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MOSII  LUNII  DECEMBRIE,
 MOŞII  LA  CREŞTINI

Suntem bogaţi cu-atâţia Moşi,
Din file de legende scoşi:
Moş Nicolae, Moş Crăciun;
Chiar Moş Gerilă, Moş Ajun.

Mai nou, avem şi Crăciuniţe,
Dar nu sunt babe, ci fetiţe
Puţin mai mari şi  zâmbitoare...
Aceasta-i Sărbătoarea, oare?
 
Ne-am săturat de-atâţia Moşi!
Vrem un Copil cu ochi duioşi,
Cu zâmbet cald şi luminos...
Pe Cel din iesle: pe Cristos.

Lăsaţi-L pe Mântuitorul
Să Îl cunoască iar poporul,
Căci sufletele vinovate,
Nu Moşii iartă de păcate!

Lăsaţi-ni-L pe Copilaş:
E-aşa senin şi drăgălaş!
Nu vrem cu Moşii să murim;
Noi vrem în cer cu El să fim.

IOAN  GIURA

       Moş înseamnă bătrân, iar 
bătrânii, în mod special, trebuie să 
fie cinstiţi (respectaţi) de către cei 
mai tineri. În acest sens, gradul de 
civilizaţie al unei naţiuni este dat şi 
de felul în care naţiunea respectivă 
ştie să-şi respecte bătrânii şi să se 
ocupe de nevoile lor. Cu atât mai 
mult când este vorba despre noi, 
cei credincioşi. Respectul acordat 
celor în vârstă nu arată numai cât de 

civilizaţi suntem, ci şi cât de spirituali. Cuvântul lui Dumnezeu 
spune: „Să te scoli înaintea perilor albi, şi să cinsteşti pe bătrân 
[...]” (Levitic 19:32).
       Nu acelaşi lucru se poate spune şi face atunci când nişte 
moşi iau locul Domnului Isus. De fapt, nu ei înşişi au făcut lucrul 
acesta în timpul vieţii lor (cei care au existat cu adevărat şi nu au 
fost inventaţi mai apoi!), ci alţii i-au luat din istorie şi i-au fixat în 
mintea creştinilor cu numele, a celor lesne crezători, ca pe nişte 
personaje care să ia locul Singurului care merită să fie sărbătorit – 
Dumnezeul cu înfăţişare de om, Regele regilor, Isus Cristos.
       Primul moş al lunii decembrie este Moş Nicolae. Nicolae 
a fost un stareţ de mănăstire care a trăit prin secolul patru după 
Cristos. S-a evidenţiat prin faptul că şi-a dăruit averea săracilor 
şi a făcut pelerinaje la aşa-numitele locuri sfinte. Este considerat 
a fi ocrotitorul tuturor celor care i se închină, în mod special al 
călătorilor şi copiilor. Numai că atunci când Ioan s-a aruncat la 
picioarele unui înger (nu ale unui om!) ca să i se închine, îngerul 
i-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună 
slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele 
din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apoc.22:9). Cât 
priveşte protecţia, Biblia promite: „Îngerul Domnului tăbărăşte 
în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie.” (Psalm 
34:7). Aceiaşi îngeri au puterea şi misiunea să-i ocrotească şi pe 

continuare la pagina 19
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 Anul trecut, s-a făcut un sondaj de opinie 
printre români în legătură cu diferențele dintre 
Paște și Crăciun care a scos la iveală un fapt trist 
și cunoscut, dar poate nu de o asemenea amploare: 
ignoranța spirituală crasă în care se află mulți dintre 
conaționalii noștri. Ignoranța chiar în legătură cu 
cele mai elementare noțiuni ale credinței lor. E greu 
de imaginat că în ciuda vremurilor de libertate și a 
accesului la informație, în ciuda orelor de educație 
religioasă din școli, mulți români nu au știut să 
precizeze o altă diferență decât faptul că la Crăciun 
(sau în preajma lui, dacă vreți) se mănâncă  porc, 
iar la Paște se consumă miel!  
 În aceste zile când un sentiment similar 
de confuzie domnește în jur , când oamenii sunt 
„incurcati” între miel și porc, între comercialism 
și spirit autentic, între ornamentele strălucitoare 
cu care sunt  împodobite casele și vitrinele și 
simplitatea unei inimi mulțumite, în iureșul și 
agitația frenetică atât de caracteristică acestei 
perioade, este bine pentru sufletul nostru, pentru 
echilibrul nostru mental și sufletesc să ne amintim 
faptul că de primul Crăciun, Dumnezeu a dovedit o 
precizie și specificitate remarcabilă. Nu este nimic 
neclar și confuz în lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce 
a făcut El este, într-adevăr complet și nu i se poate 
adăuga sau scădea absolut nimic. (Ecl.3:14). În fața 
acestei realități, nu poți decât să cazi în genunchi 
în adorare și să exclami plin de uimire și adorare: 
„Mare este Dumnezeu!”. Tocmai de aceea, primul 
Crăciun ne obligă nu numai să știm ce s-a întâmplat 
dar și de ce s-a întâmplat. 
 Un pasaj care nu face parte din pasajele 
evanghelice clasice, citite de obicei cu ocazia 
Crăciunului și care copleșește prin simplitatea lui 

atotcuprinzătoare și specifică, este Gal.4:5:  „Dar 
când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis 
pe Fiul Său născut din femeie, născut sub Lege, ca 
să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să 
căpătăm infierea”. Scurt și cuprinzător! În atât de 
puține cuvinte, Pavel, sub inpiratie divină, spune 
atât de multe despre lucrarea precisă făcută la 
primul Crăciun de Dumnezeu! În ce constă, de fapt 
această lucrare? 
 Mai întâi, Pavel face referire la un 
MOMENT SPECIFIC” „la împlinirea vremii” 
(v.4a). A existat deci, un moment kairos, ales de 
Dumnezeu ca fiind cel mai optim moment pentru 
întruparea Fiului Său. Ca rege suveran asupra 
istoriei, Dumnezeu avea la dispoziție multe 
posibilități - alte perioade ale istoriei în care 
culminarea planului lui Dumnezeu să aibă loc. De 
ce nu s-a întâmplat cu 2.000 de ani înainte? Sau cu 
1.000 BC, în perioada monarhiei Israelite unite? 
Dumnezeu a ales însă ca „implinire a vremii” o 
lume aflată sub dominația Imperiului Roman, în 
care politica imperială de Pax Romana (Pacea 
Romană) asigura liniște și siguranță exterioară 
cetățenilor acestui vast imperiu, dar nu putea oferi 
pacea inimii. De ce a ales El o lume dominată de 
puterea Romei, când poate a avut alternative cel 
puțin la fel de bune în ochii unora? Sau o lume 
dominată cultural de Grecia? O lume în care cultura 
elenistă a impus vorbirea limbii grecești în tot acel 
spațiu mediteranean, fapt care va facilita mai târziu 
răspândirea mesajului creștin și scrierile Noului 
Testament?  Sau tocmai acel context religios iudaic, 
cu fariseii și saducheii, cu zelotii și esenienii, cu 
mari preoți corupți, dar și cu oameni care „așteptau 

“PRECIZIA” CRĂCIUNULUI  
CRACIUNUL- OBLIGAȚIA DE A ȘTI ȘI DE A RĂSPUNDE
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mângâierea lui Israel „ ca Simeon și Ana, Zaharia 
și Elisabeta? Poate nu știm toate răspunsurile, 
dar putem sta liniștiți la gândul că Dumnezeu 
întodeauna știe ce face, iar această alegere 
suverană nu putea face excepție. El care nu poate 
greși cu nimic, cum ar fi putut greși acest moment?  
 Mai aflăm că Dumnezeu ne-a trimis un 
MESAGER SPECIFIC- pe Fiul Său. Deși S-a 
folosit în trecut de îngeri  (gr. angellos-mesageri) 
pentru împlinirea scopurilor Sale și transmiterea 
mesajelor Sale, de data asta Cel Preaînalt a decis 
să nu trimită un înger. Da, un înger a anunțat-o pe 
Maria de faptul că a fost aleasă să îndeplinească un 
rol important, tot îngerii au adus mesajul nașterii 
lui Mesia unor ciobani umili, dar niciunul dintre 
îngeri nu s-a învrednicit de cinstea de a reprezenta 
Dumnezeirea în cea mai importantă lucrarea a 
acesteia de la creație încoace. Deși Dumnezeu a 
vorbit în vremurile trecute „prin prooroci în multe 
rânduri și în multe chipuri”, Dumnezeu n-a ales pe 
vreunul din marii profeți ai Vechiului Testament să 
îl retrimită pe pământ să implineasa lucrarea Sa. 
Da, l-a ales pe Ioan Botezătorul, ca un mare profet  
(„mai mult decât un profet”, cf. Mat .11:9), căci 
el a fost pe drept cuvânt socotit cel mai mare om 
născut din femeie, dar statura lui morală și sfințenia 
lui nu s-au dovedit îndeajuns pentru a-l califica 
să fie trimisul divin pentru rezolvarea problemei 
păcatului. La fel, Dumnezeu nu a trimis vreun 
filozof, vreun sofist, sau vreun specialist în retorică 
clasică; nu un lider militar sau un om politic, nu un 
judecător sau avocat. 
 Ni L-a trimis însă pe preaiubitul Său Fiu, 
unicul Fiu aflat în sânul Tatălui (cf.Ioan 1:18), 
singurul care L-a văzut și l-a făcut cunoscut! Oh, 
nimeni altul decât acest Fiu nu s-a putut califica să 
împlinească lucrarea de răscumpărare, căci numai 
El a fost găsit vrednic în cer și pe pământ de o 
asemenea lucrare( Apoc.5:9). 
 Acest Fiu divin avea să fie „sămânța 
femeiii” (Gen 3:15), „născut din femeie”, pentru 
a păstra idiomul paulin. Prin miracolul unic al 
nașterii din fecioară, avea să se realizeze unirea 
ipostatică între două naturi într-o singură persoană: 
natură divină unită cu umanitatea deplină. Mai 
mult, acest Fiu avea să fie „născut sub Lege”, un 
indiciu extrem de important nu numai legat de 
identitatea sa etnică ( evreu, membru în poporul 
legământului) dar și menirea unei moralități 
depline. El, dătătorul Legii avea să se nască sub 
Lege și să fie singurul om care va împlini perfect 
cerințele Legii în literă și spirit, toate cu un scop 
bine definit. 
 Acest scop are de-a face cu MÂNTUIREA 
SPECIFICĂ pe care ne-a adus-o venind în lumea 

