
poate îndrepta. „ În universul 
care îl exploatează el sunt 
foarte multe lucruri strâmbe, 
nedrepte, corupte, stricate. Şi 
prima concluzie în urma cer-
cetării lui este căci ce este 
strâmb nu se poate îndrepta. 
ECLESIASTUL  1: 15 „...şi ce 
lipseşte nu poate fi trecut la 
număr.“ Din universul acesta 
lipseşte ceva. Şi ceea ce lipeşte nu poate fi adăugat la 
număr căci lipseşte. Şi pentru că lipseşte ceva în acest 
univers omenirea la multe lucruri rămâne fără răspuns. 
Ori cât ar studia cineva, nu doresc aici să fiu înţeles 
greşit, şcolarizarea este importantă  şi e foarte valo-

roasă, dar ori cât am studia ajungem 
la un punct la care lipseşte satisfacţia 
finală. Lipseşte lucrul acela care să 
schimbe tot universul. 
 
Solomon arată în scrierea lui căci pe 
acest pământ există şi o stricăciune 
biologică. 
ECLESSIASTUL  1: 4 „Un neam 
trece, altul vine, şi pamântul rămâne 
vecinic în picioare“ 
Un neam trece altul vine. Când eram 
copil credeam căci timpul nu va trece 
niciodată. Dar acuma cum trec anii 

constatăm căci generaţia 
noastră trece.Vine o altă 
generaţie care aproape că 
ne împinge.  
Toţi am dori atunci când 
ne este mai bine în viaţă să 
cântăm un cântec la care 
ne alegem doar cu cântatul, 
acest cântec este “OPRIŢI 
TIMPUL”. Căci  a opri 
timpul este doar o iluzie.  
Chiar acest timp ne 
împinge pe fiecare dintre 
noi spre linia finală, când 
ne punem întrebarea CE 
FOLOS ?. 

După multe cercetări pe Solomon nu-l mai satis-
face ştinţa şi trece la distracţie. 
 
II. DISTRACŢIA 
1. Fericirea în veselie 
ECLESIASTUL  2: 1 “Am zis inimii mele: 
,,Haide! vreau să te încerc cu veselie, şi gustă feri-
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CE FOLOS ? 

Marinică Mozor 
Păstorul bisericii 

penticostale din Vârşeţ 

Cartea Eclesiastul e o carte mai puţin 
cunoscută oamenilor. Totuşi această carte vorbeşte 
despre existenţa noastră şi tot la fel ne prezintă 
adevărata viaţă trăită cu Dumnezeu şi tot la fel este 
una dintre cele mai relevante cărţi petru zilele 
noastre. 
Autorul cărţii începe puţin neobişnuit această carte, 
cu o concluzie: “O, deşertăciune a deşertăciunilor, 
zice Eclesiastul, o deşertăciune a deşertăciunilor! 
Totul este deşertăciune.”. Aparent nu ne atrage la 
începutul scrierii la prea multe. Dar totuşi vom ve-
dea în primul şi al doilea capitol care este motivul 
de Împăratul Solomon începe cartea cu această 
concluzie “O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice 
Eclesiastul, o deşertăciune a deşertăciunilor! Totul 
este deşertăciune.” 
Cartea după cum am deja amintit este 
scrisă de împăratul Solomon în vremea 
când împărăţia lui Israel a avut cea mai 
mare prosperitate, politică, economică şi 
probabil în prima parte şi spirituală sau 
religioasă. 
Din această carte vedem căci împăratul 
Solomon  a dorit să accepte de la viaţă 
tot ce viaţa poate oferii mai mult. E u 
împărat care nu s-a mulţumit cu lucrurile 
de mâna doua. Un om care a dorit 
fericirea, care nu a dorit să lase nimic 
necercetat. 
Fiind împărat a lui Israel el putea să-şi 
împlinească orice plan sau dorinţă, dar cuvântul 
cheie este CE FOLOS ? 
Când ajunge omul să îşi termine toate proiectele, 
planurile şi ajunge la sfârşitul vieţii şi trebuie să 
tragă linia finală şi să se prezinte în faţa lui 
Dumnezeu, ce folos de toate lucrurile agonisite în 
această viaţă dacă ele nu ne aprovizionează raiul 
lui Dumnezeu. 
Solomon nu este un sceptic să spună căci nimic în 
viaţă nu are rost de aceea nu o să facă nimic în 
viaţă, ci el spune: vreau să le caut pe toate, vreau 
să văd cu ce mă pot alege să câştig veşnicia. 
Primul lucru la care recurge împăratul Solomon 
este ştiinţa. 
I. ŞTIINŢA 
Eclesiastul 1:13 “Mi-am pus inima să cercetez şi să 
adâncesc cu înţelepciune tot ce se întâmplă supt 
ceruri: iata o îndeletnicire plină de trudă, la care 
supune Dumnezeu pe fiii oamenilor”. 
Prin cercetare împăratul Solomon ajunge la 2 
concluzii: 
1. ECLESIASTUL  1: 15 “Ce este strîmb, nu se 
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cirea.”  
Nefiind satisfăcut de ştiiţă împăratul Solomon 
trece la distracţie. În vremea noastră există oraşe 
care fabrică veselia de exemplu Holivudul. Pe 
vremea lui Solomon el fiind împărat a putut să-şi 
satisfacă plăcerea de a avea la curtea regală pe cei 
mai buni comici ai lumii. Dar şi comicii lumii şi 
fabrica de veselie are ceva ce-i lipseşte. Totul este 
pentru o vreme. ECLESIIASTUL  2: 1”Dar iată 
că şi aceasta este o deşertăciune. Am zis râsului: 
,,Eşti o nebunie!`` şi veseliei: ,,Ce te înşeli 
degeaba?” 
Nefiind satisfăcut cu fericirea în veselie trece 
Solomon la alcool. 

