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Vestea bună 
care aduce pacea - crăciunul

„Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care 
va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a 
născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L 
veți cunoaște: veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. 

Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste 
cerească, lăudând pe Dumnezeu, și zicând: Slavă lui Dumnezeu 
în locurile preaînalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți 
Lui.” (Luca 2:10-14) 

Cu pași mărunți ne apropiem de sfârșitul anului și parcă 
ne grăbim să pășim în altul nou și necunoscut care așteaptă 
la ușă. Tot ce se întâmplă în jurul nostru: aglomerația, forfota 

cumpăraturilor, decorul care îmbracă străzile, copacii și casele anunță fără 
cuvinte o atmosferă de sărbătoare. Și este normal pentru că, Crăciunul 
este aici... dar oare suntem noi pregătiți să-l primim? Prin excelență, 
Crăciunul este o sărbătoare a păcii în care Dumnezeu, prin Fiul Său, ne 
invită să fim mai buni, mai deschiși față de semenii noștri, să iertăm și să 
ne concentrăm mai mult la rostul Nașterii Mântuitorului. Este perioada 
când ne facem daruri, colindăm prin magazine, suntem preocupați cu 
pregătirile de Crăciun, trimitem felicitări până și „prietenilor” pe care 
aproape că i-am uitat sau i-am neglijat și parcă toată lumea este mai 
bună, indiferent de starea socială împărtășim aceeași bucurie, căci am 
așteptat un an întreg această sfântă zi ca să ne bucurăm împreună și să-L 
lăudăm pe Domnul, care a părăsit cerul pentru a coborî într-o iesle, nu 
pentru că în casele din Betleem nu mai era loc, ci ca să ne înveţe pe noi 
ce înseamnă smerenia… Ce dragoste poate fi mai mare, decât să vină în 
lume un Rege, un Fiu de Dumnezeu, să se nască într-o iesle umilă pentru 
mine și pentru tine, ca apoi să fie străpuns, lovit și chinuit, dându-și viaţa 
pentru păcatele noastre? 

De Crăciun încercăm o schimbare, încercăm să fim mai buni și să 
ne gândim mai mult la faptul că Isus a lăsat slava cerului și a venit jos pe 
pământ. El, care a creat tot ce există, a venit în lumea noastră pentru că 
ne-a iubit, a venit ca om cu aceleași sentimente, slăbiciuni și dorințe ca 
și noi, dar fără păcat. Nu vom reuși schimbarea aceasta numai dacă ne 
vom opri puțin din goana care parcă ne „fură” și să stăm în liniște privind 
la ieslea cea umilă și la fiinţa inocentă din ea care ne zâmbește! 

El a venit în lume ca să ne aducă pacea, dar nu o pace cum o dă 
lumea, ci o pace dumnezeiască. O pace cum a avut Pavel când era în 
închisoarea din Roma, pacea de care a avut parte Ștefan când a fost 
ucis cu pietre. Avem nevoie de pace, deoarece când avem pace avem 
bucurie, nu putem avea bucurie dacă nu avem pace, nu putem fi blânzi 

și iertători fără pace, pacea ne scutește de îngrijorările zilei de mâine 
care produc stres (boala secolului), pacea ne dă liniște, pacea lui 
Dumnezeu are forma golului din inima noastră. Putem noi accepta și 
suntem pregătiți ca inima noastră să ia forma ieslei în care să se nască 
Domnul Isus? Dacă da, atunci am înțeles adevărata însemnătate a 
Crăciunului, altfel sărbătoarea va trece pe lângă noi fără să lase vreo 
urmă de binecuvântare. 

Cred că este timpul ca acest Crăciun să îl sărbătorim gândindu-
ne mai intens la originea lui, nu doar la lucrurile exterioare care învăluie 
sărbătoarea! 

Despre Crăciun, Calvin Coolidge, un fost președinte al Americii, 
spunea: „Crăciunul este nostalgie pentru trecut, curaj pentru prezent, 
speranță pentru viitor. Este dorința ferventă ca fiecare ceașcă a vieții să 
fie plină de binecuvântări bogate și eterne și ca fiecare drum să ducă 
către PACE. Pacea care nu se poate cumpăra cu bani. „Cu bani poți să 
cumperi mâncare, dar nu poftă de mâncare; medicamente, dar nu 
sănătate; paturi moi, dar nu somn; cunoaștere dar nu înțelepciune; 
strălucire, dar nu confort; distracție, dar nu bucurie; colegi dar nu 
prietenie; servitori dar nu fidelitate; păr cărunt, dar nu onoare; zile 
liniștite, dar nu PACE. Coaja tuturor lucrurilor o poți obține cu bani, dar 
nu sâmburele.“ ARNE GARBORG.

Isus Hristos a venit în ieslea din Betleem ca să ne aducă pacea, iar 
la înălțarea Sa la cer a spus: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau 
cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”

În noaptea când Betleemul nu avea timp pentru acest 
Pruncușor, cerul s-a pus în mișcare, îngeri au fost trimiși special de 
Dumnezeu la păstorii care stăteau în jurul Betleemului, aducându-le 
vestea: „Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care 
este Hristos Domnul”. Ei au pornit înspre Betleem și au găsit totul așa 
cum le spusese îngerul. De asemenea, niște magi din răsărit, călăuziţi 
de o stea, au venit pentru a-i aduce Pruncului Isus daruri: aur, smirnă 
și tămâie. Ei au înţeles că acest Copilaș este un real cadou al Cerului. 
Acest Cadou se materializează la sărbătoarea Crăciunului și vrea să ţi se 
dăruiască, oare Îl vei accepta? Oare Îl vei lăsa să se implice în viaţa ta și 
să îţi schimbe trăirea, viitorul și destinul? Mai mult, dacă magii au venit 
cu darurile lor, tu ce vrei să Îi dai pruncului de acest Crăciun? Oare vei 
vrea să Îi dai inima ta pentru a primi pacea lui Dumnezeu?

Vă doresc tuturor, sărbători speciale și fie ca Pruncul Isus să 
rămână cel mai mare Cadou pentru viaţa dumneavostră! 

Puiu  Timofte
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Profeţiile mesianice fac referire la toate prezicerile 
pe care le conţine Sfânta Scriptură cu privire la persoana 
Domnului Isus, Mesia, în înţeles ebraic fiind Unsul. Aceste 
profeţii au o întindere ce începe încă din prima carte a 
Bibliei și le putem întâlni într-o diversitate uimitoare, 
cunoscându-i atât pe mesagerii acestor profeţii, cât și 
timpul când au fost rostite și consemnate. 

Dintre zecile de profeţii mesianice, spre 
exemplificare putem înșirui: 

Genesa 3:15: zdrobirea lui Satan prin Domnul 
Isus; 

Isaia 7:14: nașterea lui Mesia din fecioară; 
 Isaia 9:1-6: nașterea, numele și domnia lui 

Mesia; 
Daniel 2:44,45: împărăţia lui Mesia; 
Ps. 2:2; Ps. 22 și Isaia 53 suferinţele lui Mesia. ș.a. 
În armonia acestor minunate profeţii, distingem 

câteva semnificaţii, a căror înmănunchiere, chiar dacă 
nu este atotcuprinzătoare, este suficientă pentru 
întărirea credinţei noastre în așteptarea întâlnirii cu 
Marele nostru Domn, Isus Hristos: 

Dumnezeu se implică în desfăşurarea istoriei 
Mica 5:2 „Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea 

mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din 
tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui 
obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele 
veșniciei.” 

Mica a profeţit cu aproximativ 700 de ani î.H. 
Aceasta e o perioadă destul de îndelungată, ce poate 
să cuprindă multe generaţii. Nici un om nu ar fi putut 
alcătui un plan, pe care să-l fi putut face cunoscut 
pentru ca apoi să-l ducă și la îndeplinire. Mai mult, 
prima profeţie referitoare la Domnul Isus, a fost făcută 
cu câteva mii de ani înainte de nașterea Lui, chiar la 
căderea în păcat a lui Adam și a Evei (Gen. 3.15). 

Profeţiile mesianice și împlinirea lor trimit spre 
Dumnezeul Suprem, la a cărui poruncă și prin a cărui 

   Însemnătatea
                  

permisiune se petrec toate sub soare. Istoria nu 
am scris-o noi oamenii, noi doar ne-am încadrat în 
ea, fiind conţinutul acesteia. În vremelnica noastră 
ședere pe Pământ se întâmplă evenimente pe care le 
considerăm uneori a fi banale, absurde sau dureroase. 
Toate, însă, în diagrama Marelui Stăpân au 
semnificaţii perene. Celui Căruia nu-i scapă din 
vedere firele de păr, nu-i scapă din vedere nici 
vicisitudinile firavelor noastre vieţi. 

Dumnezeu a luat iniţiativa pentru 
salvarea omului căzut 

Geneza 3.15: ”Vrăjmășie voi pune între tine și 
femeie, între sămânţa ta și sămânţa ei. Aceasta îţi va 
zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” 

Uneori este percepută o idee falsă, conform 
căreia Diavolul ar fi dumnezeul rău al Universului. 
Dar el nu este decât o creatură a lui Dumnezeu, 
căreia i s-a permis să se răzvrătească și, de asemenea, 
să ademenească și pe alţii. Satan nu și-a închipuit 
niciodată felul în care va fi zdrobit, altfel ar fi făcut tot 
posibilul ca Domnul Hristos să nu fie omorât. 

Cea mai mare promisiune făcută omenirii a avut 
loc chiar la puţin timp după cea mai cruntă prăbușire 
din istoria omenirii – căderea în păcat a primilor 
oameni. Dumnezeu a profeţit sosirea pe planeta 
Pământ a Prinţului Cerului chiar când cetăţenii 
Edenului erau izgoniţi. Mesia S-a născut la împlinirea 
vremii, dar în afara agendelor împăraţilor și a 
cărturarilor de atunci. S-a născut ca un copil normal și 
într-o familie normală, dar în afara obișnuinţei umane. 
A murit, chiar dacă oamenii buni ar fi vrut să nu moară 
și a înviat chiar dacă oamenii răi ar fi vrut să nu învie. 
Toate acestea zugrăvesc tabloul grandios al Măreţului 
nostru Stăpân, în care Îi admirăm, plini de veneraţie, 
mâna întinsă pentru a ne ridica. 

Am fost creaţi la iniţiativa lui Dumnezeu; am 
căzut în neascultare cu permisiunea Lui și am fost 
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Istoria oraşului Nazaret, al primului secol, este greu de reconstituit; 
prea multe structuri au fost distruse şi reconstruite de prea multe ori. 

Situat în nordul Israelului, Nazaret (cunoscut în istorie şi sub alte 
nume, precum En Nasira, Japhia, Nazerat) a fost o aşezare relativ izolată 
în timpul lui Isus Hristos, cu o populaţie care, în cel mai fericit caz, se 
apropia de 200 de persoane (în comparaţie, Nazaretul de azi – cu totul alt 
oraş – are o populaţie de cca. 60.000 de persoane). 

În izvoarele istorice vechi avem foarte puţine referiri la Nazaret. 
Practic în afara scrierilor Noului Testament, prima menţiune apare abia 
în perioada bizantină. 

Foarte posibil ca aşezarea să fi fost fondată de către o mână de 
oameni din seminţia lui Iuda, întorşi din robia babiloniană în jurul anului 
100 î.H. Aceasta ar putea explica şi de ce Iosif şi Maria, aparţinând seminţiei 
lui Iuda, apar geografic aşa departe de Iudeea. De altfel, referindu-se la 
aşezare şi locuitorii ei, Isus îi numeşte, în Marcu 6:4 „rudele şi casa Lui“: 
ca în toate aşezările mici, un mare procent dintre cei care o locuiesc sunt 
înrudiţi între ei. 

„Profilul“ socio-economic al aşezării natale a Mântuitorului 
este conturat prin descoperirile arheologice, atâtea câte au fost. Ele 
evidenţiază o aşezare rurală, cu un caracter preponderent agrar care se 
menţine pe parcursul întregii stăpâniri romane. O aşezare ca oricare alta, 
care nu iese în evidenţă cu nimic dintre celelalte aşezări ale Israelului. 
Prin prisma monotonului ei, întrebarea lui Natan: „Poate ieşi ceva bun din 
Nazaret?“ sună legitim, firesc. 

Ar fi fost ultimul loc în care te-ai fi aşteptat să-L 
vezi umblând pe străzi, zilnic, timp de aproape trei 
decenii, pe Regele Universului. O aşteptare pe care 
nu o avea nimeni în Nazaret, dovadă reacţia lor, care 
a trecut de la uimire în sinagogă, la respingere şi 
violenţă faţă de Hristos în cele două rânduri în care a 
vrut să le predice Evanghelia. 

      
    Beniamin  Quiel-Brown 

ridicaţi prin decizie divină. Dacă despre toate aceste 
hotărâri Dumnezeu nu s-a consfătuit cu noi, oare nu se 
cade să ne încredem în El cu inocenţă de copil, știind 
că El știe bine ce face și tot ce face e bine? Noi n-am fi 
văzut un Mare Împărat într-un prunc culcat într-o iesle 
și nici un Mare Salvator într-un crucificat învecinat de 
doi tâlhari. Tot așa, plăpândele noastre vieţi șerpuiesc 
anevoios spre culmile eterne ale slavei viitoare, ce nu-i 
departe de a se ivi (Rom. 8.18). 

Cuvântul lui Dumnezeu este unic 
Num 24:17a „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar 

nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de 
cârmuire se ridică din Israel.” 

 Cuvântul acesta profetic a fost rostit de către 
Balaam, cu mai bine de 1000 de ani î.H. Balaam era un 
păgân cu o viaţă păcătoasă (Num. 31:16; 2 Pet. 2:15; 
Iuda 1:11) și care a avut parte de un sfârșit pe măsură: 
Num. 31:8. Dincolo de a încerca vreo explicaţie a 
implicaţiilor acestei relatări biblice, grandioasa profeţie 
despre Steaua lui Israel reflectă încă o dată caracterul 
singular al Sfintelor Scripturi. Biblia, nu numai că 
include profeţii care s-au împlinit cu acurateţe după mii 
de ani de la rostirea lor, dar și ea subliniază incontestabil 
providenţa divină în alegerea timpului, a oamenilor și a 
conţinutului acestora. 

Există multe caracteristici care evidenţiază 
Biblia deasupra tuturor celorlalte cărţi ale omenirii. 
Din pleiada acestor caracteristici, însă, poate cel 
mai mult, profeţiile îi conturează uimitor aura sacră 
ce poartă amprenta Creatorului Suprem. 

Oricum, profeţiile sunt specifice Bibliei, având 
în vedere faptul că celelalte cărţi, care stau la baza 

altor religii ale lumii, cuprind mai degrabă o culegere de 
poveţe, principii de viaţă sau porunci. Intuiţia, asocierea 
de evenimente sau idei, cugetarea, ghicirea sunt 
evidenţe ale minţii umane. Totuși, nici chiar lui Satan nu-i 
sunt atribuite profeţiile (profeţiile autentice), deoarece 
acestea poartă exhaustiv marca Dumnezeului Preaînalt, 
El Însuși afirmând: „Cine a făcut proorocii ca Mine (să 
spună și să-mi dovedească!), de când am făcut pe oameni 
din vremurile străvechi? Să vestească viitorul și ce are să 
se întâmple!” (Isaia 44:7) 

Cuvântul lui Dumnezeu este autentic 
Isaia 7:14: „De aceea, Domnul însuși vă va da un 

semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un 
Fiu și-I va pune numele Emanuel.” 

 Isaia a profeţit că Domnul Isus se va naște din 
fecioară și că va fi numit Emanuel și, dacă ar fi rostit-o 
cu zile sau ani după nașterea lui Mesia, aceasta nu ar fi 
fost decât o simplă constatare. Însă, Isaia a profeţit, ca și 
Mica, cu aproximativ 700 de ani î.H. De aceea caracterul 
autentic al Sfintelor Scripturi nu poate fi negat, indiferent 
de intenţia sau inteligenţa vreunui oponent al lor. 

Contemplând pleiada minunatelor profeţii ale 
Bibliei, în special profeţiile mesianice, ne oţelim credinţa 
în Dumnezeul adevărat, știind că, tot ce a profeţit, El a 
vegheat pentru a se împlini. 

