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MAREA ÎNTÂLNIRE

Întâlnirea cu Dumnezeu
sau
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În Sfânta Scriptură, atunci când o citim cu credinţă, găsim Adevărul despre viaţă şi moarte, bucurie şi necaz, binecuvântare 
şi blestem, de fapt totul despre lumea de acum şi cea ce va să vină, trecut, prezent, viitor! Aflăm ceea ce nici o altă carte nu 
ne poate descoperi, deoarece Sfânta Scriptură este Cartea lui Dumnezeu!

Iar ceea ce întrece orice imaginaţie, dincolo de limitările noastre, este că ne regăsim în trăiri, evenimente, prin care oameni 
amintiţi în Scriptură au trecut de-a lungul vieţii lor. 

Începând cu 1990, creştinii evanghelici din România au început să înţeleagă mult mai profund semnificaţia „Marii Trimiteri”: 
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească 
tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” - Matei 28:19-20.

Ca să înţelegi „Marea Trimitere” trebuie să fi avut „Marea Întâlnire”, acel moment unic din viaţă în care omul depărtat de 
Dumnzeu sau doar religios devine nu doar un om credincios, ci ajunge la starea de om al credinţei!

Avem multe întâlniri în timpul vieţii, care mai mult sau mai puţin, aproape deloc în unele cazuri, lasă „urme” care ne schimbă 
drumul sau înţelegerea vieţii. Cea mai importantă este întâlnirea care ne schimbă destinul veşnic! Iar aceasta este întâlnirea cu 
Dumnezeu, Marea Întâlnire!

Scara văzută de Iacov în vis îi descoperă un adevăr de care nu era încă încredinţat, şi anume că Dumnezeu ştie în permanenţă 
ceea ce se întâmplă pe pământ, că cerul şi pământul deşi aparent sunt depărtate, în planul lui Dumnezeu sunt părţi ale aceluiaşi 
Univers. 

Domnul Isus în timpul întâlnirii cu cei unsprezece ucenici de pe munte, în Galileea, le întăreşte credinţa spunând: „Toată 
puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” - Matei 28:18.

Cu alte cuvinte nimic nu se întâmplă pe pământ fără să fi fost hotărât în cer şi tot ceea ce se hotărăşte în cer se împlineşte 
întocmai pe pământ!

Visul lui Iacov la Betel, nu are scara în prim-plan, ci pe Dumnezeu. De asemenea, scara nu este departe de el, ci 
suficient de aproape încât să vadă îngeri care nu doar că urcă, dar şi coboară, ceea ce metaforic înseamnă că este o 
legătură permanentă între cer şi pământ!

Descoperirea clară a lui Dumnezeu către Iacov l-a transformat pe acesta, aşa cum doar Creatorul Universului şi al 
omului o poate face în cineva!

La Betel, Dumnezeu se descoperă lui Iacov, însă şi acesta înţelege că viaţa lui nu este o necunoscută Cerului.

Dumnezeu are un plan cu Iacov, nu doar unul personal, ci o continuare a lucrării începute cu Avraam şi continuată cu Isaac, 
prin care întreaga omenire va fi binecuvântată.

Prea mulţi creştini astăzi se văd doar pe ei înşişi ca subiect unic atât al dragostei lui Dumnezeu, cât şi al chemării într-o slujire 
anumită. Prea puţini, însă, înţeleg şi cred că lucrarea lui Dumnezeu nu începe şi nu se termină cu ei. Prezentul este o continuare 
a trecutului, iar viitorul o continuare a prezentului.
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La Betel, Dumnezeu se descoperă lui Iacov, amintindu-i că a fost prezent în viaţa lui Avraam, a lui Isaac, dar că doreşte să 
fie prezent şi în viaţa lui. Pentru aceasta trebuie însă ca Iacov să ajungă în situaţia de a fi singur, într-un loc pustiu, fugind 
de fratele său Esau, dar mai ales de confruntarea cu propria conştiinţă.

Într-un astfel de context, Dumnezeu I se descoperă şi îi spune că are un viitor pregătit atât pentru el, cât şi pentru 
sămânţa lui.

De ce îi vorbeşte printr-un vis? Poate Iacov este prea ocupat ziua în a-şi linişti sufletul împovărat cu teamă, nelinişte, gânduri 
negre. Pe un astfel de om, Dumnezeul harului îl va aduce în decursul anilor la starea din care Îi poate aduce slavă, în şi prin 
viaţa trăită, într-o stare după voia Sa.

Iacov începe să înveţe lecţii de viaţă, care, cu siguranţă i-au adus multă pace, bucurie, speranţă! Atunci când „călătoreşti” cu 
Dumnezeu, orice loc din lume devine un loc al liniştii şi păcii. Nu există loc în Univers unde Dumnezeu nu poate ajunge. „Unde 
mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?” – Psalmii 139:7.

De asemenea, nimeni şi nimic nu ne poate despărţi de Dumnezeu, atunci când ne punem nădejdea în El, deoarece El are 
puterea de a aduce la îndeplinire ceea ce spune. „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici 
puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de 
dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” – Romani 8:38-39

Peste mii de ani, Domnul Isus nu doar că descoperă lui Natanael tainele inimii sale, dar şi îi spune că va vedea ceva ce 
sfinţii din vechime nu au avut parte: „Apoi i-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi 
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.»” – Ioan 1:51

Prin aceste cuvinte, Domnul Isus nu îi spune lui Natanael că va vedea în viitor cu ochii săi această minunată şi 
binecuvântată expresie a legăturii dintre cer şi pământ, cât vrea să îi confirme, privind în trecutul istoriei lui Israel, că de-acum 
chiar El, Fiul lui Dumnezeuva fi legătura dintre Dumnezeu şi om, dintre cer şi pământ!

În fapt, în Ioan capitolul 2 Domnul Isus le spune iudeilor despre Templul trupului Său că este mai presus decât Templul din 
Ierusalim, în capitolul 4, că este mai mare decât Iacov, că este „uşa” prin care oile intră şi găsesc viaţă. În capitolul 14 spune că 
El este „Calea, Adevărul şi Viaţa”, culminând în Ioan 14:6, unde găsim scris că Mântuitorul a spus clar despre El că „nimeni nu 
poate veni la Tatăl decât prin Mine”! 

În discuţia cu Natanael, Domnul Isus îi descoperă gândurile inimii, astfel că Mântuitorul demonstrează cunoaşterea Sa divină.

Dar atunci când Natanael va ajunge să înţeleagă că este singurul mijlocitor dintre Dumnezeu şi om, va vedea cu adevărat 
„semne mai mari”.

În şi prin Domnul Isus, visul lui Iacov capătă noi înţelesuri decoperind mai adânc planul de mântuire izvorât din dragostea lui 
Dumnezeu faţă de omenire.

În fond, visul lui Iacov devine realitatea lui Hristos!

 Virgil ACHIHAI
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RĂPIREA BISERICII

1. CINE aşteaptă 
Răpirea?

Răspunsul Noului Testament este: Creaţia, Isus 
Cristos şi Biserica.

(a) Creaţia – „Dar ştim că până în ziua de azi, toată 
creaţia suspină şi suferă durerile naşterii” (Romani 

8:22).

(b) Isus Cristos – Citim despre „răbdarea lui Cristos” (2 
Tesaloniceni 3:5).

(c) Biserica – „Căci Însuşi Domnul, cu glasul unui arhanghel 
şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor 
învia cei morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, 
vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe 
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 
Tesaloniceni 4:16-17).

Nu citim deloc despre Biserică şi Răpire în Vechiul Testament. 
Amândouă sunt revelaţii ale Noului Testament. Este foarte 
important să facem deosebire între Israelul, poporul 
pământesc al lui Dumnezeu, şi Biserica, poporul ceresc al lui 
Dumnezeu. Răpirea este nădejdea caracteristică şi specială 
a Bisericii (Apocalipsa 22:17,20). La sfârşitul vieţii lui, Pavel 
scrie: „De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care 
mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu 
numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” (2 
Timotei 4:8). Care este aplicaţia pentru noi? Ar trebui ca şi 
noi să fim din aceia care „iubesc venirea Lui”. Este adevărat în 
viaţa ta?

2. CÂND va avea loc 
Răpirea?

Cu siguranţă că ea va avea loc, dar Noul Testament 
NU ne spune exact când. Este inutil să aşezăm o zi, 
o lună, un an sau o perioadă, dar fiţi siguri că „încă 
puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni 

şi nu va zăbovi” (Evrei 10:37).

Răpirea va avea loc atunci când Biserica va fi completă; când 
ultima piatră va fi aşezată în Clădire, ultimul membru va fi 
aşezat în Trup şi ultima persoană în Mireasă. Răpirea este 
identificată cu „ziua lui Isus Cristos” (Filipeni 1:6,10) şi este 
un timp de mare binecuvântare. Ar trebui să credem că 
Domnul Isus ar putea veni, dar nu neapărat în timpul vieţii 
noastre. Noul Testament ne învaţă clar că El va veni curând. 
Răpirea este iminentă!

Citim în Apocalipsa 22:20, „Da, Eu vin curând”. Acesta este 
răspunsul Domnului Isus la strigătul Duhului, al Miresei şi al 
sfinţilor din Apocalipsa 22:17. Timpul prezent al verbului „Eu 
vin” Îl ilustrează, în mod dramatic, pe Isus Cristos în drumul 
Său – „Eu vin”. Adăugarea cuvântului „curând” accentuează 
iminenţa venirii Sale. Faptul că Isus Cristos vine personal 
Îl mişcă adânc pe Ioan, care dă răspunsul. Şi acum apare 
un strigăt care a răsunat de-a lungul secolelor şi căruia, 
toţi sfinţii din dispensaţia prezentă a harului i se alătură cu 
bucurie: „Amin. Vino, Doamne Isuse”. Însuşi Domnul Isus 
vine, şi vârstnicul apostol Ioan, pe insula din Patmos, tânjeşte 
să-L vadă. Şi noi tânjim să-L vedem. Haideţi să spunem toţi în 
acelaşi glas: „Amin. Vino, Doamne Isuse!”

Partea a 2-a

Răpirea, revenirea personală a Domnului nostru Isus Cristos în văzduh pentru Biserica Sa este următorul 
eveniment în planul profetic al lui Dumnezeu. Vom pune cinci întrebări cu privire la acest subiect foarte 
important şi practic al Răpirii din Cuvântul lui Dumnezeu.

 Paul WILLIAMS

   >>
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Este foarte important să subliniez faptul că Biserica 
NU va intra niciodată în cei şapte ani de Necaz. 
Răpirea Bisericii va fi înainte ca a şaptezecea 
săptămână din Daniel 9 să înceapă pe pământ, înainte 

de Tribulaţie. Putem să aşezăm foarte uşor momentul Răpirii 
în Apocalipsa 4:1 („o uşa era deschisă în cer”) şi după aceea 
vedem Biserica în cer în Apocalipsa 4 şi 5. După aceea în 
Apocalipsa 6 la 18 este interesant că nu există nicio referire 
la Biserica de pe pământ în timpului Necazului! Atunci 
Biserica va fi în al treilea cer (2 Corinteni 12:2), „în casa 
Tatălui” (Ioan 14:2).