noastră: o mântuire de sub blestemul Legii datorită 
păcatului nostru și o obținere a unui statut de fii 
și fiice în familia lui Dumnezeu! (cf.v.5). Numele 
lui , anunțat de Gabriel lui Iosif și Mariei avea să 
fie Isus, deoarece ”El va mântui pe poporul Său 
de păcatele sale” (Mat.1:21) Ceea ce nimeni nu a 
putut să facă, El a făcut-o. Deși a ascultat perfect 
cerințele Legii, atunci când a luat asupra sa păcatul 
nostru - a devenit El însuși blestem pentru noi, 
fiind răstignit pe acea cruce romană (Gal.3:13). El 
Însuși, nimeni altul decât Sfântul lui Dumnezeu, 
„a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să 
devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 
Cor.5:21). Lucrarea Lui este una desăvârșită: nu 
numai o scăpare de consecințele blestemului Legii 
divine împotriva păcatelor comise de noi, ci și o 
căpătare a unui statut nou: de oameni înfiați în 
familia lui Dumnezeu
 Acesta este dreptul tuturor celor ce cred în 
Numele Lui (cf. Ioan 1:12). 
 Scăparea de păcat și consecințele lui- 
izbăvirea de plata păcatului, eliberare de sub 
puterea păcatului și perspectiva glorioasă a 
eliberării de prezența păcatului, într-o umanitate 
perfect înnoită și glorificată, care va purta o 
eternitate chipul Său, într-un cer și pământ restaurat 
- iată, coordonatele specifice ale acestei mântuiri 
pe care Fiul lui Dumnezeu o oferă în dar pentru toți 
cei care se pocăiesc de păcat și cred în El. 
 Așadar, la acest Crăciun, vei fi în stare să 
înțelegi mai bine semnificația reală a sărbătorii , 
dincolo de „tradițiile seculare” care au tocit atât 
de mult simțurile spirituale și au făcut dintr-o țară 
care se pretinde majoritar creștină o întruchipare 
perfectă a celui mai evident păgânism? Și dacă 
știi mai bine, ești pregătit să spui și altora cât de 
„precis” a lucrat Dumnezeu la primul Crăciun și de 
atunci încolo în toate inimile care s-au deschis să 
Îl primească pe Fiul Său? Dumnezeu să îți ajute la 
aceasta! 
 Pastor Marius Birgean
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Termenul “audit” este un neologism care 
desemnează un demers de evaluare a unei 
organizaţii, sistem, proces, proiect, produs, sau 
chiar a unei persoane. 

După definiţia autoarei Wanda Wallace, 
“Auditul este procesul prin care persoane 
competente, independente colectează și 
evaluează probe pentru a-și forma o opinie 
asupra gradului de corespondență între cele 
observate și anumite criterii prestabilite.”

Termenul “audit” vine din limba 
latină (auditum = ascultare, auditus 
= auzire, audire = a auzi), dar 
ideea de audit este mult mai veche. 
Teoreticienii “auditului” susțin că acesta 
exista deja în anul 500 î.Hr., la Atena, unde trei 
consilii se ocupau cu verificarea veniturilor și 
cheltuielilor cetății. 

Referindu-se în principal la evaluarile 
contabile (există audit financiar, audit al 
investițiilor, audit al marketingului, audit al 
calității, audit al sistemelor informaționale, 
informatice, birotice, există și audit social), 
termenul acesta se poate folosi şi în sens mai 
larg, cum ar fi – de ce nu? – sensul spiritual. 

Termenul “audit” este la modă. Indiferent 
că ne place sau nu, necesitatea unei evaluări 
periodice, competente și serioase în 
domeniul spiritual personal sau colectiv este 
indubitabilă. 

Acum, la sfârşitul anului 2011, o listă de 
întrebări pătrunzătoare (pe care am preluat-o 
de la Fred Smith (1916-2007), businessman 
creştin american) ne-ar putea ajuta să ne facem 
nouă înşine un audit spiritual personal.

1. Sunt mulţumit cu stadiul 
în care mă aflu?

Cu fiecare zi mă apropii de momentul 
când voi ieşi de pe “banda de producţie.” 

Sunt mulţumit cu ceea ce devin? Voi fi un 
rebut? Voi fi un produs finit? Voi fi un produs 
neterminat?

Dacă vreau să-mi sfârşesc viaţa bine aşa 
încât alţii să se “uite cu băgare de seamă 
la sfârşitul felului meu de vieţuire şi să-mi 
urmeze credinţa” (Evrei 13:7), atunci ar trebui 
să văd dacă sunt pe drumul cel bun.

Îmbătrânesc inevitabil; voi ajunge doar 
bătrân, sau şi înţelept? Mă îndrept în mod 
conştient şi voit spre acest stadiu binecuvântat 
al vieţii mele, sau înaintez mai mult în ani 
decât în înţelepciune?

2. Devin mai mult spiritual 
şi mai puţin religios?

Fariseii erau religioşi, dar Domnul Isus era 
spiritual. Fanaticii care căutau să-I ia viaţa 
apostolului Pavel erau oameni foarte religioşi, 
în vreme ce ucenicii Domnului Isus erau, 
inclusiv Pavel, oameni spirituali.

Definesc religia ca o experienţă pe care o pot 
controla, dar spiritualitatea este o experienţă 
care mă controlează. Mă tem că, adesea, 
activităţile din biserică nu sunt mai mult decât 
activităţi religioase, pe când trăirile spirituale 
sunt rare.

Cu cine mă asemăn? Sunt un om al religiei 
mele, sau un om însetat după Dumnezeul 
meu?

3. Vede familia mea în mine 
o spiritualitate autentică?

Familia mea mă cunoaşte cel mai bine. 
Orice progres sau regres spiritual nu poate 
rămâne neobservat de cei din preajma mea. 
Văd ei creştere spirituală în viaţa mea?

Poziţia de păstor (mai ales al unei biserici 
mari) aduce inevitabil onoruri şi cinstire, atât 

UN AUDIT SPIRITUAL LA 
SFÂRŞIT DE AN

Teofil Ciortuz, păstor
Biserica Creştină Baptistă “Harul” Lugoj
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în viaţă cât şi la moarte. Totuşi, dacă familia 
mea nu poate spune cel puţin la moartea mea 
că am fost un om al lui Dumnezeu, atunci 
întreaga mea viaţă este un imens faliment.

4. Este inima mea o baltă sau 
un râu care curge în afară?

 
Domnul Isus a spus: “Cine crede în Mine, 

din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum 
zice Scriptura.” (Ioan 7:38).

Unii oameni vor să fie un lac, o masă de apă 
care acumulează continuu, în nădejdea că, în 
eventualitatea umplerii, vor da peste margini 
şi alţii se vor putea bucura de apa în exces. 
Eu prefer să fiu un râu ale cărui ape curg 
proaspete spre folosul altora.

Se revarsă ceva bun din mine către alţii? 
Se bucură cineva de izvorul care curge în 
inima mea? Răcoresc apele din mine pe vreun 
însetat? Beneficiază cineva în vreun fel de 
spiritualitatea mea?

5. Am pace în inima mea 
indiferent de circumstanţe?

Francois Fenelon (1651-1715) spunea că 
“Dumnezeu vrea să avem pace indiferent ce se 
întâmplă.”

Cu toată agitaţia din jurul Său, în ciuda 
multelor presiuni la care era supus, Domnul 
Isus Şi-a păstrat pacea, ba încă ne-a dat şi nouă 
pacea Sa. Chiar şi atunci când a fost rugat să 
vină repede la căpătâiul lui Lazăr, Domnul 
Isus nu şi-a grăbit pasul!

Graba şi alergarea fac parte din viaţa 
cotidiană a omului modern. Cerinţele actuale 
ar putea să mă domine într-atât încât să îmi 

pierd pacea şi ritmul în care Mântuitorul mă 
vrea să funcţionez. 

Pacea, chiar şi în mijlocul furtunii, este 
evidenţa prezenţei lui Dumnezeu. O am?

 
6. Ştiu bine care îmi este 

rolul şi locul?
Ştiu bine ce am fost chemat să fiu şi să fac? 

Nevoile din jur sunt întoteauna mai mari decât 
o persoană le poate satisface. Ştiu ce am de 
făcut?

Faptul că am ocazia să fac ceva nu înseamnă 
că şi trebuie să fac acel ceva. Domnul Isus a 
refuzat să fie judecător în pricina celor doi fraţi 
certaţi; nu la aceasta fusese chemat. Apostolul 
Pavel ştia bine că nu a fost chemat să boteze.

Fac ce sunt chemat să fac şi o fac bine, sau 
fac ce aşteaptă alţii de la mine să fac şi sunt 
mediocru? Lucrurile în viaţă trebuie definite 
extrem de bine.

7. Este viaţa mea de rugăciune 
pe un parcurs ascendent?

Nu cred că ni se pretinde perfecţiunea 
Domnului Isus în rugăciune, dar progresul 
este de înţeles să ni se ceară. Mântuitorul 
nostru S-a rugat în nenumărate ocazii şi ne 
cere şi nouă să ne rugăm.

Un test al vieţii de rugăciune personale este 
următorul: iau eu hotărâri având rugăciunea 
ca parte integrantă a procesului de decizie, 
sau mai întâi iau hotărârea şi abia apoi cer lui 
Dumnezeu să binecuvinteze ce am decis?

8. Sunt eu cu adevărat 
uimit de Dumnezeu?

Uimirea plină e o atitudine de reverenţă 
nu se poate învăţa, ci se trăieşte, se 
experimentează. Nu poţi produce cu de la tine 
putere acel fior sfânt care te face să îţi înalţi 
braţele şi ochii spre cer şi te pune în genunchi 
în faţa Creatorului şi Mântuitorului nostru.

În anul 1741, pe când compunea Oratoriul 
Messiah, Georg Friedric Handel a fost găsit 
de slujitorul său plângând incontrolabil 
peste pianul său. Când slujitorul l-a întrebat 
pe compozitor dacă totul este în ordine, 
muzicianul a răspuns: “Tocmai am văzut faţa 
lui Dumnezeu!” 

Experimentez şi eu o astfel de stare de 
uimire şi adorare?
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9. Este smerenia mea 
adevărată?

Un păstor sau un cântăreţ primeşte destul 
de frecvent cuvinte de laudă şi apreciere. Când 
răspunde “Lăudat să fie Domnul!”, o face 
într-o stare de adevărată smerenie sau este 
făţarnic?