Emanuel, Cel născut în Betleemul din Iudeea, nu este 
printre noi în chip trupesc. Dar viaţa Lui este evidentă în 
vieţile urmașilor Lui. Iubirea vrăjmașilor, iubirea frăţească, 
cât și alte aspecte care privesc viaţa creștină reprezintă 
ofensiva în proclamarea adevărului Cuvântului etern. 

Romică  Ciocan 
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E seara sfântă de Crăciun. Undeva într-un mare oraș al lumii, de la 
amvonul unei biserici pline până la refuz, un tânăr pastor își începea astfel 
predica: „Noi, creștinii, vestim și sărbătorim astăzi Nașterea lui Isus, așa cum o 
vestea odinioară unul din îngerii Domnului:” „...vă aduc o veste bună, care va 
fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut 
un Mântuitor, care este Hristos Domnul” (Luca 2:10,11), „în seara aceasta 
minunată nu am de gând să ţin o predică fără cusur despre însemnătatea 
acestei mari sărbători, ci am să vă povestesc o întâmplare de demult, cu o 
bătrână doamnă, o mână de copilași înfometaţi și o faptă bună”. 

Pastorul făcu o mică pauză, cât să-și dreagă glasul, strânse la piept 
micuţa Biblie pe care o avea în mână și începu să-și depene povestea... 

„Bătrânica tocmai făcea colţul clădirii, când își aminti că ar avea nevoie 
de ceva lapte pentru a doua zi, așa că se întoarse din drum, cu gândul de a-l 
procura de la magazinul aflat în apropiere. 

Odată ajunsă acolo, trei copilași de-o șchioapă, înșiraţi pe treptele din 
faţa clădirii, o asaltară din toate părţile, rugători:

- Nu ne daţi o bucată de pâine, vă rog? Nu am mâncat nimic toată ziua 
și ne e tare foame! 

- Ai ceva de băut, că ne e sete, se auzi o voce mai tremurătoare, din 
spate. 

Luată pe neașteptate, bătrâna doamnă își lăsă privirea blândă să 
alunece agale pe fiecare fetișoară în parte, dându-și silinţa să deslușească, 
dincolo de ce vedea, povestea vieţii lor. 

Nu era defel greu de ghicit - făceau parte, la fel ca mulţi alţii, din cei ai 
căror părinţi rămăseseră fără un loc de muncă, în schimb cu un mare gol în 
buzunar și cu sufletul asemeni unui deșert bântuit de vânturile sărăciei și ale 
disperării. 

Nu se scălda în bogăţie femeia, dar nici grija zilei de mâine nu trebuia 
să o ducă, iar inima ei mare nu ar fi lăsat-o nicidecum să le întoarcă spatele 
acestor mici cerșetori. Așa că, după ce intră și își umplu căruciorul cu de-ale 
gurii ca pentru o săptămână întreagă, îi luă pe copii de-o parte și le spuse 
încetișor: 

- Dragii bunicii, ajutaţi-mă să duc toate acestea până acasă, apoi vom 
vedea noi cu ce vă pot fi de folos. 

Ascultători, cei trei pitici săriră care mai de care în ajutorul ei, și, mai cu 
câte-un brânci, mai cu câte-o poticneală, ajunseră într-un sfârșit în faţa unei 
uși albe, pe care scria mare, cu litere aurii: „AICI LOCUIEȘTE ISUS”. 

Bătrânica scoase la iveală o cheie frumoasă, aurie, descuie cu băgare 
de seamă ușa și-i îndemnă pe copii să o urmeze. Cei doi mai mari - o fetiţă și 
un băieţel de vârsta școlii - apucaseră să citească slovele de la intrare și nu 
îndrăzneau acum să treacă pragul, de frica lui... Isus! 

Bătrâna doamnă - se vedea de la o poștă - avea suflet bun, de aceea 
și avuseseră curajul să o abordeze. De-a lungul vremii, deveniseră experţi 
în a evalua omul după trăsăturile feţei și expresia ochilor. Dar ISUS... Nu-L 
văzuseră nici o clipă, ba mai mult, nici numele nu le părea cunoscut. Suna 
atât de... altfel! 

- Nu vă temeţi, dragii mei, aici nu vi se întâmplă nimic rău. Îndrăzniţi, 
intraţi și am să pun de îndată pe foc apă de ceai, ori mai bine ciocolată 
fierbinte? 

La auzul acestor cuvinte, micuţii se mai destinseră puţin, ba cel mic 
- un băieţel de vreo patru anișori - începu să ţopăie de bucurie, strigând în 

gura mare: “șocolată febinte, șocolată febinte!”. Iar grija că, poate, acel Isus 
ar avea ceva împotriva lor, fu pe loc dată uitării. 

Nu trecu mult și bunicuţa le aduse fiecăruia câte o cană uriașă cu 
ciocolată aromată, apoi se puse pe treabă. Despachetă tot ce cumpărase, 
așeză o mare parte într-un coș încăpător de nuiele, îl acoperi cu un ștergar 
imaculat de pânză, pe a cărui bordură era brodat cu litere aurii „ISUS TE 
IUBEȘTE”, puse coșul la ușă, după care trecu la bucătărie. 

Când copiii terminară de sorbit ultima picătură de ciocolată, se 
ivi îi prag și bătrâna doamnă, roșie la faţă, cu un castron adânc de supă 
aburindă și un platou îmbelșugat. 

Cel mic, neașteptând nici un semnal, întinse mânuţa-i nerăbdătoare 
și apucă ce-i veni la îndemână de pe platoul cel mare. 

- Mai întâi supa! îl apostrofă sora lui. 
- Mai întâi rugăciunea, o corectă bătrânica. Își împreună 

mâinile, învăţându-i și pe ei cum să o facă, apoi își înălţă glasul 
spre cer, rostind „Tatăl nostru”. Mititelul o asculta fermecat și 
ceru să repete o dată și încă o dată pasajul cu „pâinea noastră 
cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”. Apoi se așternu 
tăcerea. Bunicuţa își deschise pentru o clipă ochii, cuprinzând 
cu privirea ei blajină micuţul grup, apoi adăugă: „Tată, Îţi 
mulţumesc din suflet pentru oaspeţii pe care mi i-ai dăruit. Astăzi sunt la 
masa mea - din tot ce Tu mi-ai dat, să aibă și ei parte. Păzește-i și iubește-i. 
Dar, mai mult de atât, dă-le o inimă curată și credincioasă, în care să poată 
locui Isus. Amin”. Și, adresându-se copiilor: 

- Acum putem mânca. 
- Dar Isus nu vine la masă? întrebară cei mari, curioși. 
- Isus este cu noi, răspunse bătrâna. 
Printr-un colţ de geam se prevestea înserarea. Sosise momentul 

despărţirii. Nici unul din cei trei micuţi nu dorea să se ridice și să facă primul 
pas spre ușă. Cu ochii lăcrimând, bătrâna doamnă îi sărută pe creștet, rând 
pe rând, apoi îi conduse afară, chemând un taxi ce îi va duce acasă, unde 
poate îi aștepta cineva, ori poate că nu... 

Jos, la piciorușele dezgolite și murdare ale copiilor, se odihnea un 
coș încăpător de nuiele, încărcat cu multe bunătăţi și acoperit cu un ștergar 
imaculat de pânză, pe a cărui bordură era brodat cu litere aurii „ISUS TE 
IUBEȘTE”. De sub un colţ al acestuia se întrezărea o mică Biblie, cu un semn 
de carte ascuns printre file, așteptând vremea ca cineva să o deschidă, să 
dea semnul la o parte și să citească... 

Ani mulţi s-au scurs de atunci, bătrâna doamnă s-a stins de mult, 
copiii au crescut...” 

Ajuns aici, tânărul pastor, copleșit de bruma amintirilor, încheie: „An 
după an sărbătorim Nașterea lui Isus. Dar pentru mine, El s-a născut atunci 
când am deschis această Biblie și am înţeles mesajul ei”. Dădu cu grijă la 
o parte semnul ce despica în două filele învechite și începu să citească 
Psalmul 23: „Domnul este Păstorul meu...” 

După ce ultimul cuvânt își pierdu ecoul în mulţime, pastorul 
închise încetișor Cartea sfântă, înfășurând-o apoi într-un ștergar de pânză, 
îngălbenit de ani, pe a cărui bordură se mai putea citi, brodat cu litere aurii 
„ISUS TE IUBEȘTE”.     

Lidia Florian
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Trăim, probabil, ultima eta-
pă a istoriei, o vreme cumplită în 
care societatea umană evoluează 
spre haos, și fără a încerca să dra-
matizez îmi dau seama că toate 
sărbătorile de care mă bucuram 
în copilărie au căzut, între timp, 
într-un soi de capitalism perver-
tit. Am migrat înspre vest fasci-

naţi de ideea libertăţii reli-
gioase, doar pentru a ne da 
seama că singura libertate 
asociată cu religia aici e ace-
ea a eliberării de religie, de 
presupoziţii extrasenzoriale 
(un ateism ce s-a dezvoltat 

fără constrângere). Fără îndoială, 
esenţa sărbătorii Nașterii Dom-
nului este bucuria ce izvorăște 
din vestea adusă de îngeri păsto-
rilor că s-a născut un Mântuitor, 
iar biserica trebuie să facă faţă 
presiunii modernismului, unde 
bucuria e axată pe ,,a cumpăra’’, 
de aici ideea ,,cumperi și ești 
fericit’’. În același timp, biserica 
trebuie să facă faţă și presiunii 
închiderii spre interior, a fanati-
zări religiei (o tendinţă spre că-
derea în dizgraţie a sărbătorilor), 
căci rolul și misiunea ei este de 
a fi mărturisitoare, împărtășind 
măreaţa veste a venirii în lume a 
Mântuitorului. E de datoria noas-
tră să facem asta, altminteri copiii 
noștri vor înţelege „Crăciunul” în 
nuanţe de alb-roșu, iar Dumne-
zeu va purta barbă și căciulă ve-
nind la noi cu sania, nu din ceruri 
ci din paradisul cumpărăturilor. 
Ceea ce am scris în articolul de 
faţă e o scurtă pledoarie pentru 
nașterea Mântuitorului, mai întâi 

ca fapt real într-o analiza istorică, 
apoi demonstrând implicaţia pro-
fetică a evenimentului ce lasă să se 
vadă suveranitatea lui Dumnezeu 
și concluzionând latura devoţio-
nală ce cheamă la conștientizarea 
nevoii acute de mântuire. 

Analiza istorică. 
Dacă ar fi să încercăm o aran-

jare cronologică a evenimentelor 
ce s-au scurs în preajma nașterii lui 
Isus Hristos, avem din punct de ve-
dere istoric trei date fixe de la care 
ar trebui să pornim discuția: 

- Mai întâi moartea lui Irod cel 
Mare, surprinsă de Josephus Fla-
vius în „Antichități Iudaice” în anul 
4 î.Hr. 

- Avem, apoi, referirea evan-
ghelistului Luca la perioada de gu-
vernare a lui Quirinius în anul 6–7 
d.Hr., potrivit aceluiași Josephus. 

- În ultimul rând, avem referi-
rea la recensământul organizat din 
porunca lui Cezar August care a 
domnit între 27 î.Hr. și 14 d.Hr. 

Dacă ar mai fi să adăugăm și 
faptul că Isus se naște la cumpăna 
istoriei care ar putea fi reprezen-
tată prin anul 0(zero) atunci am 
avea o problemă destul de seri-
oasă care se cere rezolvată, deoa-
rece, conform relatării biblice, Irod 
nu poate muri înainte de nașterea 
lui Isus, ceea ce ar data momentul 
nașterii cu cel puţin 4 ani înainte, 
iar recensământul din perioada lui 
Quirinius, care aduce familia sfântă 
în Betleem, apare în consemnările 
istorice în anul 7 d.Hr. 

Adevărul este că Isus nu se 
naște în primul an al erei noastre, 
așa cum s-a considerat în mod 

tradiţional, vinovat de această 
confuzie fiind Dionisie Exigus (cel 
Mic), care, având însărcinarea for-
mării unui calendar pascal, stabi-
lește data nașterii lui Hristos cu 
aproximativ 4-5 ani mai târziu, 
pornind în această analiză de la 
anul întemeierii Romei. Așadar, o 
primă problemă este rezolvată, 
Biblia relatând că Irod moare în 
perioada în care familia sfântă se 
afla în Egipt, primind înștiinţarea 
din partea îngerului să se întoarcă 
acasă, căci au murit cei ce căutau 
să-I ia viaţa pruncului (Mat. 2 :20). 
În privinţa poziţiei lui Quirinius de 
guvernator al Siriei (Luca 2:2), s-a 
considerat multă vreme ca irecon-
ciliabil faptul că acesta este atestat 
istoric într-o perioadă mai târzie. 
Totuși au fost descoperite anumite 
inscripţii ce vin să demonstreze că 
Quirinius a fost asociat la guverna-
re în provincia Siriană încă înainte 
de moartea lui Irod. Acesta este 
motivul pentru care anumiţi exe-
geţi traduc versetul 2 astfel: ,,în-
scrierea aceasta s-a făcut pe când 
era întâia dată Quirinius dregător 
în Siria’’. 

Dacă ar fi să aranjăm eveni-
mentele din preajma nașterii Mân-
tuitorului în mod cronologic, re-
zumându-ne doar la textul sacru, 
aceasta ar arăta cam așa: 

- Îngerul Gavril se arată Mariei 
înștiinţând-o că va rămâne însărci-
nată de la Duhul Sfânt( Luca 1:26); 

- Îngerul se arată lui Iosif li-
niștindu-i tulburarea sufletească 
(Matei 1:20); 

- Călătoria de la Nazaret la 
Betleem culminând cu nașterea 
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Mântuitorului (Luca 2:1-7); 
- Înștiinţarea și vizita păstorilor 

în noaptea nașterii (Luca 2:8-20); 
- Tăierea împrejur la 8 zile (Luca 

2:21); 
- Ducerea la Templu pentru a 

fi închinat Domnului la 40 de zile 
(Luca 2 :22, Lev. 12:3,4.); 

- Vizita magilor cândva după 
40 de zile (Matei 2:1-12); 

- Plecarea în Egipt și omorârea 
copiilor din Betleem (Matei 2:13-
18); 

- Venirea din Egipt după moar-
tea lui Irod (Matei 2 : 19-23). 

Analiza profetică. 
Avem de-a face, mai întâi, cu 

profeţia ce vizează vremea nașterii 
lui Isus Hristos surprinsă de Daniel 
în capitolul 9. În pasajul din Luca 
avem două referiri la vreme: prima 
în versetul 1 „în vremea aceea a ieșit 
o poruncă să se înscrie toată lumea” 
și una în versetul 6: „pe când erau ei 
acolo, s-a împlinit vremea când tre-
buia să nască Maria”. Este evident că 
implicaţiile pe care le aduce în dis-
cuţie „s-a împlinit vremea” sunt mult 
mai profunde decât cele de ordin 
pur fiziologic, deoarece nu Maria, ci 
însuși Dumnezeu face alegerea mo-
mentului în care îngerul i se arată 
spre a-i vesti nașterea supranatura-
lă . Ceea ce înţeleg este nu doar că 
Dumnezeu alege vremea propice 
nașterii lui Hristos, ci ca un suveran 
absolut, El conduce istoria adap-
tând-o scopului Său etern, determi-
nând evenimentele în așa fel încât 
profeţia din Isaia 7:14, că fecioara va 
rămâne însărcinată, o intersectează 
pe aceea din Mica 5:2, ce vizează lo-
cul nașterii lui Isus Hristos în exact 
momentul surprins de apostolul Pa-
vel în Galateni 4:4 „dar când a venit 
împlinirea vremii, Dumnezeu a tri-
mis pe Fiul Său născut din femeie”. 