Printre alte versete biblice ca suport pentru afirmaţia de mai 
sus este 1 Tesaloniceni 1:10, „să aşteptaţi din ceruri pe Fiul 
Său ... care ne izbăveşte de mânia viitoare”. În context „mânia 
viitoare” se referă la „mânia Mielului” (Apocalipsa 6:16) 
care va fi revărsată pe pământ timp de şapte ani de Necaz. 
De asemenea în 1 Tesaloniceni 5:9, „Fiindcă Dumnezeu 
nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin 
Domnul nostru Isus Cristos”. Apocalipsa 3:10, „Te voi păzi 
şi Eu DE (nu „în timpul” cum a fost cu Noe la potop) ceasul 
încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce 
pe locuitorii pământului”. Nici o profeţie nu trebuie să se 
împlinească pentru ca Răpirea Bisericii să aibă loc. Trăim noi 
în atmosfera iminenţei revenirii Domnului Isus?

„Trâmbiţa lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 4:16) coincide cu 
„trâmbiţa din urmă” (1 Corinteni 15:52), ambele se referă la 
acelaşi eveniment, Răpirea. Observaţi cu mare atenţie că „a 
şaptea trâmbiţă” (Apocalipsa 11:15) nu este aceeaşi trâmbiţă! 
Între „trâmbiţa lui Dumnezeu” sau „trâmbiţă din urmă” şi „a 
şaptea trâmbiţă” este o perioadă de minim şapte ani. Trebuie 
să distingem între Biserică şi Israel.

O greşeală clasică şi interpretare greşită este că femeia 
din Apocalipsa 12:1-6 este Biserica. Contextul este invers! 
Femeia este Israel nu Biserica, Copilul (v.5) este Isus Cristos! 
Biserica a venit după Domnul Isus nu înainte de El.

„Trâmbiţa lui Dumnezeu”/„trâmbiţă din urmă” încheie un 
plan măreţ. Planul lui Dumnezeu cu privire la Biserică este 
încheiat de sunetul unei trâmbiţe (1 Tesaloniceni 4:16; 1 
Corinteni 15:52) la Răpire, ca mai târziu, la sfârşitul Necazului 
cel Mare, planul cu privire la Israel să fie încheiat de sunetul 
unei alte trâmbiţi (Apocalipsa 11:15). 

3. DE CE va avea loc 
Răpirea?

Sunt câteva motive pe care le găsim în Biblie:

1. Domnul Isus Cristos trebuie să se întoarcă, ori 
altfel Cuvântul Său nu s-ar mai împlini (2 Corinteni 
1:20). Să privim la cuvintele minunate ale Domnului 

Isus din Ioan 14:1-3 care aduc multă mângâiere şi încurajare 
credincioşilor din această vreme.

• „Să nu vi se tulbure inima” – CONSOLARE.
• „Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine” – 

CONFIRMARE.
• „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa 

v-aş fi spus. Dar Eu mă duc să vă pregătesc un loc” – 
DESCOPERIRE.

• „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi 
întoarce şi vă voi lua cu Mine” – AŞTEPTARE. 

• „Ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” – ÎNFĂPTUIRE.

2. Dumnezeu, în suveranitatea Sa, doreşte să umple cerul 
cu oameni asemeni Fiului Său desăvârşit şi neprihănit, Isus 
Cristos. Ce minune, ca cei care erau „lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu” (Romani 3:23), „să vadă slava Lui” (Ioan 17:24) 
pe faţa lui Isus Cristos.

3. Dumnezeu este adevărat şi El este adevărul (Ioan 14:6), El 
nu poate minţi (Tit 1:2) şi Îşi va împlini toate promisiunile şi 
profeţiile.

4. UNDE va avea loc 
Răpirea?

Sunt trei ceruri în Cuvântul lui Dumnezeu: cerul 
atmosferic, cerul stelar şi cerul necreat şi veşnic. În 
Geneza 1:1, în limba ebraică, cuvântul „ceruri” este 
un cuvânt dual, care se referă la două ceruri. Deci, la 

început Dumnezeu a creat două ceruri, cerul atmosferic şi 
cerul stelar. În 2 Corinteni 12:2, Pavel a fost „răpit în al treilea 
cer”. Acesta este cerul necreat, locuinţa Veşnicului Dumnezeu.

La Răpire, credincioşii, potrivit cu 1 Tesaloniceni 4:17: 
„vor întâmpina pe Domnul în văzduh”. În prezent, Satan 
este „domnul puterii văzduhului” (Efeseni 2:2). Noi Îl vom 
întâmpina pe Domnul în văzduh, pe treapta pragului uşii 
exterioare a diavolului, pe teritoriul duşmanului.

Imediat după Răpire, credincioşii vor fi acolo unde se află 
El acum, în al treilea cer, şi „vom fi totdeauna cu Domnul” 
(1 Tesaloniceni 4:17). Noi avem un viitor mare, frumos şi 
minunat!

Sunt două etape cu privire la a doua venire a Domnului Isus, 
Răpirea şi Venirea Sa în slavă la sfârşitul Necazului cel Mare:

1. La Răpire – Domnul Isus vine pentru Biserică, în văzduh (1 
Tesaloniceni 4:17).

La Venirea Sa în slavă – Domnul Isus vine pentru Israel, 
cu Biserica şi toţi sfinţii pe pământ (Zaharia 14:4; Iuda 14; 
Apocalipsa 19:14).

2. Răpirea – este „o taină”, un adevăr necunoscut în Vechiul 
Testament (1 Corinteni 15:51). Nu există o singură referinţă 
despre Răpire în Vechiul Testament, nici în cele trei Evanghelii 
sinoptice; citim însă despre ea mai întâi în Evanghelia după 
Ioan (11:25-26; 14:1-3; 21:22).
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Venirea Sa în slavă – nu este „o taină” fiindcă este subiectul 
profeţiilor din Vechiul Testament (Psalmul 72; Isaia 11; Zaharia 
14). Mai sunt referinţe şi în Noul Testament, în special în cele 
trei Evanghelii Sinoptice, Matei, Marcu şi Luca.

3. La Răpire – Domnul Isus Cristos vine ca Fiul lui Dumnezeu.

La Venirea Sa în slavă – Domnul Isus vine ca Fiul Omului 
(Matei 16:28; 24:27,30,39; 26:64; Marcu 13:26; Luca 21:27). 
Titlul „Fiul Omului” nu este niciodată folosit în legătură cu 
Răpirea.

4. La Răpire – Domnul Isus vine ca „Luceafărul strălucitor de 
dimineaţă” (Apocalipsa 22:16), „într-o clipă, într-o clipeală din 
ochi” (1 Corinteni 15:52). Nu este văzut de către lume. 

La Venirea Sa în slavă – „Soarele neprihănirii” (Maleahi 4:2) 
vine şi „orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Venirea Sa va 
fi văzută de lumea întreagă (Matei 24:27).

5. La Răpire – nu vor fi semne precedente sau semne cereşti, 
El poate veni în orice clipă. Venirea Lui este independentă de 
vremurile şi evenimentele de pe pământ. Nici un sistem de 
datare nu este dat pentru evenimentele precedente Răpirii. 
Venirea Lui este iminentă. Noi credem în iminenţa venirii Sale.

La Venirea Sa în slavă – aceasta este dependentă de semne 
şi vremuri, la sfârşitul a celei de a şaptezecea săptămâni 
din Daniel 9. Venirea Lui cu sfinţii va fi vestită de semne 
în cer (Matei 24:29-30). Un sistem de datare minuţios 
este dat pentru Venirea Sa în slavă. De exemplu: 1260 de 
zile (Apocalipsa 11:3; 12:6), 3 ani şi jumătate, 42 de luni 
(Apocalipsa 11:2; 13:5), timp de o vreme, două vremi, şi o 
jumătate de vreme (Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsa 12:14).

6. La Răpire – Domnul Isus Îşi ia Biserica în Cer, în Casa 
Tatălui (Ioan 14:1-3).

La Venirea Sa în slavă – Domnul Isus pe pământ Îşi stabileşte 
Împărăţia Sa universală de o mie de ani (Habacuc 2:14; 
Apocalipsa 20:2-7).

7. Răpirea – este identificată cu ziua lui Isus Cristos (Filipeni 
1:6).

Venirea Sa în slavă – este identificată cu ziua Domnului (2 
Tesaloniceni 2:2).

Este foarte important să facem o distincţie între trei zile 
viitoare menţionate în Noul Testament:

- Ziua lui Isus Cristos – Numită ,,ziua lui Cristos (Filipeni 
1:10; 2:16), ,,ziua Domnului nostru Isus Cristos” (1 Corinteni 
1:8), ,,ziua Domnului Isus” (1 Corinteni 5:5; 2 Corinteni 1:14) 
şi ,,ziua aceea” (2 Timotei 4:8). Aceste versetele se referă 
la revenirea Domnului nostru Isus Cristos la Răpire şi la 
evaluarea făcută de El şi la răsplătire. Acestea vor avea loc în 
al treilea cer. Vezi mai ales 1 Corinteni 1:7-8.

- Ziua Domnului – Se referă la evenimentele de pe pământ, 
şi include judecata divină asupra celor răi, cât şi Împărăţia 
Milenară a Domnului Isus (1 Tesaloniceni 5:2; 2 Tesaloniceni 

2:2). Sunt multe profeţii în Vechiul Testament referitoare la 
ziua Domnului. 

- Ziua lui Dumnezeu – Această expresie apare în 2 Petru 
3:12 şi se referă la veşnicie. Ea este ultima zi a Scripturii. 

8. La Răpire – cei ce sunt luaţi (Biserica), sunt luaţi pentru 
binecuvântare. Cei rămaşi sunt lăsaţi la urmă pentru judecată. 
Matei 24:40-41 nu se referă la Răpire. Contextul vorbeşte 
clar despre judecată pe pământ la sfârşitul Necazului cel 
Mare.

La Venirea Sa în slavă – cei ce sunt luaţi, sunt luaţi pentru 
judecată (Matei 24:37-41). Cei lăsaţi, sunt lăsaţi pentru 
binecuvântare, ei intră în binecuvântările Împărăţiei de o mie 
de ani a lui Cristos.

9. Răpirea – este un moment minunat de binecuvântare 
pentru Biserică, Îl vom vedea pe Domnul Isus Cristos.

Venirea Sa în slavă – este o vreme pentru judecată (2 
Tesaloniceni 1:6-12).