După ce a cântat o cântare foarte frumoasă 
şi şi-a pus vocea curată în slujba Domnului, 
o soră a fost felicitată de păstor cu cuvinele: 
“Aveţi o voce frumoasă.” Sora s-a arătat 
deranjată că, în loc să-L lăude pe Dumnezeu, 
păstorul a lăudat-o pe ea! Păstorul a fost 
inspirat să-I răspundă imediat: “Soră, n-am 
spus că aveţi o voce divină, ci frumoasă!”

A fi smerit înseamnă să recunosc că puterea 
pe care o am nu este a mea ci îmi vine de sus, 
de la Dumnezeu. Sunt eu cu adevărat smerit?

10. Îmi hrănesc eu sufletul 
cu hrana spirituală necesară?

Nu întreb dacă am timpul meu de 
devoţiune zilnică, ci dacă îmi este sufletul 
hrănit după cum are nevoie.

Pentru unii, citirea consecutivă, zilnică a trei 
capitole, este metoda lor de citire a Sfintelor 
Scripturi. Alţii citesc zilnic câte un capitol din 
Lege, Psalmi, Prooroci, Evanghelii şi Epistole. 
Este metoda lor. Dar, după cum gusturile 
diferă, tot aşa fiecare trebuie să găsească ce 
metodă le asigură hrana zilnică necesară 
sufletului lor.

Consider că, din hrana mea  sufletească, 
sub nici o formă nu trebuie să lipsească Biblia, 
dar şi lecturile din vieţile oamenilor sfinţi şi 
din meditaţiile altora nu fac rău dietei mele 
spirituale.

11. Este ascultarea de Dumnezeu parte 
din reflexele mele?

Încerc eu să negociez cu Dumnezeu sau să 
explic raţional de ce n-ar trebui să ascult de 
Dumnezeu imediat şi necondiţionat?

Ascult eu de Dumnezeu motivat de 
dragoste sau motivat de frică? El ar vrea să-L 
ascult din dragoste.

În caz de neascultare, cum o justific? Încerc 
să mă apăr, să argumentez, sau chiar să îndur 
cu stoicism consecinţele neascultării, în loc să 
mă pocăiesc pur şi simplu şi să mă schimb? 

12. Mă bucur eu cu adevărat 
în Dumnezeu?

Când am devenit cetăţeni ai glorioasei 

Împărăţii a lui Dumnezeu, El ne-a făcut parte 
dintr-o împărăţie care este “neprihănire, pace 
şi bucurie în Duhul Sfânt.” (Romani 14:7). 
Dacă relaţia mea cu Dumnezeu este bună, 
atunci am bucurie. Am?

Când ştiu că Dumnezeu, Cel atot-suficient 
în Sine Însuşi, fără să aibă nevoie de mine, 
totuşi a ales să mă folosească ca împreună-
lucrător cu Sine, când înţeleg acest lucru, acest 
fapt mă umple de bucurie.

Mă bucur chiar şi în suferinţă? Înţeleg că, 
ţinut fiind în mâna Sa de Tată, nu trebuie să 
mă tem de nimic şi nu mi se poate întâmpla 
nimic rău? Chiar şi cancerul terminal nu-mi 
poate răpi bucuria că, în curând, voi ajunge la 
pieptul iubitor al Tatălui ceresc. 

Mă bucur eu cu adevărat în Dumnezeu?

În loc de concluzie
Politicianul și economistul francez Lionel 

Stoleru a comparat auditul unei companii cu 
urechea internă, sediul echilibrului corpului 
uman. Un organism sănătos, va fi un organism 
echilibrat. 

Auditul nu asigură echilibrul, ci doar 
verifică dacă sunt întrunite condițiile necesare 
pentru a-l păstra, să evalueze gradul de 
securitate și riscurile. 

Dacă auditul descoperă o problemă de 
dezechilibru, persoana respectivă va şti să ia 
măsurile care se impun pentru remedierea 
situaţiei şi reinstalarea stării de echilibru.

Unul din scopurile auditului este tocmai 
remedierea situaţiei. Un audit spiritual care 
descoperă dezechilibre în viaţa persoanei 
respective, pasul următor care se impune 
este, prin pocăinţă şi disciplină spirituală, 
îndreptarea situaţiei. La Dumnezeu găsim 
suficient har pentru îndreptare.

La sfârşit de an 2011 şi început de an 2012, 
doresc tuturor fraţilor mei să aibă parte de un 
audit spiritual favorabil.
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Daniel Mariş s-a născut la data de 30 
noiembrie 1967, în oraşul Curtici, judeţul 
Arad, într-o familie de credincioşi baptişti. 
În anul 1984 l-a mărturisit public pe Domnul 
Isus Hristos ca Mântuitor personal şi în luna 
iunie a aceluiaşi an, a fost botezat în Biserica 
Baptistă din Curtici. 
             În anul 1989 a fost admis ca student 
la Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, 
instituţie pe care a absolvit-o în anul 1993. 
Daniel Mariş şi-a început cariera universitară 
în anul 1993 parcurgând fiecare etapă 
profesională. În perioada 2004-2011 a deţinut 
funcţia de secretar ştiinţific la Facultatea de 
Teologie Baptistă din Universitatea Bucureşti. 
Începând din 29 noiembrie 2011 a fost ales în 
funcţia de Rector al Institutului Teologic Bap-
tist din Bucureşti. 
             Cariera pastorală a început-o imediat 
după absolvire, în  1993, când a fost ales ca 
păstor al Bisericii Creştine Baptiste Golgota, 
alături de păstorii Liviu Ţiplea şi Ioachim 
Ţunea, fiind mai apoi ordinat în slujbă, la data 
de 19 septembrie 1993. 
             Între anii 1996-1999, a urmat cursuri 

postuniversitare în 
cadrul programului 
de Master în Teologie 
la Colegiul “Regent’s 
Park College” din 
Universitatea Oxford, 
obţinând titlul de Mas-
ter în Teologie la Uni-
versitatea Oxford din 
Anglia. În anul 2006 a 
obţinut titlul de Doctor 
în Teologie la Universi-
tatea din Bucureşti. 
             În paralel 
cu slujirea pastorală, între anii 2002-2011 a 
slujit ca preşedinte al Comunităţii Baptiste 
Bucureşti. În prezent slujeşte ca vicepreşedinte 
al Comunităţii Creştine Baptiste de Bucureşti 
şi este membru în Consiliul Uniunii Baptiste 
din România. 
             Din anul 1993, este căsătorit cu Daniela 
Cosmina, şi Dumnezeu a binecuvântat familia 
lor în anul 1995 cu un fiu, Andrei Samuel şi în 
anul 2005 cu o fiică , Naomi Beatrice.

Daniel Mariș este noul rector al 
Institutului Teologic Baptist

Legalismul si 
harul
 
 Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste 
Timișoara, în colaborare cu Union Mis-
sion Ministries organizează, în perioada 27 
februarie-2 martie 2012, conferința pentru 
lideri, cu tema :”Legalismul și harul”. 
   
 Vor conferenția păstorii: D.B. Martin, 
Chris Gilliam, Max Chappell, Ed Noble, 
James McPherson, John Gray, Michael 
Dailey. 
   
 Conferința va avea loc la Biserica Creștină Baptistă “Harul” din Lugoj, str.Plopilor nr.10, 
telefon 0256-352849.Organizatorii asigură cazarea și masa pentru toți participanții. 
   
 Pentru informații și înscrieri sunați la 0722-708172, e-mail: harul_tutac@yahoo.com 
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PREț: 9 lEi PREț: 18 lEi
Cărțile pot fi comandate prin:

email crestinul.azi@gmail.com

telefonic: 021 430 10 60 sau 021 
430 00 39; 031 405 22 13 

sau direct la sediul Uniunii Baptiste 
din Str. Dambovita 9-11, Sect. 6 
Bucureşti, 060842

John Gano
Pastorul care l-a botezat pe George Washington

Rubrică realizată de Dr. Ionel Tuțac

 John Gano, predicatorul care l-a botezat pe 
președintele american George Washington, s-a năs-
cut în 21 iulie 1727. Tatăl său a fost un descendent 
al hughenoților, iar mama sa era baptistă. 
 John a fost  botezat de tânăr de către pas-
torul Isaac Eaton, iar după absolvirea Universității 
Princeton a fost ordinat, în 1754, ca pastor baptist 
în apropierea orașului New Jersey. 
 În anul 1760, alături de Benjamin Miller, 
a fondat Prima Biserică Baptistă din New York, 
biserică pe care a păstorit-o până în anul 1787. 
 La izbucnirea războiului dintre Anglia și 
coloniile americane, a devenit capelan al armatei 
americane. Având această calitate a vestit Evanghe-
lia soldaților, iar printre cei care s-au convertit a 
fost și George Washington, cel care avea să devină 
primul președinte american.În prezența a 42 de 
martori, George Washington a fost botezat de către 
Gano în râul Potomac. 
 Astăzi în capela Colegiului William Jewell 
se află o pictură care amintește de acest eveniment, 
dar și o sabie care se presupune că ar fi aparținul 
generalului Lafayette  și care a fost oferită de gene-
ralul Washington pastorului Gano. 
 John Gano a avut un rol deosebit și în dez-
voltarea misiunii, efectuând nenumărate călătorii 
misionare, dar și în dezvoltarea educației baptiste. 
Alături de alți lideri baptiști a contribuit la fondarea 
actualei Universități Brown. 

 A plecat în veșnicie în data de 8 octombrie 
1804, iar printre descendenții săi se află importanți 
lideri militari  și spirituali americani ca Stephen 
Gano, John Allen Gano(pastori), Roy Alexandru 
Gano(amiral), Richard Montgomery Gano(general).

Baptisti celebri,



10 HARUL - Decembrie 2011

Eugene A. Nida
Renumit lingvist și traducător

   Renumi-
tul lingvist, 
teolog și 
traducător 
baptist ame-
rican, Euge-
ne A. Nida, 
s-a născut 
în data de 
11 Noiem-
brie 1914 în 
Oklahoma 
City. 
 S-a întors la 

Dumnezeu din tinerețe, iar apoi a făcut studii la 
câteva din cele mai mari universități din America. 
 A fost ordinat ca pastor baptist și a slujit 
pentru perioade scurte în Tarahumara Indians, 
Mexico și în Santa Ana, California. 
 Preocuparea sa principală a fost însă co-
ordonarea programelor de traducere a Bibliei. A 
lucrat pentru Societatea Biblică Americană și sub 
coordonarea sa Biblia a fost tradusă în peste 200 
de limbi. 
 A început activitatea de traducere a Bibliei 
în anul 1943 și a impus o metodă de pregătire a 
traducătorilor și o tehnică de traducere cunoscută 
sub numele de echivalență dinamică. 
 Lui i se datorează  și versiunea Good 
News Bible, o traducere a Bibliei în limba engleză 
colocviala. 
 A scris peste 50 de cărți și numeroase ar-
ticole.Cele mai importante sunt: Teoria și practica 
traducerii, Analiza descriptivă a cuvintelor, Con-
textul în traducere, Traducerea sensurilor(carte ce 
a fost tipărită și în limba română în anul 2004). 
 A călătorit în peste 30 de țări, organizând 
conferințe și seminarii pe tema Bibliei. 
 A plecat în veșnicie la 25 august 2011, la 
vârsta de 96 ani.

