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» Un acrostih necesar de Mihai Czentye
V-ATI GANDIT LA CADOUL PE CARE VI-L
DORITI PENTRU ACESTE SARBATORI?
Noi, Adunarea Baptistă Independentă din Beiuş, avem o idee.
Ce aţi zice dacă aţi primi din partea noastră acest număr al
buletinului (încă îl numim aşa) bisericii noastre, l-aţi citi şi
v-aţi ruga ca el să devină o trâmbiţă scrisă a vocii lui
Dumnezeu în România şi un ecou al baptiştilor
fundamentalişti independenţi din ţara noastră... şi nu numai.
Desigur, darul nostru nu este unul din care să beneficiem
exclusiv personal, ci, mai degrabă, unul spre beneficiul
general al copiilor lui Dumnezeu din bisericile noastre.
Aveţi dreptate! Nu se poate compara darul nostru cu Darul
lui Dumnezeu pe care l-am primit în urmă cu peste 2000 de
ani, în ieslea Betleemului. După cum veţi vedea, majoritatea
paginilor acestui număr sunt dedicate Darului
lui Dumnezeu pentru omenire, Iesus Cristos.
Speranţa noastră este ca prin citirea
articolelor, credinţa noastră să fie întărită,
încurajată şi provocată spre creşterea în
harul şi cunoaşterea Domnului nostru Iesus
Cristos.
Înainte să începeţi însă citirea paginilor
următoare, vă provoc la o meditaţie. Altfel
spus, înainte de a primi Darul, pe Iesus
Cristos, haideţi să Îi dăruim noi ceva. Oare
avem ce? Poate că magii Răsăritului ne pot
da un ajutor în această privinţă. O, nu vă
gândiţi la darurile lor fizice – aur, tămâie,
smirnă – nici la semnificaţia spirituală a
acestora, ci la caracterul acestor oameni care
se vede prin ceea ce au făcut ei. Oare a fost
impresionat Tatăl de ce au făcut ei? Cu
siguranţă! Oare i-a plăcut ce au spus ei?
Bineînţeles! Dar ce L-a încântat cel mai tare?
Ceea ce au fost aceşti oameni de rang
înalt în inimile lor! Caracterul lor a dat
valoare vorbelor şi faptelor lor! Nu-i aşa că aţi
auzit de atâtea ori, de la amvoane, o
afirmaţie de felul „Dumnezeu este mult mai
interesat de ceea ce EŞTI decât de ceea ce
spui sau faci”? Şi magii erau convinşi de
acest lucru. De fapt, darurile lor cele mai
strălucitoare au fost nerostite şi nearătate,
dar au putut fi observate de toţi!
decembrie ‘07
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» Un acrostih necesar de Pastor Mihai Czentye

D

REPTITUDINEA. Este darul principal al
acestor credincioşi orientali.
Dreptitudinea, definită ca neprihănirea
gândirii şi trăirii, a fost clar dovedită de magi.
Inima lor deplin dăruită lui Iehova a fost
motivul care i-a împins la o călătorie atât de
lungă. Integritatea lor a fost văzută înaintea
tuturor oamenilor, indiferent de persoana
care le-a stat în faţă. Irod nu i-ar fi putut
acuza pe aceşti oameni de lipsa dreptitudinii,
fiind de fapt exemplul „perfect” de antonim al
dreptitudinii.
Integri faţă de Dumnezeu, integri faţă de
rege, integri faţă de familia Pruncului şi faţă
de El, integri faţă de ei înşişi... nu au fost
altceva decât o ilustraţie fidelă a dreptitudinii
Mântuitorului. Este cu atât mai uimitor lucrul
acesta când vedem contrastul dintre aceşti
credincioşi „păgâni” şi „credincioşii”
poporului ales. Imaginea este atât de reală şi
actuală. Uneori, „fiii acestui veac” sunt parcă
mai neprihăniţi şi mai integri decât „fiii
Împărăţiei.” Oare nu aceasta iese în evidenţă
în aceste vremuri?!
Vă invit să schimbăm acest lucru la sfârşit de
an vechi şi început de an nou. Ce-ar fi să-I
dăruim Domnului şi Mântuitorului nostru o
inimă dreaptă, cu atât mai mult cu cât El...
„a fost făcut pentru noi înţelepciune de la
Dumnezeu şi dreptate şi sfinţenie şi
răscumpărare...” (1 Corinteni 1:30).

A

DEVĂRUL. Din dreptatea inimii nu poate
izvorî decât adevărul buzelor. Dacă
răspunsul magilor dat lui Irod ar fi fost unul
„corect politic” ar fi fost adevărat? Dacă şi-ar
fi „cosmetizat” intenţia ar mai fi fost integri?
Dacă ar fi fost pragmatici ar mai fi fost drepţi?
Veţi spune că toate aceste întrebări sună de
parcă ar fi retorice. Aşa este! Imaginaţi-vă
scena... Irod, împăratul, stă înaintea lor şi îi
interoghează. Magii îi răspund: „Unde este
Împăratul iudeilor care S-a născut? Pentru că
4»
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I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne
închinăm Lui” (Matei 2:2). Erau oamenii
aceştia inconştienţi? Nu ştiau că stau
înaintea împăratului pământului aceluia? Ba
da, dar nici ei, aidoma apostolilor de mai
târziu, nu puteau să împiedice adevărul
buzelor care ţâşnea din dreptitudinea inimii
lor—„noi nu putem să ne spunem ceea ce am
văzut şi am auzit” (Fapte 4:19)—pentru că
erau conştienţi de prezenţa Împăratului
împăraţilor!
Ce-ar fi dacă I-am dărui lui Iesus adevărul
buzelor noastre? Dacă nu ştii exact cum să
faci lucrul acesta, începe prin a spune cuiva
adevărul Evangheliei Mântuitorului născut în
Betleem!

R

OADA. Ce roadă vedem în cazul magilor?
Nu-i vedem predicând, confruntând sau
mărturisind. Ei bine, roada pe care o doreşte
Dumnezeu, mai mult decât orice, este
ascultarea noastră de El, în cele mai mici şi
neînsemnate domenii sau detalii ale vieţilor
noastre. „…au plecat în ţara lor pe alt
drum” (Matei 2:12). Aici este roada; roada
ascultării de Dumnezeu. Dar dacă drumul e
mai lung, mai chinuitor, mai periculos sau
mai costisitor? Astfel de întrebări nici nu mai
sunt luate în seamă de creştin dacă inima îi
este dreaptă! De ce? Pentru că el, creştinul,
ştie că Domnul său nu a pus astfel de
întrebări şi-I este recunoscător. Dacă le-ar fi
pus, am fi încă în păcatele noastre!
De aceea, pentru copilul lui Dumnezeu,
niciun dar de supunere şi ascultare de
Dumnezeu nu ar trebui să fie „prea mult”.
Vedeţi, roada nu este măsurată în cifre, ci în
ascultarea din inimă şi în faptă!
Sunt prea „scumpe” şi „greu de procurat”
aceste daruri pentru Mântuitorul? Dacă vrei
să I le dăruieşti, spre gloria lui Dumnezeu,
El este gata să te ajute să le procuri. Doar
cheamă-L!