Acum urmează ultima întrebare:

5. CUM va avea loc 
Răpirea?
A. TRANSFORMARE, SCHIMBARE  
(1 CORINTENI 15:50-58).

B. RIDICARE, VENIRE (1 TESALONICENI 4:13-18).

A. Transformare, schimbare este descrisă în 1 Corinteni 
15:50-58. Sunt patru secţiuni:

1. Nevoia de transformare (v.50).

2. Descrierea transformării (v.51-54).

3. Preamărirea transformării (v.55-57).

4. Aplicaţia practică (v.58).

1. Nevoia de transformare 
(v.50).

Pavel prezintă o nouă revelaţie, felul în care această 
schimbare va fi realizată la Răpire. Nu putem merge 
în cer cu trupurile pe care le avem acum. Pentru a ne 
bucura deplin şi cu desăvârşire de viaţa noastră în cer, 

atunci trebuie să existe:

• Corespondenţă judiciară – garantată nouă prin sângele 
lui Isus.

• Corespondenţă spirituală – garantată nouă prin naşterea 
din nou.
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• Corespondenţă fizică – care ne va fi asigurată la Răpire, 
când trupurile noastre prezente vor fi slăvite. „El 
va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face 
asemenea trupului slavei Sale” (Filipeni 3:21).

„Carnea şi sângele” sunt fizice şi ar părea că se referă la cei 
care se află în viaţă la venirea Domnului Isus. „Putrezire” se 
referă la cei care au murit.

„Împărăţia lui Dumnezeu” se referă la domeniul ceresc, adică 
la cer, deoarece carnea şi sângele vor moşteni Împărăţia de 
o mie de ani. Trupurile corespunzătoare acestei lumi nu vor 
putea niciodată să treacă în lumea învierii. Trebuie să existe o 
schimbare. Pavel învaţă cum şi când va avea ea loc.

2. Descrierea transformării 
(v.51-54).

Iată, vă spun o taină” (V. 51) – Tot acest adevăr este 
subiectul revelaţiei divine. Dumnezeu a dezvăluit secretul 
Lui, la care n-am fi putut noi ajunge niciodată prin 
propriile noastre investigaţii. „O taină” în Noul Testament 

este cunoaşterea revelată de Dumnezeu la vremea când El 
alege ca s-o facă cunoscută, cunoaştere pe care omul n-ar 
putea-o pătrunde niciodată. „Taina” din v.51 se referă la 
transformarea care va avea loc la Răpire. Suntem asiguraţi 
aici că nu vom muri cu toţii, ci că unii vor fi vii când va veni 
Domnul. Oricum, toţi credincioşii vor fi schimbaţi, fie ei vii, 
sau morţi. Cuvântul „toţi” se referă la absolut toţi sfinţii din 
dispensaţia harului şi arată că puterea divină va realiza această 
schimbare.

V.52 Ajungem acum la viteza cu care se va face transformarea; 
ea va fi instantanee. Cuvântul „clipă” este cea mai mică 
părticică de timp posibilă, o fracţiune de secundă. „Clipeală” 
se referă la mişcarea pleoapei sau la aruncarea unei priviri 
rapide. Aceste două expresii vii exprimă în mod remarcabil 
cât de repede se va întâmpla acest eveniment.

„Cea din urmă trâmbiţă” coincide cu „trâmbiţa lui 
Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 4:16), ambele se referă la acelaşi 
eveniment, Răpirea. Această trâmbiţă încheie planul cu privire 
la Biserică. Acesta este ultimul sunet pe care-l vom auzi pe 
pământ. Este chemarea pentru întâlnirea cu Domnul Isus 
şi pentru intrarea în al treilea cer. Rezultatul va fi „morţii 
vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi”. În 1 
Corinteni 15 sunt patru ultime sau din urmă lucruri:c

• Cel din urmă martor (v.8).

• Cel din urmă vrăjmaş (v.26).

• Cel din urmă Adam (v.45).

• Cea din urmă trâmbiţă (v.52).

V.53 arată lucrurile de dinainte de schimbare.

V.54 arată lucrurile de după schimbare.

„Trupul supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire”, 
aceasta îi aduce înaintea noastră „pe cei morţi în Cristos” 
care vor învia. „Trupul muritor (care este viu) se va îmbrăca 
în nemurire”. Milioane de oameni vor fi schimbaţi şi pentru 
prima dată, întreaga Biserică va fi împreună! Pavel în v.50 
menţionează ceva ce este imposibil: „carnea şi sângele nu pot 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu şi nici putrezirea nu poate 
moşteni neputrezirea”. Acum el menţionează ce trebuie să se 
întâmple, fiindcă aceste lucruri au fost hotărâte de Dumnezeu 
Însuşi.

V.54 Isaia 25:8 spune: „Moartea este înghiţită de biruinţă”. 
În context, această declaraţie este o referinţă pentru 
Israel şi Împărăţie. Moartea a fost constrânsă să dea înapoi 
trupurile sfinţilor şi este văzută ca fiind înfrântă de puterea 
lui Dumnezeu. Întreaga scenă va fi una de triumf măreţ şi 
victorie, în care vocile sfinţilor răscumpăraţi vor fi auzite când 
vor sărbători gloria răscumpărării şi a eliberării.

3. Sărbătoarea transformării 
(v.55-57).

Cuvintele din v.55 sunt cele care amintesc de Osea 
13:14. Pavel cântă în urma victoriei înfăptuite, 
slăvind faptul că moartea a fost înfrântă. Din cele 
două exclamaţii, a doua poate fi cântarea sfinţilor 

vii care au fost transformaţi, „unde îţi este boldul, moarte?” 
pentru că ei nu au cunoscut niciodată boldul morţii. Prima 
întrebare poate fi cântarea sfinţilor care au fost înviaţi, „unde 
îţi este biruinţa, moarte?” Pentru ei, puterea morţii a fost 
sfărâmată. 

De secole, biruinţa morţii părea garantată, dar acum, într-o 
singură clipă, moartea a fost constrânsă să îşi dea victimele 
înapoi, în felul acesta trebuind să recunoască că puterea lui 
Dumnezeu este, atât de limpede, superioară puterii ei. 

V.56 „Boldul morţii este păcatul” înseamnă că Împărăţia 
morţii este bazată pe puterea păcatului. Prin păcat, moartea 
a câştigat autoritatea asupra omului. Atunci când se luptă 
împotriva păcatului, moartea îşi pierde puterea. Luptând 
cu păcatul pe crucea Golgotei şi murind pentru păcatul 
poporului Său, Domnul Isus a smuls boldul morţii. Moartea a 
devenit acum o poartă spre prezenţa Domnului.

V.57 Pavel izbucneşte în sincere mulţumiri pentru o asemenea 
mare biruinţă pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar sfinţii nu 
au realizat nimic, Dumnezeu a făcut totul prin „Domnul 
nostru Isus Cristos”. Biruinţa este a noastră pentru că va fi 
manifestată în noi şi ne vom bucura de ea din plin în acea zi 
măreaţă.
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4. Aplicaţia practică (v.58). 

Pavel încheie cu o chemare autoritară, „De aceea, prea 
iubiţii mei fraţi”. În lumina şi cunoaşterea acestor 
adevăruri, trebuie să răspundem într-un mod pozitiv. 
El îi cheamă să fie statornici, „neclintiţi” (înseamnă „să 

nu fie uşor de atras”, „să nu fie uşor de abătut”), caracterizaţi 
de o convingere fermă, să nu fie uşor influenţabili de lucrurile 
din jur care aveau ca scop să-i distragă.

El doreşte ca ei să „sporească totdeauna în lucrul Domnului”, 
să fie caracterizaţi de o energie nesfârşită pentru lucrarea 
Domnului, iar nu caracterizaţi de lenevie, ci de hărnicie, 
totdeauna implicaţi şi activi în măreaţa lucrare a Domnului 
Isus Cristos. Aşadar, osteneala nu va fi „zadarnică”, lipsită de 
valoare. Lucrul şi osteneala vor fi productive şi vor aduce 
roade acum, răsplata urmând a fi primită la Scaunul de 
Judecată al lui Cristos în ceruri, după Răpire.

B.  RIDICARE, VENIRE, ESTE DESCRISĂ ÎN 
1 TESALONICENI 4:13-18.

Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei 
ce au adormit” (V.13) Credincioşii din Tesalonic 
au primit învăţătură biblică de la apostolul Pavel 
despre evenimentele viitoare, încă părea să mai 

existe confuzie în mintea lor, cu privire la cei dragi ai lor care 
muriseră. Ei au avut două probleme majore:

1. Ei credeau că credincioşii care au murit ar fi pierdut 
anumite binecuvântări, pe care credincioşii care trăiau le-ar 
fi primit la întoarcerea Domnului Isus. Pavel le-a scris ca să le 
îndrepte confuzia şi să le aline îngrijorarea în versetele 15-17.

2. Unii credincioşi din Tesalonic credeau că acei credincioşi 
care au murit vor fi în dezavantaj în Împărăţia de o mie de ani. 
Pavel rezolvă această problemă în versetul 14.

„Să nu vă întristaţi ca ceilalţi care nu au nădejde” – 
Credincioşii se întristează şi plâng la pierderea celor dragi. 
Aceasta este o experienţă umană normală, chiar „Isus a 
plâns” (Ioan 11:35). Pavel dorea să-i înveţe că ei nu ar trebui 
să se îngrijoreze sau să fie neliniştiţi, pentru că cei dragi care 
au murit nu vor pierde binecuvântările. Lumea păgână în care 
trăiau credincioşii din Tesalonic era o lume fără nădejde, „nu 
au nădejde”.

V.14  „Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat” – 
Cuvântul „dacă” nu indică dubiu sau nesiguranţă cu privire la 
moartea lui Isus Cristos, ci el o admite ca adevăr recunoscut. 
Temeiul că moartea şi învierea lui Isus sunt garanţia cu privire 
la viitorul credincioşilor care au murit. Numele „Isus” atrage 
atenţia asupra naturii Sale omeneşti şi asupra lucrării Sale ca 
Mântuitor. Moartea nu a fost sfârşitul pentru Isus şi nu va fi 
sfârşitul nici în cazul credincioşilor. Faptul că „Isus a murit şi a 
înviat” era garanţia că şi ei vor fi părtaşi învierii la viaţă.

„Credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus 
pe cei ce au adormit în El” – Învierea celui credincios este 

legată de învierea lui Isus. Aşa cum Dumnezeu L-a sculat pe 
Isus din morţi (Evrei 13:20), tot aşa îi va scula Dumnezeu din 
morţi pe cei care au murit. „Adormire” aici înseamnă moarte. 
Cei care au murit Îl vor urma pe Domnul Isus când se va 
întoarce în triumf din cer pe pământ la sfârşitul Necazului cel 
Mare. În contextul epistolei (Fapte 17:1-9, în special v.7: „Ei 
toţi lucrează împotriva poruncilor Cezarului, şi spun că este 
un alt Împărat, Isus”) expresia „Dumnezeu va aduce înapoi cu 
El” se referă la întoarcerea Domnului Isus din cer pe pământ, 
la sfârşitul Necazului cel Mare. Unii credincioşi din Tesalonic 
credeau că acei credincioşi care au murit vor fi în dezavantaj. 
Dar Pavel le spune că aceşti credincioşi (cei dragi lor) care 
au murit nu vor fi dezavantajaţi pentru că „Dumnezeu îi 
va aduce înapoi cu El” când El Îşi va instaura Împărăţia pe 
pământ. Locul lor în Împărăţia de o mie de ani este garantat. 
Apoi în v.16, Pavel îi asigură că acei credincioşi care au murit 
nu vor fi în dezavantaj, pentru că „întâi vor învia cei morţi în 
Cristos”! Departe de a fi în dezavantaj, ei vor avea un avantaj 
extraordinar, ei Îl vor vedea primii pe Domnul Isus. De fapt, ei 
deja Îl văd şi sunt în prezenţa Lui. Este minunat pentru ei.

V.15  „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului” 
– Autoritatea pentru afirmaţia făcută în v.14 se bazează pe 
o revelaţie de la Domnul. Mesajul „de la Domnul” le-a fost 
dat de către El, special pentru învăţătura şi mângâierea lor. 
Expresia „prin Cuvântul Domnului” indică o nouă revelaţie 
făcută direct lui Pavel.

„Noi, cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, 
nu o vom lua înaintea celor adormiţi” – Pavel trăia într-o 
atitudine expectativă, aşteptând revenirea Domnului Isus. Cei 
vii vor fi transformaţi (1 Corinteni 15:51-52) şi cei morţi vor 
fi înviaţi. Învierea şi transformarea vor avea loc într-o clipă, 
„într-o clipeală din ochi”, ordinea însă este că cei morţi vor 
avea prioritate, ei vor fi înviaţi mai întâi. 

V.16  „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, se va coborî din cer” 
– Atenţia va fi fixată asupra Domnului Isus. Toată puterea şi 
toată slava acestei ocazii vor fi ale Lui. Domnul nu va trimite 
un arhanghel sau un deputat, ci El Însuşi va veni, după cum a 
promis: „Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine” (Ioan 14:3). 
Cuvântul „strigăt” înseamnă „un ordin al cuiva în autoritate” 
(Apocalipsa 22:16; 1 Corinteni 15:52).

„Cu glasul unui arhanghel” – Arată maiestatea şi autoritatea 
din vocea Domnului Isus.

„Cu trâmbiţa lui Dumnezeu” – Se referă la o trâmbiţă 
asemeni celei folosite la slujirea lui Dumnezeu. 

„Şi întâi vor învia cei morţi în Cristos” – Nici chiar moartea 
nu poate să-i oprească pe credincioşi să învieze dintre cei 
morţi. Ei vor fi „înviaţi” mai întâi, înainte ca cei vii să fie 
schimbaţi şi ridicaţi la cer ca să fie cu Isus Cristos.

V.17  „Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi” – 
„Vom fi răpiţi”, cuvântul grec „harpagesometha” sugerează 
ideea unei forţe impetuoase care-i va atrage pe cei 
credincioşi. Cei morţi şi cei vii vor fi smulşi de sub stăpânirea 
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lui Satan, şi vor fi izbăviţi de mânia zilei Domnului, descrisă în 
2 Tesaloniceni 1 şi 2.

„Împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în 
văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” – Acest lucru 
sugerează că cele două grupuri se vor uni şi ca o singură 
adunare se vor înălţa ca să-L întâlnească pe Domnul. Pentru 
cei vii nu va însemna doar recunoaştere, ci şi o reîntâlnire 
cu ai lor dragi plecaţi. Ne vom întâlni cu Domnul şi nu vom 
mai fi despărţiţi de El niciodată. Ne vom aduna în cerul 
atmosferic, vom trece apoi prin cerul stelar şi vom intra în al 
treilea cer, în locuinţa veşnică a lui Dumnezeu.

V.18  „Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte” – 
Revelaţia lui Pavel este răspunsul complet la neliniştea 
credincioşilor tesaloniceni, cu privire la poziţia celor dragi 
decedaţi. În schimbul pierderii binecuvântărilor, ei vor avea 
prioritate în înviere şi vor fi părtaşi la toată gloria viitoare 
şi la binecuvântările care sunt păstrate pentru copiii lui 
Dumnezeu. Siguranţa Cuvântului lui Dumnezeu ne dă nouă, 
credincioşilor, încrederea şi mângâierea de care avem nevoie.

ATITUDINEA NOASTRĂ PÂNĂ LA RĂPIRE AR 
TREBUI SĂ FIE:

1. Priveşte lucrurile din lumina Cuvântului lui Dumnezeu - 
2 Timotei 3:16 răspunde:
a) Ea îmi spune ce este corect — „Doctrină sau 
învăţătură“.
b) Îmi spune când nu sunt în regulă — „Mustrare“.
c) Ea îmi spune cum să mă îndrept — „Îndreptare“.
d) Ea îmi spune cum să rămân drept — „Instruire“.

2. Priveşte lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu - 
Dumnezeu l-a creat pe om ca să I se închine şi să-L 
laude. Dumnezeu caută astăzi închinătorii adevăraţi (Ioan 
4:24). Vezi Evrei 13:15.

3. Recunoaşte în mod practic Domnia lui Isus Cristos şi 
trăieşte pentru slava Lui - Acest aspect foarte practic 
este legat de subiectul plinătăţii Duhului Sfânt (Efeseni 
5:15-21).

4. Ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu - „Fiţi împlinitori ai 
Cuvântului, nu numai ascultători” (Iacov 1:22).

5. Desparte-te de sistemul lumii - Ioan 17:16; Gal. 6:14; 1 
Ioan 2:15–17; Iacov 4:4.

6. Caută să-i fii plăcut lui Dumnezeu - 1 Tesaloniceni 4:1.

7. Fii pasionat pentru Isus Cristos şi fii devotat în lucrarea 
minunată a lui Dumnezeu - „Orice faceţi să faceţi din 
toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni” 
(Coloseni 3:23). 

8. Cultivă-ţi o cunoaştere personală a lui Dumnezeu şi 
o relaţie personală cu El (Filipeni 3:10; 1 Ioan 1:3) şi 
părtăşia cu alţi credincioşi din biserica locală (1 Ioan 1:7).

9. Caută să umbli cu vrednicie faţă de Dumnezeu - Efeseni 
4:1; 5:2,8,15. 

10. Fii implicat în lucruri pozitive, nu negative - 
Evanghelizarea personală, vizite, lucrarea în adunare, 
folosind darurile noastre spirituale etc.

11. Veghează - Apocalipsa 3:2; 2 Timotei 4:5; 1 Tesaloniceni 
5:6; 1 Corinteni 16:13.

12. Trăieşte o viaţă sfântă şi evlavioasă (2 Petru 3:11) - 
Profeţia a fost dată ca să promoveze evlavia, nu să 
încurajeze sau să satisfacă curiozitatea.

13. Trăieşte în atmosfera iminenţei revenirii Domnului Isus - 
Ar trebui ca şi noi să fim din aceia care „iubesc venirea 
Lui” (2 Timotei 4:8).

14. Fii loial în viaţa creştină - Evrei 10:25 spune: „Să nu 
părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei”.

15. Păstrează „dragostea dintâi” pentru Domnul Isus - 
Dragostea noastră pentru El trebuie să crească, nu să 
scadă. Trebuie să avem o dragoste adevărată, intensă, şi 
devoţiune pentru Isus Cristos.

16. Cum trebuie să trăim până la Răpire? Tit 2:12 răspunde: 
„s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să 
trăim în veacul de acum cu cumpătare (faţă de noi 
înşine), dreptate (faţă de ceilalţi oameni) şi evlavie (faţă 
de Dumnezeu)”.

În noi se văd aceste trăsături ale unei vieţi născute din Duhul 
şi controlate de Duhul? Umblarea şi mărturia lăsată de o 
astfel de viaţă va fi o mare binecuvântare pentru alţii şi o 
glorificare a lui Dumnezeu.

„Maranata” - Domnul nostru vine! 

Amin „Vino Doamne Isus”. 

"În sfârșit, după 10 ani de eforturi susținute, am
reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să realizăm
noua ediție a culegerii de cântări creștinești

intitulată ‘Cântări Creștine‘."

WORSHIP
SERVICE
HIGHLIGHTS
Written by
Charlize Murphy

To create engaging content for your
newsletter, it’s best to review your
recent accomplishments as a church.
Pastors and other officials can also
use it as an avenue to reach out to
churchgoers. Maintain a visible
presence in your community and
address people on a more personal
level, perhaps by sending a spiritual
message or reflection for the week.

Looking for more ideas? You’re free
to gather important information
from various sources. Interview
parishioners and feature them on
your newsletter to involve different
members of the community. How
about talking to the different sectors
that make up your church, such as
the choir and the youth groups?
Take photos or ask them about their
latest events. Announce bake sales
and charity drives. There are plenty
of possibilities, especially when you
ask your community to contribute
their ideas. Consider your
distribution methods too. If you
decide on print, you can hand out
your newsletter after Sunday
service. However, going digital will
give you a wider reach and provide
you with more opportunities to get
feedback. When you’re done, review
your newsletter and make revisions
if necessary.
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   >>

Cu ajutorul unor fraţi care au studiat 
muzică, teologie şi lingvistică am 
îmbunătăţit, corectat şi modificat textul 
unor cântări din ediţia anterioară.

Aceste modificări şi corecturi au fost făcute în 
urma sesizărilor şi propunerilor multor fraţi din 
ţară şi Diaspora care au sugerat şi au susţinut 
necesitatea revizuirii textului unor cântări 
din punct de vedere gramatical, teologic sau 
muzical. Mi-a fost foarte greu să mă decid în a 
modifica ceva, deoarece foarte multe cântări le 
ştiam pe de rost din copilărie, la fel ca mulţi alţi 
fraţi care au cântat în coruri, grupuri de copii 
sau tineri sau chiar şi în formaţii muzicale care, 
de-a lungul vremii, L-au slăvit pe Dumnezeu în 
adunările locale sau cu diferite ocazii. Ştiam că 
vor fi şi împotrivitori, dar la insistenţele unor 
fraţi mai în vârstă care au prins şi ediţiile vechi 
ale cărţilor: „Pe Drumul Credinţei“ , „Cântările 
Evangheliei“ şi alte colecţii, unde şi atunci, la 
fiecare modificare a unor cântări, de la apariţia 
primilor creştini pe meleagurile noastre, au fost 
multe discuţii legate de text, doctrine teologice 
sau muzică. Majoritatea dintre noi ştim că una 
este să reciţi o poezie care prezintă diferite 
semne de punctuaţie, cu ritmuri diverse, cu 
întrebări, răspunsuri, dialog etc., şi cu totul 
altceva este să cânţi textul acelei poezii în care 
nu putem depista când este pusă o întrebare, 
sau când textul prezintă un argument ori o 
concluzie. Apoi am mai observat, mai ales în 
cântările transmise  din gură în gură, unde nu 
cunoaştem exact sursa, că nu toate strofele 
erau simetrice cu versuri având acelaşi număr 
de silabe; la unele cântăreţul îşi muşcă limba 
când cântă şi nici nu poate cânta toate sunetele 
literelor.