John 
Clifford, 
primul 
președinte 
al Alianței 
Mondiale 
Baptiste s-a 
născut în 
Sawbey, un 
sat mic din 
apropiuere 
de Derby, 
Anglia în 
data de 16 octombrie 1836, într-o familie de 7 
copii. 
 La vârsta de 11 ani a început să lucreze 
într-o fabrică de dantelă, iar la vârsta de 16 ani a 
devenit contabil. 
 Auzind vestea bună a Evangheliei s-a în-
tors la Dumnezeu, fiind botezat în data de 16 iunie 
1851. 
 În anul 1855 a început studiile teologice, 
mai întâi la Leicester, iar apoi la Nottingham. În 
anul  1858 a fost ordinat ca pastor într-o biserică 
din Londra, iar apoi a continuat să studieze la Uni-
versitatea din acest oraș. 
 A fost un puternic susținător al reforme-
lor sociale, devenind un înfocat susținător al lui 
William Gladstone, unul dintre cei mai importanți 
premieri britanici. 
 A fost președinte al Uniunii Baptiste din 
Marea Britanie, editor al revistei baptiștilor bri-
tanici și primul președinte al Alianței Mondiale 
Baptiste(1901-1905). 
 A scris peste 70 de cărți teologice și a pri-
mit numeroase premii și distincții. 
 A plecat în veșnicie la 20 noiembrie 1923.   

John Clifford
Primul președinte al 
Alianței Mondiale Baptiste
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 Numele Miquel A. De la Torre este fami-
liar tuturor vorbitorilor de limbă spaniolă. Născut 
în Cuba în data de 6 Octombrie 1958, Miquel a 
emigrat împreună cu părinții săi, preoți catolici, în 

America. Aici a fost implicat în afaceri și în politi-
că, dar la vârsta de 20 de ani s-a întors la Dumne-
zeu. 
 A făcut studii teologice baptiste și a devenit 
pastor al unei biserici din Kentucky. 
 Preocuparea sa principală este  etica 
creștină. Ca emigrant într-o societate multi-cultura-
lă, multi-religioasă și multi-etnică s-a preocupat de 
principiile eticii creștine. 
 A scris mai multe cărți, cele mai cunoscute 
fiind: Crini între spini, Credințe și ritualuri în dez-
voltarea religiilor din America, Trasee de speranță 
și teama:mărturia imigrării. 
 Miquel este editorul Jurnalului de rase, etnii 
și religie. De asemenea este directorul Societății de 
Etică Creștină și al Academiei Americane de Reli-
gie. 
  Este unul dintre cei mai prolifici și citiți 
scriitori americani de origine hispanică

Miquel A. De La Torre
Imigrantul cubanez preocupat de etica creștină

Unul din semnele validităţii credinţei unui om 
este capacitatea şi voinţa de a face bine. 

Încă din vremea marelui prooroc Ioan 
Botezătorul, oamenii interesaţi de pocăinţă erau 
îndemnaţi să facă “fapte vrednice de pocăinţă.” 
(Matei 3:8) Nu numai sunt îndemnaţi să facem 
fapte bune, dar credincioşii trebuie “să caute să fie 
cei dintâi în fapte bune.” (Tit 3:8). 

Scriind fraţilor din Galatia, apostolul Pavel îi 
îndeamnă să facă bine nu sporadic, ci continuu, 
fără oboseală. “Să nu obosim în facerea binelui”, 
scrie marele apostol. (Galateni 6:9) 

Binefacerea trebuie să fie făcută pe cât posibil 
faţă de toţi oamenii, dar o categorie de oameni 

trebuie să fie favorizată în privinţa facerii de bine. Apostolul scrie: “Aşa dar, cât avem prilej, să facem bine la 
toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.” (Galateni 6:10). 

Atât de important este acest îndemn apostolic, încât Pavel, care obişnuia să scrie printr-un scrib sau 
secretar, de data aceasta scrie aceste cuvinte cu însăşi mâna sa, cu litere mai mari decât de obicei: „Uitaţi-vă 
cu ce slove mari v-am scris, cu însăşi mâna mea!” (Galateni 6:11)

Practic, ce înseamnă versetul „Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în 

“AŞADAR, CÂT AVEM PRILEJ, SĂ FACEM BINE LA TOŢI
ŞI MAI ALES FRAŢILOR ÎN CREDINŢĂ.” (Galateni 6:10)
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credinţă”? 
Apostolul Pavel vrea să spună că fraţii în credinţă 

au prioritate faţă de ceilalţi oameni. 
Dintre doi frizeri sau două coafeze care tund la fel 

de bine, este bine să alegem serviciile fratelui sau 
sorei de credinţă. Dintre două croitorese care cos 
la fel de bine, este bine să apelez la serviciile sorei 
credincioase. Dintre două femeii care vând în piaţă 
verdeţuri la fel de bune şi la acelaşi preţ, este bine 
să cumpărăm de la sora credincioasă. Exemplele pot 
continua la nesfârşit.

Iată câteva motive pentru care încurajăm cu tărie 
folosirea serviciilor credincioşilor:

Ascultăm de învăţătura 
Sfintelor Scripturi 

Ca şi astăzi, în vremea apostolului Pavel erau 
credincioşi care îşi câştigau pâinea din negustorie 
sau oferind diferite servicii contra bani. Luca era 
medic, Lidia era vânzătoare de purpură, Acuila şi 
Priscila făceau corturi. Făcând bine mai întâi fraţilor 
noştri de credinţă ascultăm de învăţătura sfântă şi, 
fără îndoială, nu este deloc greu să urmăm această 
învăţătură biblică.

Fraţii sunt mai aproape decât 
străinii 

Suntem parte a  familiei sfinte a lui Dumnezeu, 
înfrăţiţi fiind prin jertfa de la cruce a Domnului Isus. 
Lui „nu-i este ruşine să ne numească fraţi.” (Evrei 
2:11). Este un lucru absolut natural să îi favorizăm pe 
fraţi în defavoarea celor din afara familiei, mai ales 
când serviciile oferite sunt comparabile în calitate şi 
preţ.

Vrem binele fraţilor noştri 

Cumpărând de la fraţii noştri, contribuim la 
bunăstarea familiei acestora, ceea ce nu este puţin 
lucru. Oricum trebuie să cumpăram cele necesare de 
la cineva; de ce n-am contribui la bunăstarea cuiva 

care ne este frate în Hristos, dacă tot avem de ales 
între două firme sau persoane care ne oferă servicii 
egale? Ştiind că, prin banii pe care îi plătesc pentru 
serviciul primit, îi fac bine fratelui meu şi familiei lui, 
aceasta mă umple de bucurie. Voi păşi cu bucurie 
pragul prăvăliei lui.

Beneficiem de servicii superioare

Suntem siguri că maniera în care Lidia din Filipi 
făcea negustorie cu purpură era influenţată de 
învăţătura creştină pe care a primit-o prin apostolul 
Pavel. Fără îndoială, vânzătoarele care lucrau în 
prăvălia Lidiei le ofereau doamnelor care cumpărau 
materiale textile cele mai frumoase si sincere 
zâmbete creştine. La fel, dacă ar trebui să-ţi alegi 
un medic de familie sau medic curant, oare nu l-ai 
contacta pe doctorul Luca? Şi apoi, credeţi că un 
credincios va fura la cântar sau nu va da restul 
potrivit?

Lucrarea lui Dumnezeu are de 
câştigat

Să presupunem că mergi la firma unui credincios 
şi cumperi marfă de 100 lei. După ce patronul 
îşi plăteşte cheltuielile firmei, presupunând că 
rămâne cu 10 lei profit, fratele credincios aduce 
zeciuiala la Casa Domnului. Aşadar, un leu din cei 
plătiţi de tine va fi adus Domnului. În cazul în care 
cheltuieşti aceiaşi 100 de lei la o altă firmă, leul 
acela va rămâne în buzunarul patronului, va ajunge 
în buzunarul vreunui negustor de alcool, ţigări, sau 
va fi folosit în căile nesfinte. Iată de ce este bine să 
cumpărăm de la cel credincios.

O pildă pentru copii şi lume

Copiii noştri vor învăţa din exemplul nostru că 
fraţii sunt importanţi şi că ne putem arăta dragostea 
creştină în modul cel mai practic, chiar şi la piaţă. 
Vecinii şi prietenii noştri vor cunoaşte că, într-adevăr, 
pocăiţii se ajută între ei. La acestea, adăugăm faptul 
că vom avea ocazia să mărturisim despre Domnul 
Isus Hristos tuturor celor care ne cer socoteală de 
nădejdea care este în noi. 

Benedicţie

Domnul să îi binecuvinteze pe toţi fraţii şi surorile 
în credinţă care îşi oferă serviciile în frică de 
Domnul! Domnul să îi binecuvinteze pe toţi cei care 
beneficiază de serviciile fraţilor şi surorilor în credinţă!

_________________________
Teofil Ciortuz, păstor  
Biserica Creştină Baptistă „Harul” Lugoj
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HAR. Dumnezeu este autorul și sursa harului. Harul 
este cel mai bun lucru care i s-a intamplat omului. 
Fără har suntem condamnați și pierduți în fața 
tribunalului divin. Harul nu este o teorie, un mit sau 
o idee frumoasă. Harul este favorul lui Dumnezeu 
pentru cel pierdut. Acest favor divin materializat în 
faptul că Dumnezeu s-a întrupat pe Sine, a devenit 
om, ceea ce sărbătorim an după an la Crăciun. Isus 
Cristos este expresia supremă a harului. Acest har 
al lui Dumnezeu acordă omului condamnat ceea 
ce nu merită: iertare eternă si viață veșnică și nu-i 
dă omului ceea ce merită: condamnare și pierzare 
veșnică. Să fii în harul lui Dumnezeu înseamnă să 
fii împăcat cu Dumnezeu, să trăiești o viață liberă, 
descătușată de păcatul pe care Legea lui Dumnezeu 
îl condamnă si de care nu te poate scăpa. Harul te 
mântuiește. Legea te condamnă. Harul te scoate din 
toate datoriile păcatului. Legea doar îi arată omului 
datoriile eterne. Harul are puterea de a schimba 
omul. Legea este neputincioasă în a schimba pe 
cineva. Harul este măreț. Legea este înfricoșătoare. 
Legea îți arată ceea ce doar harul poate înfăptui, dar 
ambele sunt de la Dumnezeu, atât Legea cât și harul. 