Nimic nu a fost prea costisitor 
pentru Dumnezeu în dorinţa fier-
binte de mântuire a omului pierdut: 
nici sacrificarea renumelui unei fe-
cioare, nici umilinţa logodnicului 
ei, nici perioada robiei babiloniene, 
menită să nască în poporul Său spe-
ranţa mesianică, nici ridicarea unui 
imens imperiu care să favorizeze 
răspândirea Evangheliei, nici chiar 
recensământul făcut cu o imensă 
risipă în scopul de a aduce niște oa-
meni săraci din Nazaret la Betleem, 

nici steaua ce s-a arătat pe cer 
mai bine de 40 de zile, doar pen-
tru ca pruncul să fie atestat de 
magi ca Rege și Domn. Și pentru 
că venise împlinirea vremii, Fiul 
lui Dumnezeu se cobora în lumea 
pierdută spre a o mântui. Dum-
nezeu prezisese așadar: timpul, 
locul și faptul că Mântuitorul se 
va naște printr-o fecioară. Îi hotă-
râse și numele și nu doar atât, ci 
EL, Preaînaltul, a vegheat cu bra-
ţul său puternic ca aceste profeţii 
să se împlinească. 

Aspecte devoţionale 
O singură grijă lasă Dom-

nul în seama omului, aceea 
de a pregăti un loc în casă și în 
inimă, unde Mântuitorul să se 
poată naște, să poată locui. Voia, 
cu siguranţă, ca Fiul Său, uma-
nizându-se, să devină om, iar 
casa e pentru oameni și nu graj-
dul, acesta e pentru animale. Și 
totuși, Scriptura spune într-un 
mod șocant „că în casa de popo-
sire nu s-a găsit loc pentru ei”. Mă 
tot întreb de ce nu era loc pen-
tru ei? de ce proprietarul hanu-
lui nu a dorit să-i primească? Îmi 
imaginez scena: tâmplarul sărac 
bătând la poarta casei, căutând 
cu disperare o odaie unde să își 
ducă soţia ce trebuia să nască. I-a 
măsurat hangiul din cap până în 
tălpi, așa cum erau în straiele lor 
sărăcăcioase și le-a spus: Îmi pare 
rău, nu avem loc pentru voi. Asta 
mă doare profund, pentru ei nu 
era loc, oameni simpli din pătu-
ra de jos și care nu promiteau un 
câștig consistent. Erau camere 
goale, însă nu și libere, era loc, 
dar nu pentru unii ca ei, erau ca-
mere rezervate pentru rabinii ve-
niţi de departe, cu care hangiul 
putea colabora în mod fructuos. 
Se pare că Maria a fost cea care a 
relatat lui Luca evenimentul, Iosif 
murise, și mă tot întreb ce simţea 
în timp ce îi povestea doctoru-
lui Luca umilinţa îndurată, dez-
amăgire ori compătimire? Știu, 
însă, ce simt eu gândindu-mă la 
toate acestea, netrebnicul acela 
de hangiu a avut șansa unică ca 
Dumnezeu să se nască în casa lui 
și pentru niște amărâţi de bani 
L-a trimis să se nască în grajd. 
Mi-aș fi dorit să am șansa lui, eu 

creștinul secolului XXI, că nu aș 
fi dar cu piciorul în ea, dar oare 
nu cumva fac același lucru, iar… 
și iar …și iar? 

Era în Timișoara, în cen-
tru, până mai de curând, locul 
de promenadă cel mai vizat de 
către tinerii creștini duminica 
seara. Era în vremea când încă 
visam să devin misionar, când 
unul dintre cei mai neînsemnaţi 
„copii ai străzii” mi-a cerut bani 
să mănânce. Am încercat să îl 
conving să intre cu mine împre-
ună la „McDonald’s” și îmi tot 
repeta că nu va fi primit, că va fi 
dat afară, lucru care s-a și întâm-
plat până la urmă. Cu Big Mac-
ul rămas în gât și lacrimi în ochi 
am ieșit atunci din acel local al 
oamenilor de clasă. M-am întors 
la cei neînsemnaţi peste câteva 
zile cu câteva plase de alimente 
și spre surprinderea mea, m-a 
ridicat poliţia. Am fost întrebat 
cu autorizarea cui fac acestea, și 
dacă avem legitimaţie pen-
tru a dovedi. Am scos Biblia 
din mașină și le-am arătat-o. 
„Nu am altă legitimaţie’’, am 
spus, dacă asta nu vă ajun-
ge, atunci mă puteţi aresta. 
Nu au făcut-o, în schimb mi-
au propus să intru cu ei într-o 
afacere cu mașini. I-am lăsat și 
am plecat cu neînsemnaţii... 

S-au scurs câţiva ani de 
atunci și astăzi, în seara în care 
scriu acest articol, am fost din 
nou la „Mc Donald’s”, sunt mai 
aproape ca oricând să intru în 
rândul clericilor, slujesc într-o 
biserică, am o familie, prieteni 
și în aparenţă mă simt împlinit. 
Un singur lucru îmi lipsește to-
tuși, „neînsemnaţii”, pe care simt 
că i-am abandonat undeva într-
un grajd în timp ce încerc să mă 
conving că nu ei sunt cei despre 
care spunea Isus, că a face ori a 
nu face celor neînsemnaţi, în-
seamnă a-i face ori a nu-i face 
Lui Însuși. 

Vom înţelege, noi creștinii, 
măcar acum, în ultimul ceas al 
istoriei, șansa nemăsurată pe 
care o avem… Dumnezeu își ca-
ută locul în inima noastră.  
   

Florin Ost 
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Naşterea lui Isus – împlinirea profeţiilor?  (Luca 2:1-7) 

O perioadă istorică deosebit de grea 
a fost marcată de dominaţia tiranului Anti-
ohus Epifanus. El ura lumina, învăţătura De-
calogului și a vrut cu orice preţ să o smulgă 
din inimile oamenilor. Nici nu se putea altfel, 
deoarece el a dorit să stăpânească pămân-
tul, pe când Tora predica libertatea și egali-
tatea oamenilor. El a declarat astfel război iu-
daismului, ca formă de religie. Mânat de ură, 
Antiohus a năvălit în Templu și prima lui grijă 
a fost să stingă lumina care ardea acolo. A in-
terzis studierea cărţilor Sfinte, a silit pe iudei 
să se lepede de credinţa lor și să își schim-
be chiar și numele. Părea că tot întunericul 
a coborât pentru totdeauna peste lume, dar, 
doar părea. Atunci, în vremurile lui Antiohus 
un umil preot de la ţară a ridicat stindardul 
luptei pentru libertate și independenţă. Exis-
tă în calendarul evreiesc sărbătoarea Hanu-
ca, la care se celebrează epopeea lui Matitia-
hu și a celor 5 fii ai săi, epopeea Macabeilor. 
Când oștile lui Antiohus sunt înfrânte, maca-
beii pătrund în Templu și au grijă ca înainte 
de orice să aprindă din nou lumina. Atunci 
s-a întâmplat minunea că o candelă de ulei, 
o singură candelă de ulei, menită să ardă o 
singura zi, a ars opt zile de-a rândul. În Gene-

sa cap. 1 și cap. 2 ne este relatat pe 
scurt perfecţiunea creaţiei și armo-
nia din cadrul creaţiei. Dumnezeu a 
dat omului, o capacitate intelectua-
lă deosebită încât v.19 din cap. 2 ne 
subliniază că orice nume, pe care îl 
dădea omul fiecărei vieţuitoare ace-

la-i era numele. După un timp prima pereche 
este compromisă și cade în păcat. Sentinţa 
dată șarpelui este -Genesa 3:15 „Vrășmăsie 
voi pune între tine și femeie, între sămânța 
ta și sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul 
și tu îi vei zdrobi călcâiul.” Și după mult timp 
se împlinește profeţia făcută prin Isaia -Isaia 
9:2 „Poporul, care umbla în întuneric, vede o 
mare lumină; peste cei ce locuiau în țara um-

brei morții răsare o lumină.” 
Ioan 1:5 „Lumina luminează în întu-

neric, și întunericul n-a biruit-o.” 
Prin aceste rânduri doresc să pro-

clam lumina, care s-a aprins odată și pe 
care nu o poate stinge nimeni niciodată, 
deoarece Lumina aceasta este ISUS. Care 
au fost evenimentele care au precedat 
nașterea lui Isus: 

a) recensământul populației - pre-
gătea împlinirea profețiilor – se va naște 
în Betleem 

„Și tu, Betleeme Efrata, cu toate că 
ești prea mic între cetăţile de căpetenie 
ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel 
ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie 
se suie până în vremuri străvechi, până în 
zilele veșniciei” (Mica 5:2). 

Domnul Isus trebuia să se nască în 
Betleem, iar mama lui, Maria, era în Na-
zaret. Gândiți-vă la starea Mariei, distanța 
precum și modalitatea de a călători până 
la Betleem. Această înscriere se făcea o 
dată la 14 ani. Fiecare trebuia să se înscrie 
în orașul său. Betleemul se afla la o distan-
ţă de aprox. 130 de km de Nazaret. Dum-
nezeu însă, în marea Lui înţelepciune, a 
aranjat ca împăratul Romei să dorească 
să-și numere populaţia imperiului tocmai 
în acea vreme. Atunci când era cel mai po-
trivit, Cezar August a dat poruncă ca toată 
lumea să fie înscrisă. Porunca de la Roma 
nu era plăcută celor din Israel, dar trebuia 
împlinită. Iosif a luat pe Maria și au plecat 
spre Betleem. Luca nu scrie dacă s-a discu-
tat în prealabil să meargă sau să nu mear-
gă, el scrie doar că amândoi s-au îndreptat 
spre Betleem, deoarece erau din casa și 
seminţia lui David. Multe din așa - numite-
le „coincidenţe” din viaţa noastră nu sunt 
de fapt coincidenţe, ci este providenţa Lui 
Dumnezeu. El orchestrează toate lucrurile 
în așa fel încât toate lucrează împreună 

spre binele celor ce-L iubesc 
pe Dumnezeu! Nu arată de-
loc bine să fii obligat să pleci 
la Betleem cu Maria gata să 
nască un copil foarte special, 
dar din punctul de vedere a 
Lui Dumnezeu așa a fost mai 
bine. Mai târziu, Maria și Iosif 
au înţeles că nu a fost o în-
tâmplare recensământul, ci 
a fost planul Lui Dumnezeu! 
Prin multe situaţii asemă-
nătoare am trecut sau vom 
trece și noi. De aceea să ne 
încredem în El. 

b) sosirea timpului 
pentru nașterea Mântuito-
rului 

v 6 „Pe când erau ei 
acolo, s-a împlinit vremea 
când trebuia să nască Maria.” 

Maria și Iosif se aflau în Betleem și 
gândiți-vă că ei puteau după înscrierea 
aceasta să se întoarcă înapoi spre Nazaret, 
sau spre o altă localitate. Dar Dumnezeu care 
este suveran creează momentul nașterii lui 
Isus. Luca sublineaza atat de clar acest aspect 
„pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea”. 
Dumnezeu este suveran asupra timpului și 
de aceea Solomon exclama: „Orice lucru El îl 
face frumos la vremea lui“ (Ecl. 1.13). Latura 
timpului este unul dintre cele mai delicate 
subiecte care le auzim astăzi. Fiecare ar vrea 
ca Dumnzeu să lucreze în timpul pe care noi 
ni l-am propune că ar fi optim pentru împli-
nirea unei promisiuni și câți nu încearcă să-L 
„ajute “ pe Dumnzeu numai să se împlineas-
că anumite promisiuni făcute de EL. Cred cu 
toata tăria că Dumnezeu care este suveran 
împlinește promisiunile făcute la timpul lui. 
De aceea tot Solomon folosește din nou ex-
presia „Orice lucru El îl face frumos la vremea 
lui” (Ecl. 3:11). 

c) locul nașterii Mântuitorului – nu în 
casa de poposire ci într-un grajd 

Imaginați-vă o femeie însărcina-1. 
tă care trebuie să nască și solicită ajutorul 
normal în astfel de condiții și nimeni nu îi 
oferă nici cel mai mic sprijin. Nu știu dacă 
erai tu acolo în acea localitate și să fi avut 
în proprietate o „casă de poposire”, cum ai fi 
reacționat? Probabil ai fi spus cu siguranță eu 
aș fi dăruit cel mai frumos apartament care îl 
aveam la dispoziție sau cele mai scumpe ha-
ine posibile. Dar sincer cred că gândul acesta 
îl poți verifica într-un mod atât de simplu așa 
cum spune evanghelistul Matei: „Adevărat 
vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste 
lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi 
fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut” (Mat. 25:43). 
Expresia „nu era loc pentru ei” este zgudui-
toare, te încearcă atâta emoție auzind că Isus 
Fiul lui Dumnzeu care a creat cerurile și pă-
mântul, la creat pe om, la întruparea Sa nu 
găsește un loc într-o casă de poposire unde 
să se nască. S-a născut într-un grajd, într-un 
loc la care nimeni niciodată nu ar visa să își 
nască copilul. Atâta umilință dar atât de mult 
har pentru întreaga omenire. 

Fiecare dorim în felul nostru de aceste 
sărbători să fim mai diferiți, să ne îmbrăcăm 
cu hainele cele mai bune, să avem sărbăto-
rile cele mai reușite împreună cu familia și 
prietenii noștri, dar haideți să facem ceva 
mai diferit, să fie o ocazie în care Isus să fie 
mișcat de acțiunea noastră. În primul rând să 
mulțumim lui Dumnzeu că suntem mântuiți, 
apoi să trăim plin de bucurie în mijlocul 
societății în care Dumnezeu ne-a așezat, să 
organizăm momente în care cel flămând și 
cel fără bani să fie ajutat iar prin colindele 
înălțate Isus să fie proslăvit. 

Vă doresc sărbători binecuvântate! 
     
   Marius  Mal 
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Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o 
mulţime de oaste cerească lăudându-L pe Dumnezeu și 
zicând: „Slava lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace 
pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.“ Luca 2: 13-14

Este foarte bine cunoscut că îngerii sunt mesagerii 
lui Dumnezeu, ei revelează și comunică omului mesajul 
lui Dumnezeu, totodată slujesc pe cei credincioși, 
protejându-i. Vechiul Testament este plin de exemple de 
înfăptuire a judecăţii lui Dumnezeu faţă de cei nelegiuiţi, 
faţă de cei ce se împotrivesc „Constituţiei“ lui Dumnezeu 
și suntem 100% siguri, conform multor versete din Sfânta 
Scriptură, că Domnul Isus va reveni înconjurat de îngerii 
Săi ,tot îngerii fiind cei care vor aduna roadele jertfei de la 
Calvar: vorbind despre RĂPIREA BISERICII (Matei 24:31). Dar 
cea mai mare și importantă activitate a îngerilor este aceea 
de a-L lăuda și de a-L glorifica continuu pe Dumnezeu.

Apropiindu-se aceste sărbători de iarnă cu aducerea 
aminte a NAȘTERII DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS, mă 
face să mă gândesc adânc la DATORIA aceasta CONTINUĂ 
de a-L lăuda pe TATĂL CERESC, datorie pe care o au îngerii, 
dar o avem și noi, creaţia lui Dumnezeu, răscumpăraţi cu 
preţ de sânge pe dealul Golgotei.

Îngerul venise jos să aducă păstorilor mesajul 
nașterii unui Mântuitor: „un Prunc înfășat în scutece 
și culcat într-o iesle”. Istoria angelofaniei continuă cu 
prezentarea, pe pământ, cu o mare probabilitate, a întregii 
oștiri cerești. Sunt câteva lucruri vizibile la îngerii care și-au 
făcut prezenţa în Câmpia Betleemului: UNITATEA, toţi cu o 
„inimă“ gata să laude pe Creatorul lor, DISPONIBILITATEA 
DE A CONTINUA SLUJBA ÎNCREDINŢATĂ, de a lăuda pe 
Dumnezeu, în ciuda faptului că Dumnezeu Fiul era de 
această dată un copilaș, lipsit de apărare, VESTITORI AI 
BUCURIEI prin aducerea veștii bune a nașterii Salvatorului, 
VESTITORI AI PĂCII, pace care poate fi găsită numai între 
oamenii plăcuţi Domnului, EI REALIZEAZĂ CĂ NU APARŢIN 
PĂMÂNTULUI, aceștia întorcându-se în cer (vezi versetul 
15), și cel mai clar și deosebit de remarcat lucru întâlnit 
aici, este faptul AU LUMINAT. Câmpia Betleemului a fost 
luminată, pentru început, de un înger care a adus mesajul 
păstorilor, și dacă acesta a făcut ca slava Domnului să 
strălucească împrejurul păstorașilor, cu cât mai mult 
zecile de mii și mii de mii de îngeri prezenţi pe pământ în 
momentul nașterii lui Mesia au făcut să lumineze slava lui 
Dumnezeu Iehova.

Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus Hristos, prin 
prezentarea personalizată a îngerilor ne învaţă că:

• pentru a sluji pruncului şi ÎMPĂRATULUI Isus este 
nevoie de UNITATE; sunt prea multe conflicte pe subiectul 
modalităţilor prin care să lăudăm pe Dumnezeu, mult prea 

multe poveri care ne sleiesc de puteri (pentru 
că suntem singuri), și nu reușim O LAUDĂ MAI 
ÎNFOCATĂ.

• trebuie să fiu mereu gata, pregătit 
să îl laud pe Dumnezeu; în ceruri, aceasta 
va fi singura activitate. Dacă aici, în valea 
Umbrei Morţii, nu îmi deschid gura și 
inima să îi cânt și în greu și în belșug, cum 
voi trăi eu în veșnicii doar cântând? Sau, să 
pun corect întrebarea: DACĂ AICI NU CÂNT, VOI 
CÂNTA EU OARE ÎN IERUSALIMUL CEL NOU?

• BUCURIA,
• PACEA … două roade ale Duhului Sfânt 

care pot fi imitate, dar nu la nesfârșit. Îngerii au 
fost bucuroși de mântuirea ce s-a pregătit prin 
nașterea Domnului Isus, mântuire de care vor 
beneficia oamenii. Ei nu au beneficiat de acest 
HAR AL MÂNTUIRII și nici unul dintre îngerii 
căzuţi nu vor beneficia de acest HAR, și totuși, 
au SLĂVIT PE DUMNEZEU ȘI AU BINECUVÂNTAT 
PĂMÂNTUL CU PACE, ARĂTÂND CEEA CE NOI 
NUMIM LEPĂDARE DE SINE, ALTRUISM.

• toţi cei care îşi spun creştini, născuţi din 
nou, din apă și din duh sunt chemaţi la rândul 
lor SĂ FIE MESAGERII CERULUI ȘI SĂ TRANSMITĂ, 
SĂ LUMINEZE VESTEA BUNĂ A UNUI MÂNTUITOR 
NĂSCUT ÎN IESLEA DIN GRAJDUL BETLEEMULUI, 
MÂNTUITOR CARE POARTĂ NUMELE ISUS 
HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU.

Dumnezeu să ne lumineze fiecăruia 
mintea, să ne conștientizeze de toate aceste 
lucruri, învăţături care trebuiesc trăite de noi, de 
copiii noștri până la revenirea CELUI NĂSCUT ÎN 
BETLEEM.

Gavriş Adrian



10

INTERVIU  CU  DOAMNA 

SILVIA  DAVIDOIU
- AMBASADOAREA  ROMÂNIEI 
                                   ÎN AUSTRIA

Încercăm, în limita competenţelor, dar și a posibilităţilor 
financiare, să promovăm România sub toate formele. În primul 
rând, din punct de vedere al potenţialului turistic, ca ambasadă, 
asistăm reprezentanţa oficială a Ministerului Dezvoltării și 
Turismului - Biroul de Turism de la Viena – în activitatea sa dedicată 
și specializată de promovare a ţării ca destinaţie turistică. De 
asemenea, misiunea noastră s-a implicat în publicarea într-o 
revistă de nișă, „CERCLE DIPLOMATIQUE ET ECONOMIQUE 
INTERNATIONAL”, destinată mediului diplomatic internaţional, dar 
și austriecilor, a unor relatări ample despre România și realităţile 
ei. Secţiunea dedicată ţării noastre conţine peste 25 de pagini cu 
interviuri ale unor înalţi demnitari români, ale reprezentanţilor 
diplomatici austrieci din ţara noastră, dar și ale reprezentanţilor 
unor mari firme care au investit în România, precum și foarte multă 
informaţie despre oferta turistică și culturală a României. 

4. Austria este o ţară turistică şi ospitalieră. Ce putem 
învăţa în această privinţă de la austrieci? 

Cred că avem foarte mult de învăţat din punct de vedere al 
managementului hotelier și în general al serviciilor de calitate care 
trebuie oferite clienţilor. Și românii au o reputaţie de oameni foarte 
ospitalieri și acest lucru se vede în calitatea bună a serviciilor oferite 
în pensiuni și hoteluri private. Lucrurile stau, din păcate, mai slab în 
ceea ce privește calitatea hotelurilor și a calificării personalului în 
vechile staţiuni turistice, în multe din acestea investiţiile fiind încă 
așteptate. 

5. Câţi români trăiesc în Austria? 
 Este foarte greu de răspuns exact la această întrebare. 

Potrivit autorităţilor, în Austria, în acest moment locuiesc circa 
60.000 de români. Dacă luăm în calcul toţi românii deveniţi de-a 
lungul timpului cetăţeni austrieci, cred că suntem în realitate mult 
mai mulţi… însă nu avem cum să evaluăm exact această cifră. 

6. Care este legătura Ambasadei cu diaspora românească? 
Ne străduim să menţinem legătura cu asociaţiile comunităţii 

românești existente peste tot în Austria, dar și cu bisericile 
românilor, de toate confesiunile. Încercăm să punem pe site-ul 
ambasadei cât mai multe informaţii despre serviciile consulare pe 
care le oferim aici și despre documentaţia necesară în fiecare caz. 
Este un mod prin care încercăm să evităm ca oamenii să facă mai 
multe drumuri la noi pentru a obţine ceva. Poate că sub aspectul 
acţiunilor culturale destinate românilor nu stăm foarte bine, însă 
România, ca de altfel întreaga Europă, trece prin vremuri de restricţii 
financiare și deci nu avem prea multe mijloace la dispoziţie. 

7. Pentru sărbătorile de iarnă, am dori să transmiteţi 
tuturor cititorilor revistei ,,Apa Vieţii” un mesaj. 

Multă sănătate, să aibă prosperitate în tot ceea ce fac și să 
nu uite niciodată de familiile și prietenii lor care trăiesc într-o ţară 
frumoasă numită ROMÂNIA. 

Vă mulţumesc!      
    Ghiţă  Bujdei 

1. În fiecare an, la 1 decembrie, Ambasada română 
din Viena sărbătoreşte Ziua Naţională a României. 
Ce a organizat Ambasada română cu ocazia acestui 
eveniment? În acest an, exact pe data de 1 decembrie, 
ambasada română a organizat tradiţionala recepţie festivă 
în spaţiile Bursei vieneze. Este o sală cu tradiţie bogată, un 
loc istoric unde au avut loc multe evenimente importante 
pentru dezvoltarea economică a Austriei, numită din acest 
motiv și „Templul finanţelor“. Având în vedere că Austria 
este una din ţările cu cele mai mari investiţii din România, 
și simbolistica organizării evenimentului nostru în aceste 
spaţii vine să sublinieze relevanţa relaţiilor economice 
dintre cele două state. 

De altfel, am avut marea bucurie de a vedea 
că reprezentanţii celor mai mari companii austriece 
prezente în economia României, practic printre 
cei mai mari investitori au sărbătorit alături de noi 
Ziua Naţională. Aș aminti pe: directorul general al 
OMV, dl. Gerhard ROISS; directorul general al băncii 

Raiffeinsen, dl. Herbert STEPIC; președintele Consiliului 
de Administraţie al concernului PORR, dl. Karl Heinz 
STRAUSS; directorul general al Volksbank International/
Sperbank, dl. Friedhelm BOSCHERT; directorul general al 
UNIQA, dl. A. BRANDSTAETTER, precum și reprezentanţi 
din conducerea Erste Bank. 

Au participat în jur de 600 de persoane, diplomaţi, 
reprezentanţi ai cercurilor culturale, academice și de 
presă, precum și reprezentaţi ai bisericilor: ortodoxe, 
romano-catolice, greco-catolice și penticostale. 

2. Ce proiecte doriţi să organizaţi în viitor? 
Pe data de 05 decembrie 2011, va avea loc la •	

Institutul Cultural Român (ICR) lansarea cărţii „Fronteriștii”, 
autor fiind Brândușa Armanca, directoarea Institutului 
Cultural Român de la Budapesta. Cartea este scrisă în stil 
jurnalistic, fiind o ilustrare a biografiilor celor care și-au 
riscat viaţa, traversând Dunărea înotând pentru a ajunge 
în Europa de Vest.

De asemenea, intenţionăm să organizăm, în •	
jurul datei de 24 ianuarie 2012, o ceremonie de celebrare 
a Zilei Unirii. 

Un alt proiect, de mai mare amploare și •	
care se va desfășura în timp, vizează organizarea unor 
evenimente de prezentare a judeţelor din România, sub 
aspectul posibilităţilor de afaceri și investiţii, al atracţiilor 
și potenţialului turistic din zona respectivă. 

3. România este o ţară frumoasă, cu multe puncte 
interesante pentru vizitatorii străini. Aveţi proiecte prin 
care austriecii să fie interesaţi să viziteze ţara noastră? 
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Întrupare înseamnă smerenie.
Când intrăm în ultima lună al anului, numită de noi și luna 

cadourilor, nu pot să nu mă gândesc la minunea pe care a fă-
cut-o Dumnezeu: întruparea Sa. Măreţul act al întrupării, care, 
după cum bine știm cu toţii, a împărţit istoria în două (fapt ates-
tat chiar și de calendarul nostru actual) a avut ca martori mai 
multe animale decât oameni. Scriptura adesea relatează faptul 
că Dumnezeu, în relaţia Sa cu fiinţele umane s-a smerit (limitat) 
pe Sine. Vechiul Testament consemnează din abundenţă această 
smerire (limitare) a lui Dumnezeu în faţa poporului ales. Nu de 
puţine ori Dumnezeu S-a coborât de la o stare net superioară, 
pentru a fi lângă creatura Sa omul aflat într-o mare dilemă. Dum-
nezeu S-a coborât pe felurite căi în vechime pentru a-i vorbi lui 
Avraam, Moise, poporului ales și profeţilor. Însă niciuna din aces-
te vizite făcute nu se compară cu ce a urmat după cei patru sute 
ani de tăcere între cele două testamente. Întrupare înseamnă o 
nouă înfăţișare a lui Dumnezeu: a luat chip de om ca să ne poată 
vorbi: „la sfârşitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul”, afirmă au-
torul epistolei către Evrei.  

Ca și teolog, consider că a fost cel mai uluitor act de sme-
renie pe care ni l-am putut imagina vreodată. Planeta albastră și 
de fapt tot universul nu au cunoscut un act de smerenie ca aces-
ta. Dumnezeu, în viaţă intrauterină se scaldă în lichidul amniotic 
din pântecele fecioarei Maria! 

Ca să înţelegi profunzimea întrupării, încearcă să-ţi imagi-
nezi: om fiind devii dintr-o dată o furnică agitată pe un furnicar 
– o analogie și mai elocventă. Atunci și acolo - mai exact în Betle-
em, Creatorul a tot ce există, S-a făcut un trup plăpând, neaju-
torat și complet dependent de părinţi – nou născut. Cel de care 
era dependent tot universul creat, ajunde să fie El dependent de 
laptele care provenea de la sânul fecioarei Maria la rândul ei,o 
creatură de-a Sa! Acela prin care se hrăneau toate vieţuitoarele 
pământului ajunge să șadă jos lângă o fântână, obosit, însetat și 
așteptând pe ucenici să aducă mâncarea din sat. În timpul aces-
ta, atenţia Lui a fost îndreptată spre starea morală jalnică a unei 
femei de pe un teritoriu numit Samaria, care pe vremea aceea 
era considerat spurcat. Cel care mai târziu a strigat „taci, mare” 
și marea s-a potolit, a trebuit să plângă ca oricare alt copil, însă 
într-un context diferit – într-o iesle cu paie. Era nevoie să plângă 
cu noi pământenii, pentru că altfel nu am fi putut să ne bucurăm 
împreună cu El. Avea perfectă dreptate teologul german Jürgen 
Moltmann, când a spus: „Dumnezeu plângea împreună cu noi 
ca, într-o bună zi, noi să râdem împreună cu El.” Kenosis este 
termenul tehnic folosit de teologi pentru a descrie deposeda-
rea lui Hristos de avantajele și prerogativele divinităţii Sale (Fil. 
2:6-8). Această deposedare sau mai bine zis cedare de bună voie 
a avantajelor divinităţii a implicat multă umilinţă și smerenie, dar 
să nu uităm că a însemnat și o anumită libertate.

Întrupare înseamnă libertate de acţiune 
în favoarea omului căzut.

Libertatea de acţiona printre oameni și în folosul lor. Iată 
ce spune Ioan 1:14 „şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre 

,,Mult a-nsemnat când, la-nceput, omul asemenea lui Dumnezeu a fost creat.
Dar, când Dumnezeu, asemenea omului se făcu, mult mai mult a însemnat. ”     (John Donne)

noi, prin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”. Prin Isus, Dum-
nezeu S-a întrupat în lume luându-Și chip uman, un nume și o 
adresă în dispreţuitul orășel Nazaret. Cu alte cuvinte a devenit 
un Dumnezeu care putea fi atins, lovit, răstignit, batjocorit, au-
zit și văzut. Pentru evrei aceasta era o mare problemă teologică, 
datorită faptului că ei au crescut cu istoria evenimentelor de pe 
muntele Sinai, Carmel și câte alte evenimente de referinţă din 
istoria lor zbuciumată. Dilema pe care o aveau ei era aceasta. 
Unde sunt acum: focul, fulgerele, fumul, trăznetele, etc. Poporul 
evreu a crescut în mijlocul evenimetelor supranaturale, al mul-
tor miracole și apariţii divine spectacoloase.

Isus, care pretindea că este Fiu de Dumnezeu, nu cores-
pundea deloc imaginii pe care și-o făuriseră ei despre Dum-
nezeu. Doamne! au zis ei, ce erezie năstrușnică: doar e băiatul 
Mariei și se trage dintr-un orășel modest Nazaret, de fapt e un 
fiu de tâmplar necunoscut, un oarecare Iosif. Întruparea fizică 
a lui Isus i-a dat libertatea de a acţiona printre oameni fără ca 
vocea Lui să culce copaci la pământ. El a putut de data aceasta, 
cu ajutorul acestei libertăţi, să-i spună regelui Irod simplu, ca 
de la om la om, „ești o vulpe!”, fără să-l îngrozească din înaltul 
cerului. El a putut, de data aceasta, să pună mâna pe bici (ca 
orice ţăran care are dobitoace) și să făcă curăţirea templului, în 

loc să sufle cu puterea Lui nemăsurată toate afacerile necurate. 
El de data aceasta putea să se adreseze oricui – vameși, tâlhari, 
orbi, leproși, prostituate, fără ca aceștia să se sperie că El era 
Dumnezeu din veșnicii. Numai câteva din avantajele libertăţii 
întrupării Sale. 

Datorită acestei smerenii și libertăţii de acţiune pe care a 
dobândit-o la întrupare, într-o zi - prin aproapele meu - s-a atins 
de mine și am auzit și eu vestea bună! Datorită libertăţii Lui eu 
am devenit liber.  

Fedor Covaci

Oare ce a înseMnat întruparea pentru DuMnezeu?
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Facebook, Youtube, Google, Ebay, Live 
Stream, Firefox sau pur şi simplu „scrisoare 
electronică“ – desigur ultima expresie parcă 
nu potriveşte prea bine în catalogul celor 
amintite. Ce ziceţi? Nu ne este mult mai 
simplu să vorbim despre cuvântul englez 
„e-mail“ pe care, vrând-nevrând, l-am 
adoptat în limbajul nostru? Acestea sunt 
doar unele din celebrele expresii noi cu care 
ne confruntăm deja de o bucată de vreme.