R

ecent, fiul meu, Sam, şi-a cumpărat un „dar”.
E vorba de o şalupă a poliţiei şi un elicopter.
Cele două „piese de plastic” l-au fascinat pe Sam
timp de multe ore în acea primă zi în care le-a
adus acasă. A studiat fiecare parte a lor, dorind să
ştie la ce folosea fiecare dintre ele. Pe cutie scria
„accesorii.” A vrut să înţeleagă ce înseamnă cuvântul.
S-a bucurat mult petrecând timp cu „darul” său.

Un dar este ceva
minunat de primit.
De obicei, când
primim un dar ne
uitam cu atentie la el.
Ne dorim sa
cunoastem totul
despre el.

Dumnezeu a pregătit pentru noi un dar. Acesta
ne-a fost dat gratuit, dar nu a fost un dar pentru
care nu s-a plătit. Pe noi nu ne costă nimic, dar pe
Dumnezeu l-a costat foarte mult. Suntem noi la fel
de fascinaţi de Darul pe care ni l-a dăruit
Dumnezeu pe cât a fost de fascinat Sam de
jucăriile sale noi? Ne dorim şi noi să cunoaştem
fiecare detaliu despre acest Dar? Înţelegem noi că
Darul acesta are cu Sine şi accesorii? Acesta e
adevărul! Observaţi ce se spune în Romani 8:32:
„El, care, în adevăr, nu L-a cruţat pe propriul Său
Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va dărui,
de asemenea, toate împreună cu El?” Că tot
vorbim de accesorii!
Cu toate acestea, nu este scopul acestui articol să
discute accesoriile. Mai degrabă, vrem să petrecem
câteva momente privind la anumite detalii ale Darului.
Cineva a observat că dacă îl scoţi pe
Budha din budism, rămâi totuşi cu un
sistem religios. Dacă-l scoţi pe
Mahomed din Islam, rămâi totuşi cu
un sistem religios. Dar, dacă Îl
scoatem pe Cristos din creştinism, nu
mai rămâne nimic. Iesus Cristos este
Personajul cel mai important din
istoria universului. În doar câteva
paragrafe, haideţi să ne facem timp
să recapitulăm cine a fost Iesus
înainte de Betleem, cine a fost Iesus
în Evanghelii şi cine este Iesus după
înviere.
decembrie ‘07
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» Iesus Cristos, Darul de Pastor Misionar Dan Sehested
Iesus inainte de Betleem
Una dintre cele mai clare învăţături ale
Bibliei este că Iesus a existat înainte de a
se fi născut în Betleem. Coloseni 1:16,
17 afirmă cu claritate că „prin El [Iesus]
au fost create toate”. Biblia ne învaţă că
Iesus este Creator (Evrei 1:2). În Ioan 8:58,
Iesus Se identifică spunând „mai înainte
de a fi fost Avraam, Eu sunt”. El a pus un
semn de egalitate între Sine şi Dumnezeul
care i-a declarat lui Moise „Eu sunt”. Toţi
cei care L-au auzit rostind acele cuvinte
au înţeles exact sensul celor spuse de El.
Pe lângă aceasta, Îl vedem pe Iesus şi ca
Îngerul Domnului, care S-a arătat de
câteva ori în Vechiul Testament. Îngerul
Domnului a fost o manifestare a lui
Iehova. El a vorbit în Numele lui Dumnezeu,
S-a identificat pe Sine cu Dumnezeu şi a
exercitat prerogativele lui Dumnezeu. Cu
toate acestea, a fost deosebit de Iehova.
Îngerul Domnului a însoţit Israelul la
ieşirea din Egipt (Exod 14:19), iar Iesus
este numit acea „Stâncă” ce a urmărit
Israelul (1 Corinteni 10:4).
Unul dintre pasajele mele favorite din
Vechiul Testament este Isaia 6. Primele

câteva versete îmi înalţă sufletul până la
cer când meditez la viziunea lui Isaia.
Pasajul acesta devine şi mai glorios când
înţeleg pe Cine vede Isaia şezând pe
tron. În Ioan 12:41, apostolul spune:
„Isaia a spus acestea când a văzut gloria
Lui şi a vorbit despre El.” Dacă veţi studia
cu atenţie contextul veţi realiza că Ioan
ne revelează faptul că atunci când Isaia
L-a văzut pe Iehova şezând pe tron, în
Isaia 6, el privea de fapt la Iesus Cristos.
Glorie lui Dumnezeu! Cu certitudine
aceasta face din Iesus Cristos un Dar
unic!

Iesus in Evanghelii
Isaia 7:14 şi Mica 5:2 sunt două exemple
minunate de profeţie împlinită.
La împlinirea vremii, Iesus a devenit om.
Într-o unire pe care nimeni nu o poate
înţelege deplin, Dumnezeu a devenit om,
neîncetând vreodată să rămână
Dumnezeu. Ca om, singura diferenţă
dintre natura noastră şi a lui Iesus este
faptul că El a fost fără păcat. În afară de
aceasta, El a fost un om care S-a
identificat deplin cu omenirea.

Cristosul pe care ucenicii L-au numit Stăpânul (Învăţătorul) este Cel care,
S-a odihnit
în eternitate, S-a odihnit la pieptul Tatălui fără a avea o mamă, iar, în timp,
– la fel de
zeu
Dumne
lui
Fiul
şi
la pieptul unei mame fără a avea un tată – Fiul Omului
ască.
pământe
Să
mama
decât
bătrân ca Tatăl Său ceresc şi mai bătrân cu veacuri
e,
sănătat
în
boala
mând
transfor
stăpânit,
a
târziu
El, Cel care a stat într-un staul, mai
în
lepra
r,
muşchilo
a
tărie
şi
supleţe
în
ologirea
auzire,
în
orbirea în vedere, surzenia
în rostire,
curăţie, furtunile în calm, lipsa de pâine în hrană îndestulătoare, muţenia
suferinţă,
Satan,
moartea în viaţă şi harul în gloria învierii. El a stăpânit peste păcat,
d toate
stăpânin
biruitori,
moarte, mormânt şi iad. Prin El noi putem fi mai mult decât
astfel
mintea
d
stăpânin
Sale,
lucrurile care pot distruge corecta petrecere a Naşterii

6»

decembrie ‘07

» Iesus Cristos, Darul de Pastor Misionar Dan Sehested
El cunoaşte zbaterile, durerile şi bucuriile
noastre pentru că şi El le-a experimentat.
În Evanghelii (adică în timpul vieţii Sale
pe pământ), Iesus a avut un scop foarte
clar. Când a venit, El ni l-a revelat pe
Dumnezeu Tatăl (Ioan 1:8; 14:7-11). El a
venit să fie jertfa pentru păcatele noastre
pe care Dumnezeu urma s-o accepte,
deoarece nu există nicio altă jertfă
suficientă (Evrei 10:1-10). Acest lucru a
fost planificat de El şi de Tatăl chiar înainte
ca lumea să fi fost creată (Apocalipsa
13:8). De asemenea, apostolul Ioan ne
spune că „pentru aceasta S-a arătat Fiul
lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările
diavolului” (1 Ioan 3:8).
Evanghelia se întemeiază pe două
adevăruri esenţiale: Mântuitorul a murit,
dar trăieşte din nou. Romani 4:25 ne spune:
„[El] a fost dat pentru greşelile noastre şi
a fost înviat pentru îndreptăţirea
noastră.” Fără înviere nu există
Evanghelie. Cu certitudine aceasta face
din Iesus Cristos un Dar potrivit şi
necesar!