DARURI. Toți oamenii iubesc darurile. Darurile 
sunt gratis, precum harul. Harul nu te costă nimic, 
L-a costat pe Dumnezeu totul. Lui Dumnezeu îi face 

plăcere să facă daruri copiilor lui. Darurile spirituale 
pe care El le oferă sunt indispensabile în economia 
lui Dumnezeu. Toți oamenii lui Dumnezeu au 
primit daruri spirituale din partea Lui. De-a lungul 
istoriei Bisericii aceste daruri au fost un subiect 
controversat. Scopul acestui articol nu este acela de 
a elucida și clarifica aspectele fiecărui dar spiritual, 
nu este acela de a deveni un arbitru între creștinii 
ce cred în darurile miraculoase și cei ce nu cred. 
Ideea legată de darurile spirituale este că ele vin 
întotdeauna datorită harului. Nu există daruri de la 
Dumnezeu în afara harului. Nu putem lucra pentru 
ele, nu-L putem mitui pe Dumnezeu pentru ele, nu 
le putem alege noi și apoi să plătim pentru ele sau 
să insistăm atât de mult înaintea lui Dumnezeu până 
Îl înduplecăm să ni le dea. Harul lui Dumnezeu 
aduce darurile lui Dumnezeu. Păcatul a luat tot ce 
aveam, tâlhărindu-ne și despuindu-ne de orice urmă 
de evlavie. Harul ne-a adus tot ce aveam nevoie. 
Darurile spirituale reprezintă tot ce avem noi nevoie. 
Creștinul nu poate funcționa fără daruri spirituale. 
Nu putem neglija darurile Duhului Sfânt. O viață 
trăită pe baza darurilor spirituale aduce împlinire 
și ne plasează în centrul voii lui Dumnezeu. Dacă 
un creștin are tot ce își dorește, dar nu își folosește 
darurile spirituale, va fi mereu frustrat, tensionat, 
stresat și invidios. Darurile spirituale sunt ceea ce 
contează în viață.  

De la har 
la mulțumire

Har – Daruri – Bucurie – Mulțumire.  Aceste cuvinte sunt într-o ordine 
logică și teologică. În limba greacă toate fac parte din aceeași familie 
de cuvinte, (charis-charisma-chara-eucharisteo).
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BUCURIE (chara). Cadourile aduc bucurie în 
casă. Orice casă în care sunt cadouri este o casă a 
bucuriei. Lipsa bucuriei se datorează fie pentru că 
neglijăm darurile sau fiindcă încercăm sa „furăm” 
darul altcuiva. Hoții de daruri spirituale încalcă 
întotdeauna suveranitatea lui Dumnezeu cu privire 
la darurile spirituale. Aceștia nu se bucură de ce 
le-a dat Dumnezeu, ei vor ce au alții. Viața creștină 
este bucurie din abundență. Când bucuria lipsește 
ceva nu este în regulă. De fapt bucuria este modul 
cel mai obiectiv de a-ți testa darurile spirituale. 
Dacă pretinzi ca ai darul dărniciei, însă inima ta 
este mereu nefericită și spune „Nu” fiecărui bănuț 
pe care-l dai, ar trebui să-ți cauți un alt dar spiritual 
în tine. Dacă spui că ai darul cârmuirii – conducerii 
– și ești tot timpul iritat pe echipa/biserica ce o ai, 
devii tot timpul frustrat pe cutare lucru sau pe cutare 
aspect sau persoană, iar bucuria lipsește în actul de 
a conduce, ai alt dar. Oprește-te în a imita darurile 
altora. Începe să te bucuri de darurile pe care le-ai 
primit personal de la Dumnezeu. 

MULȚUMIRE (eucharisteo). Oamenii bucuroși 
nu uită niciodată să spună „Mulțumesc”. Mulțumirea 
este un semn că te bucuri de ceea ce ai primit. Mai 
mult ca oricând mulțumirea pare a fi semnul ce 
lipsește din generația noastră. Avem o societate de 
oameni nemulțumiți. Chiar și cei mai bogați spun 
că pentru a fi mulțumiți vor puțin mai mult decât au 

în momentul de față. Suntem nemulțumiți cu ceea 
ce avem în prezent. Nu obosim în a dori mai mult 
și niciodată nu suntem mulțumiți. Mulțumirea este 
semnul că ai înțeles harul. Harul nu te poate lăsa 
într-o stare morocănoasă de nemulțumire. Oamenii 
care nu au prins ideea harului sunt neîmpliniți cu 
ceea ce au, cu realizările lor. Aceștia vor întotdeauna 
mai mult, indiferent că e vorba de bani, plăceri 
fizice, succes sau influență. Pe tărâmul harului vei 
vrea întotdeauna mai mult din Cristos. În har este 
o continuă mulțumire, pacea care întrece orice 
pricepere. Harul îți aduce odihna de toate lucrurile 
care te-au epuizat și niciodată nu te-au împlinit. 
Când trăiești prin har, mulțumirea pentru cer este 
acolo, pentru că cerul este parte a realității tale, nu 
este doar o dorință, cum spun cei mai mulți oameni 
din jurul nostru „Aș dori să ajung în cer”, „Mi-aș 
dori să fiu mântuit, dar am făcut tot ce trebuia să 
merit asta?”

Înțelesul și ordinea acestor cuvinte ar trebui să ne 
capteze atenția, pentru că vorbesc despre ceea ce este 
esențial în viață și nu am vrea să trecem nepăsători 
și să ne scape printre degete ce este mai important 
în viață. Unde s-a înmulțit harul, mulțumirea este 
neîntreruptă. 

ovidiupatrick@hotmail.com
facebook: Ovidiu Patrick

Poeme pentru Viață
de CAV

În 9 octombrie la Gherla, în Casa de cultură a urbei, într-o locaţie plină, Biserica Creştină Baptistă alături 
de Centrul “Artă pentru Viaţă” şi alte două biserici evanghelice au gestionat şi premierea poeţilor creştini 
Tatiana Scurtu-Munteanu – Premiul I, din Galaţi, Ruben Bucoiu - Premiul II, din Hunedoara şi Felix 
Marţian – Premiul III, din Vulcan. Aici s-a desfăşurat un program evanghelistic mai special care a cuprins 
premierea poeziilor trimise la Concursul “Poeme pentru Viaţă”, recitaluri muzicale şi un mesaj transmis 
de fratele Cătălin Dupu. Tema concursului a fost “Iubirea din Dumnezeu” şi pentru acestă manifestare 
s-au înscris 62 de persoane din țară, SUA, Italia, Spania şi Republica Moldova. Interesant este faptul că 
mulţi dintre cei înscrişi au deja cărţi publicate, iar alţii sunt colaboratori la reviste literare importante din 
țară. Coordonator local al evenimentului a fost fratele Laurenţiu Leonaş, iar programul a fost condus de 
păstorul Claudiu Pop. Organizatorii şi partenerii se gândesc ca acest eveniment să fie anual în oraşul de pe 
Someş.
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Comunicarea a fost definită drept un mod 
fundamental de interacţiune a persoanelor, realizat 
prin intermediul simbolurilor şi al semnificaţiilor în 
vederea obţinerii unor modificări de comportament 
individual sau la nivel de grup. Comunicarea este 
un act social în continuă schimbare prin care se 
exprimă esenţa legăturilor umane. Comunicarea este 
o trăsătură centrală a culturii prin care se transmit 
valorile de la o persoană la alta, de la o generaţie la 
alta.

Potrivit lui Ioan Ovidiu Pânişoară: 
„Funcţiile şi principiile comunicării reprezintă un 
ansamblu structural care susţine întregul edificiu 
al fenomenului: un principiu de bază fiind acela că 
„nu putem să nu comunicăm”, iar competenţa de 
comunicare poate fi înţeleasă drept cea mai importantă 
funcţie a comunicării. Asupra competenţei de 
comunicare există mai multe perspective, cea mai 
simplă referindu-se la abilitatea de a demonstra 
comunicarea potrivită într-un context dat”.1

 Pentru o relaţionare cât mai eficientă 
este nevoie aşadar de comunicare. În procesul 
comunicării apar însă şi diferite obstacole care, dacă 
nu vor fi îndepărtate cu delicateţe, pot afecta relaţiile 
interpersonale.
 Unul dintre aceste obstacole este prejudecata, 
un mecanism de autoapărare la care apelăm foarte 
des, din dorinţa de a ne proteja părerile. Prejudecata 
nu este altceva decât „un adevăr uzat”, „morala celor 
fără morală”.2 Prejudecăţiile nu fac altceva decât să 
1  Ioan Ovidiu PÂNIŞOARĂ, Comunicarea 
eficientă, Edit. Polirom, Iaşi, 2004, p.39.
2  Mircea Traian BIJU, Mic dicţionar al 

ne „blocheze mintea” şi să distrugă relaţiile. 
 Lipsa de comunicare este un alt 
obstacol întâlnit tot mai frecvent chiar şi în medii 
creştine ! Nu mai vorbesc niciodată cu el/ea, afirmă 
categoric unii. Alţii încetează să mai comunice 
considerând că ceilalţi ar trebui să ştie ce gândesc şi 
aşteaptă ei ! Lipsa de comunicare va răpi şansa de a 
purta o conversaţie firească.
 Diferenţele de percepţie sunt 
rădăcina altor obstacole în comunicare. Se ştie 
că oamenii tind să respingă informaţiile care le 
ameninţă reperele şi obiceiurile. Există tendinţa de a 
se vedea şi auzi doar ceea ce se dorește, evitându-se 
recunoaşterea realităţii în sine. În acest sens, Wendy 
Grand preciza următoarele: „Căutând armonia şi 
pacea, trebuie să încetăm să mai facem clasificări 
şi generalizări, înţelegând că nu toţi au aceleaşi 
valori şi că nu toţi suferă de aceleaşi vicii”.3 O 
percepţie deformată a realităţii va împiedica aşadar 
o comunicare eficientă.
 Lipsa de cunoaştere constituie un 
alt obstacol în realizarea unei comunicări eficiente. 
Necunoaşterea unor informaţii, a interlocutorului, 
poate să constituie un obstacol serios în comunicare, 
fapt care impune o reală preocupare. T.K. Gamble 
şi M. Gamble subliniază în acest sens faptul 
că: „o comunicare eficientă sprijină atât o mai 
bună cunoaştere de sine cât şi o cunoaştere a 
celorlalţi. Aceste două tipuri de cunoaştere sunt 
spiritului uman, Edit. Albatros, Bucureşti, 1983, p. 
352.
3  Grand WENDY, Rezolvarea conflictelor, 
Edit. Teora, Bucureşti, 1999, p.131.