Indiferent dacă încercăm să găsim o 
anumită informaţie, dacă ne interesează 
o noutate de ultima oră, dacă vrem să 
vizionăm un video, dacă vrem să comentăm 
poza unui prieten sau vrem să urmărim 
conferinţa Peniel pe internet – noi, generaţia 

secolului XXI – avem nevoie de acces 
la internet. 

Următoarele fraze vor 
crea o imagine referitoare la 
raportul unui tânăr – şi nu numai 
– faţă de fenomenul care a obţinut 
popularitatea prin invenţia 

world wide web-ului în anii nouăzeci, 
INTERNETUL.

Mai întâi vreau să amintesc că există 
foarte multe păreri despre subiectul acesta 
atât de controversat. Dacă mi-ar pune cineva 
întrebarea: Este internetul o binecuvântare, 
sau un blestem? – aş putea răspunde cu DA 
sau cu NU şi ambele răspunsuri ar fi corecte. 

Pentru cei care ştiu cum să îl folosească 
este un mare avantaj, având în vedere 
rapiditatea cu care putem circula prin lumea 
virtuală. Totodată, poate fi o mare capcană, 
şi aceasta nu doar pentru tineri, dar în mod 
special pentru ei, căci ei sunt mai vulnerabili. 
Una din explicaţiile mele personale de ce 
suntem noi tinerii puşi într-un pericol mai 
mare decât oamenii mai înaintaţi în vârstă, 
este că noi am crescut şi ne-am dezvoltat 
împreună şi paralel cu internetul, pe când 
părinţii noştri nu au avut atâta tangență, 
comparându-le copilăria lor cu a noastră. 
Pentru a-şi face temele la şcoală, părinţii 
noştri au avut nevoie de un pix şi o foaie, 
însă dacă analizăm situaţia de astăzi, ne dăm 
seama, că deja din clasele mici, copiii sunt 
învăţaţi să scrie pe Word, să intre pe Internet 
Explorer şi multe altele. Din punctul acesta 
de vedere părinţii noştri au fost scutiţi de 
ispitele care sunt ascunse în spatele perdelei 
internetului. Am să menţionez pe parcurs 
doar câteva.

Tinerii vizavi de internet
Conform unui studiu din Marea 

Britanie, 53% dintre cei întrebaţi au 
declarat că se simt abătuţi când nu 
au acces la internet. Alte opinii zic că 
internetul poate fi comparat cu un 
drog sau chiar cu o boală. Cert este 
că cine petrece mult timp pe „net“ 
riscă să devină dependent şi robit 
de ecranele prin care „internetul 
nostru“ îşi prezintă opera. Din 
păcate aceasta este realitatea tristă. 
Milioane de tineri suferă de boala 
aceasta şi mulţi pierd conexiunea cu 
realitatea. Ei uită că de fapt viaţa pe 
pământ este mai mult decât izolarea 
într-o cameră şi butonarea intensivă 
a tastaturii. Vorbim concret despre 
pierderea timpului, care poate fi 
foarte des cauza unui viitor ratat. 
Mulţi oameni intelectuali afirmă 
că timpul este cel mai preţios bun 
pe care îl avem. Timpul nu se poate 
înmulţi, ci doar consuma. Contează 
foarte mult cum ne folosim timpul pe 
care Dumnezeu îl pune la dispoziţia 
noastră. Îl folosim pentru a ne cultiva 
spiritual şi pentru a propovădui 
Evanghelia persoanelor care nu 
au auzit că există un Dumnezeu 
atotputernic, care iubeşte omenirea 
într-o măsură exorbitantă, încât a 
lăsat pe Fiul său să moară, pentru ca 
toţi ce cei cred în El să nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică? Sau pur şi simplu 
îl irosim, învârtindu-ne aiurea prin 
spaţiul oferit de internet?

O altă reacţie negativă 
este agresivitatea, care poate 
apărea atunci când nu mai avem 
conectivitate la „net“, fie că aceasta 
dispare în urma unui defect tehnic 
sau din cauza dragostei părinţilor 
noştri, care la un moment dat intervin 
spre binele nostru. În asemenea 
situaţii, tinerii reacţionează foarte 
furioşi – de multe ori pe nedreptate. 
Ei nu îşi dau seama în ce situaţie 
tristă au ajuns şi nu pot distinge 
între timpul potrivit şi nedăunător 
pentru folosirea internetului şi 
timpul exagerat. Ar trebui să 
aibă mai degrabă o atitudine 
mulţumitoare pentru acei părinţi, 
care îşi dau interes în a supraveghea 

pe adolescentul sau adolescenta lor. 
Agresiunea poate fi cultivată şi prin 
vizionarea video a clipurilor muzicale 
sau a filmelor pe internet. Desigur, 
aici am putea aminti şi televizorul

Un alt pericol, pe care dacă nu 
l-aş menţiona ar rămânea articolul 
incomplet, este ispita sexuală, care 
este promovată prin fel şi fel de 
reclame stricăcioase. Chiar dacă nu 
este intenţia de a intra pe pagini 
pornografice, ne pot surprinde 
adeseori aceste reclame „pop-up“ 
care apar dintr-o dată, fără să le fi 
„chemat“ cineva. Este nevoie de 
multă atenţie şi multă stăpânire de 
sine pentru a birui obstacolul acesta.

Pe lângă multele puncte 
negative, care privesc internetul, 
dintre care am amintit câteva, trebuie 
recunoscut faptul că există foarte 
multe aspecte pozitive. Niciodată nu 
au existat mai multe căi de a avea 
acces la subiecte creştine. Fie că e 
vorba de cărţi, care se pot comanda pe 
„net“, fie că e vorba de predici, cântări, 
îndemnuri, poezii şi aşa mai departe. 
Inclusiv calea de evanghelizare 
s-a mărit. Există posibilitatea de a 
împărtăşi gânduri serioase cu biserici 
de pretutindeni. Ne putem scrie 
unii altora gânduri de încurajare 
pe diverse blog-uri. Dumnezeu, în 
atotştiinţa Lui, a ştiut că se va inventa 
internetul şi a avut cu siguranţă un 
scop bine definit în privinţa aceasta. 
El doreşte să îl folosim într-un mod 
înţelept pentru un scop nobil.

Aş dori să ne rugăm ca Dumnezeu 
să ne dea înţelepciune şi să ne înveţe 
cum să folosim internetul, cât timp să 
petrecem în faţa ecranului, pe ce fel 
de pagini să navigăm. E foarte uşor 
să cădem în ispită şi foarte greu să ne 
ridicăm din nou. Dar totul e posibil prin 
dragostea Lui măreaţă. Dacă până 
acum nu am ştiut utiliza internetul 
într-un mod decent, nu înseamnă 
că şi mâine trebuie să facem la fel! 
Nu uitaţi: „Încotro te îndrepţi este mai 
important decât unde eşti astăzi.” 
(Alyssa) 

Andrei Demian
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 Nașterea Domnului Isus, prezisă cu sute de ani în 
urmă de profeţii lui Dumnezeu, a avut un impact major 
în istoria lumii noastre în care trăim. Hristos vine în lumea 
noastră ca un copilaș mic și plăpând, dar care a pus totul 
în mișcare. „Domnul Isus nu ne ţine acasă, ci ne pune în 
mișcare, ne mobilizează spre a duce Vestea Bună celor 
care au nevoie de dragostea Lui“.
 Nașterea Pruncului Isus a fost un eveniment 
prin care întreaga omenire a fost chemată să-L cunoască 
pe Mesia cel prezis de demult. Astăzi ca și de-al lungul 
istoriei putem vedea că cel mai răspândit mesaj din lume 
este Vestea cea Bună, „Astăzi în cetatea lui David vi s-a 
născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”, (Luca 
2:11). Vestea Bună care pornește dinspre un astfel de 
Dumnezeu spre naţiuni (Israel și celelalte popoare ale 
Lumii) este o cerinţă care poate fi comunicată și realizată 
și anume, aceea de a ne bucura în Dumnezeu. „Nu vă 
temeţi: căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie 
pentru tot norodul”, (Luca 2:10).
 Gloria Lui Dumnezeu este axul central al 
proclamaţiei misionare. „Povestiţi printre Neamuri slava 
Lui…” (Ps. 96:3). „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea 
înalte…” (Luca 2:14). Dumnezeu este hotărât să dea 
bucurie celor ce sunt răscumpăraţi, din fiecare seminţie, 
limbă, popor și naţiune, prin Isus Hristos, Mântuitorul 
omenirii.
 Se naște o întrebare: De ce a venit Fiul lui 
Dumnezeu în lumea noastră și de ce S-a născut El pentru 
a fi misionar? Dragostea lui Dumnezeu ca esenţă din 
Divinitatea Sa a născut o chemare numită: „Chemarea lui 
Dumnezeu!” La aceasta chemare a revenit o întrebare: „Pe 
cine să trimit și cine va merge pentru noi?” (Isaia 6:8). Fiul 
Lui Dumnezeu după o tăcere care nu era încadrată într-
un timp și spaţiu, dă un răspuns „Marii Chemării” de bună 
voie și nesilit de nimeni: „Iată-mă, trimite-mă!”  În acest 
contest al chemării lui Dumnezeu făcută în conformitate 
cu natura lui Dumnezeu apare pe scena lumii noastre 
Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos născut dintr-o 
fecioară. Ca răspuns al Chemări lui Dumnezeu s-a născut 
ca Marele Misionar, pentru a aduce Vestea cea Bună a 
Evangheliei celor din lumea noastră pentru că “ atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat (trimis) pe 
singurul Lui Fiu …. să aibă (avem) viaţa veșnică”, (Ioan 
3:16).

Domnul Isus s-a născut misionar (trimis) pentru a 
naște alţi misionari în toate popoarele până în ziua de azi. 
„Cum m-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi”, 
(Ioan: 20:21). Aici putem vedea și rolul misionarului și 
relaţia personală cu Isus Hristos și punctul său de vedere; 
Misionarul este un om trimis de Isus Hristos, așa cum 
El a fost trimis de Tatăl. El (Isus Hristos) nu a venit ca un 

răspuns al nevoilor umane ci ca o chemare din Dumnezeu 
pentru propovăduirea Evangheliei. EL spunea: „S-a împlinit 
vremea și Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă 
și credeţi Evanghelia!” (Marcu 1:15).

Misiunea Domnului Isus Hristos a fost: Nașterea 
Sa, Viaţa Sa, Moartea Sa, și învierea Sa având în vedere 
scopul pentru care, s-a Născut în lumea noastră „să se 
propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, 
pocăinţa și iertarea păcatelor”, (Luca 24:47). Domnul Isus 
după nașterea Sa în lumea noastră a avut Misiunea Sa 
ca destinaţie să predice Evanghelia, să dea învăţătură, să 
vindece și să caute oameni care să-i mântuiască, oferindu-
le o Împărăţie veșnică. La fel ne este și Misiunea 
noastră a celor ce am primit Mântuirea și Viaţa 
veșnică. Creștinismul nu este o sărbătoare „sacră” în 
cinstea pruncului Isus, ci creștinismul autentic este 
viaţa lui Isus manifestată în trupul nostru muritor 
prin minunea Răscumpărări Sale (Marea Chemare).

Scopul Lui Dumnezeu în lumea noastră a 
fost crearea unei naţiuni care să-I slujească, astfel ca prin 
intermediul acelei naţiuni toate celelalte să ajungă să-L 
cunoască. Israel a fost o naţiune dispreţuită și vrednică de 
dispreţ care permanent se întorcea de la Dumnezeu către 
idoli; dar nimic n-a schimbat vreodată scopul lui Dumnezeu 
pentru această naţiune. Cel dispreţuit este întotdeauna 
un element demn de atenţie în scopul Lui Dumnezeu. 
Când a venit Mântuitorul lumii, EL a venit în această 
naţiune dispreţuită; EL însuși a fost „dispreţuit și părăsit 
de oameni…”, (Isaia 53:3) și în lucrarea de misiune există 
același mod de dispreţuire; „Dumnezeu a ales lucrurile 
dispreţuite…”, (1Cor. 1:28).

Nașterea Mântuitorului Isus Hristos a fost ca scop 
stabilit acela de a face voia Tatălui Său până la moarte. Acest 
scop a fost interesul Său major în tot timpul cât a trăit.

 De când ne naștem și până murim care este scopul 
nostru?. Intrăm noi în competiţie cu scopul Duhului Sfânt 
având propriile noastre scopuri și ambiţii.? Domnul Isus s-a 
născut pentru a fi Misionar până la moarte și…„încă moarte 
de cruce, care este scopul nostru și pentru ce ne naștem? Ne 
naștem pentru a fi misionari urmând exemplul, chemarea 
și scopul Domnului Isus Hristos, sau pentru scopurile și 
ambiţiile noastre. Gândește-te la aceste întrebări și dă-ţi 
un răspuns în inima ta. Care este scopul tău de când te-ai 
născut și cum trăiești, apoi la sfârșit cum te vei prezenta în 
faţa Marelui Misionar Isus Hristos. 

„Noi existăm ca și misionari pentru a vesti minunea 
acestei mântuiri, iar ceea ce vestim noi este sfinţit înlăuntrul 
nostru: Un Hristos născut ca Misionar pentru o lume 
pierdută în păcat care are nevoie de mântuire și iertare.”

Paşca Strugariu Florin
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Calendarul ebraic este lunisolar, bazat pe 
ciclul metonic de 19 ani tropicali (Meton din At-
ena, sec V a.C, a observat că eclipsele se repetă 
la un interval de 19 ani), aceştia fiind împărţiţi 
între normali şi embolismici (celor din urmă li se 
adaugă o a 13-a lună-Adar Sheni; ei sunt al 3-lea 
an din ciclu, al 6-lea, al 8-lea, al 11-lea, al 14-lea, 
al 17-lea şi al 19-lea; embolismos înseamnă in-
serare, introducere). Calendarul ebraic numără 
anii începând de la prezumta dată a creaţiei, 
3761 a.C., după tradiţia rabinică (N.B. evreii nu 
au anul zero).

Anul Nou este întâlnit de patru ori în cupr-
insul unui an calendaristic. Rosh Hashanna 
este în 1 Tishri (care se identifică cu Anul Nou 
din cultura occidentală), Anul Nou pentru nu-
merotarea anilor, al 2-lea cade în 15 Shevat, 
Anul Nou al copacilor, el are o referire mai 
mult la anul agricol, al 3-lea cade pe 1 Nisan, 

iar al patrulea pe 1 Elul, pentru zeciuiala din 
vite. 1 Nisan este considerat Anul Nou religios şi 
reprezintă ieşirea din Egipt, este Noul An al re-
gilor şi al festivităţilor. În Biblie, luna Tishri este 
prezentată ca luna a şaptea, iar prima este Nisan, 
această procedură de numerotare este pen-
tru că Biblia este o carte religioasă (sau 
o colecţie de 66 de cărţi religioa-
se). Poate este ciudat că în 
luna a şaptea 

se sărbătoreşte la evrei Anul Nou. Însă în 
calendarul gregorian se întâmplă un lucru 
asemănător(nu identic), denumirea lunilor 
este progresivă şi începe din luna martie. Ast-
fel, rezultă denumirea lunilor: Quintilis, de la 
quintilis mensis, care înseamnă a cincea lună, 
se schimbă în Iulius( de la Iulius Caesar),în 
româneşte iulie, Sextilis(a şasea) se schimbă 
în Augustus, în onoarea lui Augustus, apoi 
September, November, December.

În ambele citate, din Leviticul 23:24, 
25 şi din Numeri 29:1-6, sunt prezente patru 
lucruri care trebuie respectate cu referire la 
1 Tishri: nu se lucrează, este zi de odihnă, se 
sună din trâmbiţă (de fapt din shofar), este 
adunare sfântă şi se aduc jertfe de foc. Proba-
bil prima menţiune (nu se lucrează), presu-
pun eu, are legătură cu ziua de odihnă, care 
este ziua a şaptea, iar luna Tishri este luna 
a şaptea. Data creaţiei este presupusă să fi 
fost în 25 Elul (luna premergătoare lui Tishri) 
sau în 25 Adar, luna intercalată în calendarul 
lor. Dacă a fost în luna Elul, este normal ca în 
următoarea fază după creaţie Dumnezeu S-a 
odihnit. Trebuie aduse jertfe de foc din cauză 
că arderea înseamnă curaţirea totală.

