fel. Totuşi această posibilitate
conţine pericole în ea însăşi. Când Germania a reacţionat
împotriva anarhiei morale din perioada lui Weimar, rezultatul
a fost Hitler.

Astăzi simţim un strigăt după ordine socială şi norme morale,
dar adesea acest strigăt este după o nouă moralitate seculară
bazată pe motive pragmatice. Liderii de tineret evanghelici
sunt naivi când primesc cu braţele deschise un totalitarism
moral fără Hristos. Din perspectivă pozitivă, oare nu căutarea
unor norme deschide uşi pentru mărturia creştină, într-un
mod similar celui din fosta Uniune Sovietică?

Puterea lui Dumnezeu
Dumnezeu declară că însuşirile lui nevăzute şi natura Sa
veşnică sunt „descoperite în ei” (Rom. 1:19). De asemenea,
El a prezis că Duhul Sfânt va convinge lumea de nevoia de
Hristos (Ioan 16:8-11). Cu alte cuvinte, oamenii ştiu în inima
lor că adevărul obiectiv există, că sunt despărţiţi de Creatorul
lor şi că au nevoie de convertire personală. Prin urmare, cu
Dumnezeu care pregăteşte calea, vom experimenta mai mult
succes decât ne aşteptăm. Bineînţeles că acelaşi pasaj ne
avertizează că oamenii „înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor”
(Rom. 1:18).
Un ecologist ar fi norocos să convingă o persoană dintr-o
mie. Însă noi ne vom descurca mult mai bine dacă vom
înainta cu atenţie şi prin rugăciune. Postmodernismul este
o fortăreaţă ridicată împotriva cunoaşterii lui Hristos (2
Cor. 10:15). Noi însă, suntem deplin echipaţi cu adevărul să
cucerim astfel de întărituri.

Singurătatea postmodernă

D

PE CALEA CREDINŢEI

ilema comunicării nu este fără speranţă.
Necesită doar mai mult efort decât au acordat
majoritatea creştinilor evanghelici. Misionarii
ştiu că o comunicare transculturală de succes
necesită răbdare şi grijă în modul cum se abordează fiecare
discuţie. Comunicatorii neglijenţi au rareori succes în context
transcultural, ei ameninţând pe toţi ceilalţi creştini deoarece
sunt nepoliticoşi şi neatenţi în numele lui Hristos.

Nihilismul postmodern

omnul Isus a spus: „Tot aşa să lumineze şi lumina
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele
voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru
care este în ceruri”(Mat 5:16). Printre cele mai
puternice „fapte bune” în situaţia dată se numără abilitatea
de a ne iubi unul pe altul cum ne-a iubit Hristos. Cultura
postmodernă este în porfunzime o cultură a singurătăţii.
Când oamenii schimbă dragostea slujitoare cu valorile goale
ale „respectului” şi „toleranţei”, rezultatul este distanţa
interpersonală. Ei devin preocupaţi de evitarea afirmaţiilor
care „îngrădesc”, evitarea neînţelegerii perspectivei celuilalt
şi de apărarea propriilor drepturi.
>>
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C

invidieze.

reştinii sunt liberi de astfel de preocupări,
acoperiţi de siguranţa autorităţii şi dragostei
lui Dumnezeu. Putem construi relaţii reale şi o
comunitate reală pe care lumea seculară să le

Când postmoderniştii insistă că realitatea fiecăruia este
diferită, ei distrug orice fundament necesar apropierii.
Comunicarea însăşi are valoare îndoielnică în postmodernism.
Când părerea fiecăruia este egală ca valoare, lipsa unei
păreri este fără valoare. Oamenii nu au subiect de discuţie.
Respectul poate fi împărţit egal, însă definiţia postmodernă
a respectului presupune efectiv pierderea intimităţii. Fără un
fundament pentru dezacord şi dezbatere, ne îndreptăm spre
o apatie a indiferenţei, un preţ devastator pentru respect.
Nu-i de mirare că atâţia postmodernişti se simt mizerabil,
sunt căutători avizi, mânaţi de plăcere. Creştinii pot nu doar
să explice de ce postmoderniştii au probleme relaţionale,
ci pot să le arate altă cale. Acesta este unul dintre cele mai
eficiente domenii ale mărturiei noastre, astăzi. Dacă avem
chiar şi un grup mic de prieteni în cadrul bisericii locale
care trăiesc practic părtăşia creştină, avem o bază din care
să evanghelizăm în mod practic. Însă, chiar dacă mărturia
subiectivă a dragostei creştine este importantă, aceasta ar
trebui să completeze adevărul Evangheliei, nu să-l substituie.

PE CALEA CREDINŢEI

O atmosferă iubitoare este situaţia ideală în care se poate
discuta despre adevăr având o abordare favorabilă. Creştinii
fac bine să formeze grupe mici de casă, unde pot discuta
adevărul în loc să-l proclame, aşa cum e cazul într-o predică.

6

Grupurile care îşi folosesc caracterul iubitor pentru a evita
adevărul şi luarea unei decizii, se fac vinovate de manipularea
ascultătorilor, nu de convingerea lor.
Întotdeauna când încercăm să-i câştigăm pe oameni pentru
Hristos evitând raţiunea, suntem vinovaţi de manipulare, o
abordare pe care experţii cultelor o numesc „bombardarea
cu dragoste.” Un grup care „bombardează cu dragoste”
dovedeşte o manifestare exterioară a iubirii pentru a atrage
şi chiar a avea control asupra vizitatorilor. Musafirii descoperă
că se alătură grupului fără a şti motivul.
Dumnezeu nu lucrează aşa. Domnul l-a lovit pe apostolul
Pavel în drum spre Damasc, dar nouă nu ne este permis
să facem la fel. Sarcina noastră este să dăm socoteală de
nădejdea care este în noi (1Pet. 3:15). Noi trebuie să „vestim
puterile minunate” ale lui Dumnezeu (1Pet. 2:9), „să vestim
tainele lui Hristos” în timp ce „vorbirea noastră să fie
totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştim cum trebuie să
răspundem fiecăruia”(Col. 4:3, 6).

A

postolul Pavel a vorbit unei lumi mai mult sau mai
puţin iraţionale, asemănătoare cu a noastră. În
cazuri excepţionale izolate, mai ales în marile cetăţi
greceşti, lumea primului secol era puţin atrasă de
raţionalismul stilului vestic contemporan. Totuşi, Pavel spune :
„ca unii care cunoaştem frica de Domnul, pe oameni căutăm
să-i încredinţăm” (convingem) (2 Cor. 5:11a). Liderii creştinii
ar trebui să aibă atât experienţă cât şi raţiune, când îi invită
pe alţii să-L urmeze pe Hristos. 

Acest mesaj a fost prezentat mai pe larg de fratele Czesław Bassara din Polonia
(Vicepreşedinte în cadrul Uniunii Adunărilor Fraţilor din Polonia, fost Director al AMEC pe Europa),
la Conferinţa Naţională BCER-UBCE, din 10-12 octombrie 2019, Braşov.
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Darul lui
Dumnezeu

O

biceiul de a face daruri este vechi de când lumea. Dumnezeu a dăruit primilor oameni o minunată grădină,
cu tot ceea ce era necesar pentru mentinerea vieţii. Apoi, tot Dumnezeu a făcut haine primilor oameni:
„Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele” (Gen.3.21).

Unul dintre darurile cele mai bune ale cerurilor, pentru
menţinerea vieţii, a fost roua: „Ţara lui va primi de la Domnul,
ca semn de binecuvântare, cel mai bun dar al cerului,
roua”(Deut. 33.13). Chiar şi faptul că un om ajunge să
ducă un trai bun, în mijlocul întregii lui munci, beneficiind de
ajutorul lui Dumnezeu, este tot un dar de la El: ”Faptul că un
om mănâncă şi bea şi duce un trai bun în mijlocul întregii lui
munci, este un dar de la Dumnezeu (Eclesiastul 3.13).
În Legea dată prin Moise, Dumnezeu sfătuia pe cei care
participau la anumite sărbători, să-şi aducă darurile lor de

PE CALEA CREDINŢEI
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opiii născuţi în cadrul familiei, reprezintă
daruri din partea lui Dumnezeu. Eva recunoaşte
că a primit de la Dumnezeu un alt copil, în locul
lui Abel, ucis de Cain:”Dumnezeu mi-a dat o
altă sămânţă în locul lui Abel”! (Gen. 4:25). Lea, de partea
ei, mulţumeşte lui Dumnezeu pentru frumosul dar când
îl naşte pe Zabulon: ”Frumos dar mi-a dat Dumnezeu”!
(Gen.30.20). Înţeleptul Solomon ajunge să afirme că o nevastă
pricepută, o femeie cinstită, este un dar de la Domnul
(Prov.19.14).

mâncare, darurile de bunăvoie, darurile de mulţumire. Ezra şi
Neemia sfătuiesc pe evreii care au ascultat tălmăcirea Legii şi
s-au bucurat nespus, să meargă acasă, să mănânce, să bea şi
să dea şi altora, ca bucuria lor să fie şi mai mare: ”Duceţi-vă
de mâncaţi şi să trimiteţi câte o parte şi celor n-au pregătit
nimic... şi au trimis câte o parte şi altora şi s-au veselit
mult”(Neemia 8.10-12).
Darurile aduc bucurie, darurile pot suplini anumite nevoi,
darurile apropie oamenii unii de alţii. Darurile sunt şi expresia
recunoştiinţei pe care trebuie să o avem faţă de Dumnezeu.
În cuvântarea sa din Listra, apostolul Pavel aminteşte
licaonenilor, ca Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul,
pământul şi marea, şi tot ce este în ele, le-a dat hrană din
belşug, prin ploile trimise, prin vremurile roditoare, şi le-a
umplut inimile de bucurie (Fapte 14.15-17).
Apostolul Iacov concluzionează şi afirmă cu toată putere:
”Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus,
pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici
schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1.17).
>>
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D

ar există un dar desăvârşit, un dar suprem, pe
care L-a făcut Dumnezeu oamenilor. Acest dar
a fost făcut în baza dragostei lui Dumnezeu
pentru om şi în cadrul harului lui Dumnezeu.
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă
viaţa veşnică”(Ioan 3.16). Hotărârea lui Dumnezeu de a da,
pentru noi, pe Fiul Său, nu a depins de om, pentru că această
hotărâre a fost luată înainte de a fi prima fărâmă a lumii
noastre, hotărârea a fost luată încă din veşnicie.

Dar Dumnezeu avea în planul Său folosirea comunicării
cu omul, prin Fiul Său. Autorul Epistolei către Evrei
spune:”După ce a vorbit în vechime părinţilor noştrii prin
prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la
sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul... (Evrei 1.12). Dar această vorbire nu a mai fost reprezentată doar
de transmiterea unor directive din partea lui Dumnezeu,
nu a mai folosit persoane intermediare, proorocii, ci a fost
reprezentată de coborârea directă a Fiului Său pe pământ, în
persoana pruncului Isus.

Venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, face parte din planul
de mântuire a lui Dumnezeu, plan alcătuit în Sine însuşi, bazat
pe o altă însuşire a lui Dumnezeu, şi anume, harul Său.
Apostolul Pavel aminteşte lui Timotei că am fost mântuiţi,
nu pentru faptele noastre, ci după harul care ne-a fost dat
în Hristos Isus (darul lui Dumnezeu), înainte de veşnicii, dar
descoperit (harul), prin arătarea (venirea) Mântuitorului
nostru Isus Hristos (2Tim.1.9-10). Harul lui Dumnezeu,
această minunată însuşire a Lui, ne-a făcut un dar desăvârşit,
darul harului, care este Isus Hristos (Rom.5.15). După
cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot aşa şi harul să
stăpânească, dând viaţa veşnică în Isus Hristos (Rom.5.21).

Ce trup a avut Domnul Isus? Un trup omenesc, din toate
punctele de vedere, cu excepţia unuia: era fără păcat! Fiul
lui Dumnezeu s-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip
de rob, făcându-se asemenea oamenilor(Fil.3.7). Dumnezeu
însuşi a fost Acela care i-a pregătit un trup (Evrei 10.5).

PE CALEA CREDINŢEI

În această stare de har se intră prin credinţa în Domnul
Isus Hristos (Rom.5.2). Credinţa în Domnul Isus înseamnă
acceptarea darului lui Dumnezeu.

Dumnezeu S-a întrecut pe Sine, pentru că a
dăruit oamenilor ceea ce avea El mai de preţ,
pe însuşi Fiul Său. Dumnezeu însuşi a mărturisit
despre Fiul Său că este Cel prea iubit, în care îşi
găseşte toată plăcerea Lui.

D

umnezeu hotărăşte să intre în lumea noastră în
persoana Fiului Său. Dar ce cale a ales Dumnezeu
pentru a intra în legătură directă cu omul creat
de El? În trecut, Dumnezeu stătea de vorbă cu
Adam, in răcoarea zilei, în grădina Edenului. Apoi, hotărâri ale
lui Dumnezeu le-au fost comunicate oamenilor, în mod direct,
ca de exemplu, pedeapsa pentru neascultarea din grădina
Edenului, apoi pedeapsa pentru Cain, după omorârea fratelui
său, Abel. Când Dumnezeu hotărăşte să distrugă, prin potop,
lumea care se scufundase în păcat, vorbeşte direct lui Noe.
La ieşirea din Egipt a poporului evreu, Dumnezeu vorbeşte
direct cu Moise, aşa cum n-a mai vorbit cu nimeni până
atunci. Dar nici unul dintre interlocutorii lui Dumnezeu n-a
putut să-i vada faţa, chiar dacă unii dintre ei au cerut în mod
explicit aceste lucru.
Dumnezeu inaugurează o altă modalitate de a vorbi cu omul,
prin persoane speciale, alese direct de El, pentru a transmite
mesajul Său, numite prooroci. Această modalitate de
comunicare s-a dezvoltat timp de multe secole, cu mai mult
sau mai puţin succes, în sensul ascultării omului faţă de ceea
ce i se transmitea din partea lui Dumnezeu.
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Când îngerul a descoperit păstorilor din Betleem că li s-a
născut un Mântuitor,le-a dat şi un semn: „veţi găsi un prunc,
înfăşat în scutece, şi culcat într-o iesle”(Luca 2.12). De ce a
trimis Tatăl pe Fiul Său într-un mod atât de umil? Creatorul a
toate („din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile”),cum
afirmă apostolul Pavel, alege o stare smerită să intre în lumea
noastră, pentru ca oricine crede în El, sărac sau bogat, să
capete viaţa veşnică. Dacă ar fi venit într-o casă împărătească,
cei săraci L-ar fi privit cu suspiciune.Apoi Fiul lui Dumnezeu
a dorit să împlinească proorociile despre El,aşa cum Îl
descrie Isaia: ”Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi
obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa
de la El” (Isaia 53.3).

Domnul Isus a suferit durerea, umilirea,
respingerea, nedreptatea, dar a experimentat şi
bucuria, mulţumirea, pacea, dragostea.

D

ar venirea lui pe pământ nu a însemnat doar
naşterea lui în chip de prunc. Darul lui Dumnezeu
creştea în statură şi înţelepciune până la
maturizarea în care a devent capabil să transmită
mesajul lui Dumnezeu care îi fusese încredinţat, un mesaj
de pace, o veste bună a împăcării omului cu Tatăl cel ceresc,
pentru că Isus Hristos a adus de la Tatăl harul şi adevărul.
Prin harul Său, Dumnezeu şi-a arătat dragostea faţă de noi, în
Hristos Isus, darul desăvârşit al acestui har. Fiul lui Dumnezeu
a fost desemnat să aducă acest har din partea lui Dumnezeu,
împreună cu adevărul: ”Harul şi adevărul au venit prin Isus
Hristos”(Ioan 1.17).
Darul lui Dumnezeu în Isus Hristos a însemnat şi mesajul
transmis de El, mesaj numit Evanghelia mântuirii noastre.
De aceea, Domnul Isus începe propovăduirea mesajului lui
Dumnezeu cu cuvintele:”S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui
Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-va şi credeţi în Evanghelie”
(Marcu 1.15). Cuvintele Domnului Isus reprezenta Evanghelia
dată de Tatăl, deoarece El vorbea din partea Tatălui: ”Căci
Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl care M-a trimis, El
însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să
vorbesc” (Ioan 12. 49).

El este Marele Semănător, care a adus sămănţa
Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a fi semănată
în inimile noastre.

D

ar Domnul Isus, Fiul lui
Dumnezeu întrupat,
nu numai că ne-a
adus vestea
bună a Evangheliei, ci a şi
împlinit mesajul acesteia,
murind pe cruce în locul
nostru. Darul lui Dumnezeu
a fost arătat, în mod deosebit,
prin faptul că ne-a dat pe Fiul
Său, să fie răstignit pentru cel
păcătos. Dumnezeu a dat pe
Fiul Său la moarte, pentru noi,
din cauză că ne-a iubit atât de
mult: ”Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El,
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan
3.16). Dumnezeu ne-a dat în dar un leac
minunat pentru vindecarea stării noastre
păcătoase: „El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.
Pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste El, şi
prin rănile Lui suntem tămăduiţi”(Isaia 53.5).

Dar nu aici se încheie revelarea darului lui Dumnezeu.
Lucrarea pământească a Domnului Isus se continuă cu
lucrarea Tatălui, care i-a dezlegat legăturile morţii, înviindu-L
din morţi, şi L-a înălţat nespus de mult, dându-I Numele mai
presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul (Fil. 2.9-10).

PE CALEA CREDINŢEI

Jertfa de pe cruce a Domnului noastru Isus Hristos
a reprezentat apogeul lucrării Sale pământeşti. Asta
recunoaşte Domnul în rugăciunea din Ioan 17:”am
sfârşit lucrarea pe care M-ai dat-o s-o fac”, iar pe cruce,
spune binecunoscutele cuvinte:”S-a isprăvit”.

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost aşezat la dreapta Tatălui, pe scaunul
Său de domnie, ca Domn şi mântuitor, care mijloceşte pentru noi la Tatăl.

D

arul lui Dumnezeu, venit din cer, trebuie cunoscut în toată plinătatea lui, şi nu
înlocuit cu sărbători golite de sens, cu Moş Crăciun care vine cu o trăsură trasă
de reni,aducând daruri pentru toţi copiii, fără a aminti de darul lui Dumnezeu, Isus
Hristos.

Când cineva ne face un dar, în primul rând trebuie să-l primim, mulţumindu-i pentru darul făcut.
În al doilea rând, trebuie să vedem în ce constă acel dar, să-l desfacem. Nu vom desface doar un
colţ din el, crezând că ştim totul despre el. Trebuie să-l vedem în totalitatea lui, ca să ne putem
bucura deplin de el. Aşa este şi cu darul lui Dumnezeu, care se numeşte Isus Hristos.
Darul lui Dumnezeu nu s-a limitat numai la venirea Pruncului Isus, venire pe care creştinătatea o
sărbătoreşte an de an, ci a reprezentat un dar desăvârşit venit de sus, de la Tatăl luminilor, pentru
mântuirea noastră, prin credinţa în Isus Hristos. 
Calea Credinţei, nr. 428, noiembrie - decembrie 2019
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Pe drumul spre casă
Cum să călătorim în siguranță

Dragi fraţi şi surori ai rugăciunii,
Ce înseamnă „casă” pentru dumneavoastră? Ce
vă vine în minte atunci când auziţi acest cuvânt?
Un loc minunat plin de ...? Ce face dintr-o casă un
cămin? Eu mă gândesc întâi la oameni, şi abia apoi
la locuri.

RUGĂCIUNE 2020

Am vizitat locuri unde am putut servi masa, m-am
putut odihni, chiar am putut conversa cu cineva.
Dar acele locuri nu semănau deloc a cămin,
deoarece atmosfera era apăsătoare, încărcată
de durere, sau mânie, sau tensiune, sau lucruri
asemănătoare.
Alte ori am fost în locuri unde mi s-a oferit
minimul necesar, dar atmosfera era caldă,
primitoare, fericită, ospitalieră şi iubitoare. Acolo
m-am simţit imediat acasă. A fost relaxant şi m-am
conectat cu oamenii.
Un loc minunat este plăcut, dar oamenii şi relaţiile
mă fac să mă simt cu adevărat acasă.
În Biblie găsim atâtea povestiri despre CASĂ/
CĂMIN.Veţi vedea unele dintre ele în această
Săptămână de Rugăciune. În punctul acesta vreau
doar să adaug câteva gânduri: Domnul Isus spune
că cei care Îl urmează sunt familia Sa. El le spune
ucenicilor că lumea va cunoaşte că suntem
ucenicii Săi dacă ne iubim unii pe alţii. Ceea ce îi
atrage pe oameni ACASĂ sunt relaţiile. Ne vom
simţi acasă în mediile noastre fizice şi spirituale,
atunci când punem în practică dragostea despre
care vorbeşte Domnul Isus.
Aici pe pământ vom avea experienţe când ne vom
simţi acasă, vom simţi că aparţinem unui anume
loc. Suntem chemaţi să ne luptăm pe cât posibil
pentru asta, atât în căminele noastre, cât şi în
Adunare. Ambele sunt imagini ale CĂMINULUI
ceresc. Acel CĂMIN ne va împlini pe deplin dorul
nostru.
>>
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SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE 2020

Duminică, 5 Ianuarie | Luca 15:11-32

DE LA PORCI, ÎN CASA TATĂLUI:
ISTORIA UNUI OM CARE S-A PIERDUT ÎN VIAŢĂ

C

ele trei povestiri din capitolul 15 sunt un răspuns dat de
Domnul Isus acuzaţiilor grave pe care I le aduceau fariseii
şi cărturarii, pentru faptul că El mânca cu vameşii şi
păcătoşii. Totodată, ele arată CINE este Dumnezeu.