      2. Fericirea în alcool 
ECLESIASTUL 2: 3 “Am hotărât în inima mea 
să-mi veselesc trupul cu vin „ 
Solomon spune, vreau să trec la Alcool, vreau să 
găsesc fericirea în alcool. Pe vremea aceea nu 
erau descoperite drogurile dar dacă ar fi fost, ar fi 
scris împăratul Solomon şi despre această 
experienţă.  
Pe lângă senzaţia de cald şi bine de la început 
apoi faza în care lumea reală începe să se 
pălească, faza de amorţeală vine şi ultima fază, 
clipa trezirii. Se trezeşte omul deprimat, 

dezamăgit. Dar din nefericire acest ciclu la mulţi 
oamenii se repetă căci trezindu-se nu pot să se 
regăsească în lumea reală şi unica soluţie la care 
recurg este iarăşi alcoolul. 
Nefiind satisfăcut nici cu acest lucru Solomon îşi 
caută satisfacţia şi împlinirea  în bogăţie. 
III. BOGĂŢIA 

ECLES IASTUL 2: 4-10  
“Am făcut lucruri mari: mi-am zidit case, mi-am sădit 
vii; mi-am făcut grădini şi livezi de pomi, şi am sădit 
în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri, ca 
să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat 
robi şi roabe, şi am avut copii de casă; am avut cirezi 
de boi şi turme de oi, mai mult de cât toţi cei ce 

fuseseră înainte de mine în Ierusalim. 
Mi-am strâns argint şi aur, şi bogăţii ca de împăraţi şi 
ţări. Mi-am adus cântăreţi şi cântăreţe, şi desfătarea 
fiilor oamenilor: o mulţime de femei. 
Am ajuns mare, mai mare de cât toţi cei ce erau 
înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar 
înţelepciunea. 

Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit 
inima dela nici o veselie, ci am lăsat-o să se bucure 
de toată truda mea, şi aceasta mi-a fost partea din 
toată osteneala mea.” 
 
Dragă cititor, 
Împăratul Solomon a încercat toate lucrurile în viaţă  
şi nimic nu l-a împlinit căci toate pe acest pământ 
sunt deşertăciune şi goană după vânt. Sensul vieţii 
trăite sub soare omul trebuie să găsească în lucrurile 
dincolo de soare. De aceea Hristos a venit din lumea 
de dincolo de soare de a ne arăta care este calea, ce 
este adevărul şi cine ne dă viaţa veşnică.  
Când trebuie să tragi linia finală, când îţi întizi 
mâinile spre veşnicie şi faci un sumar ar lucrurilor 
făcute pe acest pământ, care sunt lucrurile care îţi 
asigură veşnicia ? 
Doresc să închei cu un verset din Eclesiastul capitolul 
2 versetul 25 „Cine, în adevăr, poate să mănânce şi să 
se bucure fără El?” adică fără de Dumnezeu. 
Suntem creaţi pentru a ne căuta şi găsi împlinirea în 
Dumnezeu, preţuind Cuvântul său şi păzind poruncile 
Sale. 
 