În Unetanneh Tokef, un poem care 
aparţine liturghiei din timpul lui Rosh Ha-
shannah, se află următorul citat:,,Iată, este 

Ziua Judecaţii, să se adune oştirile cerului 
pentru judecată’’. Tot în această zi se aud 
sunete din shofar. Dumnezeu este prezent 
în faţa a trei cărţi, una pentru cei foarte 
răi, una pentru cei foarte buni, alta pentru 
marea clasă intermediară. Primele două 
clase primesc sentinţa pe loc, ultima în 
a zecea zi, adică în Yom Kippur, iar zilele 
dintre cele două sărbători se numesc 
zile de pocăinţă. Cum am mai zis, o par-
ticularitate a sărbătorii Rosh Hashanna 
este sunarea din shofar, dar lucrul acesta 
se face şi în luna Elul, ultima înainte de 

    ANUL NOU 
      la evrei



14 15

Tishri. Semnificaţia este trezirea poporului din 
amorţeală şi amintirea apropierii de ziua în care 
va fi judecat. Sunarea din shofar la această dată 
este menţionată şi în Psalmul 81:3. În Genesa 
22, la încercarea credinţei lui Avraam, berbecul 
a fost înţepenit din cauză că şi-a încâlcit coar-
nele, de aici se spune că îşi are originea sunarea 
din corn, din shofar, care este tradus în Biblia 
românească cu trâmbiţă. Acest obicei este înspre 
aducerea aminte a lui Dumnezeu despre credinţa 
lui Avraam şi salvarea lui Isaac. Acest episod se 
traduce în termeni creştini cu jertfirea lui Isus în 
locul nostru. În prima seară, la cină(,,Seder’’), se 
servesc, în vederea unui an dulce, mere unse cu 
miere; ca simbol al multiplicităţii se mănâncă 
rodii(pentru că au mulţi sâmburi). Se mănâncă 
şi părţi din animal care aparţin capului, care să 
simbolizeze capul anului şi pâine rotundă, care 
înseamnă circularitatea anului. 

Calendarul ebraic:
 • Tishrì (30 zile)
• Cheshvan (29 sau 30 zile)
• Kislev (29 sau 30 zile)
• Tevet (29 zile)
• Shevat (30 zile)
• Adar (29 o 30 zile)
• (Adar Shenì) (29 zile)
• Nisan (30 zile)
• Iyar (29 zile)
• Sivan (30 zile)
• Tammuz (29 zile)
• Av (30 zile)
• Elul (29 zile)

Două cuvinte despre începutul anului la 
noi. De luna ianuarie este legat numele zeului ro-
man Janus (sau Ianus; ianua înseamnă poartă). 

Acesta, fără omolog la greci, este pus în frun-
tea tuturor începuturilor. Figura lui bifacială 
este percepută ca fiind în raport cu regalitatea 
(cu rex sacrorum sau cu rex nemorensis) sau 
cu scurgerea timpului (dar şi în primul rând se 
atinge problema timpului, însă în mod indi-
rect). În cazul de faţă ne interesează mai mult 
al doilea aspect. Acest zeu prezidează trece-
rile, el priveşte în acelaşi timp şi spre trecut 
şi spre viitor, cum bine se observă din figura 
lui (două feţe contrapuse). Modul adoptat de 
romani pentru a cosmiciza timpul necesită o 
fundare a anului care dura de la prima lună 
după solstiţiul de iarnă (adică de la prima lu-
naţie) până la echinocţiul de primăvară (mar-
tie). În această fază critică a trecerii de la un 
an la altul era necesară intervenţia lui Janus, 
garant al tuturor începuturilor. Ovidiu com-
pară bifrontalitatea lui cu porţile care privesc 
atât spre exterior cât şi spre interior, astfel 
luna ianuarie este ianua (poarta) noului an, 
care priveşte atât spre sfârşitul celui prece-
dent - în decembrie, cât şi spre începutul celui 
nou - în martie. Dario Sabbatucci observă că 
rădăcina indoeuropeană „ya” - stă la baza 
cuvântului Ianus. Ea exprimă acţiunea de 
a merge. Această rădăcină se gaseşte şi la 
Diana, ceea ce face o legătura strânsă între 
Diana şi Ianus. În cheie uranistică, Ianus era 
considerat soarele, Diana luna, iar ideea de 
a merge este redată prin mişcarea soarelui şi 
a lunii, jaloane ce deservesc la circumscrierea 
anilor.       

Marcel Burcuş

Clapele albe ale claviaturii corespund lunilor care au 31 de zile F 
corespunde lunii ianuarie
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 4. Al patrulea rod al (p)omului este; RODUL 
UMBLETELOR (al căilor) 
 Deși noi toţi am fost „plantaţi“ de Marele Stăpân 
în grădina Lui, noi totuși suntem și trebuie să fim niște 
pomi (oameni) „umblători“, evident nu pe orișice cale. 
Psalmistul spune că (p)omul se duce sau nu se duce, se 
oprește sau nu se oprește, se așază sau nu se așază, își 
găsește sau nu-și găsește plăcerea în Legea Domnului, 
cugetă sau nu cugetă la Legea Lui. Deși suntem sădiţi 
lângă izvorul de apă, noi totuși trebuie să fim niște pomi 
(oameni) „umblători“ a căror cale este cunoscută de 
Domnul (Ps. 1:1-6). Solomon spune în Prov. 5:21, „Căci 
căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului 
și El vede TOATE cărările lui”. Când Marele Stăpân 
înfige securea la rădăcina (p)omului și dă porunca de 
tăiere (care se amână doar cu un an), a patra roadă la 
care El privește este RODUL UMBLETELOR. După ce 
mai întâi a cercetat rodul ochilor, rodul gândurilor (a 
inimii), rodul buzelor, Marele Stăpân cercetează rodul 
umbletelor (p)omului. Dacă (p)omul nu are primele trei 

roade curate, nu are nici o motivaţie să nu aibă 
nici rodul umbletelor curat. Din când în când va 
simula niște umblete și pe căile Domnului. Pe 
calea Domnului trebuie ca ochii să rodească rod 
curat, gândurile să rodească rod curat, buzele 
să rodească rod curat (nu ipocrit) dar și căile 
(p)omului trebuie să rodească rod curat TOT 

TIMPUL, nu doar din când în când. Scriptura spune că 
acei pomi (oameni) al căror rod al umbletelor pe calea 
Domnului este doar din când în când, iar în rest rodul 
umbletelor lor este după plăcerea inimii lor, vor ajunge, 
în final, să fie tăiaţi din grădina lui Dumnezeu (Osea 
14:9b). Înainte ca Dumnezeu să caute la (p)om roada 
Luminii, roada Neprihănirii, roada Duhului, El caută și 
această roadă a (pomilor) oamenilor și după această 
roadă se ia decizia (în final), de tăiere sau lăsare în viaţă 
a (p)omului. Scriptura ne arată o cale îngustă, care are 
o poartă strâmtă (Mat. 7:13-14) și aceasta duce la viaţă, 

partea a doua
în schimb calea lată duce la pierzare și mulţi pomi (oameni) 
sunt pe ea. Tot Scriptura ne spune că Dumnezeu dorește 
să umblăm doar pe calea îngustă, doar pe această cale 
ne-a pregătit faptele bune în care să umblăm (Efes. 2:10). 
El ne-a pregătit o cale pe care să umblăm (după planul 
Său) și umbletele noastre să aducă roadă bună pentru El. 
Acesta este al patrulea rod, pe care-l caută Dumnezeu la (p)
om, și după acest rod al (p)omului, Dumnezeu a pedepsit, 
pedepsește și va pedepsi pe toţi pomii (oamenii) care nu 
rodesc roadă bună. Dumnezeu, prin profetul Ieremia (Ier. 
4:18), spune: „acesta este rodul căilor tale… este așa de 
amar, și te pătrunde până la inimă”, la fel și la cap. 32:19 
Dumnezeu spune că va da „fiecăruia după căile lui, după 
rodul faptelor lui’’. Tot prin profetul Ieremia, Dumnezeu 
mustră pe toţi acei (pomi) oameni ale căror umblete (rod 
al căilor) se-ndreaptă spre Egipt (spre lume), Ieremia 2:17-
37. În vers. 33 spune că (p)omul știe să-și întocmească căile 
când este vorba să caute ce iubește, se deprinde chiar și la 
nelegiuire. (P)omul trebuie să iubească căile lui Dumnezeu, 
nu acele căi care îi plac lui, pentru că Marele Stăpân va 
judeca pomii (oamenii) Ecles. 11:9 și după acest rod (al 
patrulea), rodul căilor. Există multe căi care îi sunt puse (p)
omului la vedere, dar la urmă se văd că duc la moarte (Prov. 
14:12), doar o singură cale duce la viaţă (Ioan 14:6), și doar 
pe această cale Marele Stăpân ne cere să umblăm. Scriptura 
ne spune că acei oameni (pomi) care au deja inima rătăcită 
(adică rodul ochilor, a gândurilor, și a buzelor), se satură nu 
de calea Domnului, ci de căile lor (Prov.14:4). Ca un (p)om 
să aibă inima rătăcită, mai întâi și-a rătăcit ochii, gândurile, 
buzele, deci primele trei roade care trebuiau să aducă 
roade pentru viaţă, dar pentru că nu a fost așa, nici rodul 
umbletelor nu este pentru viaţă, iar când Marele Stăpân 
va cerceta acel (p)om, nu-i va da altceva, decât după rodul 
umbletelor Prov. 1:31 „De aceea se vor hrăni cu ROADA 
UMBLETELOR LOR și se vor sătura cu sfaturile lor’’. Să nu 
creadă vreun (p)om că el poate să producă orișice fel de 
roadă a căilor, apoi să aștepte viaţă. Așa ceva nu se poate! 
Prin profetul Ieremia, Dumnezeu spune „Căci ochii Mei sunt 
cu luare aminte LA TOATE CĂILE LOR; ele nu sunt ascunse 
înaintea Feţei Mele, și nelegiuirea lor nu este ascunsă 
de privirile Mele” (Ier. 16:7), la fel și în Evrei 4:13. Deci al 
patrulea rod pe care-l caută Marele Stăpân la (p)om este 
rodul umbletelor (al căilor), și după acest rod Dumnezeu va 
judeca sau va răsplăti pomii (oamenii). 
 5. Al cincilea rod al (p)omului este: RODUL 
FAPTELOR 
 Așa cum până aici am arătat primul rod al (p)
omului este, rodul ochilor, al doilea este rodul gândurilor 
(a inimii), al treilea rod este rodul buzelor, al patrulea rod 
este rodul căilor (umbletelor), acestea sunt primele patru 
roade ale (p)omului, care culminează cu al cincilea rod al 
(p)omului, rodul faptelor. 
 Când securea este înfiptă la rădăcina (p)omului, 
aceste roade se caută la (p)om, nu altele. Ca și pomi sădiţi 
lângă „izvorul de apă”, Marele Stăpân așteaptă de la fiecare 
(p)om să rodească mai întâi aceste roade. În Scriptură este 
arătat că Dumnezeu, îl va judeca pe (p)om după roadele 
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lui. În cartea Apocalipsa, când Domnul vorbește celor 
șapte Biserici, El, Domnul, printre altele, le spune: „Știu 
faptele tale…”,iar la Apoc. 22:12, Domnul spune: „Iată, 
Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia DUPĂ FAPTA LUI”, iar la cap. 20:12b, stă scris: 
„Și morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele 
ce erau scrise în cărţile acelea”. La Marele Stăpân totul 
este documentat, catalogat, scris, păstrat, fiecare faptă 
a (p)omului, a celor buni – Maleahi 3:16b, cât și a celor 
răi - Apoc. 20:12. Nimeni, absolut nimeni, nici un (p)
om să nu se laude cu roada luminii, a neprihănirii sau 
a Duhului Sfânt. Dacă rodul ochilor, al gândurilor, al 
buzelor, al umbletelor și al faptelor nu sunt curate, mai 
întâi (p)omul trebuie să rodească ROADA LUI, și abia 
apoi celelalte ne vor însoţi. Stimaţi propovăduitori, 
care propovăduiţi Evanghelia, roada despre care 
Domnul Isus spunea la Ioan 15:16 „și roada VOASTRĂ 
să rămână…” este roada noastră (roada ochilor, 
gândurilor, buzelor, umbletelor, faptelor). Spuneţi 
în cuvântările dumneavoastră că această roadă o 
caută Marele Stăpân la (p)om, atunci când înfige 
securea la rădăcina (p)omului. Spuneţi acest lucru 
copiilor, adolescenţilor, tinerilor, femeilor, bărbaţilor, 
doamnelor și domnilor care vă vizitează Bisericile, nu 
le predicaţi „nădejdi înșelătoare“, spunându-le despre 
alte roade. Că dacă acestea nu sunt mai întâi la noi, 
nici celelalte nu vor fi, ci vor fi simulate chiar și roada 
luminii, a neprihănirii și a Duhului. Dar dacă ROADA 
NOASTRĂ va fi o roadă bună, curată, fără pată, atunci 
cu celelalte vom fi îmbrăcaţi negreșit, ne vor însoţi 
negreșit, vor rodi prin noi negreșit. De ce am scris 
„nădejdi înșelătoare“ mai sus? Pentru că foarte mulţi 
(pomi) oameni se hrănesc cu asemenea nădejdi, 
simulează roada luminii, a neprihănirii, a Duhului, iar 
roada lor nu o au curată, prin ce vedem aceasta? Prin 
însăși roada (pomilor) oamenilor care culminează cu 
rodul faptelor. Le place ca ochii lor să rodească ceea ce 
ei doresc, le place ca mintea, prin rodul gândurilor, să 
rodească ce ei doresc, simulează printre ceilalţi pomi 
din grădină un rod al buzelor curat, mai au câteodată 
un rod al căilor și pe Calea Neprihănirii, iar câteodată 
le place să fie văzuţi făcând câte o „faptă bună“ (Mat. 
23:5). În toate secolele, în special la sfârșitul secolului 
douăzeci, a dat naștere, la predicatorii care predică 
o Evanghelie foarte ieftină, o Evanghelie prin care 
se cheamă oamenii la mântuire, promiţându-le că 
dacă spun un DA pentru Hristos și dacă intră și în apa 
botezului, mărturisindu-și credinţa în Isus Hristos, vor 
primi Neprihănirea, Lumina și Duhul Sfânt, fără ca 
viaţa, să fie schimbată mai întâi. Oare așa să fie? 
 În Fapte 8 ni se vorbește despre un asemenea 
om, pe nume Simon, care a crezut în Isus Hristos, a 
fost botezat în apă, mărturisindu-și credinţa și totuși 
Scriptura ne spune că ROADA LUI era o roadă extrem 
de murdară, nu avea roade vrednice de pocăinţă, ca 
atare nici Lumina, nici Neprihănirea, nici Duhul Sfânt 
nu-l însoţeau, era, cu alte cuvinte, un creștin ca sutele 
de creștini din zilele noastre, botezaţi, înscriși într-o 
Biserică, dar fără roadă bună, ca atare fără mântuire. 
Ioan Botezătorul spunea că aceasta nu este altceva 
decât dorinţa de a fugi de mânia viitoare (Mat. 3:7), dar 
fără nici o șansă, în felul acesta omul se înșală singur 
(Iac. 1:22). De aceea, stimaţi predicatori, predicaţi 
oamenilor o pocăinţă cu roade proprii; priviri curate, 

gânduri curate, vorbire curată, umblare curată, fapte 
curate, pentru că așa cum am arătat mai sus, credinţă 
cu botez, dar fără roadă proprie, este egal cu zero. 
 Apostolul Petru le-a arătat, celor aproape 
3000 care au primit propovăduirea (Fapte 2), pașii de 
intrare în Împărăţia lui Dumnezeu, mai întâi pocăinţa 
(„metanoia”), schimbarea privirilor, gândirii, vorbirii, 
umbletelor, faptelor, abia apoi poate urma botezul în 
apă care este „mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu” (1Pet. 3:21), și următorul pas, umplerea 
cu Duhul Sfânt, abia de aici încolo (sau cel puţin după 
pocăinţă, naștere din nou și botez) se poate vorbi de 
Lumina lui Hristos, de Neprihănirea Lui și de Duhul 
Sfânt. Mulţi în vremurile acestea adună mulţimi de 
oameni în jurul lor îi așază în cete, după porunca 
Domnului (până aici subscriu și eu), dar când să le dea 
pâine, le dă o pâine „mucegăită“, o pâine care nu satură 
deloc. Dumnezeu, prin profetul Isaia, ne transmite 
tuturor „Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci 
se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău! Lui îi 
va merge rău,căci va culege rodul faptelor lui” (Is.3:10-
11). La fel și profetul Ieremia ne transmite „Eu, Domnul, 
cercetez inima, și încerc rărunchii, ca să răsplătesc 
fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui” (Ier. 
17:10). Atunci când Marele Stăpân caută rod la (pomi) 
oameni, aceste roade le caută dacă acestea nu sunt 
curate, nu sunt autentice, nimic nu este curat la acel (p)
om, și ca atare acel (p)om nu are nici roada Luminii, nici 
roada Neprihănirii, nici roada Duhului Sfânt, ele 
pot să fie doar SIMULATE de un asemenea (p)om. 
 În încheiere voi continua să arăt de ce este 
atât de importantă roada (p)omului. 