În primele două povestiri, cu oaia şi leul, Îl vedem pe Dumnezeu
căutând păcătoşii pierduţi afară, în casă, peste tot. El caută şi astăzi,
după cum ne-a căutat şi pe noi odinioară.
În această relatare, Îl vedem pe Dumnezeu primind păcătoşii. El
doreşte un singur lucru din partea noastră: pocăinţă adevărată,
adică să recunoaştem că suntem păcătoşi pierduţi, departe de faţa
lui Dumnezeu, trăind în plăceri şi păcate, fără a ţine cont de CINE
este Dumnezeu. Ceea ce a făcut Dumnezeu cu Fiul Risipitor, El
face şi cu noi, atunci când venim la El cu pocăinţă. Fără ezitare,
Tatăl l-a îmbrăcat cu cea mai bună haină – haina purtată de el la
sărbători, şi care îi aducea cinstea familiei. La fel ne-a îmbrăcat
Tatăl şi pe noi, cu haina neprihănirii Lui. Apoi i-a pus un inel în
deget – inelul reprezenta autoritatea de a lucra pentru Tatăl şi
familie, ca reprezentant al lor. Şi noi am fost numiţi ambasadori ai lui
Dumnezeu, având autoritatea de a chema oamenii la pocăinţă, şi de
a reprezenta interesele Tatălui, aici pe pământ.
Apoi i-a dat sandale în picioare – semnul că era stăpân în casă, nu
argat. Fiul avea din nou autoritate, cinste, responsabilitate, şi respect.
Vedem aici bunătatea lui Dumnezeu şi triumful HARULUI Său
asupra oricărui păcătos care vine la El cu pocăinţă: iertare
nemeritată, calitatea nemeritată de fiu, mântuire nemeritată, cinste
şi responsabilitate nemeritată.

Mulţumim:
¸ Mulţumim lui Dumnezeu ca a refăcut relaţia noastră cu El şi a
dat sens vieţii noastre.
¸ Mulţumim că aparţinem căminului ceresc prin harul şi meritele
Domnului Isus.
¸ Multumim Tatălui că ne-a scos din mizerie şi gunoi, că ne
desăvârşeşte în umblarea noastră şi că avem nădejdea că vom
ajunge la linia de sosire.
Ne pocăim:
¸ Că uneori permitem noroiului să ne întunece privirea, şi nu
avem ochii aţintiţi asupra Domnului Isus.
¸ Pentru lipsa de curaj în a vorbi oamenilor despre nădejdea
noastră.
Cerem:
¸ Ca Dumnezeu să ne ajute să avem privirea aţintită spre ziua
când vom ajunge în casa Tatălui.
¸ Ca în luptele întâlnite în timpul călătoriei, suficienţa şi mândria
noastră să scadă, şi să nu uităm niciodată de unde ne-a scos şi
unde ne-a pus!
¸ Ca părtăşia noastră cu Tatăl să crească, să ne dăruiască putere
pentru paşii care ne stau înainte, pentru a-L putea proslăvi cu
excelenţă.
¸ Ca tot mai mulţi evrei să se întoarcă la Dumnezeu, recunoscând
pe Domnul Isus ca Mesia.

DIN ÎNCHISOARE ÎN CERURI:
UN APOSTOL CU DOR DE CASĂ

D

oar Evanghelia lui Isus Cristos are putere de
transformare, deoarece „este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuirea fiecăruia care crede,” după cum afirmă
Pavel în Romani 1:16. Evident că el avea dreptul să facă
această afirmaţie, după experienţa sa pe drumul spre Damasc.
Întâlnirea sa personală cu Cristosul înviat i-a schimbat radical
convingerile, perspectiva asupra lumii, şi direcţia vieţii sale. Înainte
de acel incident, el îşi dedicase viaţa persecutării neobosite a
tuturor celor care îndrăzneau să Îl recunoască pe Isus din Nazaret
ca Mesia şi Domn. Şi totuşi, după ce Pavel L-a cunoscut personal
pe Domnul Isus, motto-ul vieţii sale putea fi sumarizat aşa: „Pentru
mine a trăi este Cristos şi a muri este un câştig” (Filipeni 1:21). El a
fost gata să lase totul în urmă – familie, statut în societate, diplome
religioase, bunuri şi comfort – pentru a-L cunoaşte pe Cristos şi a-L
sluji ca Domn (Filipeni 3:7-8).
Pavel ştia că „a trăi este Cristos,” pentru că avea să continue să-L
slujească toată viaţa. El ştia şi că moartea era un câştig, pentru
că însemna să fie în prezenţa lui Dumnezeu, să I se închine şi să
Îl slujească cu o desăvârşire sfântă (Fil. 1:23). Mulţi cunosc acest
adevăr, dar nu trăiesc ca şi când ar fi adevărat; pentru ei a trăi este
bogăţia, puterea, afacerile sau succesul. Pavel trăia acest adevăr cu
sinceritate. El s-a încrezut în Cristos, L-a iubit, L-a slujit, I-a fost
devotat, şi a depins de El în acest fel. El a trăit pentru Cristos,
a călătorit pentru Cristos, a propovăduit pentru Cristos, a fost
prigonit şi închis pentru Cristos, şi în cele din urmă, a murit pentru
Cristos.
În textul din seara aceasta, Pavel se afla într-o dilemă cu privire la
viaţă şi moarte; nu ştia ce să aleagă pentru că nu era sigur de voia
Domnului. El simţea dorinţa de a se muta, pentru a fi împreună cu
Cristos. Dar noi? Cum privim noi viitorul? Aşteptăm noi „fericita
noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi
Mântuitor, Isus Cristos” (Tit 2:13)?

Mulţumim:

¸ Pentru schimbarea radicală de direcţie adusă în viaţa noastră,
când L-am întâlnit pe Domnul.
¸ Că prin Domnul Isus, ne putem bucura chiar şi în necazuri.
¸ Că ne-a permis să trăim viaţa aceasta pământească cu
perspectiva vieţii veşnice.

Ne pocăim:

¸ Că atunci când vin necazurile, nu Îi permitem întotdeauna
Duhului Sfânt să ne umple cu bucurie, şi nu ne bizuim pe
puterea lui Dumnezeu.
¸ Pentru momentele în care nu aşteptăm cu nădejde clipa arătării
marelui nostru Dumnezeu.

RUGĂCIUNE 2020

Viaţa noastră a devenit un pelerinaj. Fiecare pas ne duce mai
aproape de casă. Slavă Domnului! Atunci când suntem întrebaţi:
„unde mergeţi?” noi putem răspunde: „mergem în casa Tatălui
nostru.” Noi ştim unde mergem! Cuvintele lui Pavel răsună în
minţile noastre: „sunt încredinţat că Acela care a început în voi
această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos”
(Filipeni 1:6).

Luni, 6 Ianuarie | Filipeni 1: 21-24

Cerem:

¸ Ca Domnul să ne dea putere în clipele de încercare, când poate
că trebuie să lăsăm totul de dragul lui Cristos. De asemenea,
mijlocim pentru fraţii şi surorile care trec prin astfel de
încercări în clipele acestea.
¸ Ca Domnul să ne ajute să nu ne pierdem bucuria, şi ca nădejdea
noastră să crească în timpul umblării prin această viaţă.
¸ Ca Domnul să întărească credincioşii din China şi Coreea de
Nord, pentru a putea rezista tuturor încercărilor, având privirea
aţintită spre răsplătire.
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Marţi, 7 Ianuarie | Luca 15:1-7

DE PE MARGINEA ABISULUI, ÎN BRAŢELE
PĂSTORULUI: OAIA PIERDUTĂ

P

ilda aceasta a fost spusă pentru a arăta bucuria lui Dumnezeu
pentru mântuirea păcătoşilor. Avem aici cazul unui păcătos
care rătăceşte pe căile păcatului. El este ca o oaie pierdută,
care s-a rătăcit. El este pierdut faţă de Dumnezeu, pierdut faţă
de turmă, şi pierdut faţă de el însuşi; nu ştie unde se află, rătăceşte la
nesfârşit, este expus mereu fiarelor prădătoare, supus fricii şi terorii,
lipsit de grija păstorului, şi tânjind după păşunile verzi. El nu poate să
se întoarcă singur în staul.
Apoi vedem grija lui Dumnezeu faţă de păcătoşii rătăcitori. El
continuă să se îngrijească şi de oile care nu s-au rătăcit, şi le lasă în
siguranţă, în staul. Dar trebuie să acorde o atenţie deosebită faţă
de oaia pierdută. Deşi are o turmă numeroasă, El nu vrea să piardă
nici o oaie, şi pleacă în căutarea ei. O caută până ce o găseşte.
Dumnezeu îi caută pe păcătoşii pierduţi, îi cercetează prin Cuvântul
Său, le vorbeşte prin Duhul Său cel Sfânt, până ce îi convinge să se
întoarcă la El. Când găseşte oaia pierdută, obosită de rătăcirile ei, şi
neputincioasă să meargă înapoi acasă, El nu o abandonează acolo,
spunând că nu mai merită efortul, ci o pune pe umerii Lui şi, cu multă
blândeţe o aduce în staul. Textul acesta descrie aşa de bine lucrarea
lui Dumnezeu de răscumpărare. Omenirea a rătăcit, departe de El
(Isaia 53:6). Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să caute şi să mântuiască
ce era pierdut (Luca 19:10).

RUGĂCIUNE 2020

În ultimul rând, vedem bucuria lui Dumnezeu la pocăinţa păcătoşilor.
Păstorul pune oaia pe umeri, bucurându-se că nu a căutat degeaba;
bucuria este mai mare atunci când o găseşte. Ajuns acasă, îşi cheamă
vecinii şi prietenii, ca să se bucure împreună cu el. „Bucuraţi-vă
împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.” Câtă
bucurie aduce Domnului Isus, şi cerului întreg, orice păcătos care
se întoarce la El cu pocăinţă! „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă
bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât
pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de
pocăinţă.”
O, fraţi dragi, haideţi să ne arătăm recunoştinţa şi dragostea faţă de
Domnul nostru care a părăsit gloria cerească şi a venit pe pământ,
pentru a ne căuta şi a ne răscumpăra din păcat şi pierzare!
Mulţumim:
¸ Pentru identitatea primită, de oaie în turma Bunului Păstor.
¸ Că Domnul a venit să ne caute când eram pierduţi. Noi ne
îndreptam spre abis (pierzare), dar El ne-a găsit şi ne-a dus în
staulul Său.
¸ Că Domnul este întotdeauna Călăuza noastră, chiar şi atunci când
avem tendinţa de a ne abate de la cale.
Ne pocăim:
¸ Că uneori, pe calea îngustă, noi ne purtăm ca nişte oi
încăpăţânate, care nu ascultă de Păstor.
¸ Pentru momentele în care ne-am îndepărtat de Domnul, crezând
că ne descurcăm mai bine singuri.
Cerem:
¸ Ca Domnul să ne facă conştienţi de harul de a fi oile Sale, pentru
a putea arăta calea vieţii şi altora.
¸ Ca Domnul să ne ajute să-I ascultăm mereu glasul, ca să nu ne
pierdem în lucrurile care nu Îi plac.
¸ Ca Domnul să ne ajute să ne bucurăm de binecuvântarea
păşunilor verzi, pentru a nu pierde din vedere ţinta vieţii noastre.
¸ Ca Domnul să întărească credincioşii din ţările musulmane,
pentru a putea rezista tuturor încercărilor, având privirea aţintită
spre răsplătire.
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Miercuri, 8 Ianuarie | Luca 19:1-10