Un alt motiv care m-a determinat să fac aceste 
modificări a fost acela că în umblarea mea prin 
foarte multe adunări din ţară, am constatat că în 
urma citirii unui text sau a rostirii unor predici 
după care se cere ca adunarea să se roage, cele 
mai multe rugăciuni sunt făcute pe marginea 
adevărurilor biblice sau a principiilor de viaţă 
creştină exprimate prin cântările cântate înainte 
sau după predică. Şi aceasta, deoarece o cântare 
este deja întipărită în memoria ascultătorului, 
mai mult decât îndemnul exprimat din textul 

citit sau din mesajul predicii. Tocmai de aceea 
am selectat cântări care exprimă adevăruri 
biblice clare, învăţături precise şi dorinţe vii 
de a face voia lui Dumnezeu. Este adevărat că 
nu toate cântările au un text perfect, fiecare 
mai poate fi îmbunătăţită ca să exprime cât 
mai exact gândul autorului şi, mai ales, spiritul 
Scripturii. Nu suntem, eu şi fraţii care au 
contribuit la corectarea aceste cărţi, suficient 
de inspiraţi şi de pregătiţi pentru a pretinde 
că a rezultat o carte perfectă, dar cu cât ne-a 
inspirat Dumnezeu, am stat la dispoziţia Lui, 
decişi a face totul pentru slava Lui. Este cert că 
dacă nu am fi făcut noi acest lucru, generaţia 
următoare, cu sau fără acordul nostru, o 
va fi făcut cu siguranţă. Cei ce faceţi parte 
din generaţia mea sau din cea anterioară, 
aţi observat cu ce repeziciune  se modifică 
imnologia în adunările noastre; dar şi eu şi 
fraţii mai în vârstă dorim să cântăm Domnului 
cântările copilăriei şi ale tinereţii noastre, 
cântările care ne-au zidit duhovniceşte şi ne-au 
întărit, mai ales după ce am devenit copii ai Lui.

Dacă Domnul ne va îngădui şi ne va ţine cu viaţă 
şi sănătate, vom putea finaliza şi un alt proiect 
la care lucrăm acum: o ediţie pe note, în format 
electronic, pentru monitoare şi telefoane, astfel 
ca fiecare dintre credincioşii mai tineri sau 
mult mai în vârstă să se bucure în a-L slăvi pe 
Domnul. 

Să mai precizăm că această colecţie nu 
exclude cartea „Pe Drumul Credinţei“ sau alte 
cântări care se cântă în adunările noastre, 
ci completează imnologia noastră. Cei care 
aveţi pe inimă această lucrare în care suntem 
implicaţi, rugaţi-vă Domnului să ne ajute să o 
ducem la bun sfârşit. 

Pe de altă parte, dacă aveţi sugestii, propuneri 
sau critici, ele sunt binevenite. Tot în urma 
criticilor şi sugestiilor a apărut această ediţie şi 
le mulţumesc pentru ele celor care le-au adus la 
cunoştinţa noastră! 

Cu dragoste şi preţuire, al vostru frate de 
credinţă, Cristi Canciuc.   

Cartea de faţă se poate comanda la telefonul 
0744 625 968. 

"În sfârșit, după 10 ani de eforturi susținute, am
reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să realizăm
noua ediție a culegerii de cântări creștinești

intitulată ‘Cântări Creștine‘."

WORSHIP
SERVICE
HIGHLIGHTS
Written by
Charlize Murphy

To create engaging content for your
newsletter, it’s best to review your
recent accomplishments as a church.
Pastors and other officials can also
use it as an avenue to reach out to
churchgoers. Maintain a visible
presence in your community and
address people on a more personal
level, perhaps by sending a spiritual
message or reflection for the week.

Looking for more ideas? You’re free
to gather important information
from various sources. Interview
parishioners and feature them on
your newsletter to involve different
members of the community. How
about talking to the different sectors
that make up your church, such as
the choir and the youth groups?
Take photos or ask them about their
latest events. Announce bake sales
and charity drives. There are plenty
of possibilities, especially when you
ask your community to contribute
their ideas. Consider your
distribution methods too. If you
decide on print, you can hand out
your newsletter after Sunday
service. However, going digital will
give you a wider reach and provide
you with more opportunities to get
feedback. When you’re done, review
your newsletter and make revisions
if necessary.
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De mai multe luni trăim într-o criză mondială fără 
precedent, produsă de noul coronavirs, cunoscut 
drept Covid-19. Am fost provocaţi în multe 
feluri, iar credinţa şi credincioşia fiecăruia ne-au 

fost testate în aceste vremuri tulburi. O vreme adunările au 
fost închise şi întâlnirile între credincioşi au fost interzise, 
evanghelizările nu au fost permise, iar serviciile speciale 
(nunţi, botezuri şi înmormântări) s-au făcut cu un număr 
foarte restrâns de persoane. Acolo unde a fost posibil, 
adunarea locală s-a mutat din localul public în spaţiul virtual, 
mulţi credincioşi întâlnindu-se online. Dacă până acum noi 

mergeam la adunare, o vreme am primit adunarea în casa 
noastră pe calea undelor internetului. Şi starea aceasta încă 
nu s-a încheiat.

Când avem de-a face cu vremuri de criză, refugiul nostru este 
Domnul Isus şi Sfânta Scriptură. Iar Scriptura ne provoacă 
la credincioşie (loialitate, fidelitate, devotament) chiar şi 
în aceste vremuri. Ce faci când apar crize în viaţă şi parcă 
Dumnezeu nu te scoate din ele? Vom privi la viaţa lui Daniel, 
pentru a învăţa lecţia credincioşiei în orice vreme. 

ÎN VREMURI 
DE CRIZĂ

CREDINCIOȘIE

 Bogdan Emanuel RĂDUŢ
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Credincioşia se construieşte

Daniel a ajuns în robie la vremea adolescenţei, 
undeva în preajma vârstei de 16-17 ani, şi a 
fost confruntat cu o altă viaţă decât cea în care 
crescuse el. În Babilon, el s-a întâlnit cu o religie 

nouă. După cucerirea Ierusalimului şi a Iudeii, Nebucadneţar 
„a dus vasele [de la Templu] în ţara Şinear, în casa dumnezeului 
său, le-a pus în casa vistieriei dumnezeului său” (1:2). În cultura 
şi mentalitatea vremii, această acţiune avea aspectul unei 
declaraţii teologice. Nebucadneţar a vrut să arate că zeii 
Babilonului au fost mai tari decât Dumnezeul iudeilor, şi că 
de aceea i-a cucerit şi le-a confiscat vasele sfinte. Iar tânărul 
Daniel a fost martor la acest lucru, atât la sosirea sa în robie, 
cât şi aproape şaptezeci de ani mai târziu, când Belşaţar 
profanează vasele de la Templu prin folosirea lor la cheful din 
ultima sa noapte (5:2-4). Daniel a înţeles că avea de-a face cu 
o religie nouă, păgână, străină şi diferită de cea în care a fost 
el crescut până atunci. Dar aceasta nu l-a făcut să-şi schimbe 
religia, doar pentru că s-a schimbat contextul în care trăia. 
Religia lui nu era una de formă, ci o trăire pentru adevăratul 
Dumnezeu. 

Apoi, Daniel s-a confruntat cu o cultură nouă. A făcut parte 
dintre acei puţini tineri, special selectaţi pentru a învăţa 
„scrierea şi limba haldeilor” (1:4). Scopul acestei educaţii alese 
era acela de a sluji „în casa împăratului” (1:4). Fiecare dintre 
noi, atunci când eram copii, am fost deseori întrebaţi „Ce 
vrei să te faci când vei fi mare?”. Daniel nu a avut parte de 
această alegere, ci lui i s-a trasat deja viitorul la sosirea în 
robie. A trebuit să se pregătească timp de trei ani pentru a 
putea fi „în slujba împăratului” (1:5). Însă Daniel nu a renunţat 
la Împăratul său real, ci L-a slujit cu credincioşie în toţi anii 
petrecuţi în robie. Pentru Daniel funcţia şi poziţia socială 
nu au reprezentat un motiv de compromis, ci un loc de 
demonstrare a credincioşiei sale faţă de Dumnezeu. 

O altă situaţie prin care a trecut Daniel a fost confruntarea 
cu o identitate nouă. Căpetenia famenilor dregători i-a 
schimbat numele din Daniel în Beltşaţar (v. 7). Daniel a trecut 
de la Dumnezeu este Judecătorul meu la Bel îi protejează viaţa. 
Dintr-odată, el a fost supus la un proces de babilonizare, 
care implica tăierea rădăcinilor lui identitare. Nu se putea 
auzi în Babilon numele evreiesc Daniel, care avea legătură 
cu Dumnezeul iudeilor, ci trebuia să aibă un nume potrivit. 
Aşa era politically correct (corectitudinea politică) atunci, 
iar nici astăzi nu suntem departe de situaţia aceasta. Lumea 
vrea să ne definească, să ne numească, să ne spună cum şi 
cine suntem noi. A fi creştin în Europa şi în lumea occidentală 
contemporană este echivalentul cu a fi un încuiat şi un 
retrograd care se opune progresului lumii, pe care oricum 
nu o înţelege. Pentru Daniel nu a contat cum îl numeau 
ceilalţi, ci cum Îl numeşte Dumnezeu. În faţa Lui el s-a hotărât 
să trăiască în credincioşie (1:8). Iar Dumnezeu l-a numit 
pe slujitorul Său „om preaiubit şi scump” (10:11, 19). În faţa 
acestui frumos titlu, mai conta cum îi spunea lumea păgână?

Daniel a înţeles că Dumnezeu este cu el şi acolo şi a ales să-I 
rămână credincios chiar dacă ceilalţi nu o vor face. Daniel 
nu şi-a măsurat credincioşia prin raportări comparative şi 
competitive la ceilalţi tineri iudei, la vremea în care trăia sau 
la greutăţile cu care se confrunta. Etalonul lui era sfinţenia 
lui Dumnezeu care cerea de la el o viaţă de ascultare şi 
devotament.