  
   Ioan 10:27-28. 
,, Oile mele ascultă glasul 
Meu. Eu le cunosc, şi ele vin 
după Mine. 
Eu le dau viaţă vecinică, în 
veac nu vor pieri, şi nimeni nu 
le va smulge din mâna Mea.’’ 
  
În rugăciunile noaste de fiecare 

zi recunoaştem puterea mâinilor Domnului căci 
Îi cerem să  protejeze frăţietatea, copiii noştri, să 
păzească biserica de prigoniri, să ne sprijinească 
şi păzească în toate călătoriile vieţi pe pământ. 
 
3).Vindecare. 
  
Faptele Apostolilor 4:30-31. 
,, şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, 
minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui 
Sfânt, Isus. 
După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde 
erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi 
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu în-
drăzneală.’’    
 
4). Călăuzire. 
  

Matei 28:18-20. 
 ,, Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: 
"Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 
pământ .Duceţi-vă şi faceţi ucenici din  toate  neamu-
rile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului  şi al 
Sfântului Duh.Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului. Amin.’’ 
  
 Dorim ca această ultimă imagine a Mântuitorului să 
se menţină în bisericile Penticostale şi la toate sluj-
bele să se vestească Cuvântul Lui Dumnezeu cu în-
drăzneală. Dorim ca puterea Domnului de mântuire 
să fie văzută în vieţile oamenilor doritori de mân-
tuire, să se facă vindecări în sufletele şi trupurile oa-
menilor şi dorim ca Domnul să asigure o minunată 
călăuzire dumnezaiască a bisericilor şi a fraţilor slu-
jitori. 
  
  Stimată frăţietate, suntem şi noi chemaţi ca şi fraţii 
noştrii apostoli, să fim în fiecare zi binecuvântaţi de 
mâinile perforate a Mântuitorului. 
Dumnezeu să ne ajute ca în fiecare zi să venim cu 
închinare în prezenţa Domnului lăsându-ne conduşi 
de mâinile Lui. 

George Mozor 
Episcop al  bisericii 
penticostale din 
Voivodina 
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Mâinile Domnului Isus Hristos – Ultima imagine 
zugrăvită în viaţa bisericii. 

 
 Luca 24:50-53 
  
“ El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile 
şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit 
de ei, şi a fost înălţat la cer.  
După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o 
mare bucurie. 
Şi tot timpul stăteau în Templu, şi lăudau şi binecuvântau 
pe Dumnezeu. Amin. ‘‘  
 

Nu Gabata - locul 
pardosit cu pietre unde era 
Domnul biciuit şi unde-i 
era adusă sentinţa de răstâ-
gnire, nu Via Dolorosa - 
strada îngustă unde Dom-
nul cădea sub povara cruci, 
nu Golgota -locul pleşuv şi 
fosta deponie de gunoi a 
Ierusalimului unde Dom-
nul Isus a fost răstâgnit 
înte cei doi tâlhari, nici 
mormântul gol - grădina 
frumoasă a lui Iosif din 
Arimateia, ci momentul 
înălţări Mântuitorului Isus 
Hristos şi mâinile Sale în-
tinse cu care îşi binecuvânta credincioşi era ultima ima-
gine pe care au văzut-o fraţii apostoli. 
 Mâinile Domnului Isus cu semnul cuielor rămân protec-
ţia biserici şi binecuvântarea pământului pentru toate vea-
curile. 
           Mâinile acestea perforate pentru biserică repre-
zintă : 
 
1)  Moarte şi înviere. 
  
   Ioan 20:27-29. 
 “Apoi a zis lui Toma:"Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te 
l a  mâ in i l e  Me le  ş i  adu - ţ i  mâna ,  ş i                                
pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios." 
Drept răspuns, Toma  ia zis: Domnul meu şi Dumnezeul 
meu!" 
"Tomo" i-a zis Isus, "pentrucă M-ai văzut, ai crezut. Fe-
rice de ceice n-au văzut şi au crezut.’’ 
 