DE LA BUNĂSTARE, LA BUCURIE: UN VAMEŞ
GĂSEŞTE ADEVĂRATA BOGĂŢIE

D

omnul Isus a trecut prin oraşul Ierihon. Acolo locuia un
om bogat, mai marele vameşilor, şeful celor care adunau
impozitele. Zacheu auzise că acest învăţător era prietenul
vameşilor şi chiar stătea la masă cu ei. De aceea, în el
exista marea dorinţă de a-L vedea cu ochii lui pe acest Isus. Fiindcă
era mic de înălţime, iar mulţimea se îmbulzea în jur, Zacheu a alergat
şi s-a urcat într-un dud. Ajungând acolo, Domnul Isus a ridicat ochii
în sus. Deşi oamenii roiau în jurul Său ca un roi de albine, Domnul
Isus îl vedea doar pe acela care avea nevoie de mântuire. Cristos
se autoinvită în casa lui Zacheu, fără a se îndoi de ospitalitatea lui.
„Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”
Domnul Isus a simţit nevoia urgentă de a merge şi a poposi peste
noapte în casa lui Zacheu. De ce? Domnul îl iubea pe Zacheu şi
dorea să îl binecuvinteze. De asemenea, El dorea să arate tuturor
suveranitatea şi puterea harului Său. Zacheu „L-a primit cu bucurie,”
ceea ce ne arată că în inima lui se petreceau lucruri adânci. El simţea
povara şi vina corupţiei în care şi-a trăit viaţa. Zacheu s-a ridicat
dintr-o dată în picioare, declarând că va da înapoi tot ce a luat pe
nedrept. Ceva dramatic s-a întâmplat! Duhul Sfânt a lucrat la inima
lui şi l-a cercetat. Domnul Isus a recunoscut convingerea de păcat
din inima lui, goliciunea, izolarea. Zacheu era unul din sufletele
pierdute căutate de El. El ştia că nu are iertare de păcate, nu are o
relaţie cu Dumnezeu, nu are viaţa veşnică, că poartă greutatea vinei
şi consecinţele ei. În versetul 9, Domnul Isus îi spune: „Astăzi a intrat
mântuirea în casa aceasta!” Domnul Isus cunoştea mântuirea.
În versetul 8, Zacheu Îl recunoaşte pe Isus ca Domn, dovadă a
schimbării dramatice care a avut loc în viaţa lui (Romani 10:9-10).
Apoi a spus: „jumătate din avuţia mea o dau săracilor.” Atunci când
mântuirea adevărată vine în viaţa unui om şi aduce transformare
reală, Dumnezeu aplică o lovitură mortală în miezul ticăloşiei din
viaţa acelui om. Astfel, transformarea se vede chiar în domeniul unde
păcatul era cel mai evident. Apoi a mers mai departe, spunând: „dacă
am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit." În Exodul 22:1,
dacă cineva jefuia, trebuia să dea înapoi împătrit. Zacheu merge la
maxim, dând dovadă de o demonstraţie maximă a ascultării. A fost
hotărât să facă mai mult decât i se cerea pentru că Legea nu îi cerea
să dea jumătate din avere săracilor. Aceasta este ascultarea care îl
caracterizească pe omul care s-a lepădat de sine, şi-a luat crucea şi
L-a urmat pe Cristos, trăind la nivelul maxim de ascultare.
Şi noi am fost ca Zacheu, morţi spiritual, robi ai păcatului, plini de
vină, trăind în izolare, întuneric şi străini de Dumnezeu. Dar Domnul
Isus a venit să ne salveze din păcat, din iadul veşnic, să ne împace cu
Dumnezeu şi să ne aducă în Împărăţia Sa, posesori ai vieţii veşnice.
Mulţumim că ne-a căutat, ne-a găsit, şi ne-a făcut parte de mântuirea Sa.
Mulţumim:
¸ Că Dumnezeu s-a îndurat de noi, pe când trăiam departe de El.
¸ Că Dumnezeu ne permite să avem părtăşie cu El, şi să fim părtaşi
la bogăţiile Lui.
¸ Pentru trasformarea din vieţile noastre.
Ne pocăim:
¸ Pentru momentele în care ne-am legat mai mult de lucrurile
materiale, şi ne-am pus încrederea în ele, chiar dacă ştim că
promisiunile Lui şi tot ceea ce ţine de Împărăţie, sunt lucruri mult
mai importante.
¸ Că nu am fost întotdeauna gata să Îl ascultăm pe Dumnezeu în
tot ceea ce ne cere El să facem.
Cerem:
¸ Puterea de a nu ne lăsa stăpâniţi de ceea ce vedem şi poftim, ci
de a căuta lucrurile cereşti.
¸ Ca Domnul să ne ajute să fim oneşti în umblarea noastră, fără a
ne dori alte circumstanţe, ci să fim o lumină în circumstanţele în
care ne aflăm.
¸ Ca Domnul să ne facă conştienţi de tot ceea ce ne dăruieşte, în
fiecare zi.

Joi, 9 Ianuarie | Ioan 4:1-26

DE LA CĂUTAREA APEI, LA DESCOPERIREA
UNUI IZVOR NESECAT: FEMEIEA SAMARITEANCĂ

Î

n această relatare ne este expusă Umanitatea Domnului
Isus, obosit şi înfometat, stând la fântână. Dar este expusă şi
Divinitatea Lui, căci întâlneşte femeia aceasta pentru prima
oară, şi cunoaşte toată povestea vieţii ei. În textul acesta,
aflăm identitatea lui Mesia chiar de pe buzele Lui. Interesant este
că declaraţia aceasta nu a fost făcută înaintea liderilor religioşi,
nici în Templul din Ierusalim, ci înaintea unei femei samaritence
indezirabile. Samaritenii erau un popor amestecat din iudei şi
neamuri. Evreii care au rămas în ţară după deportarea celor 10
seminţii în Asiria, s-au înrudit prin căsătorie cu tot felul de naţiuni
păgâne şi idolatre, uitând de iudaism.

Mulţumim:
¸ Pentru exemplul Domnului Isus, care S-a apropiat de tot felul
de oameni.
¸ Că Dumnezeu a venit în viaţa noastră şi ne-a oferit apa vie care
ne-a potolit setea sufletului.
¸ Că Dumnezeu ne ajută să depăşim prejudecăţiile şi să ne
apropiem de oameni, pentru a le spune despre El.
Ne pocăim:
¸ Pentru momentele în care nu am împărtăşit apa vie cu alţii.
¸ Pentru momentele în care, prin atitudinea noastră, i-am
discriminat pe anumiţi oameni.
Cerem:
¸ Domnul să ne ajute să fim ca pomul sădit lângă izvoare de apă
vie, care aduce roade.
¸ Domnul să ne ajute să tratăm oamenii cu nepărtinire, şi să
vestim Evanghelia la oameni din toate popoarele, şi de toate
limbile.
¸ Ca Domnul să întărească credincioşii din Iran şi ţările arabe,
pentru a putea rezista tuturor încercărilor, şi să aibă curajul să
împărtăşească credinţa lor cu cei necredincioşi, având privirea
aţintită spre răsplătire.

DE LA FUGĂ, LA ÎNTOARCERE: IACOV ÎŞI
GĂSEŞTE ADEVĂRATA CASĂ

La prima vedere, viaţa lui Iacob ar putea fi descrisă ca istoria unui
om rebel, nevrednic de încredere, plin de înşelăciune, certuri,
răzbunare. Hotărârea lui de a face lucrurile de capul lui l-a adus în
tot felul de probleme. De două ori a fost nevoit să fugă, mai întâi
din casa părinţilor, iar mai târziu din casa socrului său. Toate acestea
au fost consecinţele tiparului unei familii care nu mai era aşezată pe
principiile lui Dumnezeu, prezent deja în generaţiile precedente.
O privire mai îndeaproape ne arată că, în spatele nechibzuitului
Iacob, se afla Dumnezeu. Nu un Dumnezeu distant, care nu ştia
prin ce trece Iacob. Nu un Dumnezeu care să îl împiedice, sau să-i
facă viaţa grea. El este, mai presus de toate, Dumnezeul care oferă
binecuvântări, şi Îşi împlineşte promisiunile (Gen. 28:13).
Iacob şi-a făcut planurile după înţelepciunea sa. Atitudinea lui este
contradictorie, departe de a reflecta caracterul lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, Dumnezeu redirecţionează aceste atitudini şi
circumstanţe, pentru a-Şi duce scopurile la îndeplinire.
Iacob a ajuns să se lupte cu Dumnezeu pentru a-şi dovedi
credincioşia şi pentru a căpăta binecuvântarea Sa. Iacob furase
drepturile fratelui său, dar la întoarcere, l-a recompensat din plin
prin cadourile sale. La început, Iacob s-a predat lui Dumnezeu
în mod limitat, dar acum predarea sa era completă, fiindcă a
recunoscut bunătatea imensă a lui Dumnezeu în viaţa sa. Iacob nu
şi-a găsit locul în casa părinţilor, şi nici în casa socrului său. Acum se
întorcea la familia sa în mod triumfător, pentru că experimentase
iertarea, împăcarea şi restaurarea. În timpul călătoriei sale, el a
descoperit că adevărata casă este în inima Tatălui ceresc.
Prima lecturare a vieţii lui Iacob ne poate lăsa cu un gust amar.
Dar o privire mai îndeaproape ne arată că, nici măcar eşecurile
funcţionale care apar, nu determină identitatea noastră reală,
sau viitorul nostru. Atunci când apar circumstanţe noi, există
întotdeauna speranţă, dacă Dumnezeu intervine în situaţia aceea, şi
noi ne găsim adevăratul cămin în El.
Mulţumim:
¸ Că Domnul ne-a redirecţionat paşii şi ne-a umplut inimile cu
siguranţa adevăratului cămin.
¸ Că Domnul ne-a dăruit stabilitate în viaţă chiar şi atunci când
fugeam de situaţii scăpate de sub control.
¸ Că Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacob Şi-a arătat bunătatea
faţă de noi şi ne-a oferit nădejdea unui viitor alături de El.