OBSTACOLE 
şI MIRACOLE 
ÎN COMuNICARE
Lect.univ.dr. Samuiel Bâlc
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interdependente: atunci când îi cunoaştem pe ceilalţi 
în procesul de comunicare, ne cunoaştem simultan 
propria fiinţă, învăţăm cum ne influenţează ceilalţi 
şi măsura în care îi influenţăm la rândul nostru. 
Putem spune că ne privim în ochii celorlalţi ca într-o 
oglindă”.4

 Emoţia puternică este răspunzătoare, 
la rândul ei, de blocarea aproapte completă a 
comunicării. O astfel de stare ne poate face incoerenţi 
şi poate schimba complet sensul mesajelor transmise.
 Cu siguranţă că sunt multe alte obstacole 
care pot afecta comunicarea, totuşi, oricât de multe 
şi diverse ar fi aceste obstacole există şi miracole 
care pot să faciliteze o comunicare eficientă.
 Dragostea este un miracol în sine prin 
care comunicarea capătă sens. Dacă s-ar înţelege 
cu adevărat valoarea dragostei şi ar fi folosită 
în comunicarea zilnică, realmente s-ar produce 
miracole.
 Adevărul în comunicare produce la 
rândul său miracole deosebite. „Fiecare din voi 
să spună aproapelui său adevărul”. Când ne vom 
deprinde să spunem adevărul vom fi scutiţi de efortul 
de a mai căuta argumente.
 Ascultarea celui cu care stai de vorbă 
va putea contribui la îndepărtarea multor obstacole. 
A comunica nu înseamnă doar a vorbi ci şi a asculta. 
Prin urmare, recomanda Iacov: „orice om să fie 
grabnic la ascultare” (Iac.1:19).
 Miracole deosebite va produce şi o vorbire 
cu har, dreasă cu sare. Când voi vorbi în aşa fel 
încât să-l înalţ pe celălalt şi nu să-l înjosesc, să-i 
aduc alinare şi nu să-i produc mai multe răni, mă pot 
aştepta să se întâmple miracole!
4  T.K. GAMBLE, M. GAMBLE, 
Comunication Works, McGrow-Hill, New York, 
1993, p. 133.

 Toate aceste obstacole şi miracole în 
comunicare impun o cercetare a propriei noastre 
fiinţe şi o corectare a acelor lucruri care împiedică o 
comunicare eficientă. Cu siguranţă că acest lucru nu 
este uşor, după cum preciza şi Luigi Pirandello: „Ne 
temem să cercetăm propria noastră fiinţă lăuntrică, 
pentru că o asemenea cercetare ne-ar putea arăta că 
suntem altfel decât ne place să credem [că suntem], 
sau să fim crezuţi [că suntem]. Cine s-a descoperit pe 
sine, acela îl va înţelege mai bine şi pe cel din jurul 
său, reuşind să intre într-un dialog benefic şi nu să 
monologheze. Aceasta este de fapt, cheia succesului 
în viaţa profesională şi de familie”.5

 Pentru a se evita distorsionarea mesajelor 
transmise trebuie folosită aşadar o comunicare 
deschisă şi directă, trebuie folosit un limbaj adecvat 
şi nu trebuie să se piardă din vedere contextul în 
care se desfăşoare comunicarea. Oricât de multe 
obstacole ar fi în comunicare, să nu uităm că există 
şi miracole. „După ce a vorbit în vechime părinţilor 
noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe 
chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a 
vorbit prin FIUL ! (Evr.1:1-2).
 Vorbirea Lui  rămâne pentru noi un model 
în ce priveşte comunicarea. O vorbire desluşită, o 
vorbire dreaptă, o vorbire duhovnicească. Vorbirea 
Lui să producă în fiecare din noi şi un miracol pentru 
ca astfel comunicarea noastră să fie cu adevărat 
eficientă.

5  Luigi PIRANDELLO apud Vera F. 
BIRKENBIHL, Antrenamentul comunicării sau arta 
de a ne înţelege, Edit. Gemma Pres, Bucureşti, 2000, 
p.190.
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... Aşa am intitulat experienţele pe care 
doresc să vi le împărtăşesc. Este, de fapt, un titlu 
care exprimă un adevăr despre oameni pe care am 
avut fericita ocazie să-i cunosc şi despre care doresc 
să vă vorbesc. Voi începe însă cu locurile în care 
i-am cunoscut: Lalić, Silbaš, Bački Petrovac, Kisač, 
Aradac, Belo Blato. Acestea sunt localităţile pe 
care le-am vizitat împreună cu fraţii din România, 
implicaţi în lucrarea din Serbia, care slujesc cu 
multă dăruire în Bisericile Baptiste de aici, iar eu îi 
ajut cu traducerea. Cu câţiva ani în urmă, de unele 
din aceste localităţi nici măcar nu auzisem; dar, 
treptat, am început să cunosc adunările, am început 
să cunosc oameni, poveşti de viaţă, şi de fiecare dată 
mă întorceam acasă mai bogată sufleteşte, aflând, 
cunoscând ceva nou.

Acum, când a trecut ceva vreme de când mă 
aflu în această slujire, înţeleg şi mărturisesc că ceea 
ce mă face să mă simt de fiecare dată mai bogată, 
mai împlinită, ceea ce-mi aduce multă bucurie nu 
este atât slujba de traducere în sine, sau nu este doar 
acest ajutor pentru ca mesajul  din Cuvânt să poată 
ajunge la cei către care el este îndreptat pentru a 
atinge inimi, ci este mai ales faptul că pot fi o parte, 
fie cât de mică, a lucrării pe care Dumnezeu o face 
aici, în Serbia, prin fraţii din România. Cunoscându-i 
treptat pe ei, aşa cum sunt, parcă neobosiţi în dăruirea 
lor în slujire, cunoscând râvna şi toată truda lor, am 
început să cunosc şi bisericile care sprijină această 
lucrare, sprijinindu-şi lucrătorii, cu generozitate si 
cu rugăciuni pentru nevoile de aici. Am început să 
cunosc mâna bună a Domnului care lucrează în şi 

prin fraţi, pentru ca tot ceea ce se face aici să fie 
spre slava Lui, iar nouă tuturor spre binecuvântare, 
zidire, încurajare!

Prinsă şi parcă dusă de acest val, m-am 
pomenit în mijlocul unei lucrări în care, cu ceva timp 
în urma, nici nu visam că mă va chema Domnul. Să 
fie oare acestea „faptele bune pe care le-a pregătit 
Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblăm în ele”? 
Numai aşa, ceea ce facem, aici si acum, poate avea 
sens.

Se întâmplă uneori, în zile fierbinţi de vară 
sau pe vreme rece, toamna, iarna, să-mi treacă prin 
minte gândul că tare bine mi-ar fi să rămân acasă... 
Dar numaidecât îmi dau seama că fraţii din România 
au plecat la drum cu mult înainte ca eu să mă fi trezit 
din somn şi se vor afla pe drum încă destul timp 
după ce mă vor lăsa pe mine aici, acasă, la Novi Sad. 
Îmi aduc aminte apoi şi de doi fraţi de la Biserica 
„Emanuel” din Timisoara, Radu şi Andrei, pe care 
i-am cunoscut în biserica noastră la închinare, 
cântând din corn, la trompetă, la pian. Fiind solişti 
ai orchestrei Operei din Novi Sad, uneori rămân în 
oraş şi sunt împreună cu noi duminica, la slujba de 
dimineaţă, în timp ce după-amiaza pleacă la Kisač 
sau la Bački Petrovac pentru a sluji acolo. M-am 
gândit: este şi acesta un mod de a te dărui spre 
zidirea, spre folosul altora, şi de a face din slujire 
un mod de viaţă, considerând că faci ceva absolut 
firesc.

Vă mai pot vorbi şi despre alte exemple de 
păstori, predicatori, membrii ai corului, ai grupurilor 
de închinare... care răspund cu promptitudine la 

ALĂTURI DE 
OAMENII PE CARE 

ÎI FOLOSEŞTE 
DUMNEZEU 
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chemarea Domnului şi la apelul  fratelui Dan Maleş, 
de a sluji în Serbia, de a veni, pe orice vreme, în 
localităţi de care n-au mai auzit, în faţa unor oameni 
(uneori mai mulţi, alteori puţini) pe care nu-i 
cunosc...

Pe de altă parte, am început să cunosc fraţi 
şi surori din adunările pe care le vizităm, să cunosc 
nevoile oamenilor, trebuinţele acestor biserici din 
Serbia, pentru care, mai apoi, mă puteam ruga, pe 
care le aduceam în faţa Domnului, fie şi pentru o 
perioadă mai scurtă de timp. Am avut ocazia să văd 
cum decurg lucrările la construirea clădirii noi a 
Bisericii Baptiste din Lalić, cum în dosul fiecărui 
material de construcţie cumpărat se află dărnicia 
cuiva, se află ceea ce a dat o biserică sau alta, din 
România sau din altă parte... Am văzut, de fapt, cum 
Domnul răspunde la rugăciunile şi la necesităţile de 
aici. Am văzut cum viziunea, însufleţirea şi spiritul 
neobosit al fratelui Štefan Valent se transmit asupra 
celor care îl aud vorbind, asupra celor cu care 
colaborează, asupra tinerilor din această adunare.

L-am auzit pe fratele Danko de la Silbaš 
vorbind despre adunarea lor şi constatând că până 
acum au fost doar  un fel de „consumatori“, obişnuiţi 
fiind doar să primească, iar acum ar dori să facă parte 
mai degrabă din numărul celor care dau altora.