Iesus dupa inviere
După ce a umblat printre noi timp de 33
de ani, Iesus s-a întors la locul din care a
venit şi „S-a aşezat la dreapta Măririi în
cele înalte” (Evrei 1:3). Dar El nu Se
odihneşte. Prin lucrarea Duhului Sfânt,
El sfinţeşte Trupul lui Cristos, Adunarea
(Efeseni 5:26). Pentru credincioşi, El
trăieşte pururea „ca să mijlocească
pentru ei” (Evrei7:25). De asemenea,
Iesus pregăteşte un loc pentru noi
potrivit cu ceea ce a promis în Ioan 14:3.
Zidindu-Şi Biserica, rugându-Se pentru
noi, pregătind un loc pentru noi, Îl văd în
mintea mea, privind la Tatăl. El priveşte
după acea mişcare din cap care
înseamnă: „Este vremea. Du-te după
copiii Mei şi adu-i acasă.” Atunci, la o
clipire a ochiului, se va auzi un strigăt,
vocea arhanghelului şi trâmbiţa lui
Dumnezeu. Cei morţi în Cristos vor fi
ridicaţi întâi, apoi noi cei care vom fi în
viaţă vom fi luaţi sus, împreună cu ei, în
nori, pentru a-L întâlni pe Domnul în
văzduh. Aleluia! Acesta este un Dar de
apreciat şi de iubit!

pe
încât ea să gândească la gândurile lui Dumnezeu faţă de El, stăpânindu-l
trupurile
d
stăpânin
noi,
de
fuge
el
ce
până
el
de
Satan prin împotrivirea faţă
ca
noastre până vom purta „întotdeauna în trup omorârea lui Iesus, pentru
gloria
spre
şi viaţa lui Iesus să fie arătată în trupul nostru” (2 Corinteni 4:10)
Celui care „fiind în chip de Dumnezeu … S-a golit pe Sine Însuşi, luând
chip de rob … făcându-Se ascultător până la moarte, şi chiar moarte
de cruce” (Filipeni 2:6–8).
În această perioadă a celebrării Naşterii Sale, fiecare inimă
ar trebui să exclame: „Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu pentru
darul Său de nespus!” (2 Corinteni 9:15). Nu I-ai cerut lui
Dumnezeu acest dar, ci ţi-a fost dat fără nicio plată.
sursa: www.swordofthelord.com
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născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi
pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat,
Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele
veşniciilor, Domn al păcii.”

Putem spune că mesajul Noului
Testament este Darul lui Dumnezeu şi
Darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
Iesus Cristos. Da, Noul Testament a
început cu „Darul” oferit de Dumnezeu
tuturor oamenilor. „Darul” este Pruncul
născut în ieslea Betleemului „la
împlinirea vremii”. Ieslea ţinea ascuns
„Darul” darurilor în scutece, iar crucea de
la Golgota dezleagă misterul. El a murit în
locul nostru pentru păcatele noastre.
Acest dar nu poate fi cumpărat, ci El,
„Darul”, te-a cumpărat pe tine şi pe mine
cu preţul sângelui vărsat. Numele Său
este Emanuel, adică „Dumnezeu
este cu noi”.

Dumnezeu a vorbit naţiunii în timp de
pace, dar şi de ameninţare şi război, iar
poporul n-a ascultat. Ioan 1:11 ne
spune: “[Cristos] a venit la ai Săi, şi ai Săi
nu L-au primit.” La prima Lui venire, El a
venit să fie Salvatorul lor; ei nu L-au vrut
ca Salvatorul sufletelor lor. Ei doreau ca
El să fie un Baraba, un revoluţionar care
să-i elibereze de romani. El însă dorea să
-i elibereze de păcat; El dorea să
elibereze omul dinăuntru, dar ei doreau
să intre în Împărăţia milenară chiar
atunci, fără ca El să-i înnoiască. El însă
nu poate accepta inversarea ordinii sale
divine. Nu poţi primi cununa până nu ai
murit împreună cu El; nu poate accepta
în împărăţia Sa oameni nenăscuţi din
nou; planul Său nu poate fi schimbat;
cine nu I se supune va cădea sub
pedeapsa judecăţii Sale. Datorită
respingerii lui Israel, Darul oferit tuturor
oamenilor a fost oferit şi bisericii Sale.

ASADAR, CUI I-A OFERIT BISERICII
DUMNEZEU ACEST DAR? În Efeseni 3:9 găsim scris: „Şi să pun în
LUI ISRAEL
Găsim în cartea Isaia, cu aproximativ 700
de ani î.Cr., anunţarea trimiterii Darului pe
pământ. Vremea în care Isaia a scris era
caracterizată de frică şi anxietate pentru
unii din Israel, iar pentru alţii de aroganţă
şi egoism. Naţiunea lui Israel era
ameninţată de un duşman exterior; fugea
dinaintea duşmanului, se ascundea în
spatele vorbelor şi, în mijlocul acestei
tulburări, vocea Domnului s-a auzit. Isaia
9:6 ne spune: „Căci un Copil ni S-a
8»
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lumină înaintea tuturor care este
isprăvnicia acestei taine, ascunse din
veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate
lucrurile; pentru ca domniile şi stăpânirile
din locurile cereşti să cunoască azi, prin
Biserică, înţelepciunea nespus de felurită
a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe
care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul
nostru.”
Biserica nu este „planul B” al lui
Dumnezeu; potrivit acestui text se vede
că în programul făcut din veşnicii a fost
inclusă şi biserica Sa. Nu toate instituţiile

» Darul darurilor: cui i-a fost oferit? de Pastor Petru Beltechi
din această lume care se numesc biserici
sunt Biserica Sa, ci numai acelea care au
păstrat temelia Noului Testament, care
au aceeaşi doctrină şi aceeaşi practică
cu biserica primară, care propovăduiesc
Evanghelia care ne-a fost dată odată
pentru totdeauna—numai acestea sunt
înaintea Lui Biserica. Însă nu toţi cei ce
merg la biserică conştientizează suficient
cât de importat este pentru fiecare
individ faptul că Dumnezeu ne-a trimis
Darul darurilor şi cât de mult L-a costat
pe El să ni-L trimită. Acum ar trebui

loc.” Lumea i-a găsit o iesle în afara
cetăţii şi mai mult ca sigur că acea iesle
era într-o peşteră din jurul Betleemului.
Doar acolo s-a găsit loc pentru Salvatorul
nostru.

Nici azi nu este loc pentru El
Oamenii de azi continuă să facă acelaşi
lucru: L-au scos pe Cristos din viaţa lor,
I-au stabilit o zi de naştere, dar vorbesc
despre „Moş Crăciun”. Copii din această
lume nu mai ştiu istoria biblică a naşterii
Salvatorului, ci doar povestirea Moşului.
Mulţi cred şi spun că Iesus nu mai are loc
în societatea modernă de astăzi. Omul
modern nu mai are loc în inima sa pentru
Iesus, pentru că lumea îi oferă atât de
mult, încât Iesus devine „neinteresant”.
Iesus nu-şi mai găseşte locul în vieţile
noastre. El este de modă veche; El
reprezintă trecutul; nu mai are valoare în
prezent; omul se descurcă fără El, aşa că
poate fi ocolit.

să-L celebrăm pe Iesus, dar cei mai mulţi
oameni îl celebrează pe Crăciun,
gazda grajdului, pe „tipul” acela care se
îmbracă în roşu şi îşi pune vată în loc de
barbă... O, cât de mult a deturnat Satan
prima venire a lui Cristos pe pământ.