RUGĂCIUNE 2020

Flămând, însetat şi obosit, după un drum lung şi în plină amiază,
Domnul Isus se aşează la fântâna lui Iacov, din Sihar. Femeia
samariteancă vine scoată apă la amiază, probabil pentru că nu era
acceptată de celelalte femei, care de obicei veneau pe înserate,
pentru a evita căldura. Domnul Isus ia iniţiativa şi îi cere apă acestei
femei, pentru a începe conversaţia cu ea. Femeia este uimită, căci
iudeii nu ar fi băut niciodată din acelaşi vas cu samaritenii. Domnul
Isus ignoră afirmaţia ei cu privire la conflictul dintre iudei şi
samariteni, spunându-i: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu
şi Cine este Cel ce-ţi zice: "Dă-Mi să beau!", tu singură ai fi cerut
să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.” Domnul Isus a pornit de la setea
Lui, şi a ajuns să vorbească despre setea ei. Acesta este darul lui
Dumnezeu, mila şi harul Lui, care nu ţine cont de moralitatea sau
religia omului. Ce este apa vie? Este mântuirea, bineînţeles! Este
tot ceea ce conţine mântuirea – milă, har, iertare, îndreptăţire – şi
curge, curge, şi curge neîncetat. Femeia nu Îl înţelege pe Domnul
Isus, şi este ironică, dar El îi răspunde tot cu milă şi bunătate. De
data asta îi oferă darul vieţii veşnice. Ea tot credea că Domnul
vorbeşte despre apa din fântână, aşa că Domnul devine personal
cu ea şi o confruntă cu păcatul din viaţa ei. Convinsă şi apăsată
de păcatele ei, samariteanca Îl întreabă cum şi unde Îl găseşte pe
Dumnezeu. Domnul Isus îi arată că închinarea adevărată nu necesită
un preot, un loc anume, un ritual sau o ceremonie, ci o cunoaştere
personală a lui Dumnezeu şi a adevărului Său.Văzând credinţa şi
pocăinţa ei, Domnul Isus I se descoperă ca Mesia, Mântuitorul trimis
de Dumnezeu să ridice păcatul. Femeia Îl recunoaşte ca Domn şi
Mântuitor, dar se întoarce repede în sat, să împărtăşească vestea
bună localnicilor. Prin această femeie păcătoasă, dispreţuită de toţi
oamenii, Dumnezeu a adus mântuirea în Samaria.

Vineri, 10 Ianuarie | Geneza 32: 22-32

Ne pocăim:
¸ Pentru toate acele momente în care ne luptăm împotriva
Domnului, şi eul nostru lucrează împotriva planurilor lui
Dumnezeu.
¸ Pentru tendinţa noastră de a dori să ne ducem planurile la
îndeplinire folosind resursele noastre proprii.
Cerem:
¸ Ca pelerinajul nostru pe pământ să fie un exemplu pentru alţii,
ca ei să vadă dorul nostru după casa Tatălui.
¸ Ca durerile noastre să nu ocupe mai mult loc în inima noastră
decât nădejdea pe care o primim de la Dumnezeu.
¸ Ca Dumnezeu să ne ajute să acceptăm planurile şi scopurile
Sale în viaţa noastră.
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Sâmbătă, 11 Ianuarie | Isaia 1:1-9

LECŢIA BOILOR ŞI A MĂGARILOR: CHIAR ŞI
ANIMALELE ŞTIU CINE ESTE STĂPÂNUL LOR

I

saia începe cu o analiză a situaţiei poporului său. El scoate la
lumină starea extrem de serioasă în care se afla poporul Israel,
şi arată că motivul era faptul că ei au ignorat complet puterea
lui Dumnezeu şi I-au întors spatele.

Isaia descrie o scenă asemănătoare cu un proces, în care Dumnezeu
citează şi aduce acuzaţiile (v:2-4). În primul rând, El Îşi prezintă cazul
şi găseşte naţiunea vinovată. Apoi le oferă acuzaţilor oportunitatea
de a se pocăi, şi de a primi iertarea. Poporul a fost ca un copil
răsfăţat, care nu avea nici măcar respectul minim pentru Dumnezeu.
De fapt, era într-o stare mai rea. „Boul îşi cunoaşte stăpânul, şi
măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaşte,
poporul Meu nu ia aminte la Mine.” Comparaţia această este
satirică. Nici boul, şi nici măgarul nu au un nivel înalt de inteligenţă,
dar aceste animale sunt capabile să ştie cine are grijă de ele, şi cine
le hrăneşte. Dimpotrivă, poporul din vremea lui Isaia nu dădea
dovadă nici de cel mai mic nivel de inteligenţă găsit la animale.

RUGĂCIUNE 2020

Dumnezeu i-a hrănit, a avut grijă de ei, dar ei nu L-au iubit, nici
nu le-a păsat de El. Toate aceste stări erau rezultatul ignoranţei
intenţionate. Până şi animalele ca boii şi măgarii arată mai multă
recunoştinţă faţă de oamenii care le hrănesc, decât avem noi faţă de
Dumnezeul care ne-a creat şi care îngrijeşte de noi. Bineînţeles că
erau oameni în Israel care, ca şi Isaia şi alţi prooroci, care aveau o
cunoaştere şi o experienţă personală cu Dumnezeu (Ier. 1:5), care
înţelegeau că Dumnezeu le-a oferit nenumărate binecuvântări, aşa
că Îl iubeau şi Îl slujeau. Aceasta era rămăşiţa credincioasă care ne
inspiră pe noi, creştinii, să Îl recunoaştem pe Dumnezeu ca Cel care
îngrijeşte de noi. Cu toate acestea, la fel ca în vremea lui Isaia, şi
astăzi sunt mulţi oameni printre noi – chiar şi în biserici – care se
poartă de parcă Dumnezeu nu ar exista.
Atâta timp cât nu ştii ce doreşte Dumnezeu de la viaţa ta, va fi
greu să te înţelegi pe tine, şi pe ceilalţi. Dumnezeu ne îndeamnă să
ne încredem în El şi să fim credincioşi Lui. El ne porunceşte să ne
pocăim, să ne cerem iertare atunci când ne abatem, şi să ne apropiem
de El. Acest tip de pocăinţă este o schimbare a inimii, iar condiţia
necesară este să umblăm în căile Lui, pentru că atunci când inima este
transformată, calea sfinţeniei se deschide înaintea noastră.
Mulţumim:
¸ Că Dumnezeu ne-a creat şi este în controlul tuturor lucrurilor.
¸ Că Dumnezeu are răbdare cu noi, şi că ne permite să ne
apropiem de tronul harului.
¸ Că Dumnezeu ne conduce pe calea sfinţeniei, învăţându-ne cum
să trăim.
Ne pocăim:
¸ Pentru toate momentele când dăm dovadă de mândrie, când nu
ne recunoaştem căderile şi nu ne pocăim.
¸ Pentru toate momentele când nu suntem recunoscători pentru
atenţia Domnului, şi nu credem că El are grijă de noi.
Cerem:
¸ Să Îl cunoaştem mai mult pe Dumnezeu, ca să putem transmite
dragostea Sa şi planul de mântuire, arătându-le oamenilor cum
pot fi iertaţi dacă vin cu pocăinţa la Dumnezeu.
¸ Ca Domnul să ne dea putere să ne încredem în El atunci când
suntem copleşiţi de situaţiile vieţii, fiind conştienţi că El este
Creatorul şi Tatăl ceresc, care veghează asupra noastră.
¸ Ca Domnul să întărească misionarii plecaţi în ţări unde
credincioşii sunt persecutaţi, pentru a putea rezista tuturor
încercărilor, având privirea aţintită spre răsplătire.
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Duminică, 12 Ianuarie | Apocalipsa 21:1-4

ÎN SFÂRŞIT ACASĂ

C

erul va fi aşa de diferit de lumea aceasta, încât, pentru a-l
descrie, e nevoie de lucruri pozitive şi negative, dar şi de
comparaţii cu experienţa noastră prezentă.

Prima schimbare din viaţa pământească pe care o vor
experimenta credincioşii în ceruri este că Dumnezeu le va şterge orice
lacrimă din ochi (Apoc. 7:17, Isaia 25:8). Asta nu înseamnă că oamenii
care ajung în ceruri vor plânge şi Dumnezeu îi va mângâia, ci că atunci
nu vor fi păreri de rău – nu va fi tristeţe, dezamăgire, sau durere. Nu
vor fi lacrimi de supărare, lacrimi de regret sau de remuşcare, lacrimi
pentru moartea celor dragi, sau din orice fel de alte motive.
O altă diferenţă dramatică de lumea prezentă va fi că în ceruri
nu va mai fi nici un fel de moarte (vezi Isaia 25:8). Cel mai mare
blestem al existenţei umane nu va mai exista. „Moartea,” după
cum a promis Pavel, „a fost înghiţită de biruinţă” (1 Cor. 15:54).
Atât Satana, care avea puterea morţii (Evrei 2:14), cât şi moartea,
vor fi aruncaţi în iazul de foc (Apoc. 20:10,14). În ceruri nu va
mai fi plâns sau jale. Durerea, suferinţa şi tulburarea care produc
jalea şi manifestările ei exterioare, nu vor mai exista în ceruri.
Această realitate glorioasă va fi împlinirea textului din Isaia 53:3-4,
care spune aşa: „Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi
obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de
la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre
le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut
că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.” Când Cristos a
purtat păcatele credincioşilor pe cruce, El a purtat şi suferinţele lor,
deoarece păcatul este cauza suferinţelor.
Sfinţenia desăvârşită şi absenţa păcatului care vor caracteriza Cerul
înseamnă şi că nu va mai fi durere acolo. Pe cruce, Domnul Isus a
fost „străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile
Lui suntem tămăduiţi” (Isaia 53:5). Deşi s-a avut în vedere în primul
rând vindecarea spirituală, versetul include şi vindecarea fizică.
Lucrarea de vindecare a Domnului Isus a fost o avanpremieră a
sănătăţii care va caracteriza Împărăţia de o mie de ani, şi statul
veşnic. Trupurile glorificate şi eliberate de păcat pe care le vor avea
credincioşii în ceruri nu vor mai fi supuse nici unei dureri.
Toate aceste schimbări vor caracteriza noua noastră casă. Cerul
ne aşteaptă pe toţi aceia care L-am primit pe Domnul Isus ca
Mântuitor. Atâta timp cât trăim pe acest pământ, ştim că această
lume a suferinţei este doar trecătoare.Vom trece prin ea, şi vom
ajunge în adevărata locuinţă – cerul!
Mulţumim:
¸ Pentru jertfa Domnului Isus ca noi să credem în El, să-I călcăm
pe urme şi, în cele din urmă să ajungem acolo unde El stă pe
scaunul lui de domnie şi ne aşteaptă.
¸ Pentru locuinţa pregătită de Domnul pentru noi, când vom
ajunge în ceruri şi ne vom bucura veşnic de slava Sa.
¸ Pentru promisiunea că acolo nu vor mai fi lacrimi, dureri,
suferinţe şi moarte
Ne pocăim:
¸ Pentru momentele în care ne-am îngrijorat de lucrurile de aici,
de pe pământ, şi nu ne-am gândit la căminul nostru ceresc, şi
binecuvântările de acolo.
¸ Pentru oportunităţile pe care le-am avut să vorbim despre locul
care îi aşteaptă pe cei care acceptă mântuirea lui Dumnezeu cu
pocăinţă, dar le-am irosit.
Cerem:
¸ Ca Domnul să ne ajute să strălucim ca nişte lumini în lume şi să
arătăm nădejdea pe care Domnul a pus-o în inimile noastre.
¸ Ca Domnul să ne dea îndrăzneală să vestim oamenilor din
jur că există o locuinţă cerească pentru cei care cred în Isus
Cristos.
¸ Ca Biserica, Mireasa lui Cristos, să aibă puterea de a spune:
„Vino, Doamne Isuse! Vino mai curând!”