Am auzit la Bački Petrovac, de la fratele 
Samuel Spevak, cum se transportau, clandestin, 
Biblii din Serbia în România, pe vremea regimului 
comunist. Exista o reţea bine organizată care se ocupa 
de transportul Bibliilor, iar unul dintre cei implicaţi 
era şi fratele Samuel, de altfel, taximetrist. Bibliile 

în limba română se tipăreau în Marea Britanie, 
pentru ca, prin intermediul unor fraţi din Olanda, 
acestea să ajungă mai întâi în fosta Iugoslavie (în 
parte la Novi Sad, în garajul din curtea Bisericii 
Baptiste) şi să fie apoi trecute în mod clandestin în 
România. Încă se mai pot întâlni fraţi şi surori care-
şi amintesc de această perioadă, îşi aduc aminte de 
„Brother Andrew”, de fratele Vlada Čanji, mecanic 
auto din Šid, care transporta Bibliile, de doctor 
Branko Lovrec din Zagreb, medic de profesie, care 
s-a dedicat cu totul misiunii şi, ca atare, avea un cerc 
larg de prieteni în afara graniţelor. Urmărind acest 
fir, din Anglia până în România, se poate intui cum, 
în providenţa Sa, Dumnezeu a rânduit totul în mod 
miraculos, alegând oameni care s-au lăsat să fie 
folosiţi ca instrument în mâna Lui.

Nu pot să nu amintesc exemplul adunărilor 
din Kisač şi Aradac, părtăşia cu fraţii şi surorile 
de aici, căldura şi bucuria cu care ei aşteaptă şi îşi 
întâmpină musafirii... 

Acestea sunt doar unele fragmente din 
povestea despre oamenii pe care i-am cunoscut şi 
despre care am dorit să vă vorbesc – oameni pe care 
Dumnezeu îi foloseşte.

Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe toţi cu 
o cunoaştere mai profundă a Lui şi a voii Lui, pentru 
ca să putem trăi „într-un chip vrednic“ de chemarea 
pe care am primit-o!

Cu toată dragostea în Hristos Domnul,
Viorica Toader, 
Novi Sad

 Cu ocazia celui de al 7-lea Consiliu din 
Lagos, Nigeria, ce a avut loc în perioada 16-20 no-
iembrie, All Africa Baptist Fellowship (AABF) şi-a 
ales noua conducere.
 Preşedinte al AABF a fost ales Michael 
Okwakol, pastor senior la Biserica Baptistă Aga-
pe din Kampala-Uganda, şi fondator şi preşedin-
te al African Church Empowerment Ministries. 
Okwakol îl succede pe Paul Msiza, vicepreşedinte 
din cadrul Alianţei Mondiale Baptiste. Isaac Duro-
sinjesu Ayanrinola, directorul Departamentului Or-
ganizaţiei Misionare din cadrul Convenţiei Baptiste 
din Nigeria (NBC), a fost ales secretar general al 
AABF. Ayanrinola a slujit NBC încă din anul 2003. 
Înainte de acest an a fost un slujitor cu misiunea 
şi evanghelizarea, şi pastor asociat la două bise-

rici baptiste din 
Kentucky, Statele 
Unite.
 Au mai 
fost aleşi ca vice-
preşedinţi: Enoch 
B. Dusingizima-
na – preşedinte şi 
secretar general 
al Comunității 
Bisericilor Creşti-
ne din Angola, şi 
Angelo Scheepers 
– secretar general 
al Uniunii Baptiste 
din Africa de Sud.

Baptiștii din Africa și-au ales noua conducere
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copiii noştri, îngeri despre care Domnul Însuşi arăta: 
„[...] vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea 
faţa Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 18:10). 
Iar în privinţa darurilor, orice părinte este dator să 
facă „daruri bune” copiilor săi (cf. Luca 11:11-13) 
şi nu este nevoie să pună pe seama unui moş mort 
care nu mai poate face nimic (nici bine şi nici rău!) 
oferirea lor.
       Un alt moş al lunii decembrie este Moş Crăciun. 
Crăciun, spune legenda, ar fi fost un cioban bogat 
şi rău, care n-a primit-o pe Maria în casă, ci a 
trimis-o să nască în grajdul vitelor. La urmă s-ar fi 
căit, devenind un ... sfânt!  Cum s-a ajuns, însă,  ca 
omul acesta să monopolizeze Sărbătoarea Naşterii 
Mântuitorului şi ea să fie numită chiar cu numele 
său la noi nu se ştie exact, dar este cu atât mai trist! 
Totul se învârte în jurul acestui moş: de la costume, 
cadouri, brazi împodobiţi, până la colinde şi serbări. 
Oameni deghizaţi în Moş Crăciun ne invadează (fie 
numai prin intermediul ecranului sau al reclamelor 
stradale), ochii copiilor strălucesc la vederea lor în 
aşteptarea cadourilor. Mai nou, moşilor de felul 
acesta li s-au alăturat şi babele (a se citi crăciuniţe), 
numai că nu sunt femei în vârstă, ci tinere şi 
atrăgătoare. Din păcate chiar şi unii dintre cei 
credincioşi au fost prinşi de „farmecul” acestui Moş, 
de modul acesta de a sărbători, fără să ştie (oare?) că 
„[...] au fost adăugate multe obiceiuri păgâne [...], 
precum practica oferirii de daruri la festivalurile 

închinării la soare, bradul sacru al păgânilor din 
nordul Europei şi o versiune a legendei scandinave 
potrivit căreia zeiţa Hertha s-ar fi arătat în focul 
sobei, aducând astfel noroc în casa respectivă [...]” 
(Sămânţa adevărului 12/2010). Dumnezeu însă, ne 
avertizează: „Eu sunt Domnul, acesta este Numele 
Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea 
Mea idolilor.” (Isaia 42:8).
       Şi, după cum orice sărbătoare importantă 
are şi un ajun, ne-am mai ales cu un moş în luna 
decembrie: Moş Ajun. Vorba colindului: „Bună 
dimineaţa, la Moş Ajun! [...]” Iar, ca tabloul cu moşii 
lunii decembrie să fie complet, într-o vreme de 
tristă aducere aminte, românii au mai avut un moş: 
Moş Gerilă, de la numele voinicului din poveste, 
care pentru aproape 50 de ani îl înlocuise pe Moş 
Crăciun. 
        Va spune cineva, poate, că, prin cuvintele de 
mai sus, am stricat farmecul sărbătorilor noastre de 
iarnă, în mod special cel al Crăciunului. Eu aş spune 
că bucuria sărbătorilor noastre trebuie să fie Domnul 
Isus - Emanuel, Copilul minunat, care „[...] chiar în 
iesle El e Dumnezeu” şi pe care trebuie să-L primim 
în inimile noastre şi să ne bucurăm apoi că-L avem 
şi-L putem urma.

Păstor  IOAN  GIURA
Biserica Baptistă Biruinţa – Hunedoara

După 156 de ani de apariție, Baptist Times, unul dintre cele mai vechi ziare creștine din Marea Bri-
tanie se va închide la 31 decembrie 2011, a anunțat Bill Johnston, președintele bordului de directori. 
Factorii care au dus la acest lucru sunt condițiile financiare și numărul tot mai restrâns de exem-
plare vândute.

Ziarul Baptist Times se va închide

În perioada de glorie, în anii ’70 Baptist 
Times vindea circa 30 000 de exempla-
re săptămânal. În prezent vinde 4 500 de 
exemplare și are circa 300 de abonați online. 
Jonathan Edwards, Secretarul general al 
Uniunii Baptiste din Marea Britanie, într-un 
cuvânt de rămas bun, a spus despre ziar că 
“a ocupat un loc important în viața Uniu-
nii Baptiste, iar încetarea apariției va fi un 
motiv de întristare pentru mulți oameni.” 
Ziarul a fost bine primit de către parte-
nerii internaționali. Redactorul șef, Mark 
Woods, este recunoscător că a avut prilejul 
să lucreze pentru Baptist Times. “Trebuie să 
spunem că nu am fost imuni la presiunile 

comerciale pe care le resimt, în general zi-
arele” a afirmat el. “Acceptăm cu întristare 
faptul că ziarul se va închide dar, în același 
timp, apreciem grija pastorală arătată per-
sonalului.”

Începând din primăvară, departamentul 
de comunicare din cadrul Uniunii Baptis-
te va lansa un site de știri, comentarii și 
informații conexe. În ianuarie va apărea un 
număr special în care va fi semnalată istoria 
și contribuția ziarului de-a lungul timpului. 
Uniunea Baptistă din Anglia numără aproa-
pe 2 000 de biserici care au împreună apro-
ximativ 135 000 de membri.
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 Sâmbătă, 26 Noiembrie, s-a desfășurat, în Biseri-
ca Creștină Romană din Firenze (păstor Emanuel 
Ivan), cea de-a VI-lea conferință a Bisericilor 
Creștine Baptiste Române din Italia. 
  
 La conferința cu tema:”Slujirea în echipă” au parti-
cipat peste 40 de lideri ai bisericilor din Italia. Au 
fost reprezentate bisericile din: Verona, Asti, Villa 
Adriana, Forli, Ostia, Allesandria, Latina, Roma și 
Firenze. 
 Cu acest prilej, baptiștii din Italia au luat câte-
va decizii importante pentru lucrarea spirituală: 
susținerea reciprocă în rugăciune, realizarea unui 
site al Asociației, plantarea de noi biserici în Bolog-
na și Genova, organizarea anuală a unei tabere de 

tineret, organizarea viitoarei conferințe la Forli, în 
data de 8 Decembrie 2012 și susținerea unui misio-
nar în Oltenia. 
 La recomandarea fratelui Ionel Tuțac, secretarul 
general al Uniunii Baptiste, s-a hotărât ca pentru 
anul 2012 Asociația Bisericilor Creștine Baptiste 
Române din Italia să-l susțină financiar pe fratele 
Walter Calițoiu, misionar în localitatea Nicolae 
Bălcescu, județul Mehedinți. 
 Pentru următorul an conducerea Asociației este 
asigurată de următorul comitet: Mirel Iancu-
președinte, Emanuel Ivan-prim-vicepreședinte, 
Florin Baciu-vicepreședinte, Radu Gheorghe-se-
cretar, Vasile Necula-trezorier, Gabi Hana, Ieremia 
Pușchită și Sami Saviuc-membri. 
 La conferință a fost prezent și fratele Timotei Mâr-
za, care a făcut o prezentare a lucrării cu rromii din 
Roma. 
 Invitat special al Conferinței a fost secretarul ge-
neral al Uniunii, fratele Ionel Tuțac. El a fost însoțit 
de către fratele Daniel Pincu, misionar în Comuni-
tatea Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara. 
 Cu prilejul vizitei în Italia cei 2 frați români au mai 
vizitat și Bisericile Baptiste Române din Roma, 
Milano și Allesandria. 