De la inceput n-a fost loc
pentru El
La primul Crăciun Iosif bătea la uşa
caselor din Betleem să găsească un loc
pentru Iesus. Ştim răspunsul: „N-avem

În ciuda acestei realităţi,
Iesus continuă să bată la uşile
încuiate ale oamenilor. El vrea să
ne trezim din apatie şi moarte
spirituală. Ceea ce trebuie să
înţelegi tu azi este că există o
limită în ce priveşte răbdarea lui
Dumnezeu.
Niciodată nu ştii când va fi ultima
zi şi Darul căruia i-ai întors spatele
te va condamna!
decembrie ‘07
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Cristos în Ierusalim. Mii de oameni
veniseră la Ierusalim cu ocazia acestei
festivităţi, cea mai impresionantă
dintre toate sărbătorile evreieşti, dar
nimeni, cu excepţia acestor greci, nu a
spus că doreşte să îl vadă pe Iesus.
Ioan ne spune simpla lor rugăminte:
„Domnule, dorim să îl vedem pe Iesus.”
Asigură-te că înţelegi această scenă.
Era ultima săptămână din viaţa
Mântuitorului, înaintea crucii, iar El
intrase de curând în cetate împlinind
profeţia lui Zaharia cu privire la intrarea
Sa în Ierusalim. Era perioada Paştelui,
iar oamenii se adunaseră din cele mai
îndepărtate locuri pentru cel mai mare
eveniment al anului. Acesta era
evenimentul care comemora
eliberarea lor din robia Egiptului.
Unii veniseră datorită simţului datoriei
şi obiceiului; alţii din obişnuinţă; alţii
împinşi de o teamă faţă de lege; alţii
datorită devotamentului religios; şi sunt
destul de sigur că erau mulţi care erau
acolo datorită curiozităţii lor. Unii veniseră pentru a privi minunea Templului,
alţii pentru a reînnoda vechi prietenii.

“Si erau niste greci dintre cei care
se suie sa se inchine la sarbatoare;
acestia deci au venit la Filip, cel
care era din Betsaida Galileii, si l-au
rugat spunand: „Domnule, dorim sa
-L vedem pe Iesus.” Ioan 12:20,21
„Domnule, dorim să-L vedem pe Iesus.” Cu aceste
cuvinte preţioase s-au adresat lui Filip, apostolul lui
Cristos, aceşti greci care venise la sărbătoarea
Paştelui la Ierusalim, imediat după intrarea lui
10 »
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Totuşi, în această mare mulţime erau
unii care au venit împinşi de dorinţe
mai profunde şi de motive mai înalte,
pentru că se spune că aceşti greci nu
au venit la închinare, ci mai degrabă
erau „printre aceia” care au venit să se
închine.

„Domnule, dorim să îl vedem
pe Iesus” trebuie să devină
strigătul inimii fiecărui
credincios în aceasta
perioadă a anului. Lumea se
pregăteşte pentru Crăciun, cu
superstiţiile lui păgâne şi

» Omul uitat de Craciun articol de Pastor Gabriel Rivera
activităţile lui religioase, cu
comerţul specific acestei perioade,
cu orgiile şi beţia lui, cu dansul şi
sărbătorirea lui, în timp ce Iesus, a
cărui naştere ar trebui să o
comemoreze, devine într-adevăr
OMUL UITAT DE CRĂCIUN.
Chiar în bisericile noastre creştine activităţile
Crăciunului vor fi în jurul unei organizaţii, unui
ritual, unui program, unui crez, şi nu în jurul
lui Iesus Cristos. Mulţi vor merge la biserică
de Crăciun pentru că aşa e obiceiul, e un
merit religios, vor merge datorită programului
frumos, cântărilor splendide şi fastului
elaborat care au ajuns să caracterizeze
activităţile zilei, şi nu pentru a-L vedea pe
Iesus Cristos. Acele multe mii de oameni,
care au venit la sărbătoare în aceeaşi zi cu
grecii, au văzut un ritual, un om, un
vindecător, un făcător de minuni, un profet,
un fiu al unui tâmplar, dar grecii au văzut mai
mult. Ei au dorit să îl vadă pe Iesus. Ce îţi
doreşti de Crăciunul acesta? Ei şi-au dorit să
Îl vadă pe Iesus. Nimeni, dintre cei care şi-au
dorit sincer să Îl vadă pe Iesus, nu a fost
vreodată respins. Mă întreb cât de mult Îl
vom vedea noi pe Iesus cu ocazia acestui
Crăciun?
Atât de mult ne-am îndepărtat de adevăratul
spirit al acestui eveniment, încât mulţi dintre
noi nu vom mai avea timp să ne gândim prea
mult la El; cu atât mai puţin să Îl vedem. În
locul unei meditări solemne şi liniştite asupra
acelui de seamă eveniment, când Dumnezeu
a venit să locuiască în chip uman, va fi un
moment de grabă şi aglomeraţie şi trudă,
cum nu este în niciun alt moment al anului.
În loc să stăm cu Bibliile deschise citind
înregistrarea preţioasă despre cum a venit El

la noi, ne grăbim prin magazine cu picioarele
obosite, cu dureri de cap şi de inimă, până ce
răbdarea noastră ajunge la limită, iar fitilul
nervilor noştri arde până la ultimul
centimetru. Şi astfel începe Crăciunul, iar noi
suntem atât de obosiţi încât nu ne mai putem
bucura de el. Mama va fi mai ocupată de
Crăciun decât în orice altă zi a anului. Dacă
nu suntem atenţi vom fi furaţi de peisaj şi
vom uita de tot de Cristos. Rugăciunea
noastră să fie: „Domnule, dorim să-L vedem
pe Iesus”.
Desigur, există şi o altă perspectivă asupra
Crăciunului. Pentru mulţi oameni, Crăciunul
înseamnă înlăturarea tuturor interdicţiilor
decenţei şi ordinii şi devine o ocazie pentru
depravare şi beţie, lăsând frâu liber pasiunilor
si poftelor sub pretextul „e Crăciun şi are loc o
singură dată pe an.”
Însăşi ziua în care sărbătorim naşterea Celui
despre care a zis îngerul: „ Îi vei pune numele
Iesus, pentru că El va mântui pe poporul Lui
de păcatele sale” a devenit semnalul pentru
orice imoralitate şi abuz. În care zi din an se
păcătuieşte mai mult, se bea, se produc
încăierări, accidente şi moarte?

Până la urmă lumea nu are dreptul
să sărbătorească naşterea Celui
pe care L-a respins si L-a răstignit
ca pe un criminal. De fapt, doar
creştinii pot celebra Crăciunul,
deoarece doar ei L-au primit pe
Cristos ca Mântuitorul lor şi au
crezut în El.

Continuarea articolului o puteţi găsi la
pagina 18.
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Ei au mers prin credinţă şi au găsit „un
Mântuitor, care este Cristos Domnul”. Lucrul
uimitor este însă că, odată ce Darul a fost
revelat şi primit, aceştia nu s-au întors, pur şi
simplu, la vieţile lor… Ei au plecat în orice
loc, spunând tuturor celor ce doreau să
asculte despre acest Dar preţios. Putem
învăţa multe de la aceşti păstori smeriţi.