Mâinile indentifică pe Hristos, care a luat pedeapsa morţi 
(care este plata pentru păcatele noastre) şi a înviat  
biruind moartea ca să aducă  credinţa şi nădejdea vieţi 
eterne tuturora celor ce îl urmează. 
 
 2)  Putere. 
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Ne apropiem cu paşi grăbiţi de sărbătorile 
de iarnă. Luna Decembrie e plină de 
farmec, de bucurie şi de aspiraţii pentru 
fiecare casă şi fiecare persoană. 
 
Doctorul Luca în Evanghelia sa redă una 
din cele mai frumoase relatări posibile 
pentru omenire; şi anume, naşterea fiului 
lui Dumnezeu. 
Venirea lui Cristos în lume, nu numai că-i 
derutează pe unii teologi, sperie pe 
împăraţi, dar şi atinge viaţa fiecăruia 
dintre noi. Naşterea, trăirea, moartea şi 
învierea Domnului Isus Cristos ne 
provoacă mai ales astăzi să alegem 
înţelepţeşte cum trăim de acum înainte. 
 
Dacă ar fi să întrebi azi unde este locul 
naşterii Domnului Isus, ai fi dus în 
Ierusalim la o biserică a Nativităţii. În 
realitate nici un ghid nu este sigur. Se 
prea poate ca să fie mai multe motive 
pentru care nimeni să nu fie sigur: Maria 
şi Iosif erau în grajd. Nimeni din vremea 
aceea nu s-a gândit la locul naşterii lui 
Isus, aşa cum ne gândim noi într-o lume 
comercializată în jurul evenimentului 
naşterii fiului lui Dumnezeu în lumea 
noastră. 

Şi totusi trebuie să ne întrebăm, oare de ce a ales 
Dumnezeu Tatăl ca fiul Său, unicul fiu să se nască 
chiar în  iesle? 
Aşa cum vom nota din relatarea biblică înţelpciunea 
lui Dumnezeu este măreaţă şi ne vorbeşte chiar nouă 
astăzi şi chiar acum. 
 
IESLEA UN LOC AL NEVOII 
Oare nu se putea găsi un loc mai bun pentru cel ce 
avea să fie adorat de atâtea milioane de oameni? Cu 
tristeţe, dar şi educativ pentru noi e subliniat aşa de 
clar, Luca 2:7 „...în casa de poposire nu era loc 
pentru ei.”  
 
În tot Betleemul, nu s-a găsit loc pentru fiul lui 
Dumnezeu, doar într-un grajd lângă animale. Doar 
oare azi are loc Isus să se mai nască în vreo inimă? 
Poate fi cam trist, că nici astăzi nu se prea găseşte 
loc pentru Isus în casele noastre, în inimile noastre. 
 
La naşterea lui Isus, oamenii erau ca astăzi, în mai 
multe categorii şi motivaţii pentru care nu au loc 
pentru Isus. 
 
Irod şi lumea politică 
Când s-a dus vestea şi a auzit Irod că există un 
candidat pentru tronul regal, cineva care vrea să-i ia 
locul, s-a tulburat grozav. A interprins o acţiune care 
şi astăzi îl condamnă, anume a poruncit să fie 
omorâţi toţi copii sub 2 ani. Cu nici un chip n-a vrut ca 

Moise Gaode 
Senior pastor al bisericii 
Maranatha, Sacramento, 
California 

 

IESLEA NAŞTERII LUI ISUS 
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să piardă tronul. 
În dorinţa lui după putere şi 
stăpânire, Irod şi lumea 
politică nu a avut loc de un 
altul să vină pe scena 
mondială. În decursul 
mileniilor, lumea politică nu 
prea a făcut loc pentru Isus. 
Trist şi totuşi real, guvernele 
lumii de atunci şi de astăzi nu 
prea au loc de Fiul lui 
Dumnezeu în politica 
exersată şi-n exemplul pe 
care-l oferă cetăţenilor. 
Luca 2:7 „...în casa de 
poposire nu era loc pentru 
ei.” 
 