Astfel şi-a construit Daniel credincioşia, punând de la 
început limitele necesare în umblarea lui în lume, pentru 
a fi credincios întru totul lui Dumnezeu. Criza provocată 
de Covid-19 a adus cu sine provocări deosebite pentru 
credincioşi, dar ea niciodată nu ne poate afecta relaţia cu 
Dumnezeu, câtă vreme Îi suntem credincioşi Lui, indiferent de 
vremurile în care trăim.    >>

Calea Credinţei, nr. 432, iulie - august 2020   13



Credincioşia se trăieşte 

Nu doar că Daniel şi-a pus o temelie bună în 
credincioşia faţă de Dumnezeu, ci în toată 
viaţa sa i-a fost credincios lui Dumnezeu. 
De la început ni se spune că „aşa a dus-o 

Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus” (1:21). Dacă 
Daniel a fost dus în robie în prima deportare (605 î.Cr.) 
şi l-a prins împărat şi pe Cirus (539-530 î.Cr.), aceasta 
cuprinde toată perioada robiei babiloniene de şaptezeci 
de ani. Iar ca să întărească acest lucru, în ultimul capitol 
biografic, din cartea biblică, ni se spune că „Daniel a dus-o 
bine sub domnia lui Darius şi sub domnia lui Cirus, persanul” (6:28). 

O lecturare rapidă şi superficială a primelor şase capitole, 
care prezintă câteva situaţii din viaţa lui Daniel şi a prietenilor 
săi, poate să ne inducă într-o eroare temporală. Am putea 
crede că succesiunea evenimentelor s-a întâmplat cu 
rapiditate. Însă de la sosirea în robie, capitolul 1, până la 
groapa cu lei, capitolul 6, trec cei şaptezeci de ani profeţiţi 
de Ieremia (25:11). Cât timp a fost Daniel credincios lui 
Dumnezeu în aceşti ani? Tot timpul şi în fiecare zi din viaţa sa! 

Daniel şi-a demonstrat credincioşia faţă de Dumnezeu în 
două imperii (Babilonian şi Medo-Persan), sub opt împăraţi 
păgâni, timp de peste şaptezeci de ani. Iar dacă luăm în calcul 
faptul că el a fost credincios şi în copilăria şi adolescenţa din 
Iudeea, lista se măreşte.

Iată că, indiferent de situaţiile prin care a trecut şi de 
problemele cu care s-a confruntat, Daniel a rămas credincios 
lui Dumnezeu toată viaţa sa şi a trăit această credincioşie în 
fiecare zi! 

Privind şi la situaţia din prezentul nostru constatăm că 
s-au auzit şi expresii triste, care au scos la iveală mai multe 
carenţe doctrinare sau practice ale unora dintre credincioşi. 
Pentru unii credinţa a fost legată de clădirea adunării, pentru 
alţii slujirea se concretiza doar în jurul amvonului, iar pentru 
mulţi mântuirea era de obşte, cu turma, cu mulţimea. Criza 
aceasta ne-a provocat la o reîntoarcere la Scriptură pentru 
o reevaluare a vieţii şi a slujirii personale. Din istoria vieţii 
lui Daniel învăţăm că slujirea lui Dumnezeu şi trăirea în 
credincioşie nu ţin de împrejurări, ci de inima predată Lui. Şi 
ea trebuie să fie toată viaţa, nu în funcţie de starea şi locul 
în care ne aflăm. Credinciosul are certitudini şi nu merge în 
viaţă pe emoţii şi sentimente, care oricum sunt schimbătoare 
şi influenţabile. 

Credincioşia se dovedeşte

La bătrâneţe, în loc de o pensie bine meritată şi un 
loc de odihnă, Daniel a trecut prin cel mai mare 
examen al vieţii sale, un examen al nevinovăţiei prin 
care şi-a demonstrat încă o dată credincioşia faţă de 

Dumnezeu. 

El nu doar că a supravieţuit schimbărilor politice din ţara 
adoptivă, ci a continuat să fie acelaşi om serios, chiar la o 
vârstă respectabilă (80-85 de ani) şi folositor în administraţia 
centrală de stat. Ni se spune că Darius a împărţit Imperiul 
Medo-Persan în 120 de regiuni conduse de tot atâţia 
dregători (satrapi). Deasupra lor erau trei dregători cu funcţii 
mai înalte. Însă, Daniel „întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe 
dregători, pentru că în el era un duh înalt; şi împăratul se gândea 
să-l pună peste toată împărăţia” (6:3). 

Acest plan nu a rămas în taina cabinetului împărătesc, ci 
a devenit cunoscut şi a produs revolta celorlalţi, care au 
căutat cu tot dinadinsul să scape de Daniel. Cu toate că „au 
căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea 
treburile împărăţiei” şi că „n-au putut să găsească nimic, niciun 
lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios şi nu se 
găsea nicio greşeală la el şi niciun lucru rău” (6:4), aceşti oameni 
fără scrupule au inventat o lege nouă doar pentru a-l prinde 
pe Daniel într-o cursă. Convingându-l pe Darius să promulge 
o lege irevocabilă de oprire a închinării timp de treizeci de 
zile, „au dat năvală în casă şi au găsit pe Daniel rugându-se 
şi chemând pe Dumnezeul lui” (6:11). Cât de murdar poate 
juca un om fără Dumnezeu, când vrea să-şi atingă scopurile 
meschine!? Care a fost poziţia lui Daniel în faţa acestei legi? 
El „a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise 
înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda 
pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte” (6:10). Dacă toată 
viaţa lui s-a închinat şi i-a fost credincios lui Dumnezeu, nu 
avea cum să-l oprească acum o lege omenească. 

Presat şi şantajat de acest grup de complotişti, „împăratul 
a poruncit să aducă pe Daniel şi să-l arunce în groapa cu lei” 
(6:16). Dar, înainte de a-l arunca în groapă, Darius îi spune 
lui Daniel „Dumnezeul tău căruia necurmat Îi slujeşti să te 
scape” (6:16). Iar Dumnezeu „a trimis pe îngerul Său şi a 
închis gura leilor” (6:22). Dumnezeu şi-a salvat slujitorul, i-a 
dovedit nevinovăţia şi le-a arătat tuturor că El are putere 
asupra creaturilor pământului, care Îl ascultă. Însă finalul 
complotiştilor a fost unul teribil. În timp ce Daniel a petrecut 
o noapte cu leii şi „nu s-a găsit nicio rană pe el” (6:23), aceştia 
„au fost aruncaţi în groapa cu lei, ei, copiii lor şi nevestele lor; 
şi, până să ajungă în fundul gropii, leii i-au şi apucat şi le-au 
fărâmiţat oasele” (6:24). 

Iată că, aflat spre apusul vieţii, Daniel şi-a dovenit încă o dată 
credincioşia sa faţă de Dumnezeul său. Însă acest lucru s-a 
datorat faptului că Dumnezeu este Acela care l-a susţinut 
pe Daniel. Iar Darius nu lasă lucrurile aşa, ci le face publice 
printr-o scrisoare circulară, trimisă în tot imperiul, ca toţi 
să afle că Dumnezeu „a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor” 
(6:27), pentru că acesta „avusese încredere în Dumnezeul 
său” (6:23). Cât de minunat lucrează Dumnezeu în viaţa 
credincioşilor Săi!
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Credincioşia se răsplăteşte

Daniel a trăit în exilul babilonian şi în cel medo-
persan până la trecerea în veşnicie. Nu ni se 
relatează că El s-ar fi întors vreodată înapoi în 
Iudeea. În toţi acei ani şi prin toate vremurile prin 

care a trecut, Daniel a rămas credincios lui Dumnezeu. Iar 
pentru aceasta a fost răsplătit pe măsura credincioşiei sale.

La sosirea sa în Babilon, „Dumnezeu...a făcut pe Daniel 
priceput în toate vedeniile şi în toate visele” (1:17). Încă de la 
început, Dumnezeu a investit în viaţa lui Daniel şi a făcut-o 
într-un mod vizibil. Daniel a intrat în atenţia împăraţilor. 
Primul împărat, Nebucadneţar, „i-a dat stăpânire peste tot 
ţinutul Babilonului şi l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor 
înţelepţilor Babilonului” (2:48). Nebucadneţar s-a folosit de 
înţelepciunea lui Daniel, ţinându-l aproape în conducerea 
împeriului ca un sfetnic de vază. Peste câţiva zeci de ani, 
împăratul Belşaţar a „dat de ştire că va avea locul al treilea 
în cârmuirea împărăţiei” (5:29). Belşaţar nu era împăratul 
de drept în Babilon, ci tatăl său Nabonide. Aşa că Babilonul 
era condus prin coregenţă, Nabonide ca împărat şi Belşaţar 
corege. Iar în ultima noapte a istoriei imperiului, când 
armatele medo-persane erau deja la porţile capitalei şi când 
Belşaţar oferă al treilea loc în împărăţie, poziţia cea mai înaltă 
în administraţia centrală, Daniel s-a calificat pentru acest post, 
dar nu a apucat să activeze vreodată în el. În acea noapte, 
Dumnezeu a hotărât schimbarea istoriei. În cele din urmă, 
Darius medul „se gândea să-l pună peste toată împărăţia” (6:3). 
Un imperiu nou, împăraţi noi, oameni noi, cultură nouă şi 
provocări noi, şi totuşi, Dumnezeu îl menţine pe Daniel, la o 
vârstă înaintată, în ecuaţia conducerii imperiului. 

Daniel L-a onorat pe Dumnezeu cu credincioşia lui, dar 
şi Dumnezeu l-a răsplătit şi i-a dat înţelepciune, bogăţie 
şi poziţie. Uneori poate pierdem pe termen scurt, dar pe 
termen lung binecuvântarea nu va întârzia să apară. 

Fiecare dintre noi am vrea să fim răsplătiţi de Dumnezeu, dar 
pentru aceasta trebuie să-i rămânem credincioşi. Iar testul se 
dă mai ales în vremuri tulburi. Vremurile se schimbă, oamenii 
se schimbă, dar Dumnezeul nostru rămâne acelaşi (Isaia 46:4, 
Maleahi 3:6). 

***

Credincioşia (loialitatea) faţă de Dumnezeu arată că 
întotdeauna El este pe locul întâi. Cine este pe primul loc 
în viaţa mea, aceluia îi sunt credincios în zilele vieţii mele. 
Domnul Isus ne spune că „nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” 
(Matei 6:24), pentru că Dumnezeu urăşte inima împărţită 
(Osea 10:2) şi starea de căldicel (Apocalipsa 3:16). El aşteaptă 
de la fiecare dintre noi să-I fim credincioşi.

Credincioşia se construieşte în timp, se trăieşte în fiecare 
zi, se dovedeşte în momente de criză şi este răsplătită de 
Dumnezeu. Iar Dumnezeu este cel mai corect în răsplătirea 
pe care o pregăteşte fiecăruia. 