V-ati intrebat vreodata de ce
impachetam cadourile inainte de a
le darui cuiva?
Unii fac lucrul acesta ca să ascundă
valoarea cadoului până la momentul potrivit
când să facă poza perfectă ce captează
supriza şi bucuria. Alţii folosesc
împachetarea pentru a adăuga valoare
aparentă unui cadou mai degrabă ieftin.
Modul meu favorit de împachetare a unui
cadou este a pune cadoul în cutia cea mai
mică; apoi, aşez cutia într-o alta mai mare,
apoi într-o alta, şi încă într-una; la sfârşit,
învelesc totul într-o hârtie de împachetat de
calitate, pe care o acopăr cu bandă scotch
pe fiecare centimetru pătrat (sau mai bine
cu bandă de filament, pentru că e imposibil
de deschis fără un cuţit ascuţit!). O capodoperă de distracţie chinuitoare! Desigur, în
ultima vreme, mă mulţumesc să aşez darul
într-o plasă colorată şi astfel să i-o dau
destinatarului – gândindu-mă că dacă nu-i
place darul, cel puţin vor putea folosi plasa!
Îmi amintesc de modul simpIu, şi totuşi
minunat, în care ne-a fost dăruit cel mai
măreţ Dar – „înfăşat în scutece şi aşezat în
iesle.” Aceia care au găsit primii Darul
veneau direct de la “serviciu” (câmpul cu oi)
şi L-au găsit aşa cum li se spusese.
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Luca 2:15-16: „Si a fost ca, dupa ce
ingerii au plecat de la ei în cer,
pastorii au zis unii catre altii:
<<Sa mergem deci pana la Betleem
si sa vedem lucrul acesta care a
avut loc, pe care Domnul ni l-a
facut cunoscut.>> Si au venit in
graba si i-au gasit si pe Maria si pe
Iosif si Pruncul culcat in iesle.”
Întâi de toate, trebuie să preţuim Darul mai
mult decât hârtia de împachetat. Prin
aceasta mă refer la faptul că trebuie să fim
atenţi la sărbătorirea naşterii Mântuitorului,
ca să nu accentuăm celebrările, tradiţiile şi
cheltuielile mai mult decât pe Cel căruia ne
închinăm –Domnul Iesus Cristos. Vorba care
spune că Iesus este raţiunea sărbătorii este
adevărată! Întreaga lume pară să se
„lumineze” în vremea Crăciunului, dar există
foarte puţină „înălţare” a Celui care a venit
să salveze lumea din păcatele ei.
Un alt lucru pe care-l observăm cu privire la
aceşti oameni este acela că, în ciuda
statutului lor sărac şi neapreciat din
societate, ei au descoperit ceva ce toată
lumea avea nevoie să cunoască – IESUS!

» Darul care continua sa daruiasca de Pastor Tim Tyler
Luca 2:17-18: „Si, dupa ce L-au
vazut, au facut cunoscut cuvantul
care le fusese spus despre acest
Copilas. Si toti cei care auzeau se
mirau de cele spuse lor de catre
pastori.”
Ei au profitat de oportunitatea de a împărtăşi
ceea ce văzuseră, iar efortul fiecăruia dintre
ei a rezultat în uimirea stârnită în inimile
celor care le auzeau propovăduirea. În
acelaşi fel, şi noi trebuie să vorbim despre
Dar fiecărui om cu care avem de-a face.
Nu trebuie să fim satisfăcuţi nici de practicile
comerciale, nici de ritualurile Crăciunului.
Noi avem „o veste bună de mare bucurie...
pentru tot poporul; pentru că astăzi… vi S-a
născut UN MÂNTUITOR, CARE ESTE
CRISTOS DOMNUL!”
Nu acceptaţi niciun înlocuitor! Este foarte
clar că materialismul şi multele tradiţii ale
perioadei de sărbători nu au nicio legătură
cu mesajul Darului de har al lui Dumnezeu,
dar eu sunt convins că, în loc să luptăm
împotriva acestor lucruri, ar trebui să folosim
orice oportunitate şi ocazie să proclamăm
adevărul, cu mare bucurie. De asemenea,
ne putem apropia de cei în nevoie care ne
înconjoară: să-i vizităm pe cei din spitale, să
invităm alte familii cu care să mâncăm

împreună, să mergem acasă la o persoană
în vârstă şi să-i cântăm şi să-i citim
povestirea de Crăciun din Biblie, să reparăm
o relaţie cu un vecin sau un coleg cu care
am avut probleme, să dăruim un cadou în
anonimat… şi să nu uităm să împărtăşim
Evanghelia în corespondenţa noastră de
sărbători.
Ultimul lucru pe care trebuie să-l învăţăm de
la aceşti slujitori blânzi este că trebuie să
fim recunoscători pentru Dar.

Luca 2:20: „Si pastorii s-au întors,
glorificandu-L si laudandu-L pe
Dumnezeu pentru toate cate
auzisera si vazusera intocmai
cum li se spusese.”
Trebuie să fim atenţi să dezvoltăm o
„atitudine de recunoştinţă.” Vă puteţi aminti
când aţi auzit pentru întâia oară vestea bună
a mântuirii? Vă amintiţi ziua în care aţi auzit
despre Dar şi L-aţi primit? A fost exact aşa
cum spune Biblia: „veste bună de mare
bucurie”! Eu cred că unul din cele mai
practice lucruri pe care le putem face este
să dăruim un cadou special al dragostei,
dintr-o inimă recunoscătoare, bisericii
noastre pentru lucrarea ei locală sau pentru
misiune. „Cristos a iubit Adunarea şi S-a dat
pe Sine pentru ea”(Efeseni 5:25). Deci a ne
demonstra dragostea noastră pentru El prin
biserică înseamnă să iubim ceea ce iubeşte
Cristos. De ce să nu-I dăruim un dar lui Iesus,
de acest Crăciun, un dar care să ajute la
răspândirea Darului către alţii care încă nu
L-au primit?
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SUNT EU UN BUN ISPRAVNIC
AL DARULUI LUI DUMNEZEU?
După ce mi-a dat darul Său suprem, pe
Domnul Iesus Cristos, după ce m-a făcut o
făptură nouă, aşteaptă ceva Dumnezeu de la
mine? Aşteaptă să-i dăruiesc şi eu ceva în
schimb?
Păi, nu îi dau 10% din tot venitul meu? Bine
faci, dacă faci acest lucru, deoarece zeciuiala
a fost practicată de Avraam (Geneza 14:20),
de Iacov (Geneza 28:22), a fost inclusă de
Dumnezeu în Lege şi a fost confirmată de
Domnul Iesus Cristos (Matei 23:23; Luca
11:42).
Pentru credinciosul Vechiului Testament
zeciuiala reprezenta minimul a ceea ce el
trebuia să dăruiască. Era scrisă în Lege şi
devenise în esenţă o taxă. În realitate, evreul
Vechiului Testament dăruia între 20 şi 25%
din tot venitul său. Credincioşii nou
testamentari se uită la zeciuiala din Vechiul
Testament şi o privesc nu ca pe un minim, ci
ca pe un ideal. Aşa că cei mai mulţi creştini
aspiră să atingă idealul. Desigur, idealul este
ideal, pentru că de cele mai multe ori este
foarte greu de atins. Problema e însă că,
atunci când atingem acest ideal, începem să
gândim în felul următor: „Acesta este idealul,
aici vrea Dumnezeu să fiu; atât vrea
Dumnezeu să fac; pot să bifez ca îndeplinit în
dreptul dărniciei mele; şi de ce nu, al
14 »
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isprăvniciei mele. Mi-am îndeplinit datoria.
Dumnezeu a fost slăvit!”
Există biserici în care zeciuiala este
transferată în mod automat din contul
credinciosului în contul bisericii. Şi astfel
„idealul” este îndeplinit. Dar unde este
închinarea? Nici măcar nu ştii când se
întâmplă acest lucru, nu este nimic mai mult
decât un transfer electronic.
Realitatea este că o astfel de atitudine nu
numai că nu împlineşte idealul lui Dumnezeu
cu privire la dărnicie, ci este departe, foarte
departe de standardul lui Dumnezeu legat de
ce înseamnă a-L glorifica pe Dumnezeu.
A privi zeciuiala ca ideal, pur şi simplu,
înseamnă a scăpa din vedere ideea nou
testamentară legată de ucenicie şi
isprăvnicie.
Dar haideţi să mai vedem nişte procente.
Luca 3:11: „Cine are două haine, să împartă
cu cine n-are nici una; şi cine are de mâncare,
să facă la fel.” Deja nu mai vorbim de 10%, ci
de 50%. Zacheu spune în Luca 19:8: „Iată,
Doamne, jumătate din avuţia mea o dau
săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu
ceva, îi dau înapoi împătrit.” Din nou, avem
aici un procent de 50%. În Matei 19:21, Iesus
îi spune tânărului bogat: „Dacă vrei să fii