Roada noastră ne caracterizează pe noi, 1. 
cine suntem? ce fel de pomi suntem (buni 
sau răi)? unde suntem plantaţi? de unde 
ne tragem seva? 
Roada noastră trebuie să sature pe alţii, Col. 2. 
4:6, Filip. 2:4, 2 Cor. 8:1-7, 2 Cor. 9:1-15. 
Roada noastră trebuie să aducă venit (câștig) 3. 
pentru Dumnezeu, Rom. 7:4, Rom. 16:5. 
Roada noastră trebuie să aducă laudă 4. 
Creatorului nostru, Mat. 5:14-16. 
Roada noastră trebuie să aibă efect curativ, 5. 
vindecător, Is. 50:4, Ezech. 3:17-21, Luca 10:25-
37. 
Roada noastră, ne ţine în viaţă pentru viaţa 6. 
veșnică, Ioan 15:2 (suntem curăţaţi ca să 
aducem și mai multă roadă și evident, suntem 
uniţi cu Hristos Domnul pentru totdeauna). 
Prin roada noastră este proclamat Numele 7. 
Domnului, Evr. 13:15. 
La a aduce (a produce) roadă bună suntem 8. 
rânduiţi de Isus Hristos, Ioan 15:16. 

 Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toţi să putem 
să rodim o roadă bună, pentru că atunci negreșit 
vom umbla în Lumina lui Hristos, vom fi îmbrăcaţi cu 
Neprihănirea lui Hristos și Duhul Sfânt va putea să 
rodească prin noi. 
 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu 
noi cu toţi! Fiţi binecuvântaţi de Domnul!    

Victor Ştrango
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Toni Moldovan vă spune „Bine v-am găsit’’, dragi cititori 
ai revistei „APA VIEŢII”, la o nouă etapă a călătoriei noastre în 
ISRAEL. 

Prima noapte am petrecut-o la IERUSALIM, a fost unică 
în felul ei, pentru–că mă aflam pentru prima dată în cel-mai 
de seamă oraș pe pământul făgăduinţei. Spre deosebire de 
zgomotul și vacarmul din marile metropole din Europa, Asia 
sau America; IERUSALIMUL este un oraș liniștit, purtând 
decenţa și simplitatea de altă dată, dar mai ales vocaţia de oraș 
sfânt își merită pe deplin numele. De altfel ghidul ne spunea 
că 3 orașe din ţara sfântă au o semnificaţie deosebită: 

 TEL-AVIVUL, unde se distrează, 
 HAIFA, unde se lucrează, 
 IERUSALIMUL, unde se roagă. 
 IERUSALIMUL este nu numai capitala de 

drept a ISRAELULUI, ci este capitala întregii lumi 
prin arta, cultura, dar mai ales prin credinţa în 
Dumnezeul adevărat, pe care a răspândit-o 
până la marginile pământului. Dovadă fiind 

pelerinii din toată lumea, reprezentând cele trei religii 
mondiale: creștini, evrei și mahomedani care vin la 
Ierusalim, pentru a se reculege la locurile sfinte.

Frumuseţea locurilor și clădirilor de altădată 
este amestecată cu cea a unor construcţii moderne 
ca: hoteluri, universităţi, clădiri administrative și un 
frumos pod suspendat în centru. Pe sub arcadele căruia 
un furnicar de autoturisme și tramvaie completează 
arhitectura modernă a orașului. 

A doua zi în jurul orei 8 ne îmbarcăm în autocar 
cu destinaţia Bethleem. Ieșim prin partea de sud-vest 
a orașului, este, sâmbăta. Suntem singurul autocar 
în această parte a orașului care nu are de întâmpinat 
aglomeraţia, pentru că ne aflăm într-o zi de Sabat. De 
menţionat că la evrei Sabatul începe vineri seară, odată cu 
apusul soarelui și se termină sâmbăta seara, în jurul orei 22. 
Deoparte și alta a șoselei care duce spre Bethleem admirăm 
nelipsiţii palmieri și rondouri cu o mulţime de flori viu colorate. 
După vre-o 20 de minute ajungem la punctul de trecere care 
separă Israelul de zona arabă. Soldaţii israelieni ne examinează 
atent, după care ne dau permisiunea de a trece graniţa. Intrăm 
în zona arabă puţin la sud de Ierusalim, în mijlocul unui idilic 
peisaj agro-pastoral care și-a menţinut în timp aproape 
nealterate caracteristicile biblice, aici se află Bethleemul. Un 
orășel care cunoaște o oarecare dezvoltare datorită turismului, 
așezat la poalele unui deal aspru și stâncos, punctat ici-acolo 
de măslini și de chiparoși, este indicat la intrare cu numele 
Bethleem din ebraicul Beit-Lehem. Oraș sfânt pentru religia 
creștină plin de amintiri biblice și evanghelice. Chiar și astăzi 
vastele întinderi de pășune sunt străbătute de turme de oi și 
capre conduse de păstori care îmbracă acum ca și în timpurile 
vechi, aceleași haine închise la culoare. 

DIN CÃLÃTORIA UNUI PELERIN 

ÎN TARA SFÂNTÃ: BETHLEEM SI 

CÂMPIA PASTORILOR

ÎNSEMNÃRI 

În acest decor s-au desfășurat povestirile biblice care-i 
unesc pe creștini cu evreii, „Pășunile cunoscute sub numele de 
Câmpiile Păstorilor”, care au cunoscut aventurile lui David, marele 
rege al evreilor și au fost, de asemenea, martore a veștii date 
de înger despre nașterea Fiului lui Dumnezeu. Nașterea lui Isus 
reprezintă un jalon de neșters din istoria umanităţii. Existenţa lui 
Isus ne oferă un om a cărui dublă natură, umană și divină, a lăsat 
în urmă un mesaj nemuritor de-a lungul secolelor. În jurul orei 10 
ajungem la Bethleem coborâm din autocar care va rămâne într-o 
parcare special amenajată pentru turiști, apoi ne continuăm 
mersul pe jos spre „Biserica Sfintei Nașteri” 

Cei dintâi creștini, în dorinţa curată de a păstra amintirea 
locurilor de care se leagă atâtea întâmplări din viaţa lui Isus, au 
clădit așa zisele locașuri sfinte biserici, bazilici, mănăstiri pe care 
istoria și vremea le-a păstrat și astăzi. Ne oprim la intrare, în faţa 
Bisericii Sfintei Nașteri, așezându-ne la un șir lung de turiști din 
diferite ţări care așteptau să le vină rândul de a intra în biserică, 
care se mândrește cu o lungă istorie milenară. În anul 132 d.Hr., 
împăratul roman Adrian dărâmă biserica spre a zidi un templu 
lui Adonius, zeu păgân, dar în anul 332 d.Hr., Constantin cel Mare 
permite să se revină la venerarea acelui loc de către creștini ca 
fiind locul unde s-a născut Isus. Astfel, ridică o biserică, cu numele 
„Biserica Sfintei Nașteri”,ca fiind locul unde s-a născut Isus. Ne 
continuăm mersul anevoios spre interiorul bisericii, cu interior 
simplu, dar măreţ prin bogăţia și vechimea picturilor, pelerinul 
se vede într-însa cu 2000 de ani în urmă, în noaptea aceea când 
îngerii lui Dumnezeu și păstorii Bethleemului cântau cu inima 
curată „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe 
pământ între oamenii plăcuţi Lui (Luca 2:14)” 

Betleemul

Locul
naşterii
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Partea cea mai semnificativă, din punct de vedere 
religios și istoric, rămâne, totuși, „Grota Sfintei Nașteri” cu 
altarul nașterii, altarul păstorilor și altarul magilor. 

Pentru a ajunge aici, trebuie să intri prin așa-zisa „mica 
ușă a umilinţei” de 1,20 m, prin care se poate pătrunde în 
interior numai aplecat. Această mică încăpere este așa-zis, 
locul unde s-a născut Isus. Părăsim Biserica Sfintei Nașteri 
în jurul orei 13, nu înainte de a mă retrage undeva la câţiva 
metri de această biserică. Încerc să-mi eliberez mintea de 
ceea ce am văzut, lăsând-o să contempleze la împrejurările 
în care au avut loc Nașterea Mântuitorului. Încercările lui 
Dumnezeu de a-l abate pe om din făgașul păcatului au fost 
nesfârșite, dar omul nu s-a speriat nici de potop, cutremure 
sau foc, așa cum nu a înţeles să asculte de glasul îngerilor, de 
îndemnurile proorocilor sau de minunile pe care El adesea 
le făcea aici sau dincolo de Marea Roșie, în Egipt sau cetatea 
sfântă Ierusalim. În asemenea împrejurări, omul nu se poate 
înălţa la cer, să-și capete mântuirea, dar nici în această 
stare Dumnezeu nu l-a părăsit pe om. Ci în nemărginita 
Sa dragoste și bunătate pentru om, creaţia mâinilor sale, 
Dumnezeu -Tatăl la „împlinirea vremii” trimite pe Fiul Său pe 
pământ întrupat din fecioara Maria prin umbrirea Sfântului 
Duh și se naște ca om. 

Aceste momente trăite la Bethleem sunt întrerupte 
de vocea ghidului care ne spune că vom pleca spre autocar. 
Mă apropii de el și îl rog dacă se poate să-mi arate așa-zisul 
loc numit „Câmpia Păstorilor”. Da, îmi răspunde, dar pentru 
aceasta va trebui să mergem pe terasa unui centru comercial, 
pentru că de acolo se vede întreaga panoramă a câmpiei. 

După vreo 20 de minute de mers pe jos, ajungem pe terasa 
propriu-zisă; de aici se vede toată Câmpia Păstorilor. 

Câmpia Păstorilor, o zonă îndrăgită atât de religia 
ebraică, cât și de cea creștină, aici fiind locul în care se 
desfășoară episodul biblic despre Rut și Boaz, cât și cel 
evanghelic despre îngerul care le anunţă păstorilor nașterea 
lui Isus Hristos. În timp ce privirea mi se plimbă în voie pe 
panorama Câmpiei Păstorilor, încerc să mă gândesc la 
întâmplările care s-au petrecut aici, având în centru pe Iosif 
și Maria, iar pe de cealaltă parte, păstorii. 

Era într-o noapte târzie de decembrie, de câteva zile 
păstorii își strânseră turmele aici, într-un staul de piatră 
destul de încăpător pentru turmele lor. Liniștea nopţii era 
întreruptă din când în când de urletul sinistru al vreunui 
șacal ce dă târcoale turmei. 

După cină, păstorii întinseră câteva piei de animale 
în jurul focului, unii încercă să adoarmă, ceilalţi începură 

să depene grijile turmei și îngrijorarea că iarna va fi lungă și 
aspră. 

Călătorii din noaptea sfântă așa-i găsiră, pleoapele 
păstorilor se închid grele de somn… e târziu… Întunericul e 
gata să-și întindă uriașele aripi negre ca o pânză de neliniște 
și așteptare …o liniște adâncă, tainică coboară pe pământ. E 
tăcere sfântă care vestește pământului pogorârea cerului și 
a lui Dumnezeu pe aripile îngerilor, aducând omului pacea și 
mântuirea lui. 

Totul doarme…în tăcerea nopţii se aude un ţipăt de prunc 
nou-născut. Isus se naște într-un staul cum poate nimănui nu I 
s-a întâmplat, căci nimeni altul afară de El nu putea suferi atâta 
simplitate și umilinţă pentru a aduce atâta mângâiere. Corul 
serafimilor și heruvimilor au coborât în staulul de pe Câmpia 
păstorilor și glasurile lor divine au cântat: „Slavă lui Dumnezeu 
în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuţi 
Lui”,Luca 2:14 

Auzind cântecul îngerilor, păstorii s-au cutremurat și în 
simplitatea lor au îngenuncheat la ieslea divină, iar laudele lor 
s-au amestecat cu ale îngerilor lui Dumnezeu. Tabloul acesta 
intim: un staul simplu, o iesle săracă, păstorii plini de dragoste 
pentru acela care se va chema Isus Hristos, un Iosif tăcut și retras 
uitându-se pe sine copleșit de cinstea ce-I vor aduce veacurile; 
Maria privește cu cea mai caldă dragoste a mamelor din lume, 
în tăcere păstrând pentru sine fericirea aceea pe care i-o va 
aduce veacurile. Acestora se adaugă slăvirea îngerilor, cântecul 
lor, bucuria păstorilor, bucuria părinţilor cu privirile pierdute în 
ieslea acelui staul din care dulgherul din Nazareth îi făurise cel 
dintâi leagăn. Isus se naște în condiţiuni nemaiîntâlnite în viaţa 

oamenilor, într-un loc atât de sărac, încât dintr-
un staul de vite își face locuinţă, iar din ieslea 
lor își face leagăn. 

Nașterea pruncului Isus înduioșează 
până și pe cei mai aspri și cu inima închisă, care 
nu vor să-l priceapă și să-l primească. Această 
întâmplare „Nașterea lui Isus”este cea mai mare 
din istoria lumii, pentru că plecând de la nașterea Sa 
se schimbă măsura timpului… Ea trecu neobservată, 
nu se știe nimic de ea la curtea cezarului August și 
nici chiar la curtea lui Irod. Când Iosif se întoarse la 
Bethleem ca să-l înscrie ca și copilul lui, ar fi uimit pe 
ofiţerul roman, dacă i-ar fi spus ,,vezi tu, acest copil 
născut dintr-o mamă săracă pe un drum lung (din 
Nazareth până la Bethleem sunt peste 180 km.), de 
la El va trebui să începem cu cel dintâi an al epocii 
moderne’’. Vreme de 2011 ani minunea din staulul 
Bethlemului s-a perpetuat an de an și ieslea staulului 
din inimile noastre a primit pe Isus pe aceeași mână 
de paie reci, asemenea nopţii de decembrie. 

Înţelept ar fi să îngenunchem și să-I spunem: 
„pustie e ieslea sufletului nostru, pustii sunt scutecele faptelor 
noastre, pustie și stinsă e candela inimii noastre. Nu ne rămâne 
decât să îngenunchem în faţa ta, Isuse, în noaptea aceasta, 
noaptea unui început de viaţă nouă și să-ţi cântăm cântecul 
izbăvirii noastre: Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și 
pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”. 

Este ora 16, cu aceste meditaţii îmi iau rămas bun de la 
Bethleem și Câmpia păstorilor, mulţumit că cei doi ochi ai mei 
au văzut aceste locuri. Domnul să vă binecuvânteze!   
      

Toni  Moldovan

Câmpia Păstorilor
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Anul 2011 se apropie de sfârșit 
și odată cu trecerea lui se pecetluiește 
orice activitate desfășurată în acest an. 
Cu acest număr, revista „Apa Vieții” își 
încheie cel de-al nouăsprezecelea an 
de activitate. Cu bucurie sunt lăsate 
în urmă eforturile făcute în scopul 
maturizării și creșterii „Bisericii lui 
Hristos”. Deși revista nu se poate lăuda 
cu un colectiv de redacție specializat, 
aceasta continuă să apară -ba chiar să se 
îmbunătățească- datorită contribuției pe 
care dumneavoastră, cititorii revistei, o 
aduceți. Fie ca Dumnezeu să răsplătească 
tuturor celor care într-un fel sau altul au 
pus umărul la aceasta lucrare. 