? Petru URSACHE

Implementarea uceniciei
în biserica locală

D
C

PE CALEA CREDINŢEI

acă până în prezent am avut în vedere următoarele aspecte:
- Cum a făcut Domnul Isus ucenici;
- Care sunt factorii de care ţine seama făcătorul de ucenici în practicarea uceniciei;
- Cum să elaborăm un plan de lecţie,
în acest articol voi prezenta câteva consideraţii cu privire la implementarea uceniciei în biserica locală.

e spune Biblia despre implementarea uceniciei în
biserica locală?

doar la aceste manifestări, când ea ar trebui să se extindă şi în casele
celor ce o compun (v.46).

Uitându-ne la biserica din Ierusalim, constatăm că ei
aveau două tipuri de întâlniri:

La despărţirea de presbiterii bisericii din Efes, Fapte 20:20, Pavel
afirma: Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am
temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case.
Preocuparea ap. Pavel, scrie William MacDonald, era de a :profita
de orice prilej care s-a ivit de a-i îmbărbăta şi a-i ridica pe treptele
maturităţii pe credincioşi1.

•

la Templu;

•

în case, aşa cum este menţionat în Fapte 2:46 Toţi împreună
erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi
luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.

Iată ce scrie MacDonald în comentariul la cartea Faptele
Apostolilor: Capitolul 2 se încheie cu un tablou minunat al adunării
la începuturile ei. Ca şi astăzi, erau adunări pentru zidire, pentru
închinare şi pentru rugăciune (v.42). Noi însă limităm viaţa adunării

Întâlnirile din case oferă o serie de oportunităţi pe care întâlnirile
din Templu, sinagogi sau clădirile bisericilor locale cu peste 20
membri nu le oferă.
1

William MacDonald, Comentariu la Noul Testament, p. 466

>>
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Ce oportunităţi oferă întâlnirile din case?
•

o intimitate, o deschidere a credincioşilor care se întâlnesc.
Acest factor asigură un mediu de învăţare;

•

posibilitatea de interacţiune între credincioşi, lucru care este
dificil, dacă nu imposibil, într-o clădire de biserică unde se
adună peste 100 de credincioşi. Interacţiunea oferă posibilitatea
aprofundării mesajului predicat;

•

asigură purtarea de grijă unii pentru alţii şi interconectare
personală.

Sigur sunt mai multe oportunităţi pe care le oferă întâlnirea în case.
Numai că aceste oportunităţi le oferă grupul mic de ucenicie, pe
care Domnul Isus s-a focalizat în lucrarea Sa de pe pământ.
Bisericile între neamuri în perioada de început au funcţionat în
case. Chiar şi prima biserica dintre neamuri, Biserica din Antiohia,
a început în casă. Fapte 12:12 După ce şi-a dat bine seama de cele
întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis şi
Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau.
1Cort.16:19b - Acuila şi Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă
trimit multă sănătate în Domnul.

Care este situaţia actuală
în cele mai multe biserici
locale?

PE CALEA CREDINŢEI

1. Rezistenţa la schimbare atât a unor presbiteri, cât
şi a unor credincioşi din bisericile locale.

U

nii presbiteri şi credincioşi din bisericile locale de astăzi
se opun cu vehemenţă poruncii rostite de Împăratul
Împăraţilor în Matei 28:16-20, justificând că ei nu au
primit acest lucru de la generaţia anterioară, care a
trăit în comunism şi care avea reglementată de către stat întâlnirile
credincioşilor. Subcultura evanghelică dinainte de Revoluţia din
'89 este prezentă în unii dintre credincioşii de astăzi, care se opun
schimbării poruncite de Domnul Isus.
Aşa cum scriu Keller J.Timothy şi Thompson J. Allen în cartea
lor: Manual pentru plantare si dezvoltarea bisericii: „Împărăţia
lui Dumnezeu (prin fiecare ucenic – urmaş al lui Hristos) este
mijlocul pentru reînnoirea întregii lumi şi a tuturor dimensiunilor
vieţii.”2. Cei mai mulţi presbiteri din conducerile bisericilor locale
nu îmbrăţişează conceptul uceniciei lăsat de însuşi Domnul Isus
ucenicilor Săi în Mat.28:16-20.
Dragul meu frate, astăzi suntem liberi să întrupăm porunca
Domnului Isus cu privire la ucenicie în viaţa personală şi în biserica
locală.

2. Cele mai multe biserici locale nu-şi cunosc în
detaliu nici produsul, nici procesul.

O

rice firmă ştie ce produce şi care este procesul pentru
fabricarea produsului. Mă întreb: Cunosc eu care este
produsul bisericii şi care este procesul prin care ajung
la produs?

„După revoluţie au apărut clădiri frumoase, dar în ele am văzut
oameni obosiţi, fără entuziasm, fără bucurie, fără elan, fără pasiune….
Totul se desfăşoară după rutina obişnuită, dar nu simţi un avânt, un
clocot, o putere divină …. ci un gol spiritual, o lipsă de autenticitate
şi de putere.“3

3. Bisericile locale sunt izolate şi au o influenţă tot
mai scăzută în societate.

A

ceastă stare este contrară poruncilor rostite de Domnul
Isus în Mat.5:13-16, de a fi sare şi lumină.

„În această perioadă de oportunităţi fără precedent
şi plină de resurse, biserica pierde tot mai mult din
influenţă.“ (George Barna)

4. Sindromul generaţiei a treia.

S

tatistic, fiecare a treia generaţie de evanghelici se pierde în
lume.4 Un exemplu îl avem în patriarhul Iacov care a fost a
treia generaţie după Avraam şi Isac. Iată cum se roagă Iacov
când a fugit de Laban şi când trebuia să se întâlnească cu
fratele său Esau. Gen.32:9a Iacov a zis: „Dumnezeul tatălui meu
Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! Un alt exemplu îl avem în cea
de a treia generaţie de după Iosua. Jud. 2:7 şi 10.

Cum să implementez
ucenicia în biserica locală?
1. Implementarea uceniciei începe cu echipa presbiterilor şi
lucrătorilor ;
2 Concepe propriul model de implementare a uceniciei.
3. Dezvoltă un cadru comunitar care promovează ucenicia
ca mod de viaţă.
Schimbarea este un proces care necesită timp, rugăciune, învăţătură
biblică şi călăuzire de la Domnul în implementarea uceniciei în
biserica locală.
„Isus a creat modelul primei biserici pe care apoi, apostolii, Pavel şi
liderii primului secol l-au urmat instinctiv… Isus a zidit Biserica în
epistole în acelaşi mod în care a zidit prima biserică în Evanghelii.“5
Diferenţele ce apar sunt datorate modului de aplicare a modelului
lui Isus în contexte diferite. „Dumnezeu dă o mare flexibilitate
bisericii în modul în care face lucrurile, dar nu în ceea ce face.“6
3
Ţon, Iosif, Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Isus Hristos sub
călăuzirea Duhului Sfânt, Oradea, Editura Cartea Creştină, 2006, p.16-17.
4
Paul G. Hiebert, „Cultural Anthropology“ curs ţinut în toamna anului 2004 la
Trinity International University, Deerfield IL.
5
Beckham A.William, A doua reformă, Ediţia I, Houdson, Touch
Publications, 2006, p.151.

Keller J.Timothy and Thompson J. Allen, Manual pentru plantare si
dezvoltarea bisericii. Ediţia I, Codlea, Editura Kingstone, 2009, p. 218.
2
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Sneed Barry & Edgemon Roy, Transformational discipleship, First Edition,
LifeWay Press, Hashville, 1999, p. 48
6

1. Implementarea uceniciei începe cu echipa
presbiterilor şi lucrătorilor.

I

mplementarea uceniciei începe cu echipa presbiterilor şi
lucrătorilor, dar sub îndrumarea unui făcător de ucenici care a
fost ucenicizat. După echiparea presbiterilor şi lucrătorilor, unii
dintre fraţii ucenicizaţi vor fi îndemnaţi de Domnul să multiplice
lucrarea, formând şi conducând un grup de ucenicie cu alţi fraţi.
Lucrarea de ucenicie trebuie să includă şi surorile. Iar surorile care
sunt ucenicizate, sub autoritatea conducerii bisericii locale, pot fi
implicate în ucenicizarea adolescentelor, tinerelor şi femeilor care
se convertesc la Domnul. De exemplu, dacă o femeie se întoarce
la Domnul are nevoie să fie învăţată cum să se roage şi cum să se
hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că este potrivit ca
un frate să meargă la sora care s-a întors la Domnul şi să o înveţe
cum să se roage şi cum să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu. Iată
ce ne învaţă ap. Pavel cu privire la slujirea surorilor. Tit 2:3-5 Spune
că femeile în vârstă trebuie ... ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi
iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi
vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca
să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

ii Aliniază
•
Alinierea tuturor slujirilor în jurul procesului uceniciei
•
Dare de socoteală – alinierea se pierde uşor!
iii. Focalizează
Angajarea de-a alege cel mai bun pas, program, activitate spre
obţinerea rezultatelor uceniciei (abandonează orice ar fi în
afara procesului de ucenicizare - elimină, adaugă, limitează, redu
evenimentele speciale, comunică tot timpul)
iv. Ajustează
•
să ştii cum şi când să ajustezi şi să adaptezi pentru ca
transformarea să aibă loc
•
nevoia evaluării continue a progresului şi eficienţei.

3. Dezvoltarea cadrului comunitar necesar uceniciei
ca mod de viaţă.
3.1.Nevoia contextului comunitar
„Ucenicia nu poate exista în vid. Ea este cel mai eficient realizată în
cooperare cu alţi urmaşi ai Domnului.“7

2. Conceperea propriului model de implementare a
uceniciei.

„Procesul transformării spirituale nu este un proces individualist, el
se realizează cel mai bine în comunitate… Să nu scoatem procesul
din contextul în care Dumnezeu l-a plasat.

Conceperea propriului model de ucenicie presupune:

Noi creştem împreună.“8

a. Căutarea feţei Domnului pentru a primi înţelepciune în conceperea
modelului propriu. De ce?

„Biserica este chemată să cultive un mediu care să ajute credinciosul
să se grăbească să devină mai asemănător lui Isus….un mediu cald,
hrănitor, prietenos care să stimuleze minunea metamorfozării.“9

Fiecare biserică este unică. Iar astăzi suntem bombardaţi tot timpul
cu modele, programe şi idei noi cu privire la o biserică locală de
succes. În Noul Testament găsim multe principii biblice care au fost
aplicate în bisericile înfiinţate, dar găsim puţine detalii despre modul
cum au fost aplicate principiile biblice în contextul lor.

b. Pregătirea bisericii pentru îmbrăţişarea uceniciei.
Ce presupune acest pas?
•
Echipa de presbiteri să fie pasionată de ucenicia ca mod de
viaţă;
•
Membralitatea să fie oferită la pachet cu îmbrăţişarea uceniciei
ca mod de viaţă;
•
Alinierea în timp a tuturor activităţilor bisericii spre ucenicie.

3.3. Zidirea unui mediu relaţional sănătos;
3.4. Evaluarea.

Aplicaţii:
•

Caută faţa Domnului pentru a face o analiză a situaţiei bisericii
locale în care eşti. Stabiliţi unde sunteţi.