De două mii de ani răsună îndemnul Domnului Isus Cristos, 
pentru a ne motiva viaţa, trăirea, umblarea şi slujirea: „Fii 
credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Apocalipsa 
2:10). Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
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„Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, 
m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor 
o dată pentru totdeauna”. Iuda 1:3 

Dumnezeu, în voia Lui suverană, îngăduie ca unii dintre copiii Săi, răscumpăraţi prin jertfa Domnului 
Isus, şi care prin credinţă şi rabdare, moştenesc făgăduinţele (Evrei 6:12) să treacă în viaţa aceasta şi 
prin boli, suferinţe fizice sau spirituale. Ca şi credincioşi, cunoaştem că, mai presus de orice suferinţă, 
unul dintre cele mai importante aspecte ale vieţii de credinţă este să rămânem încrezători în puterea şi 
în bunătatea lui Dumnezeu. De asemenea, la fel de important este să căutăm călăuzire prin Duhul Sfânt 
astfel încât în înţelegerea şi acceptarea greutăţilor vieţii să rămânem tari în credinţă şi să ne folosim de 
toate resursele duhovniceşti pe care le cunoaştem din Sfânta Scriptură, fără să trecem peste ceea ce 
este scris în ea.

Consiliul Naţional al Bisericii Creştine după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Creştine după 
Evanghelie, având în vedere:

• învăţătura Sfintelor Scripturi,

• crezul nostru prezentat în Mărturisirea de Credinţă,

• prevederile Statutului Bisericii Creştine după Evanghelie-Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie,

• practica creştinilor după Evanghelie în ceea ce priveşte relaţia cu aceia care sunt bolnavi, trec prin suferinţă şi solicită 
mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru vindecare,

aduce la cunoştinţă credincioşilor creştini după Evanghelie următoarele adevăruri:

1. Credem că Dumnezeu vindecă şi astăzi bolnavi potrivit voii Sale, iar noi suntem chemaţi să ne rugăm atât personal, cât şi 
în familie şi în Adunarea locală, pentru vindecarea acelora care trec prin suferinţă şi boală;

2. În Scriptură nu găsim niciun verset care să ne permită rugăciunea însoţită de ungerea cu untdelemn pe un obiect personal, 
sau o reprezentare prin imagine a unei persoane sau grup de persoane şi care să conducă la vindecare.

În contextul celor prezentate mai sus, respingem categoric asocierea vindecării miraculoase a unui credincios, cu practici 
care nu se regăsesc în Cuvântul lui Dumnezeu, iar prezentarea acestora, prin mărturii publice, reprezintă o cursă periculoasă 
pentru credincioşii imaturi spiritual, care ar putea, din această cauză, să se poticnească pe calea credinţei, cu efecte negative 
majore în trăirea personală, în viaţa de familie şi în comunitate, rezultatul fiind stricarea mărturiei Evangheliei şi implicit 
mărturia creştinilor după Evanghelie.

În scopul întăririi unităţii în credinţă şi practică, Consiliului Naţional va elabora un material care va cuprinde învăţătura 
Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la rugăciunea pentru bolnavi şi ungerea cu untdelemn în vederea vindecării, ce va fi pus la 
dispoziţia tuturor Bisericilor Creştine după Evanghelie din ţară şi diaspora.

„Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi 
dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire”. 1 Corinteni 1:10 

Pentru conformitate, în numele Consiliului Naţional,
Virgil ACHIHAI
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Alianţa Evanghelică din România a fost înfiinţată pe 13 martie 1990, de către cele trei culte fondatoare: Cultul Creştin 
Baptist, Cultul Creştin Penticostal şi Biserica Creştină după Evanghelie. În primii ani au mai făcut parte din Alianţă şi 
Biserica Evanghelică Română (1990-1998), Biserica Lutherană Bucureşti (1990-2002) şi Grupul evanghelic „Oastea 
Domnului” Galaţi (1990-2008). În cele trei decenii de existenţă, Alianţa a fost condusă de opt preşedinţi: Vasile Taloş 

(1990), Paul Negruţ (1990-1994, 2002-2006), Emil Bulgăr (1994-1998), David Ciucur (1998-2002), Moise Ardelean (2006-2007), 
Ioan Moldovan (2007-2011), Virgil Achihai (2011-2015) şi Viorel Iuga (2015-2020), şi a avut şapte congrese, la Bucureşti (1990, 
1994, 1998, 2002), Oradea (2006, 2011) şi Arad (2015). 

În 12 august 2020, la Biserica Creştină după Evanghelie „Antiohia” din Bucureşti s-au desfăşurat lucrările celui de-al optulea 
Congres al Alianţei Evanghelice din România. În prima parte, membrii Consiliului Alianţei, din partea celor trei culte, au stabilit 
noua conducere pentru următorul mandat:

 ϰ Preşedinte: Moise Ardelean (Cultul Penticostal)

 ϰ Vicepreşedinte: Virgil Achihai (Biserica Creştină după Evanghelie)

 ϰ Secretar General: Viorel Iuga (Cultul Baptist)

Din Comitetul Executiv mai fac parte şase membri: Ioan Moldovan şi Simion Bumbar, din partea Cultului Penticostal, Dan 
Mitrea şi Cornel Haureş, din partea Bisericii Creştine după Evanghelie, Mihai Micula şi Ioan Ardelean, din partea Cultului 
Baptist. Consiliul Alianţei, format statutar din douăzeci şi unu de membri, este completat de: Aurel Moldovanu, Ioan Filip, Liviu 
Axinte, Vasile Bojor, din partea Cultului Penticostal, Bogdan Chiţescu, Traian Dominte, Emanuel Răduţ şi Cristian Titirişcă, din 
partea Bisericii Creştine după Evanghelie, Paul Negruţ, Paul Borzaşi, Ilie Soliţău, Corneliu Pelease, din partea Cultului Baptist.

Din cauza măsurilor sanitare impuse de autorităţi în această perioadă şi pentru a se respecta distanţarea fizică din sală, la 
Congres au participat doar patruzeci şi cinci de delegaţi, câte cincispreceze de la fiecare cult. Congresul a aprobat mutarea 
sediului Alianţei, pentru următorul mandat, în strada Carol Davila nr. 81, la sediul Cultului Penticostal. De asemenea, a ratificat 
noua conducere, care şi-a început exercitarea atribuţiilor din acea dată, şi a stabilit nevoia revizuirii statutului şi organizarea 
unui alt Congres extraordinar în viitorul apropiat. 

 Bogdan Emanuel Răduţ

Congresul Alianţei 
Evanghelice din România
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Publicaţiile periodice (revistele) reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de a transmite articole, ştiri şi 
informaţii din viaţa internă a adunărilor din ţară sau străinătate. De-a lungul timpului, Adunările Creştine după 
Evanghelie au tipărit patru reviste:

Buna Vestire – Răsunetul Sfintelor adevăruri ale Evangheliei. Revistă de evanghelizare, cu frecvenţă lunară şi difuzare pe o 
perioadă de două decenii (1908-1928). Responsabili cu apariţia ei au fost Eugen Ionescu din Ploieşti cu I. Constantinescu din 
Bucureşti (1908-1914) şi Grigore Constantinescu Fotino din Bucureşti (1914-1928).

Viaţă şi Lumină – Foaie pentru vestirea adevărurilor Evangheliei. Revistă de evanghelizare, lunară, apărută între 1928-1940, sub redacţia 
lui Florea Moisescu şi administraţia lui Gheorghe Oprea Teodorescu, ambii din Bucureşti.

Creştinul – Revistă creştină pentru zidirea sufletească a credincioşilor (1928-1940), Organ al Adunărilor Creştinilor/Creştine după 
Evanghelie (1941, 1946), Foaie de îndrumări creştineşti şi de vestire a adevărurilor Evangheliei (1947), Foaie de îndrumări creştineşti a 
Adunărilor Cultului Creştin după Evanghelie (1947-1948). Între anii 1928-1941 şi în 1946 revista apărea la trei luni, iar în perioada 
1947-1948 la două luni. Până la război, administraţia a fost asigurată de Gheorghe Oprea Teodorescu, iar redacţia de Florea 
Moisescu. A fost oprită în timpul războiului, iar după acesta s-a continuat tipărirea sub administraţia lui Alexandru Panaitescu 
(1946) şi Ioan Giurea (1947-1948), ambii din Ploieşti, iar redacţia a fost asigurată de Alexandru Panaitescu, Florea Moisescu sau 
Nicolae Tonoiu, în funcţie de numărul revistei. 

Calea Credinţei – Organ (oficial) al Uniunii Cultului Creştin după Evanghelie (1949-1950, 1958-1989), Buletinul oficial al Uniunii 
Adunărilor Cultului Creştin după Evanghelie (1951-1954), Revistă editată de Uniunea Comunităţilor Creştine după Evanghelie (1990-
1993), Revista Cultului Creştin după Evanghelie (1994-2008) şi Revista Bisericii Creştine după Evanghelie (2008-prezent). A apărut cu 
o frecvenţă la trei luni (1949-1981) şi apoi la două luni (1981-prezent). În a doua jumătate a anului 1952 şi în anii 1954-1958 
revista nu a fost tipărită. Componenţa redacţiei şi a administraţiei a suferit multe modificări de-a lungul anilor. Încă de la primul 
număr este revista oficială (organul de presă) a Bisericii Creştine după Evanghelie, în prezent fiind publicată sub coordonarea 
Comitetului Executiv.

Uniunea a întreprins demersurile necesare pentru a completa colecţiile revistelor aflate în arhiva proprie, de aceea rugăm 
fraţii şi surorile care deţin exemplare şi care doresc ni le pună la dispoziţie să ia legătura cu secretariatul: 021.240.78.65, 
0737.153.862, secretariat.bce@gmail.com. 

 Bogdan Emanuel Răduţ

Publicaţiile periodice ale Adunărilor 
Creştine după Evanghelie
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Suntem familia Anca George şi Tatiana, evanghelişti A.M.E.C. Împreună cu Bisericile locale ducem Evanghelia copiilor.

Dacă în anii trecuţi desfăşuram activităţi în şcoli, grădiniţe şi alte spaţii publice, anul acesta ne-am orientat spre lucrarea online 
şi spaţii private.

Vara aceasta cu ajutorul Domnului si a voluntarilor, am reuşit să vestim Cuvântul prin mai multe proiecte: ateliere de pictură, 
evanghelizări de 5 zile şi distribuire de tractate.

Ce spun copiii? „Săptămâna aceasta am învăţat lucruri noi despre Dumnezeu, mie mi-a plăcut tot programul!”

Părinţii copiilor au apreciat aceste lucrări şi ne-au spus: „Ne bucurăm că aţi venit să faceţi o educaţie bună copiilor noştri şi 
i-aţi mai scos de sub influenţa tehnologiei”.

Observăm că în această perioadă de pandemie, oamenii sunt mai deschişi ca niciodată să primească literatură creştină. Am 
distribuit mii de broşuri pentru întreaga familie, ambalate în pungi, care au fost primite cu bucurie.Un domn a spus aşa: „M-am 
rugat lui Dumnezeu să îmi vorbească, dar nu mă aşteptam să îmi trimită un asemenea mesager”.

Rugaţi-vă pentru noi şi copiii noştri Alex, Samuel şi Agnes, ca Domnul să se folosească maxim de noi, dorim să ne facem partea, 
să-i învăţam pe copii calea şi credem că Domnul va lucra, ca ei să rămână pe ea.