» Mai mult decât un simplu procent de Lionel Mischie
desăvârşit […] du-te de vinde ce ai, dă la
săraci, şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino,
şi urmează-Mă.” Dar asta reprezintă 100%.
În Luca 14:33, Domnul Iesus spune: „Tot aşa,
oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot
ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” Din nou,
100%. Luca 9:57,58: „un om i-a zis:
„Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.”
Iesus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi
păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului
n-are unde-Şi odihni capul.” 2 Corinteni 8:2,3:
„În mijlocul multelor necazuri prin cari au
trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi
sărăcia lor lucie, au dat naştere la un belşug
de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că
au dat de bunăvoie, după puterea lor, şi chiar
peste puterile lor.”

Perspectiva Noului Testament cu privire la
dărnicie este total diferită. Şi nu putem
reflecta în mod corect la această perspectivă
decât dacă nu ne mai întrebăm „Cât ar trebui
să dau?”, ci „Cât să îndrăznesc să păstrez
pentru mine?” Să nu ne mai întrebăm: „Să
dau zeciuiala?”, ci „Cât din ceea ce mi-a
încredinţat Dumnezeu îndrăznesc să păstrez
pentru folosul personal?”
Gândindu-mă la motivul pentru care exist pe
acest pământ, acela de a-L glorifica de
Dumnezeu, la porunca pe care Dumnezeu

mi-a dat-o, aceea de a duce Evanghelia până
la marginea pământului, la tragedia care se
petrece în fiecare secundă, miile de oameni
care mor nemântuiţi şi ajung în iad,
întrebarea pe care trebuie să mi-o pun este:
„Am justificare pentru modul în care folosesc
90% din veniturile mele?”
Şi atunci cât sau ce aşteaptă Dumnezeu să-I
dăruiesc? Răspunsul trece dincolo de un
anumit procent, este mai important decât un
anumit procent. Voi cunoaşte exact răspunsul
când voi face ceea ce macedonenii au făcut:
„dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului,
şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu”.
Iar dacă mă simt vreodată ispitit să cred că,
de fapt, Dumnezeu vrea banii „mei”, sau că
biserica sau păstorul umblă după banii „mei”,
trebuie să-mi amintesc cuvintele din
2 Corinteni 12: 14,15. Pavel spune acolo, şi
parcă Îl putem auzi pe Dumnezeu spunând
aceste cuvinte: „căci nu caut bunurile
voastre, ci pe voi înşivă”. Şi mai departe: „Şi
eu, voi cheltui prea bucuros din ale mele, şi
mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi
pentru sufletele voastre.” Primul care s-a
cheltuit pentru sufletele noastre a fost
Cristos. Apoi, Pavel, ucenicul lui Iesus, omul
care a înţeles Darul primit, a fost gata să
cheltuiască din lucrurile lui, dar mai mult, să
se cheltuiască pe sine (timpul, energia,
abilităţile, sănătatea) pentru sufletele
pierdute. Şi acest lucru este greu de exprimat
în procente.
Sunt eu un bun ispravnic al Darului lui
Dumnezeu? Răspunsul nu poate fi afirmativ
decât dacă am înţeles că Dumnezeu mă vrea
pe mine, inima mea, şi dacă asemenea lui
Pavel, sunt gata să cheltuiesc şi să mă
cheltuiesc făcând ceea ce Dumnezeu m-a
chemat să fac, pentru sufletele oamenilor.
Atunci Dumnezeu va fi cu adevărat glorificat.
decembrie ‘07
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În 1904 William Borden a
absolvit liceul din Chicago. Ca
moştenitor al averii familiei
Borden, era deja milionar. Drept
cadou de absolvire, părinţii îi
oferă tânărului de 16 ani o
călătorie în jurul lumii. Străbătând
Asia, Orientul Mijlociu şi Europa,
simţea o povară crescândă
pentru oamenii suferinzi ai lumii.
În cele din urmă, Bill Borden le-a
scris celor de acasă despre
„dorinţa sa de a fi misionar.”

înaintea noastră din punct de vedere spiritual. Deja îşi predase
în totalitate inima lui Cristos. O făcuse cu adevărat. Noi, colegii
lui, am învăţat să ne bizuim pe el şi am găsit în el o putere la fel
de trainică precum stânca, tocmai datorită ţelului său unic şi
consacrării sale.”
În timpul anilor de colegiu, Bill Borden a scris o notiţă în jurnalul
său care explica ceea ce vedeau colegii săi în el. Iată ce a scris:
„Spune nu sinelui şi da lui Iesus de fiecare dată.”

„Fara rezerve.”

Prima dezamăgire a lui Borden la Yale a survenit atunci când
preşedintele Universităţii le-a vorbit studenţilor despre nevoia
de „a avea un ţel unic”. După ce a auzit acel discurs, Borden a
scris: „El a omis să ne spună care ar trebui să fie ţelul nostru şi
de unde să obţinem capacitatea de a persevera şi puterea de a
ne împotrivi ispitelor.” Uitându-se cu băgare de seama la
profesorii şi studenţii Universităţii, Borden a deplâns ce a văzut
a fi rezultatul final al acestei filosofii goale: slăbiciune morală şi
vieţi ruinate de păcat.

Deşi tânărul Borden era bogat, a
ajuns în 1905 în campusul
Universităţii Yale cu gândul să
arate ca oricare alt student din
anul I. Curând însă, colegii de
clasă au observat ceva
neobişnuit la el şi nu era vorba
de banii lui. Unul dintre ei a scris:
„A venit la colegiu fiind mult

În timpul primului său semestru la Yale, Borden a început ceva
ce avea să transforme viaţa din campus. Un prieten de-al său a
descris ce s-a întâmplat: „Semestrul începuse de ceva timp,
când eu şi Bill am hotărât să ne rugăm împreună dimineaţa
înainte de micul-dejun. Nu pot să spun categoric a cui a fost
sugestia aceasta, dar cred că trebuie să fi venit de la Bill. Ne
întâlneam de puţin timp, când un al treilea student ni s-a
alăturat, iar curând după aceea un al patrulea. Timpul acesta
era petrecut în rugăciune, după o scurtă citire a Scripturii.