•

Roagă-L pe Domnul să-ţi descopere un pas sau mai mulţi în
implementarea uceniciei în biserica locală pe care o frecventezi
sau o slujeşti;

•

Când vei începe procesul? 

- Conceperea şi implementarea modelului propriu
2.1. Care ar fi câteva principii călăuzitoare pentru conceperea
modelului propriu de implementare?
•
Începe cu sfârşitul în gând: (Orientare pe scop, viziune şi valori,
filozofia de lucrare);
•
Planifică strategic şi secvenţial;

PE CALEA CREDINŢEI

Modul de implementare a uceniciei trebuie să ţină cont de contextul
local şi să angreneze resursele existente.

3.2. Studierea metaforelor comunitare despre biserică: familie, trup,
clădire, preoţie;

i. Defineşte clar procesul;
ii Alege un curriculum adecvat fiecărei etape din procesul de
ucenicie.
-Transformă momentul realizat la nivelul presbiterilor şi liderilor
bisericii într-o mişcare intenţionată de multiplicare a uceniciei în
rândul membrilor bisericii. Cum?
i. Clarifică
•
Pentru presbiteri
•
Comunică (ilustrare, discutare)

7
Barna, George, Growing true disciples, First Edition, Colorado springs,
WaterBrook Press, 2001, p. 31.
8
Lane S. Timothy and Tripp David Paul, How people change, First Edition,
Greensboro, New Growth Press, 2006, p.73,90.
9
Sneed Barry & Edgemon Roy, Transformational discipleship, First Edition,
LifeWay Press, Hashville, 1999, p. 39, 51.

Calea Credinţei, nr. 428, noiembrie - decembrie 2019

17

? Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Aniversare 120 de ani
(Partea a V-a)

Adunările Creştine după Evanghelie
după revoluţie (1989-2019)

PAGINI DE ISTORIE

R

egimul comunist, În Europa, s-a
destrămat odată cu revoluţia
din decembrie 1989, care a
fost un eveniment definitoriu
atât pentru evoluţia socio-politică a
României din ultimele trei decenii,
cât şi pentru dinamica creştinilor
după Evanghelie din această perioadă.
În aceşti ani, Cultul Creştin după
Evanghelie s-a dezvoltat în domenii
precum cel al organizării interne, al
educaţiei biblice şi teologice, al misiunii
transculturate şi al lucrării cu tineretul
şi adolescenţii.
La doar câteva zile după schimbarea
regimului politic, pe 2 ianuarie 1990,
în Biserica Creştină după Evanghelie
din Ploieşti s-au întrunit 72 de delegaţi
din marile adunări din ţară pentru
Conferinţa Generală Extraordinară a
Cultului. În urma acestei întâlniri, care
a adus schimbări majore în cadrul
Cultului, s-a trecut la o reorganizare
internă.
Prima măsură a fost schimbarea
conducerii Uniunii de la Delegaţie la
Comitet Executiv, cu o tranziţie numită
Sfat de Fraţi Provizoriu. Din 1946 până
în 1989, Cultul Creştin după Evanghelie
a fost condus de o Delegaţie, formată
din doi membri de la Ramura I şi un
membru de la Ramura II, ca activi, şi doi
supleanţi. În ianuarie vechea Delegaţie,

18

compusă din Meliton Lazarovici
(Bucureşti), Gheorghe Leancu (Braşov)
şi Gheorghe Scheau (Bucureşti), a
fost înlocuită de un Sfat de Fraţi
Provizoriu, din componenţa căruia
făceau parte Silviu Cioată (Ploieşti),
Wilhelm Fritsch (Sibiu), Eugen Szabo
(Cluj), Ioan Fodor (Suceava), David
Ciucur (Bucureşti), Mihai Ciopaşiu
(Bucureşti) şi Petru Ursache (Botoşani).
Dintre aceştia, proeminenţi au fost Dr.
Silviu Cioată (1931-1997) şi Dr. David
Ciucur (n.1949), care s-au şi ocupat de
problemele administrative ale Uniunii.
Această nouă conducere, împreună
cu Sfatul de Fraţi pe Ţară, a fost cea
care a întreprins acţiunile necesare
reorganizării, potrivit cu noile realităţi
politice, religioase, sociale şi economice
prin care trecea România în tranziţia
postcomunistă. După Conferinţa
Generală din mai 1994 conducerea
Uniunii o exercită un Comitet
Executiv. Astfel că, din 1990 până în
prezent Cultul a avut trei preşedinţi:
Silviu Cioată (1990-1997), Mircea
Cioată (1998-2006) şi Virgil Achihai
(2006-prezent), şase vicepreşedinţi:
David Ciucur (1990-2002), Petru
Ursache (1994-1998), Mihai Vasilache
(1998-2006), Luca Mihai (2002-2006),
Pavel Chiriţescu (2006-2018) şi Cornel
Haureş (2018-prezent), şi doi secretari
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generali:Virgil Achihai (1998-2006) şi
Dan Mitrea (2006-prezent). În perioada
1994-2006 în Comitetul Executiv au
fost câte doi vicepreşedinţi, unul cu
învăţământul şi unul cu administraţia.

A

doua schimbare majoră
a fost pe 6 ianuarie 1990
la Bucureşti, când noua
conducere a Uniunii s-a
întâlnit cu reprezentaţi ai Adunărilor
de ramura II. Cu această ocazie s-a
decis ieşirea fostelor Adunări Creştine
după Scriptură din cadrul Cultului
Creştin după Evanghelie şi formarea
Bisericii Evanghelice Române. Dintre
cele 381 de biserici autorizate de stat,
în acel timp, s-au desprins 111 biserici
locale de ramura II. Prin aceasta, Cultul
Creştin după Evanghelie a rămas doar
cu 270 de biserici locale. În prezent, la
nivel naţional sunt 730 de biserici locale
autorizate, dintre care 572 juridice şi
158 filii.
Un alt element care a contribuit
la reorganizarea Cultului a fost
descentralizarea acestuia. Într-o întâlnire
din 31 martie 1990 s-a decis înfiinţarea
de Comunităţi Zonale, ca structuri
intermediare între bisericile locale şi
Uniune. În prezent, la nivel naţional
sunt 17 Comunităţi Zonale: Bacău,
Banat, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Cluj,
Dâmboviţa, Dolj, Galaţi-Tulcea, Iaşi,

Neamţ-Paşcani, Prahova-Buzău, SibiuGorj-Argeş, Suceava, Târnave,Vaslui
şi Vrancea. La acestea se adaugă şi
Diaspora.

A

În aceşti ani de tranziţie, mediul
religios din România avea nevoie de
o nouă Lege a Cultelor. După ample
dezbateri publice, în ianuarie 2007
s-a publicat Legea nr. 489/2006 privind

În domeniul educaţiei biblicoteologice, imediat după revoluţie,
creştinii după Evanghelie au deschis
şcoli biblice la Şelimbăr (1991),
Tălmaciu (1991), Ploieşti (1994) şi Iaşi
(1995), pentru pregătirea lucrătorilor
şi a credincioşilor interesaţi de
aprofundarea Scripturii. În 1992, în
Cultul Creştin după Evanghelie s-a
înfiinţat şi Institutul Teologic Timotheus
din Bucureşti, cu un program de licenţă
în teologie pastorală creştină după
Evanghelie pe o durată a cursurilor de
4 ani. Iar în 2007 Uniunea a înfiinţat
Colegiul Biblic BCER-UBCE, ca o
formă de învăţământ cu predare a unor
cursuri modulare în bisericile locale
din cadrul comunităţilor zonale. Astfel
a început să se formeze o generaţie
de slujitori echipaţi în Cuvântul lui
Dumnezeu.
Fiind urmaşi ai misiunii Adunărilor
Fraţilor din Elveţia, Germania sau Anglia,
creştinii după Evanghelie au simţit
chemarea implicării în misiunea externă.
Dacă regimul comunist a stopat o
vreme relaţiile externe cultice şi apoi
le-a controlat sever, libertatea de după
1990 a permis o implicare serioasă în
misiunea internă şi externă. Astfel că,
în toamna anului 2007, la Suceava, s-a

înfiinţat Agenţia de Misiune Externă
KAIROS, în parteneriat cu Uniunea
Bisericilor Creştine după Evanghelie,
cu scopul de a sprijini activitatea
misionarilor externi din cadrul BCERUBCE. La rândul ei, în 2009, Agenţia
a deschis şi o Şcoală de Misiune
Transculturală Kairos, pentru pregătirea
viitorilor misionari interni şi externi.
În 2011, în oraşul Orhei din Republica
Moldova s-a înfiinţat Asociaţia
Obştească Moldo-Română C.D.E., ca o
acţiune misionară a Adunărilor Creştine
după Evanghelie din România împreună
cu Adunările din Republica Moldova.

Î

n ultimul deceniu s-a pus accent
pe tineri şi familii tinere, pentru
care se desfăşoară două proiecte
naţionale. Conferinţa Naţională
de Tineret reuneşte între 1.000-1.500
de adolescenţi şi tineri creştini după
Evanghelie din ţară şi diaspora. Până
în prezent s-au desfăşurat cinci ediţii
la Sala Sporturilor din Braşov (2010,
2011, 2013, 2015, 2017). Iar Tabăra
pentru Familii, care adună circa 200
de persoane, are loc la Misiunea Pacea
din Şelimbăr, până în prezent fiind
anuală (2016 - 2019). La acestea se
adaugă numeroase conferinţe zonale şi
regionale, de tineret sau de familii.
Aşadar, în ultimele trei decenii Adunările
Creştine după Evanghelie au crescut
şi s-au implicat în educaţie biblică,
în activităţi evanghelistice şi sociale,
în misiunea externă şi-n conferinţe
naţionale, aducându-şi substanţial
aportul la dezvoltarea postdecembristă
a României. 
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poi, pe 13 martie 1990, un
grup de nouă lideri creştini
după Evanghelie (Silviu Cioată,
Mircea Cioată, Mihai Ciopaşiu,
Ioan Achim, David Ciucur, Eugen Szabo,
Ioan Pancencu, Petru Ursache şi Fritsch
Wilhelm) au participat la întâlnirea
constitutivă a Alianţei Evanghelice din
România, care a avut loc la Biserica
Creştină Baptistă „Sfânta Treime”
din Bucureşti. Prin aceasta, Biserica
Creştină după Evanghelie este membră
fondatoare a Alianţei Evanghelice
din România, pe care a şi condus-o
ulterior, în două mandate, prin David
Ciucur (2002-2006) şi Virgil Achihai
(2011-2015). Odată cu noile realităţi
socio-politice ale vremii, libertatea
de care se bucurau românii a dus la
posibilitatea implicării evanghelicilor în
mai multe domenii decât în cel religios,
în care fuseseră şi aşa destul de mult
îngrădiţi în comunism. Prin Alianţa
Evanghelică, credincioşii au fost implicaţi
în ample campanii de evanghelizare, în
acţiuni sociale, în activităţi educative
şi în proteste publice de apărare a
principiilor biblice şi a valorilor creştine.
Iar această activitate o continuă şi în
prezent.

libertatea religioasă şi regimul general
al cultelor. Noua lege a condus şi la o
nouă denumire: Biserica Creştină după
Evanghelie din România – Uniunea
Bisericilor Creştine după Evanghelie din
România (BCER-UBCE), confirmată şi
de noul statut, promulgat de Guvern în
2008.
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Conferinţă TAC în Sibiu

Ş

i în acest an, întâlnirea din toamnă a Comisiei Naţionale de Tineret, Adolescenţi şi Copii (TAC) a avut loc la
sediul AMEC din Sibiu, în perioada 7-9 noiembrie 2019, unde au fost prezente aproximativ 60 de persoane.
Joi seara am avut o frumoasă părtăşie la Biserica „Betel” din Sibiu, unde ne-am bucurat în cântare, rugăciune şi
zidirea din Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu fraţii şi surorile din biserica locală.