În Damboviţa, 2%sunt creştini evanghelici şi puţine biserici, mulţi copii încă nu au auzit de Domnul Isus, rugaţi-vă împreună cu 
noi pentru lucrători noi, care să se implice cu tot timpul in lucrarea de evanghelizare. 

 Cu drag , familia Anca.

Misiune în Dâmboviţa
„Învaţă pe copil calea şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea!” Proverbe 22:6
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Botez în Biserica din Balinţi

Botez în Biserica din Târnăveni

În data de 05.07.2020 la Biserica Creştină după 
Evanghelie ,,HARUL” din satul Balinţi, com.
Havârna, jud.Botoşani, familia Viorel Postolache 
şi Cornelia Postolache au primit botezul nou 

testamentar. 

Au slujit din Cuvânt : Rotaru Gheorghe, Stelică Buliga 
şi Maricel Grosu şi prin cântări fratele Doru Buţincu 
şi Cornel Livanu.

Binecuvântat şi slăvit să fie Domnul Isus Hristos. 

 Marcel GROSU

În data de 15 august a.c. în Biserica Creştină după 
Evanghelie din Târnăveni am avut un botez nou 
testamentar ocazie cu care trei tineri şi-au mărturisit 
credinţa şi un cuget curat în faţa cerului şi a bisericii 

Domnului ISUS. 

Cuvântul Domnului a fost cu putere şi eficient! 

 Emil MODA
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Botez în Biserica din Găiseni

Duminică 23 august 2020 la Biserica din 
Găiseni trei tineri şi-au mărturisit public 
credinţa în Domnul Isus Hristos în apa 
botezului. Botezul a fost oficiat de fraţii 

Dorobanţu Marin şi Prisacariu Marin, iar Cuvântul 
Domnului a fost vestit de fraţii Scorcea Adrian şi 
Grajdeanu Beni.

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteaze lucrarea din 
Găiseni cu har şi pace în Hristos Isus Domnul nostru. 

 Marcel GROSU
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Adunarea Bartolomeu din Braşov

Botez în Biserica din Băneşti

Ps 139: 16 „Când eram doar un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau 
rânduite, mai înainte de-a fi fost una dintre ele”. 

Cine s-ar fi gândit la începutul anului 2020 că realitatea noastră se va schimba atât de mult? Cu toţii ne-am 
făcut planuri şi am gândit o strategie prin care să creştem în acest nou an din mai multe puncte de vedere. 

Dar, la un moment dat, un lucru minuscul a schimbat toată lumea. Un virus, o particulă invizibilă, ne-a dat peste 
cap vieţile. Am fost nevoiţi şi obligaţi să ne adaptăm la noile norme şi să ne distanţăm unii de alţii. A fost greu să ne 
întâlnim doar online – dorul de biserică şi de fraţi a fost mare. Tuturor ne-a fost dor de o strângere de mână, de o 
cântare cu har împreună, de cina Domnului.  

După ce fiecare a petrecut timp acasă, în familie – un timp de meditaţie şi de schimbare în bine (pentru cei mai mulţi), 
după câteva luni de online ne-am întâlnit în sfârşit „faţă în faţă”. Nu au fost cu toţii prezenţi, dar pe feţele fraţilor 
şi ale surorilor se putea citi o bucurie imensă. Nu am avut voie să dăm mâna sau să stăm aproape unii de alţii, însă 
bucuria revederii din ochii noştri a spus 
mai mult decât o îmbraţişare caldă. E 
greu când avem parte de bariere, când 
suntem obligaţi să le punem chiar noi, 
e greu să ne vedem feţele acoperite 
de o mască, dar slavă lui Dumnezeu că 
am avut parte, în sfârşit, de părtăşie. 
Dorul de biserică a fost mare şi putem 
mărturisi că perioada aceasta ne-a 
crescut şi ne-a unit ca biserică. 

Nu ştim ce va mai urma, dacă lucrurile 
vor reveni cât de cât la normal, sau 
dacă vom fi nevoiţi să ne adaptăm la 
alte noi normative, dar un lucru este 
cert: viitorul nostru este pe deplin în 
mâna lui Dumnezeu. El ne cunoaşte 
viitorul dinainte să ne fi născut, El ştie 
numărul zilelor noastre. Dumnezeu 
să-şi reverse în continuare peste fiecare 
dintre copiii Săi harul şi binecuvântările Sale. 

 Andrei şi Olivia POLITIC

În data de 23.08.2020 a avut loc un eveniment de mare bucurie în 
Biserica Creştină după Evanghelie din Băneşti (Fîntînele), Suceava. 
Un număr de 4 suflete au mărturisit în apa botezului credinţa lor 
în Domnul Isus Hristos şi hotărârea de a-L urma toată viaţa. 

Cuvântul Domnului, dedicat special acestui eveniment, a fost vestit 
şi explicat de către fratele Vasiliu Mitică (Corni, Botoşani) şi fratele 
Vrăbioru Titi (Suceava). Dumnezeu să binecuvinteze aceste suflete cu 
statornicie şi putere! 

Toată slava şi cinstea să fie a Domnului Dumnezeului nostru. 

 Aurel IAVNI
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Publicăm mai jos comunicatul Alianţei Evanghelice din România cu 
privire la situaţia din Suceava, prezentată în mod eronat de către presa 

din România:
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  “CCAASSAA  SSIIMMEEOONN” 
CCeennttrruu  CCrreeşşttiinn  ddee  ÎÎnnggrriijjiirree  BBăăttrrâânnii  

LLooccaalliittaatteeaa  RRăăcchhiittii    BBoottoossaannii  

 
 

Casa Simeon,  OFERĂ O INGRIJIRE 
DEOSEBITĂ ȘI PROFESIONALĂ a bătrânilor creștini, din 
punct de vedere fizic, dar şi un sprijin spiritual. 

 
 
VIZIUNEA NOASTRĂ :  
FIECARE din beneficiarii căminului să poată 

avea o viața de liniște și împlinire,  cu o nădejde 
creștină, ca și bătrânul Simeon la naşterea 
Mântuitorului:  

 
“Acum, slobozeşte în pace pe robul  Tău,  

Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii 
mei Mântuirea Ta.” 

 
 

 
- centrul este acreditat/licențiat ca furnizor de 

servicii sociale și funcţionează  în sistem caritabil prin 
resuse de la diverși donatori. 

-  clădirea  adăpostește, în varianta maximă un 
număr de 22 persoane, în camere single sau duble, 
utilate corespunzator, cu grupuri sanitare proprii, la 
standarde europene.  

De la data inaugurării (septembrie 2015) până în 
prezent,  2020, au beneficiat de îngrijire la Casa Simeon  
un număr de 52 de bătrâni, căminul fiind susținut prin 
donații ale persoanelor fizice, bisericilor și organizațiilor. 

 
 

 

 

MULȚUMIM  tuturor celor care au donat 
pentru bătrânii ce locuiesc in Casa Simeon și vă invităm 
să rămâneți sau să deveniți parteneri credincioși ai 
acestui cămin creștin,  fiindcă aspectul caritabil 
presupune multe nevoi de acoperit în îngrijirea 
bătrânilor, care sunt posibile doar prin donațiile dvs. 

Bătrânii de aici, în majoritatea au situații de familie 
deosebit de grele, și stări de boli ale bătrâneții avansate, 

iar ajutorul acordat în cămin fiind de absolută 
necesitate.  Vă putem informa punctual de cazurile cele 
mai dificile de la noi, pentru a descoperi nevoile noastre 

specifice, pentru care cerem sprijin și ajutor. 
Vizitele de familii și grupuri, aduc o stare de mângâiere 

sufletească deosebită, mai ales celor ce nu familie. 

VĂ INFORMĂM, DESPRE ATMOSFERA DE FAMILIE 
DE AICI: 

Aniversările zilelor de naștere, a bătrânilor sunt 
prilej de vizite și bucurie pentru toți bătrânii de aici 
ca și familiile acestora! 

 Unii dintre bătrâni ajunși la noi au avut o situație 
deosebit de grea în familie, rămânâd  fără partener 
dar și fără adopost (locuință), ca bunica Eugenia.

INFORMAȚII : 
www.casasimeon.ro 

facebook:”Casa Simeon »  
   Tel. mob./fix, Casa Simeon: 

0756466092 ;  
004/0374617790; 

E-mail: danarghir@yahoo.com
      romaniuc6sept@yahoo.com 

 DONAȚII:  Nr. cont deschis la BCR Botoşani:     
RO46RNCB0041041208590001 

VĂ MULȚUMIM ANTICIPAT! 
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Cine-s eu, Doamne, ca să-mi dai ,
Intrare slobodă în Rai,
Ca-n ziua-aceea la Calvar,
Cu primul pocăit tâlhar ?

Cum ai putut, cu mine-n gând,
Să mergi la cruce sângerând,
Şi-n rana Ta, tămăduire,
Să aibă-ntreaga omenire ?

Din strălucirea Ta de veci,
Ai vrut spre mine să Te-apleci,
Şi-ai plâns atunci pentru cetate,
Şi pentru oameni, ca un frate !

Noi toţi, ca oaia rătăceam,
Preluând păcatul lui Adam,
Şi n-aveam şanse de iertare,
Decât prin har şi îndurare !

Şi Tatăl a-ntocmit un plan,
In dragostea de Suveran,
Căci omul nu putea plăti,
Oricât ar vrea şi-ar stărui !

Puteţi pricepe ce-a-nsemnat,
Ca Fiul veşnic, necreat,
Un Miel nevinovat şi demn,
Să moară-n locul meu pe lemn ?

CUVÂNTUL din eternitate
A luat povara de păcate,
Şi astfel a putut să fie,
Iertarea ce mi-o dă şi mie ...

Aţi înţeles ce mare rol,
Avea, lasând mormântul gol,
Şi cum prin jertfă s-a prescris,
Ce se scrisese in zapis ?

Iar noi, privind acolo iar,
Ne poartă gândul spre altar,
Pe care-un Fiu de Împărat,
Intrare-n cer ne-a câştigat !

Vedeţi de ce eu trag folos
Din starea mea de credincios,
Şi fără merit am semnat,
Un legământ şi un tratat !?

Este tratatul ce-mi conferă,
În viaţa asta efemeră
Statutul de moştenitor,
Cu sfinţii-n SFÂNTA SFINTELOR !

Şi tu-n credinţă, poţi să ai,
Un drept etern cu mine-n Rai,
Căci El n-a spus vreodată NU,
Putând să fii iertat şi TU !

Veniţi cu mine-n cimitir,
Dar nu luaţi vasele cu mir,
Fiindcă din bezna gropii reci,
S-a-ntors în slavă-n veci de veci !

Să cugetăm ca Iov cândva,
Ştiind că El va învia
Şi-Acel ce este veşnic sfânt,
E-acum în cer, nu pe pământ !

 Valentin Giuroiu

ÎN SLAVĂ