Preoţii şi religiozitatea 
O altă categorie de oameni 
care ne sunt reprezentaţi şi 
cu toate căci cunosc, sunt cei ai lumii 
religioase, totuşi nu au loc pentru Isus. Poate 
că ne-ar surprinde, dar nu ar fi logic ca 
aceştia să dorească voia lui Dumnezeu? Se 
prea poate să ne uimească adevărul, ca 
adesea cei ce cunosc nu trăiesc aşa cum 
Dumnezeu le pretinde. 
 
Adesea ei reprezintă lumea religioasă, cu 
forme şi ritualuri, însă lipsite de prezenţa 
reală şi de Dumnezeul adevărat.  
De fapt Irod, de la oamenii cu scrolul legii şi 
profetic în mână a aflat despre locul unde se 
va naşte Isus. Călăuza profetică a fost din 
Mica 5.2 „Şi tu, Betleeme Efrata, cu toate că 
eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui 
Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va 
stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie 
până în vremuri străvechi, până în zilele 
veşniciei” 
 
Gazda şi oamenii de afaceri 
Gazda, probabil din motive economice şi de 
interes, nu a făcut loc pentru ca Isus să se 
nască în hotelul lui. Oamenii de afaceri sunt 
privilegiaţi de cer cu abilităţi administrative 
care ar trebui investite pentru împărăţia 
cerească.  
Apostolul Pavel subliniază cam aşa, 1 

Corinteni 4:7 „Căci 
cine te face deosebit? 
Ce lucru ai pe care să 
nu-l fi primit? Şi dacă 
l-ai primit, de ce te 
lauzi ca şi cum nu l-ai 
fi primit?” 
Pericolul lor şi al 
nostru e să punem pe 
primul loc interesul 
personal şi dacă 
există timp şi resurse 
pentru alte lucruri vor 
face ceva şi-n favorul 
împărăţiei lui 
Dumnezeu. 
Oare dacă ar fi ştiut 
proprietarul, că 
despre evenimentul 
naşterii unui copil se 
va scrie şi toata 

lumea o să cunoască, şi atunci ar fi stat 
nepăsător faţă de Iosif şi Maria? 
Azi, tu cunoşti şi prea bine ştii că tot ce se face 
pentru Dumnezeu nu rămâne nerăsplătit. Fă-i loc 
lui Isus în afacerea şi truda ta. În mod sigur nu 
vei rămâne dezamăgit aici şi acum, şi nici atunci 
şi acolo. 
 
Iată deci, ieslea era un loc al emergenţei şi 
nevoii. O necesitate pe care Dumnezeu a folosit-
o, Luca 2:7 „...nu era loc pentru ei.”. 
 
IESLEA UN LOC AL UMILINŢEI 
Luca ne descrie una din cele mai frumoase 
spectacole posibile. Anume, când fiul lui 
Dumnezeu s-a născut, un mesager ceresc, un 
înger, s-a arătat păstorilor care-şi făceau slujba 
în jurul turmei lor. 
Slava cerească s-a arătat şi mesajul de o 
importanţă vitală a fost transmis păstorilor şi 
nouă că s-a născut un Mântuitor. 
Mesajul îngerilor a fost clar şi limpede. Luca 2:12 
„Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi 
un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 
 
În căutarea lui Isus, vei întâlni semne care nu pot 
decât să te uimească. Împletite vor fi adesea 
divinul şi umanul, miracolul şi simplitatea, 
cerescul şi pământescul. Imaginaţivă pentru o 



V E S T E A  B U N Ă  P A G .  N R . 7  

clipă îngerii şi păstorii. Îngerii îmbrăcaţi în slava 
cerească pe când păstorii îmbrăcaţi în haine 
simple. Să nu uităm, atunci când Dumnezeu 
vorbeşte există claritate, precizie şi exactitate în 
inima celui cu dorinţa de a-l cunoaşte pe 
Dumnezeu. Pe de altă parte, există confuzie 
pentru cei ce nu-l caută pe Dumnezeu. Orice 
minune ar vedea, mesaj ar auzi, inima rămâne tot 
rece faţă de lucrurile divine şi cereşti. 
 

Pentru inimă care-l caută, tot este limpede 
pentru că Duhul Sfânt luminează inima şi cugetul. 
Iată că păstorii, au învăţat despre Isus că este 
născut şi este într-o iesle a umilinţei. 
 