Apoi, în zilele de vineri şi sâmbătă, sesiunile comune au fost susţinute de fraţii Daniel Alexandrescu (Bucureşti), care
a prezentat tema Să trăim altfel într-o lume altfel, şi Eliezer Măceşaru (Bucureşti), cu tema Apel la o viaţă sfântă. Din
viaţa lui Iosif am fost provocaţi să iubim altfel, să iertăm altfel şi să influenţăm altfel. Iar sfinţirea noastră este un fapt
realizat, dar şi o ţintă şi îndatorire, un dar şi o cerinţă.
La timpul devoţional şi de rugăciune au slujit fraţii Elvis Văraru (Sibiu) şi Iosif Rădoi (Brazi).Vineri seara o mare parte
a fraţilor a participat şi la adunarea de rugăciune de la Biserica „Maranata” din Cisnădie.
În partea lucrativă a conferinţei, s-au analizat proiectele desfăşurate în anul 2019 şi s-a planificat calendarul TAC pe
anul 2020:

-

2-4 aprilie, întâlnirea Comisiei TAC la Piatra-Neamţ

-

6-11 iulie, Tabăra pentru Familii la Pacea, Şelimbăr

-

20-23 august, Conferinţa Naţională de Tineret BCER-UBCE la Piatra-Neamţ

-

5-7 noiembrie, întâlnirea Comisiei TAC la AMEC Sibiu

Mulţumim Domnului pentru tot ajutorul de care am avut parte în anul 2019 şi ne rugăm ca El să binecuvânteze
proiectele TAC pe anul 2020 şi să ne dea toate resursele necesare pentru o bună lucrare.

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

 Emanuel RĂDUŢ
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Curs Escatologie Elim

Î

n perioada 4-9 octombrie 2019 s-a desfăşurat prima
sesiune a Cursului de Escatologie cu tema “O privire
actuală a profeţiilor despre vremurile viitoare”. Cursul
va avea o durată de trei ani şi este organizat de către
Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România
în colaborare cu BTCP Romania şi Biserica Denton din
SUA. Au fost organizate două grupe de studiu, o grupă la
Casa Elim cu fraţi din regiunile Centru şi Sud, iar a doua
grupă la Paşcani pentru regiunea Moldovei. La ambele
grupe au predat fraţi din SUA: Mike Scheer, Charles Stolfus,
Samuel Buliga si Mircea Lozneanu.
Domnul ne-a dat har în studierea Cuvântului Său şi dorim
ca prin aprofundarea învăţăturilor despre iminenta venire
a Domnului Isus, să fim motivaţi la o trăire în sfinţenie şi
o slujire cu râvnă pentru Dumnezeul nostru care nu numai că ne-a pregătit un loc minunat, dar ne şi aşteaptă cu
dragoste să fim pentru veşnicie cu El.
 Radu BELDIANU

Tabără cu copiii în Ungurei

Slăvit să fie Domnul. Amin.

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

C

u ajutorul Domnului în perioada 1315 August copii din satul Ungurei s-au
bucurat de trei zile de tabără de vară
în satul lor. Copii care au participat la
acest eveniment au învăţat cântări şi lecţii biblice.
La sfârşitul programului în fiecare zi au primit şi o
gustare.Dumnezeu nea ajutat şi deoarece avem o
bună colaborare cu primăria comunei Roşia de Secaş
am putut să folosim căminul cultural gratuit. La acest
eveniment au slujit două surori de la AMEC precum şi
alţi fraţi şi surori din judeţul Alba.

Chemare la slujire Valea Pojarului

Î

n localitatea Valea Pojarului, comuna Bustuchin, jud. Gorj, există o lucrare de plantare a unei Biserici locale.
Ne rugăm pentru o familie care să se mute în această localitate ca misionari.
Detaliile vor fi discutate cu Biserica „Vestea Bună” din Târgu Jiu.
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Botez în Biserica din Ungurei

Î

n data de 13 octombrie 2019, cu ajutorul Domnului,
am avut organizat un botez în satul Ungurei. O
persoană a mărturisit credinţa în Domnul Isus şi a
fost botezată. La acest eveniment au slujit copii ai
Domnului din Judeţul Alba şi din Olanda.
Ne rugăm ca Domnul să lucreze în continuare să mai
scoată suflete la mântuire. Amin.
Domnul nostru vine.

Conferinţă Jubilate în Codlea

Î

n perioada 1-3 noiembrie 2019, Biserica Betel din Codlea în colaborare cu Fundaţia Jubilate din Oradea, a
organizat o Conferinţă de închinare cu tema „Închinarea personală şi în comunitate - o perspectiva biblică şi
practică”.

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Fr. Richard Mauney a slujit cu învăţătură duhovnicească, iar temele principale au fost: Închinarea- un mod de viaţă,
Muzica un mod de exprimare a închinării, Închinarea si Cuvântul lui Dumnezeu si Reînnoire în închinarea comunităţii.
La această conferinţă au participat aproximativ 110 tineri care au reprezentat un număr de 18 biserici. De asemenea, în
cadrul acestei conferinţe au fost învăţate multe cântări din culegerea de imnuri Jubilate vol. 2.
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Duminică 3 noiembrie grupul celor care au participat la conferinţă a slujit dimineaţa în Biserica din BraşovBartolomeu, iar seara în biserica BETEL din Codlea. Putem spune că în aceste zile Dumnezeu a fost înălţat şi
glorificat. Domnul să fie temeiul cântărilor noastre de laudă.
 Radu BELDIANU
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Aniversare în Biserica din Viena

B

iserica Creştină după Evanghelie Viena a
sărbătorit în data de 20-22 Septembrie
2019, 25 de ani de mărturie Creştină
după Evanghelie în Viena. Motoul
Sărbătorii de 25 de ani a fost: (Psalmul 100:5)
- “Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci şi
credincioşia Lui din neam în neam.”
Sărbătoarea de 25 de ani a încept Vineri seară
20 septembrie 2019 şi s-a încheiat duminică 22
septembrie 2019. La această sărbătoare de 25
de ani au fost invitaţi fraţi din România care de-a
lungul anilor au sprijinit şi susţinut în acest timp
lucrarea din Biserica Creştină după Evanghelie
din Viena. Sărbătoarea de 25 de ani a Bisericii
Creştine după Evanghelie a fost prezentată în
patru sesiuni. „Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este
nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El.” Ecl. 3:14.
Îl slăvim pe Domnul de felul cum a lucrat în Biserica Creştină după Evanghelie din Viena timp de 25 de ani. Toată slava
să fie a Domnului nostru Isus Cristos.
 Marcel URSACHE

Întâlnirea regională a prezbiterilor

Întâlnirea a debutat cu primirea caldă şi ospitalieră a fraţilor din adunarea gazdă. Apoi, corul bărbătesc din
Prelipca a cântat la timpul de laudă şi rugăciune. Fratele Valentin Ursache a avut un îndemn apoi ne-am
rugat şi am cântat. A urmat mesajul Domnului prin fratele Cătălin Miron pe tema „Prezbiterul slujeşte bine fiind sub
privirea directă a lui Dumnezeu”, apoi fratele Mihai Condrea a depus o scurtă mărturie a slujirii, după care a fost un
timp de întrebări şi răspunsuri pe tema studiată.
După masa de prânz fratele Liviu Ursache a abordat
tema „Prezbiterul este un om harnic” la care au fost
întrebări şi răspunuri din sală. Fratele Ilie Pototp a avut
o mărturie scurtă a slujirii sale înaintea Domnului,
motivând prezbiterii tineri la dedicare, credincioşie
şi răbdare în slujirea Domnului. Corul bărbătesc ne-a
susţinut prin cântare, dar şi la rugăciune au fost foarte
activi. Mulţumim Domnului pentru buna organizare
şi ospitalitate a fratilor şi surorilor din Pascani!
Multumim fraţilor care au dat dovadă de ascultare şi
dedicare călătorind, unii dintre ei şi 6 ore pentru a fi
prezenţi.

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

C

onferinta prezbiterilor pe Moldova a avut loc sâmbătă, 16 noiembrie 2019 la Biserica din Pascani, un prilej
minunat pentru cei peste 300 de prezbiteri prezenţi de a fi la părtăşie din Cuvânt, cântare şi rugăciune.

Ne propunem să avem o altă întâlnire pentru prezbiteri anul următor posibil luna Februarie şi ne rugăm, dacă
Domnul va mai zăbovi şi va fi liniste pace şi sănătate să ne reîntâlnim cu o inimă bună şi plină de recunoştinţă.
 Cornel HAUREŞ
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CÂNDVA, LA BETLEEM...
A fost Cuvânt de la-nceput,
Asemenea cu Dumnezeu
Dar intr-o zi a fost făcut,
Un prunc născut în drumul meu...

Sa-Şi plece capul n-avea unde
În ţara plină de desculţi
Dar Evanghelia Sa oriunde
Dădea motive s-o asculţi!

În bezna-n care rătăceam,
Nu rămăsese niciun far
Şi toti, pe urma lui Adam,
Doream Edenul în zadar!

Venit ca să plătească preţul
Împotrivirii unui neam,
A dus povara cu dispreţul
Găsit la fiii lui Avraam!

Religia frunzei de smochin
Era iluzia din deşert
Căci ne purta spre un destin
Cu dubii şi final incert!

N-au vrut să creadă că-n Scriptură
De El s-a spus că va veni
Şi tot ce suferă şi-ndură
A acceptat din veşnicii...

Acum, privind la Betleem,
Am întâlnit Iubirea care
Ne dă temei ca să vedem
Răspuns la orice întrebare...

Vândut pe treizeci de arginţi,
A mers cu crucea grea în spate
Şi astăzi un popor de sfinţi
Îl are-n fruntea lui ca frate!

În ieslea-n care a fost pus
Întregul har s-a revarsat
Şi planul veşnic ne-a adus
Pe Cel prezis ca Împărat!

Eu merg pe urma Lui spre cer
C-am înţeles chemarea Lui
Şi Domnul, Fiul de dulgher,
E azi stăpânul cerului!

Un Fiu cu nume Minunat
Avea să crească printre noi
Şi, predicând din sat în sat,
La Tatăl ne chemă-napoi!

O, Doamne, vino, Maranata,
Ai spus că vei veni curând
Şi vei aduce şi rasplata
Atâtor fraţi ce mor plângând!

 Valentin Giuroiu

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