Baptiștii din Italia susțin un misionar în Oltenia

Alexander Vervai, Președintele Uniunii 
Baptiste din Tadjikistan a încetat din viață
Tony Peck, Secretarul General al Federației Europene Baptiste anunță faptul că Alexander Vervai, 
Preşedintele baptiştilor din Tadjikistan, a decedat subit în urma unui infarct. Vineri i s-a făcut rău, 
iar ieri dimineaţă a murit în spital. Mai jos este atașată o scrisoare scrisă în numele celor de la EBF 
(European Baptist Federation) pentru Vice-Preşedintele Kamoliddyn Abdullaiev, care a participat la 
întâlnirea de la Nazaret.

Hans Guderian și Tony Peck s-au întâlnit cu Alexander cu câteva săptămâni în urmă la Congresul 
Euro-Asian din Kiev. El a fost cel mai apropiat prieten dintre baptiştii din Asia Centrală, opunându-
se, acum câţiva ani, când a fost presat să părăsească EBF şi BWA (Baptist World Alliance), atunci 
când Kazahstan şi Kirghistan s-au retras. Într-o ţară dificil de trăit ca baptist, el a oferit o conducere 
pastorală bună şi a făcut posibil accesul în satele din Tadjikistan a căror cultură este aşa de diferită de 
cea rusă.
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Botez la Ghiroda

Duminică, 30 octombrie 2011, în cadrul serviciului 
divin de dimineaţă, într-o atmosferă cerească, plină 
de bucurie, Dodan Dorotea L-a mărturisit pe Hris-
tos ca Domn şi Mântuitor personal prin botez. Au 
vestit Cuvântul Domnului fraţii:Liviu Ghigeanu, 
student la Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, 
Gavriloni Dan, păstorul Bisericii Baptiste Izvin şi 
Periam, şi Nuţiu Daniel, pastorul bisericii locale 
care a oficiat şi actul botezului nou testamentar. Au 
slăvit pe Domnul tinerii şi corul bisericii locale. 
Domnul să o binecuvânteze pe Dorotea cu stator-
nicie pe calea credinţei.
A consemnat Muţiu Daniel. 

Botez la Hondol
Mulțumim Duhului Sfânt că a convins pe fr. Viorel 
și pe fr. Samuel de starea lor de păcat și i-a născut 
din nou iar ei au împlinit porunca Domnului Isus și 
au fost botezați în Biserica Creștină Baptistă Sfânta 
Treime din Hondol, județul Hunedoara. Cuvântul 
lui Dumnezeu a fost predicat de către pastorul bise-
ricii Ionuț Dumitru care a și oficiat actul botezului. 
Grupul Asaf a cântat spre slava lui Dumnezeu și a 
provocat biserica la închinare. 
  
 A consemnat, 
Morar Sabin

Botez la Iam

Duminică 28 august 2011, în cadrul serviciului de 
dimineaţă, la Biserica Creştină Baptistă din com. 
Iam, jud.Caraş-Severin, a avut loc un botez nou 
testamentar în care două persoane şi-au dedicat viaţa 
Domnului Isus.
 Serviciul din Casa Domnului a fost împodobit 
prin cântările unui grup de fraţi din Arad şi de câţiva 
tineri din biserica locală, iar Cuvântul Domnului a 
fost vestit cu putere de fratele Cristi Zaharia din Biserica Baptistă Betel din Arad. Actul botezului a fost 
oficiat de fratele păstor al bisericii locale, Jiva Ugorcovici.
A consemnat, Pera David.
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SCHIŢE DE PREDICĂ
de Ionel Tuțac

 Vizitatorii Betleemului-Luca 2:1-20, 
Matei 2:1-12 
 1. Erau părinți modești v.4-7 

 2. Erau îngeri bucuroși v.9-14 

 3. Erau păstori curioși v.15-20 

 4. Erau savanți generoși v.11 

 

 Emoțiile Crăciunului 
 1. Iosif-teamă-Matei 1:20 

 2. Maria-nedumerire-Luca 1:34 

 3. Hangiul-nepăsare-Luca 2:7 

 4. Păstorii-nerăbdare-Luca 2:15 

 5. Irod-mânie-Matei 2:3 

 6. Magii-exaltare-Matei 2:1-2,10-12 

 Ce reprezintă nașterea unui copil pentru părinții lui?-Luca 1:5-80 
 1. Un prilej de teamă v.12-13 

 2. Un prilej de bucurie v.14-17 

 3. Un prilej de răsplătire v.25 

 4. Un prilej de dialog v.58, 65 

 5. Un prilej de cântare v.64, 67-68 

 6. Un prilej de reflecție v.66 

 7. Un prilej de evanghelizare v.72-80 

 Prețul unui abonament este: 40 Lei pentru România
      25 Euro pentru Europa
      30 Dolari americani pentru SUA,
       Canada și Australia.
 Pentru România banii pot fi trimiși prin mandat poștal la adresa: REMUS MARIȘESCU
 Splaiul Sporturilor nr 1, S4B, ap 11, Lugoj, Timiș, cod 305500, 

 Pentru SUA, Canada, Australia și Europa
 Persoana de contact: IONEL TUȚAC 0722-708172
    CORNEL HANEȘ 1-954-9296113, 954-829-6610

 REVISTA HARUL Str Plopilor nr 10, Lugoj, jud Timiș
 www.baptist-tm.ro

 PRIMII 1000 de abonați primesc gratuit o carte sau un CDAb
on
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În atenția participanților la concursul biblic

Participanții pot trimite răspunsurile pe adresa redacției până cel târziu în 
data de 15 ianuarie 2012. Desemnarea câștigătorilor va avea loc în data de 

21 ianuarie. Se vor acorda următoarele premii:
1 x Premiul I în valoare de 500 de lei
2 x Premiul II în valoare de 250 lei

3 x Premiul III în valoare de 100 de lei
25 x Mențiuni constând în cărți și CD-uri
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TIMI{OARA
16 Decembrie 1989 nr.34
tel./fax: 0256.294.041
Cet\]ii nr.31

LUGOJ
Groz\vescu nr.12
tel./fax:
0256.356.583

travertin / calcar / onix / compozit

placaje pardoseli / glafuri
blaturi mobilier / [eminee

monumente funerare
RECONDI}ION|RI

arhitecturale, monumente istorice
pardoseli marmur\, granit

GRAVURI

Odată cu Sărbătoarea 
Mulțumirii care a avut 
loc în duminica din 
9.10.2011, Biserica 
Baptistă "Golgota" din 
Torino s-a bucurat și de 
instalarea ca păstor a 
fratelui Ilie Tărăbugă. 
 După multe zile 
de post și rugăciune, 
Dumnezeu a ascultat și 
a dat un slujitor pregătit 
pentru biserica noastră. 
 Formațiile muzicale: 
corul mixt, corul băr-
bătesc, corul de tineret 
și corul copiilor, au 
împodobit evenimentul. 
Ca slujitori au partici-

pat: Sorin Olaru-păstor la Biserica Baptistă Ro-
mână "Emanuel" din Torino, Sergiu Bălan-păstor 
la Biserica Baptistă Română Moldovenească din 
Chieri; Doru Filoti-păstor la Biserica Creștină după 

Evanghelie din Torino. 
 Invitat special din țară pentru acest eveni-
ment a fost fratele păstor Dragu Petru din Caraș-
Severin. Prin mesajele pline de putere ale fratelui 
Petrică Dragu biserica a fost înviorată și mulți au 
luat decizia de a-L urma pe Mântuitorul. 
 Fratele Eugen Creiniceanu, prezbiterul bise-
ricii, a condus întregul eveniment. 
 Fie ca Dumnezeu să binecuvînteze pe frate-
le Ilie Tarabuga în noul mandat încredințat. 

Sărbătoare la Torino 

Botez la Biserica Creștină 
Baptistă “Betel”, din locali-
tatea Buhani, jud. Arad 
 Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o zi de 
bucurie, în data de 14 august 2011, când 4 bărbați 
l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului: Daniel, 
Samuel, Emanuel și Mihail. Întrucât au aceste 
nume consacrate, ne rugăm ca Dumnezeu să-i 
învrednicească cu o trăire conformă acestor nume, 
în mărturia lor în lucrarea lui Dumnezeu. 
    Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi 
frumoasă de vară și pentru toți cei care au participat 
la acest eveniment, localul dovedindu-se, din nou, 
neîncăpător, fiind amenajate corturi în jurul Bisericii, 
astfel că audiția s-a putut face în condiții bune. 
    Cuvântul Domnului a fost predicat cu har 
și cu putere de fratele păstor Dobrin Gheorghe 
de la Medias, iar cântarea de laudă și închinare a 
fost susținută de fr. Daniel Negrea și de orchestra 
tinerilor bisericii, dirijată de sora Miculiț Saveta, cea 
care s-a implicat cu multă dăruire pentru instruirea 

tinerilor în tainele instrumentelor. 
    Botezul a fost oficiat de păstorul bisericii, 
fratele Nicu Haidu. 
    La final s-a servit o masă de dragoste cu 
toți participanții, în corturi fiind aproape 300 de 
persoane.  
    Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei 
care s-au implicat în această lucrare și ne rugăm ca 
El să le răsplătească cu binecuvântări cerești. 
 A consemnat Haidu Nicolae
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CONCURS BIBLIC
1. Cum s-a numit locul pardosit cu pietre?
a) GOLGOTA            b) GABATA            c) GHETIMANI
2. Cum s-a numit socrul lui Caiafa?
a) ASA                      b) ABIA                   c) ANA
3. Cum s-a numit ispravnicul lui Irod?
a) CALEB                   b) CUZA                 c) CAIN
4. Cine a fost ucis între altar și Templu?
a) ZOROBABEL          b) ZAHARIA            c) ZACHEU
5. Cum s-a numit robul marelui preot căruia i-a fost tăiată urechea?
a) MATAN                    b) MANAHAIM         c) MALHU
6. În ce sezon se prăznuia praznicul Înnoirii Templului?
a) VARA                        b) TOAMNA             c) IARNA
7. Cine a fost comparat de Domnul Isus cu o vulpe?
a) PILAT                        b) IROD                   c) CAIAFA
8.Câți ani a avut omul care a fost întrebat: „Vrei să te faci sănătos”?
a) 38                              b) 37                         c) 39
9. Care este semnificația termenului Rabi?
a) ÎNVĂȚĂTOR               b) MÂNTUITOR        c) CONDUCĂTOR
10. În câți ani a fost construit Templul din Ierusalim?
a) 46                               b) 56                        c) 36     