Limita omenească  
Luca 2.12 „..veţi găsi un prunc înfăşat în 
scutece.” 
Vocabularul nostru omenesc e prea sărac a 
descrie umilinţa lui Isus în a accepta să se nască 
în iesle. 
Scutecele scoate-n relief mai mult ca sărăcia, 
umilinţa lui.  

Isus în umilinţa lui ca fiu venit din cer, nu 
poate să demonstreze decât că a avut o umilinţa 
de care noi azi nici nu putem s-o descriem la 
nivelul care se cere. Cred că îngerii din ceruri au 
privit cu uimire la umilinţa pe care Isus a putut s-o 
îmbrace când s-a întrupat, dar mai mult când a 
fost înfăşat în scutece.  
 Apoi la moartea Lui, umilinţa este vizibilă, 
când a fost înfăşat în pânza care nu era a lui. 
 
Limita impusă  
Luca 2.12 „..culcat într-o iesle.” 
 Aşa de mult s-a smerit fiul lui Dumnezeu încât a 
acceptat să se nască într-un grajd. Mai mult, 
ieslea era locul de unde mâncau animalele. Mă 
gândesc la păstorii aceia care au văzut şi auzit 
corul îngeresc cântând. Ce slavă, ce mareţie, nu 
e de mirare că s-au speriat şi înfricoşat, că 
îngerul le-a zis „nu vă temeţi.” Toate acestea i-au 
determinat să meargă şi să vadă. Nu este 
interesant, că-n prezenţa lui Dumnezeu şi a 
slavei lui, păstorii n-au făcut infarct de inimă sau 
să fi experimentat alte tragedii. Prezenţa lui 
Dumnezeu, chiar plină de slavă i-a determinat pe 
păstori să caute dacă este aşa ce li s-a spus. Nu 
ştiu ce-or fi vorbit pe drum, sau dacă au vorbit. 
Prentru că adesea când ajungi în prezenţa 

divinităţii atitudinea se schimbă şi vorbele se 
reduc la meditaţie. 
 
Dar iată-i ajunşi la grajd. Şi încăodata vreau 
să înţelegem că ieslea este un loc al 
umilinţei. E foarte greu de înţeles şi acceptat 
contrastul dintre corul îngeresc, lumină şi 
strălucire divina, mesaj prin înger, şi nişte 
părinţi simpli, un grajd, o iesle şi un bebelaş. 
Să nu uităm Dumnezeu se revelează şi se 
naşte numai într-o inimă smerită şi gata să-i 
accepte planul său. În adevăr, ieslea este un 
loc al umilinţei pentru fiul celui Preaînalt. 
 
IESLEA UN LOC AL SIMPLITĂŢII  
Luca 2.16 “S-au dus în grabă, şi au găsit pe 
Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle.” 
Taina întrupării fiului lui Dumnezeu a fost şi 
rămâne un subiect greu de explicat pentru 
oameni. Cum să explici că Isus a fost 
Dumenezeu 100% şi om 100%. Totuşi de ce 
avem nevoie pentru mântuirea noastră 
Dumnezeu ne-a luminat să-l pricepem şi să-I 
putem accepta planul de mântuire. 
Dacă pâna acum s-a pus accent pe 
simplitatea grajdului şi a ieslei, acum să ne 
oprim şi la simplitatea credinţei celor la care 
şi prin care Dumnezeu a lucrat. Ei au fost 
oameni ca şi noi. Pe de altă parte au fost 
gata să colaboreze cu voia revelată a celui 
prea înalt şi să devină intrumente cereşti 
pentru mântuirea lor şi apoi în slujba altora. 
 
Maria şi credinţa ei  
Adevarata credintă este simplă. Simplă nu 
sugerează o credinţă a unei persoane naive, 
care nu ştie ce vrea. Maria nu s-a pierdut în 
prezenţa îngerului ceresc şi a fost gata să 
găsească adevarul necesar ca apoi să-l 
creadă şi să-l trăiască. Adevărata credinţă 
este simplă dar şi reală. Dumnezeu nu cere 
ceva sofisticat, încurcat ci spune, Proverbe 
4:4  „Păstrează bine în inima ta cuvintele 
mele, păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi!” 
 