Un prieten şi-a exprimat
surprinderea faţă de faptul că
acesta „se irosea pe sine ca
misionar.” Drept răspuns, Bill a
scris două cuvinte pe spatele
Bibliei sale:
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considerat a fi un individ dificil, se aşternea
o tăcere de mormânt. Nimeni nu dorea
acea responsabilitate. Atunci se auzea
vocea lui Bill: <<Treceţi-l în dreptul meu.>>”

Modul în care mânuia Bill Scriptura era util...
Ne citea din Biblie, ne arăta ceva ce Dumnezeu
promisese, iar apoi trecea la a revendica acea
promisiune cu siguranţă.”
Micul grup de rugăciune de dimineaţă al lui
Borden a dat naştere unei mişcări care s-a
răspândit în întregul campus. La finele primului
său an, 150 de studenţi din anul I se întâlneau
pentru studiu biblic şi rugăciune. Iar când Bill
Borden era în ultimul an, 1000 din cei 1300 de
studenţi ai Universităţii Yale se întâlneau în
asemenea grupuri.
Borden avea obiceiul de a-i căuta pe cei mai
„incorigibili” studenţi, încercând să-i aducă la
mântuire. „În al doilea său an am organizat
grupuri de studiu biblic şi am împărţit clasa de
peste 300 de studenţi, fiecare dintre cei
interesaţi îngrijindu-se de un anume număr de
persoane, astfel încât toţi, dacă era posibil, să
fie câştigaţi. Numele erau citite unul câte unul,
împreună cu întrebarea: <<Cine va lua această
persoană?>> Când se ajungea la cineva

Lucrarea de lui evanghelizare nu se limita
la campusul Universităţii Yale. Se îngrijea
de văduve, orfani şi infirmi. Salva beţivi de
pe străzile oraşului New Haven. Pentru a-i
reabilita, a fondat Misiunea Speranţei din Yale.
Un prieten de-al său a scris că „putea fi găsit
adesea la periferia oraşului, noaptea, pe stradă
sau într-un han ieftin ori restaurant în care
dusese vreun biet flămând pe care să-l hrănească, dorind să-i conducă pe oameni la Cristos.”
Chemarea misionară a lui Borden s-a restrâns la
poporul musulman Kansu, din China. Odată ce
a înţeles acest lucru, Borden nu a şovăit deloc.
Mai mult, şi-a inspirat colegii de clasă să se
gândească la lucrarea de misionar. Unul din ei a
spus: „Cu siguranţă, el a fost unul din cele mai
puternice caractere din câte am cunoscut
vreodată; ne-a dat fermitate nouă, celor de la
universitate. Era cu adevărat oţel în el, iar eu am
simţit dintotdeauna că avea stofă de martir şi
de erou misionar al vremurilor moderne.”
Deşi era milionar, părea că Bill „îşi dă întotdeauna
seama că el trebuie să fie în cele ale Tatălui său
şi că nu trebuie să piardă timpul în căutarea
distracţiei.” Deşi Borden a refuzat să se alăture
unei frăţietăţi, „el a lucrat mai mult împreună cu
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» William Borden o viaţă influenţată de Dar
colegii săi de clasă în ultimul său an decât înainte.”
A prezidat uriaşa conferinţă misionară a
studenţilor de la Yale şi a slujit ca preşedinte al
societăţii onorifice Phi Beta Kappa.

nu renunţase numai la bogăţia sa, dar şi la sine,
într-o manieră atât de senină şi naturală încât a
părut privilegiu mai degrabă decât sacrificiu”, a
scris Mary Taylor în introducerea la biografia lui.

După absolvirea Universităţii Yale, Borden a
refuzat câteva slujbe bine plătite. A mai scris
două cuvinte în Biblia sa:

A fost până la urmă moartea neaşteptată a lui
Borden o risipă? Nu în planul lui Dumnezeu.
Înainte să moară, Borden mai scrisese două
cuvinte în Biblia sa. Sub cuvintele „fără rezerve”
şi „fără retragere” a scris:

„Fara retragere.”

William Borden şi-a continuat studiile la Seminarul
Princeton din New Jersey. După ce a absolvit,
s-a urcat pe un vas ce se îndrepta spre China.
Deoarece spera să lucreze cu musulmanii, s-a
oprit în Egipt pentru a studia limba arabă. În
timp ce era acolo, s-a îmbolnăvit de meningită
spinală. După o lună, tânărul William Borden, de
25 de ani, a murit.
Când ştirea morţii lui William Whiting Borden a
ajuns prin telegraf în Statele Unite, aproape
toate ziarele din America au preluat-o. „Un val
de durere s-a răspândit în întreaga lume. Borden

„Fara regrete.”

Viaţa lui Bill Borden:
1.11.1887—se naşte
1904—absolvă liceul
1905—călătoreşte în jurul lumii
1909—absolvă la Yale
17.12.1912—călătoreşte
spre China; se opreşte
în Egipt
9.04.1913—moare în Egipt
Sursa: http://home.snu.edu/~hculbert

grecilor. Ascultaţi răspunsul minunat al lui
Cristos pentru grecii care căutau: „A venit
ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat”. Cristos
a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit.
Această scenă se repetă în întreaga lume la
Crăciun. Cristos trebuie glorificat. El trebuie
slăvit. În schimb, el abia că e menţionat.

Milioane de copii din casele noastre nici nu
vor auzi despre Iesus; în schimb, Moş
Nicolae, personaj fictiv şi mitologic, va fi
înălţat pe piedestalul închinării, iar Iesus va fi
într-adevăr Omul uitat de Crăciun. Părinţi care
nici nu s-ar gândi să-i mintă pe copii lor îi vor
minţi cu ocazia Crăciunului, astfel perpetuând
povestea lui Moş Crăciun. Ce trebuie să facă
creştinii? Să ia decizia urmeze exemplul
18 »
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Îmi imaginez cum, în timp ce vorbea, Cristos
arăta către mulţimea Israelului care se
strânsese la ospăţ, spunând: „Eu sunt Mielul
lor de paşte, dar ei nu ştiu. Ei Mă resping în
aceeaşi oră când ar trebui să Mă primească.
Ei Mă trimit la Calvar, la moartea pe cruce.”
Atât timp cât nu-L primeşti pe Cristosul
Calvarului nu vei putea să Îl sărbătoreşti cu
adevărat pe Cristosul Crăciunului!
Îl cunoşti pe Iesus ca Salvator personal? Îi
cunoşti în mod personal dragostea Sa? Nu
face din El Omul uitat de Crăciun!