E de la sine înțeles că unul dintre 
obiectivele acestei publicații este de a 
se îmbunătăți mereu, de aceea, în urma 
retrospectivei făcute rămân în atenția 
celor interesați câteva întrebari: „Este cu 

adevărat eficientă această revistă?”, 
„Oare pe tot parcursul apariției și-a 
împlinit ea menirea?”... Conform 
Dicționarului Explicativ al Limbii 
Române (Dex), o revistă este o 
publicație periodică ce cuprinde 
articole, studii, dări de seamă, note 
din domenii variate sau dintr-o 

anumită specialitate etc. Spre deosebire 
de ziare, o revistă nu este atât de mult 
interesată de evenimente de ultimă 
oră, ci caută mai mult aprofundarea/
clarificarea unor teme sau subiecte. 
Articolele unei reviste tind să semene 
mai mult a literatură în conținut, folosind 
liber figurile de stil (metafora, hiperbola, 
comparația etc), dar rămânând de regulă 
la lungimea maximă a unui articol de 
ziar și aceasta deoarece, cititorul străin 
unei reviste o frunzărește mai întâi cu 
scopul de a găsi o imagine, un articol 
sau o informație care să-i sară în ochi, 
pe când un articol lung pare obositor. 
Revista „Apa Vieții”, fiind o revistă 
a bisericilor române „Pfingstkirche 
Gemeidegottes” (GeGo) din Austria, are 
responsabilitatea de a transmite pe de o 
parte lumina Cuvântului lui Dumnezeu, 
iar pe de altă parte, în calitatea sa de 
revistă, bogăția și frumusețea stilistică 
a unei limbi așa cum și Biblia o face. Ex. 
„Limba înţelepţilor dă știinţă plăcută, dar 
gura nesocotiţilor împroașcă nebunie” 
(Prov. 15:2). La fel de corect ar fi dacă în 
fraza precedentă s-ar înlocui verbele „a 
da” respectiv „a împroșca” cu „a vorbi”, 
însă înțelepciunea proverbelor folosește 
comparația  tocmai pentru a vizualiza 

Revista „Apa Vieții” 
– CV-ul comunității penticostale 

române din Austria
abisul ce există între cele două acțiuni. 
A da e ceva voluntar, să fii împroșcat se 
întâmplă atunci când nu vrei; dăruitul 
e direcționat, în timp ce împroșcat poți 
fi de oriunde și pe oriunde; a dărui 
produce bucurie, a fi împroșcat aduce 
mânie etc. Iată un mod prin care o frază 
relativ simplă capătă „forță detonatoare” 
invitând la chibzuință pentru a scăpa de 
cursa nebuniei nesocotinței. Biblia e plină 
de astfel de exemple, de aceea un articol 
ce își propune să se inspire din Cuvântul 
lui Dumnezeu și să-l transmită e chemat 
să folosească astfel de metode cu care să 
îmbrace în frumusețe mesajul. E timpul 
ca lumea să descopere că între creștini 
există bogăție intelectuală și frumusețe 
artistică, e timpul să demonstrăm lumii că 
afirmații precum: „ar trebui să te sinucizi 
intelectual pentru a te pocăi” sau „pocăiții 
sunt needucați” sunt mincuni grosolane, 
iar o revistă este unul din mijloacele prin 
care se poate realiza acest lucru, deoarece 
vrând-nevrând astfel de publicații vor 
ajunge pe mâna necreștinilor. 

Revista este o carte de vizită, de 
aceea e inadmisibil ca pe paginile unei 
reviste să apară greșeli de exprimare 
sau de ortografie, măcar că uneori se 
strecoară. E de așteptat ca acest articol 
să smulgă din comoditate pe cei care au 
pregătirea și chemarea să facă o astfel de 
lucrare și totuși nu se implică. Internetul 
oferă oricui posibilitatea de a colabora, cu 
toate acestea prea puțini se oferă. Această 
publicație duce lipsă de oameni autorizați 
(licențiați) pentru revizuirea și corectarea 
articolelor însă, în ciuda repetatelor 
apeluri, lucrurile rămân neschimbate. 
Fiecare din cei ce conduc această lucrare 
înțeleg responsabilitatea chemării și o fac 
cât se poate de bine, cu toate că nimeni 
nu are o pregătire specifică acestui 
domeniu. Totodată acest articol vrea să 
fie o avertizare către colaboratorii revistei 
în a-și îmbunătăți modul de a scrie pentru 
ca articolul trimis să poată fi publicat 
exact în forma pe care inițiatorul lui a 
conceput-o, altfel revista va fi nevoită să 
adauge coautori unor articole. 

Din perspectiva cititorilor există 
cel puțin două așteptări: unora le plac 
adevăruri scurte și clare, alții vor imagini 
pline de forță asupra cărora să poposească 
pentru a descâlci sensul profund al 
ideilor. Pentru cei din urmă un articol 
simplu dă senzația unei cafele ieftine. 
Ținându-se cont de diferitele preferințe 
e normal să poată fi citite ambele stiluri, 

totuși, ar trebui folosit cu precădere 
un limbaj elevat, deoarece cititorii 
-spre deosebire de ascultători- își 
pot permite luxul de a folosi un 
dicționar în cazul cuvintelor mai 
puțin folosite. Datorită faptului că 
majoritatea predicilor sunt în limba 
română, iar contextul diasporei face 
ca limba maternă să fie redusă de 
cele mai multe ori doar la cuvintele 
necesare comunicării între membrii 
familiei, probabilitatea ca o predică 
să fie înțeleasă e destul de mică. 
Pe de altă parte, ar fi neînțelept ca 
generația aici născută să fie privată 
de șansa bunei cunoașteri a limbii 
române ignorând, chiar faptul, că e 
limba poporului său. Într-un astfel 
de context, revista ar putea avea și 
rol educativ în cazul celor preocupați 
de înfrumusețarea și îmbogățirea 
limbii. 

Cel mai puternic argument 
pentru stăpânirea aceastei arte este 
faptul că atât scrisul, cât și cititul 
au fost și vor rămâne definitorii 
pentru Biserica lui Hristos indiferent 
de direcția în care se îndreaptă 
societatea în prezent sau în viitor. 
Revelația de Sine a lui Dumnezeu 
e una scrisă și niciodată nu se va 
schimba „Dar chiar dacă noi înșine 
sau un înger din cer ar veni să vă 
propovăduiască o Evanghelie, 
deosebită de aceea pe care v-am 
propovăduit-o noi, să fie anatema!” 
(Gal.1:8). Nicicând nu va mai apărea o 
altă revelație ce să o poată înlocui pe 
aceasta, de aceea, Biserica lui Cristos 
va rămâne un popor al cărții. Merită 
depuse eforturi oricât de mari pentru 
o mai bună înțelegere a revelației de 
Sine a lui Dumnezeu (Biblia) și, de ce 
nu, chiar îmbunătățirea scrisului și a 
vocabularului. Oare această acțiune, 
în sine, nu înseamnă ea apropiere 
de Dumnezeu? Cu siguranță da, 
deoarece din El se naște frumusețea 
pe care o soarbe cititorul creștin 
din diversele scrieri de care, odată 
începute, nu se poate dezlipi. De 
ce n-ar fi aceste scrieri înțesate de 
Dumnezeu? 

„Umblaţi, deci, după darurile 
cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale 
nespus mai bună” (1 Cor 12:31) 
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ORIZONTAL

3. CINE ERA ÎMPĂRATUL ÎN ACEA VRE-
ME  (4)

5. UNDE A FOST CULCAT PRUNCUL 
ISUS  (5)

6. CU CE AU CĂLĂTORIT PĂRINŢI LUI 
ISUS SPRE BETLEEM  (5)

8. DE UNDE A VENIT ŞI UNDE S-A DUS 
ISUS HRISTOS  (3)

9. CE NE ADUCE VENIREA DOMNULUI 
ISUS LA NOI PE PĂMÂNT  (9)

10. DIN CE CETATE VENEAU PĂRINŢII 
LUI ISUS  (7)

11. NUMELE MAMEI LUI ISUS  (5)

VERTICAL

1. CARE A FOST CĂLĂUZA MAGILOR  
(6)

2. ÎN CE SAT S-A NĂSCUT ISUS  (7)
4. NUMELE TATĂLUI DIN CERURI  (8)
7. CINE A AUZIT CORUL DE ÎNGERI  (8)
                                                                      

Aida Bala

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

EclipseCrossword.com

REBUS



22 23

Prin povestea aceasta vreau ca tu să înţelegi care este cel mai mare dar! 
Într-un sat îndepărtat trăia un copil orfan, întristat care nu avea ce mânca. Se apropiau 

sărbătorile când toţi copiii din sat se bucurau și așteptau cu drag darurile mult așteptate. Însă 
acest copil a cutreierat întreg satul, să ceară milă. Mulţi l-au respins spunându-i „ești gol, ud și 
zdrenţuros, nu avem nimic pentru tine”. Așa, mergând pe la fiecare casă, a ajuns la casa unei 
văduve. Înfrigurat și flămând, a căzut la poarta ei. Femeia l-a găsit, l-a luat în casă, l-a încălzit, 
i-a dat mâncare și l-a îmbrăcat. Orfanul, cu ochii măriţi, a întrebat-o, „de ce faceţi lucrul acesta 
pentru mine?” Văduva i-a răspuns cu faţa luminată, cu vocea-i blândă cum primise ea darul 
fără plată. „și ce înseamnă acest dar fără plată?” întrebă orfanul. 

- Era o iarnă, când o fecioară pe nume Maria, logodită cu un bărbat pe nume Iosif, au 
plecat într-o călătorie din Galilea din cetatea Nazaret, ca să ajungă în Iudea în cetatea lui David, 
numită Betleem. Maria era însărcinată. Pe când se aflau ei acolo, s-a împlinit vremea când Maria 
trebuia să nască. Au mers pe la fiecare han și loc nu au găsit, căci toţi i-au respins. Nu au găsit 
loc de poposire decât într-un staul, acolo L-a născut pe cel dintâi fiu, L-au înfășat în scutece, 
L-au culcat într-o iesle și L-au numit Isus. Acest Isus a venit ca să aducă bucurie, pace, salvare 
și să mântuiască inima de la pierzare. Pe acest Isus l-am primit în inima mea, spuse văduva. 
Acesta a fost darul fără plată. 

- Vrei să-l primești și tu în inima ta? Îl întrebă pe orfan. 
El, cu ochii măriţi a spus cu voce tare, „da, dacă se poate!” Îndată faţa îi radie de bucurie. 
Dragi copii, cel mai mare dar în vieţile noastre este darul Domnului Isus în inima 

noastră. 
 Darul fără plată este Isus Hristos!     

Călin Bala 

Betleem ales dinspre Siria spre Egipt (dincolo de el se întindea 
deșertul). Este menţionat, de asemenea, în scrierile 
Vechiului Testament atât înainte de sclavia egipteană, 
cât și după Exod. Genesa îl pomenește sub numele de 
Efrata: locul în care Rahela murea născând cel mai iubit 
fiu, Beniamin.
 Sub zidurile sale s-a născut și David, și pe 
înălţimile lui au păscut turmele tatălui său (partea de 
est a orașului este folosită și azi în mod tradiţional de 
către păstorii locali, pentru turmele de oi). Orașul vedea 
și ungerea lui ca împărat al lui Israel câţiva ani mai 
târziu, iar același oraș va fi martorul unui alt personaj 
biblic, premergător genealogic lui Hristos: Rut.
 Istoria Betleemului a fost una frământată. 
Intre anii 312-135 î. H, orașul va fi ocupat de romani, 
în contextul căreia decretul lui Cezar Augustus îi va 
aduce pe Maria și Iosif aici. Încă o dată așezarea va fi 
înregistrat tacit, cel mai grandios moment din istoria 
ei: nașterea lui Isus Hristos.
 În anul 6 d. H, Betleem va fi încorporat provinciei 
Siria și va cunoaște un sincretism religios păgân. Va fi 
distrus în 529 d. H, fiind reconstruit aproape 100 de ani 
mai târziu.
 Își păstrează în timp același statut de „martor“ 
frământat al evenimentelor istorice, cunoscând pe 
rând dominaţia arabă (637), egipteană, otomană. 
 Chiar în zilele de azi, Betleemul pare o așezare 
cosmopolită, un nod „cultural“, menit parcă să spună 
tuturor că datorită acestui caracter al așezării, nimeni 
nu îl poate revendica pe Hristos. El „aparţine“ tuturor!  
 

Beniamin Quiel-Brown

 Localizat la aproximativ 
10 Km de Ierusalim, Betleemul 
pare destinat, în ciuda 
dimensiunilor sale reduse, să 
joace un rol de martor al unor 
evenimente semnificative, 
importante pentru Israel, 
rămânând, totuși, aproape 
paradoxal, una din cetăţile 
neînsemnate.
  Izvoarele istorice îl 
amintesc prin 1350 î. H în 
scrierile armane ca un punct 
important, oferind odihna 
celor care călătoreau mai 

Poarta Umilinţei

Intrarea în Betleem



22 23

INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO
Botez nou testamentar la 
biserica „Emanuel” Viena

Multe sărbători aduc bucuria în inimile 
oamenilor, însă numai una are menirea să 
deschidă cerul, ca îngerii să privească și să 
se bucure împreună cu oamenii fiind martori 
alături de ei. Această bucurie au produs-o cei 
șase candidați de botez în data de 27.11.2011, 
Emanuel Botiz, Eliada Popa, Paula Costa, Ţuca 
Doci, Elena şi Costel Condrea, când Hristos a 
luat chip în viețile lor și l-au mărturisit ca Domnul 
și Mântuitorul lor dorind să-L slujească din toată 
inima și cu devotament toată viața. Botezul a 
fost efectuat de către fratele păstor Leontin 
Sătmărean și fratele păstor Stoian Petru, iar 
cuvântul Domnului a fost rostit cu putere de 
către fratele Viorel Pădureț și fratele Ghiță Mocanu, însă peste toată lucrarea, Domnul a dat har și binecuvântare 
prin Duhul Sfânt.

Bucurie la „Agape” Wien 
în data de 20.11.2011 când trei 
suflete au spus hotărât: 
„Renunț la lume dar nu la ISUS 
Și înapoi eu nu voi da“ încheind 
un legământ în apa botezului. 
Botezul a fost oficiat de către 
pastorul Ștefan Peșel împreună cu 
prezbiterul Ioan Onișor.

În data de, 13 noiembrie 
2011, a avut loc un botez 
noutestamental la biserica 
Elim - Viena, unde 26 de 
persoane au încheiat legământ 
cu Domnul. Botezul a fost 
oficiat de către fraţii: Ioan 
Irimuş şi Daniel Lörint.



Revista „Apa Vieţii” este o publicaţie creştină ce îşi propune să împărtăşească cu cititorii din dragostea, înţelepciunea 
lumina şi căldura lui Dumnezeu.
Autorii articolelor îşi asumă toate responsabilităţile pentru ceea ce scriu, de aceea articolele reflectă punctele de vedere ale 
autorilor nu ale revistei cu toate că articolele vor fi selectate. Revista nu are un scop profitabil, ci donaţiile trimise în contul 
revistei vor fi folosite la acoperirea cheltuielilor numărului următor.
Contul revistei este: ERSTE BANK, Blz.: 20111, Konto Nr. 28267518704, IBAN: AT492011128267518704, BIC: GIBAATWW.
Vă mulţumim tuturor celor care aţi colaborat la realizarea acestui număr al revistei şi vă aşteptăm în continuare pe toţi 
cu: articole, poezii, sugestii sau întrebări pe adresa de e-mail: apavietii@ymail.com, adresa poştală: Apa Vieţii 1220 Wien, 
Maculangasse 9 sau la tel. +43 699 10447178

Revista “APA VIEŢII” o găsiţi de acum pe internet la adresa: www.gemeindegottes.at