Iosif şi tăria nădejdii   
Iosif reprezintă tăria nădejdii persoanei care 
s-a întâlnit cu Dumnezeu. E de admirat 
caracterul sfânt a lui iosif, care s-a gândit la 
reputaţia logodnicei lui şi n-a vrut s-o lase pe 
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ascuns. Adică a fost gata să ia blama asupra lui, 
decât s-o necăjească pe Maria. 
Dumnezeu a intervenit în viaţa lui Iosif şi i-a 
vorbit,  Matei 1:24 „...Iosif...a făcut cum îi 
poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe 
nevastă-sa. v.25  Dar n-a cunoscut-o, până ce ea 
a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.” 
Tot ce s-a întâmplat până atunci, adică vestea 
neobişnuită a Mariei, putea fi trecută cu bine prin 
nădejdea-n Dumnezeu lui Israel şi al lui. 
 
Păstorii şi simplitatea dragostei faţă de Dum-
nezeu 
N-au rămas la slava îngerilor, nici la cântatrea 
lor, nici la impresii umane despre divintate, ci în 
grabă au căutat adevărul. Simplitatea dragostei 
faţă de Dumnezeu se vede prin fapte şi nu vorbe. 
Ioan remarcă limpede, Ioan 14:21  “Cine are 
poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi 
cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi 
iubi, şi Mă voi arăta lui.” 
Păstorii au plecat imediat şi nu s-au lăsat până 
nu l-au găsit pe pruncul Isus. Ei nu au fost 
impresionaţi de oraşul Betlleem, nici de grajd n-
au fost speriaţi, nici chiar pe părinţi nu i-au 
căutat.  
Atitudinea simplă a credinţei lor a fost că n-au 
căutat o religie, oameni cărora să se închine, ci 
un mântuitor despre care au vestit îngerii. Nimic 
nu era mai important decât să-l găsească pe 
Isus. 
Ascultarea păstorilor de mesagerul divin a fost 
răsplătita cu găsirea fiului lui Dumnezeu şi 
atitudinea lor e clară, Luca 2:20 “Şi păstorii s-au 

întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu, 
pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră, şi 
care erau întocmai cum li se spusese.” 
 
Ieslea din Betleem are un mesaj pentru o 
lume ca a noastră.  
A fost un loc al nevoii, al umilinţei, şi al 
simplităţii. Aşa ne cheamă Dumnezeu să-l 
slujim pe El, cu inima sinceră şi devotată, ca 
să putem vedea slava şi puterea lui Dumnzeu 
în mântuirea şi întărirea dată de El. 
În Palatul ROSPIGLIOSI din Roma există o 
frescă Guido Reni în care se află pictura 
întitulată “Aurora” o lucrare de neegalat din 
acea perioadă reflectând nobleţe, poezie, şi 
culori. E pictată pe un tavan foarte înalt.  
Când stai şi te uiţi în sus, te doare gâtul, apar 
chiar ameţeli de cap, şi imaginea picturii 
devine parcă ceţoasă.   Să vină în ajutorul  
vizitatorilor, proprietarul a aşezat o oglindă 
mare pe podea. În oglindă pictura e 
reflectată, şi poţi să stai pe scaun şi să admiri 
măreaţa pictură.  
Tot aşa, întruparea lui Isus Cristos e oglinda 
divinităţii. El e expresia dumnezeirii.  El ne 
interpretează, prin Scriptură,  cum e 
Dumnezeu. Pentrucă noi nu-l putem 
descoperi pe Dumnezeu, El prin Isus a venit 
la nivelul nostru să-l putem accepta pe 
Dumnezeu. Oare nu e vremea să-l cunoşti şi 
tu mai intim? 
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 Când Fiul lui Dumnezeu se lupta 
pentru salvarea unei lumi peirdute, când 
cel care a venit din cer ca să ne 
mântuiască se afla în mijlocul confruntării 
cu forţele întunericului încât sudoarea i se 
făcuse ca nişte picături mari de sânge, 
atunci s-a întors spre ucenici şi le-a zis:  
 