» Stiri care dovedesc nevoia Darului
Evanghelicii semneaza o
scrisoare stranie adresata
musulmanilor
Ca răspuns la o scrisoare deschisă semnată de
138 de lideri musulmani, intitulată „Un cuvânt
comun între noi şi voi,” care a fost lansată pe
13 octombrie 2007, circa 300 de lideri creştini
au semnat „Iubind împreună pe Dumnezeu şi
pe aproapele: Un răspuns creştin.” Scrisoarea
musulmană afirma: „Musulmanii Îl recunosc
pe Iesus Cristos ca Mesia” şi „invităm creştinii
să ni se alăture în lucrurile esenţiale comune
ale celor două religii,” pretinzând că „însăşi
supravieţuirea lumii este probabil în joc.” Nu a
existat niciun cuvânt despre jihadul din prezent
şi despre Bin Laden, iar tovarăşii lui nu erau
printre semnatarii scrisorii.
Răspunsul creştin a fost organizat de profesorii
extrem de liberali ai Şcolii Teologice Yale.
Scrisoarea este prefaţată prin cuvintele:
„În Numele Infinitului Dumnezeu Bun pe care
ar trebui să-L iubim cu întreaga noastră Fiinţă,”
afirmaţie care transmite ideea că musulmanii
şi creştinii se închină aceluiaşi Dumnezeu. La
început, se cere iertare pentru Cruciade şi
pentru (presupusele) „excese ale războiului
împotriva terorismului” prin care „mulţi creştini
s-au făcut vinovaţi de păcat faţă de apropiaţii
lor musulmani.” Mai departe se spune: „De
aceea, nu este o exagerare să spunem, aşa
cum aţi afirmat voi în Un cuvânt comun între
noi şi voi, că viitorul lumii depinde de pacea
dintre musulmani şi creştini.” Scrisoarea este o
chemare la dialog interreligios şi avertizează că
„sufletele noastre eterne” sunt puse la bătaie
dacă musulmanii şi creştinii nu învaţă să
trăiască împreună în pace.
Este evident că răspunsul a fost scris de cineva
care nu crede Evanghelia lui Iesus Cristos sau
în revenirea literală a lui Cristos, dar şi ceea ce
omite scrisoarea este la fel de important. Nu
există niciun cuvânt despre jihadul violent, care

creşte în lumea întreagă, împotriva creştinilor
care neagă ideea că islamul este o religie a
păcii; niciun cuvânt despre lipsa libertăţii
religioase şi persecuţia îndreptată împotriva
creştinilor, în fiecare ţară islamică; niciun
cuvânt despre interzicerea convertirii
musulmanilor la creştinism; niciun cuvânt
despre tăgăduirea islamică a divinităţii lui
Cristos, a morţii Sale înlocuitoare, a învierii Sale
fizice şi cu privire la faptul că Allah nu este
Dumnezeul Bibliei.
Dacă acest răspuns ar fi fost semnat numai de
liberali, probabil că l-am fi ignorat, dar,
împrăştiate printre numele liberalilor, catolicilor
şi ale liderilor Bisericii Crescânde (Emerging
Church, Tony Jones şi Brian McLaren), sunt şi
„evanghelici” cum ar fi Rick Warren de la
biserica Saddleback; câţiva profesori de la
Seminarul Teologic Fuller (inclusiv directorul),
Universitatea Biola, şi Colegiul Wheaton
(inclusiv directorul); Bill Hybels de la biserica
Willow Creek Community; David Neff, editorul
şef al revistei Christianity Today (Creştinismul
azi) şi John R.W. Stott. | www. wayoflife.org

Cuvintele îngroşate scot în evidenţă persoane şi
instituţii cunoscute creştinilor din România.
Celebrele cărţi ale lui Rick Warren se vând
„ca pâinea caldă” în ţara noastră şi sunt folosite
ca ghid de conducere şi creştere spirituală de
mulţi pastori baptişti din sistemul Uniunii. La fel
de celebru este şi John Stott, un anglican care
niciodată nu a acceptat deplin mântuirea „numai
prin har”. Oare nu au citit niciodată oamenii
aceştia întrebarea Duhului Sfânt: „Ce înţelegere
are Cristos cu Belial sau ce parte are un credincios cu un necredincios?” 2 Corinteni 6:15
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cruciat pro-avort din Parlament, a denunţat-o pe
Dr. Downes Ministrului Sănătăţii şi a cerut
cercetarea ei. Harris este poreclit „Doctorul
Moarte” pentru sprijinirea avortului şi eutanasiei.

Medic britanic investigat
pentru că a convins
paciente să nu avorteze
Un medic britanic ar putea fi forţat să renunţe la
slujba lui pentru că a ajutat unele femei să se
decidă împotriva avortului. Dr. Tammie Downes
este cercetată pentru comportament
neprofesional după ce a afirmat într-un interviu
acordat ziarului Daily Mail că a fost un
instrument în ajutarea multor paciente de a
decide să-şi ducă sarcina până la capăt. În
interviul din Daily Mail, Dr. Downes a declarat că
a întrebat femeile care erau într-o criză datorată
sarcinii: „Ce ar trebui să se schimbe pentru a
vedea lucrurile diferit? Ce v-ar ajuta să
consideraţi că acest acest copil este o veste
bună şi nu una proastă?”
Pentru sfidarea ideologiei avortului care
stăpâneşte stabilimentul medical britanic,
Dr. Downes are parte de investigaţia Consiliului
General al Medicilor şi şi-ar putea pierde dreptul
de a practica medicina. Ziarul The Guardian a
anunţat că investigaţia a început după ce s-a
primit o plângere din partea unui „medic implicat
în mişcarea pro-alegere” care o acuză pe doamna
Downes de încălcarea Principiilor Bunei Medicini
a CGM. [...] Dr. Downes a declarat publicaţiei The
Observer: „Eu nu încerc să conving pe nimeni. Le
dau doar informaţiiIe şi le acord timp să se
gândească bine la decizia pe care o iau. Aceasta
trebuie să fie decizia mamelor. Eu nu am niciun
drept să iau decizii în locul lor… Dar, cred că este
datoria mea, ca medic, să ajut femeile să ia o
decizie în această privinţă.” Ea a declarat că
circa o treime dintre femeile cu care a discutat
s-au răzgândit cu privire la avort, în urma
discuţiei cu ea.
Publicaţia The Guardian a scris că membrul
liberal democrat, Dr. Evan Harris, cel mai înfocat

Între timp, cu suportul unui număr semnificativ
al medicilor britanici, tot mai mulţi medici nu mai
vor să săvârşească avortul şi nici să-l pomenească. Totuşi, un grup de parlamentari
pregăteşte dezbaterea unei legi, în Casa
Comunelor, pentru reducerea limitei de vârstă
pentru avorturile legale, de la 24 de săptămâni
la 20 de săptămâni de sarcină. Studii recente au
arătat că unul din cinci medici britanici îşi
foloseşte dreptul la obiecţie pe baza conştiinţei
pentru a refuza săvârşirea avorturilor.
Dr. Downes a declarat în luna mai: „Am fost
surprinsă, deoarece percepţia mea generală cu
privire la lume este că oamenii îşi pierd busola
morală, <<ce ne convine>> fiind lozinca pe baza
căreia trăim în aceste zile... Dar, în acelaşi timp,
cred că medicii încep să se confrunte cu un
conflict în lucrul lor. Ne găsim în situaţia în care
încercăm cu disperare să salvăm viaţa unui copil
născut premature la 21 de săptămâni, într-un
salon de spital, iar pe coridor aşteaptă femei
care vin să avorteze copiii de 24 de săptămâni.
Cum poate cineva să spună că astfel lucruri au
logică?” | www.LifeSiteNews.com

Cât de mulţi sunt Irozii de azi! Nu mai au nici
măcar răbdarea de a-i lăsa pe copii să se nască,
ci-i ucid încă din pântecele mamelor lor. De ce
este oare aşa? Pentru că trăim într-o lume a
urâciunii... „Cine îndreptăţeşte pe cel rău şi cine
condamnă pe cel drept sunt amândoi o
urâciune pentru Domnul” – Proverbe 17:15.