"Un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună 
cu mine. Vegheaţi şi rugaţivă ca să nu 
cădeţi în ispită". Matei 26:40,41. 
Sărbătorind din nou patimile, moartea şi 
învierea glorioasă a Mântuitorului nostru, 
nu putem trece 
nepăsători pe lângă acele cuvinte prin 
care le-a cerut ucenicilor să se roage 
împreună cu El în acel ceas greu. Ele 
sunt şi pentru noi tot atât de importante şi 
tot atât de vrednice de luat în seamă.  
Apostolul Pavel şi el în epistolele lui a 
cerut fraţilor şi bisericilor să se roage 
pentru a putea 
Propovădui cu eficienţă evangelia printre 
neamuri. (Coloseni 4:3,4) 
Am ascultat o predică înregistrată cu mulţi 
ani în urmă în care un misionar a 
mărturisit că secretul 
succesului lui în lucrarea lui misionară a 
fost în faptul că timp de şaizeci de ani a 
avut în fiecare dimineaţă o oră petrecută 
în prezenţa Domnului în rugăciune.  
 
De ce trebuie să ne luptăm în rugăciune 
pentru biruinţă?  
 
În epistola lui Pavel către Efeseni 
capitolul 6 ni se spune că suntem angajaţi 
într-o confruntare cu forţele întunericului, 
cu duhurile răutaţii care sunt în locurile 

cereşti. Aceste puteri satanice se opun planurilor lui 
Dumnezeu.  
În Exod 17:8-12 găsim scris că atunci când Iosua şi 
poporul Israel se luptau cu Amaleciţii, când Moise 
ţinea mâinile ridicate era mai tare Israel când le lăsa 
în jos era mai tare Amalec.  Credem noi că s-a 
întâmplat chiar aşa şi că de ridicarea mâinilor Lui 
depindea moartea sau victoria Israeliţilor? Da 
credem pentru că Biblia este cuvântul infailibil a lui 
Dumnezeu.  
Ce s-a întâmplat atunci ne vorbeşte nouă de războiul 

spiritual din zilele noastre. În această luptă 
Dumnezeu ne cere să ne facem partea care ne 
revine, pentru ca "Voia Lui să se facă pe pământ ca 
şi în cer" Matei 6:10. 

Rev. Stephan J Mătăsaru,  
New York 

 
O ORĂ ÎN 

PREZENŢA LUI! 
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În greutăţile şi încercările cu care m-am 
confruntat în timp ce eram Păstorul Bisericii 
Penticostale din Ocna Mureş în timpul regimului 
comunist şi mai târziu ca emigrant în SUA, 
Dumnezeu m-a ajutat să învăţ importanţa 
rugăciunii,  a acelei rugăciuni în care nu te laşi 
până nu primeşti răspuns. În anul 1985 soţia mea 
a fost diagnosticată de către medicii din Cluj cu 
cancer tiroidal care s-a extins la unul din plămâni.  
Nu a mai existat nici o speranţă de la oameni.  
 
Oamenii din Ocna Mureş au început să-şi 
şoptească "Soţia Păstorului are cancer şi în 
curând va muri". În acele zile  am început să ne 
rugăm trezindu-ne în fiecare dimineaţă mai 
devreme. Înainte de a pleaca la şcoală copiii 
noştri îngenunchiau în jurul patului zicând: 
"Doamne Isuse nu 
lăsa să moară mama." Atunci mă uitam la 
lacrimile lor nevinovate şi-mi ziceam, e imposibil 
ca Dumnezeu să nu intervină! El ne-a venit în 
ajutor şi a vindecat-o.  Acum, după douazeci de 
ani soţia mea este sănătoasă şi într-o condiţie 
fizică excelentă.  
 
A te trezi devreme şi a avea un timp de audienţă 
divină poate fi o experienţă care îţi poate influenţa 
viaţa mai mult decât îţi poţi imagina. Vreau însă 
să scot în evidenţă că pentru a te adânci în 
rugăciune ai nevoie de timp."Roagă-te până când 
începi să te rogi cu adevărat" era o expresie care 
am auzit-o când eram tânăr.  
 
Astăzi e mare nevoie de oameni ca Iacob care în 
liniştea nopţi să se "lupte cu Dumnezeu" şi să-i 
facă plăcerea de a nu-L lăsa să plece înainte de a 
primi o proaspătă 
binecuvântare. Dacă în zilele noastre ar exista 
mai mulţi creştini care să descopere acest secret 
al luptei în rugăciune în mod sigur hotarele 
împărăţiei lui Dumnezeu s-ar fi extins mult mai 
mult şi întunericul care acoperă milioane de vieţi 
şi naţiuni întregi ar fi fost alungat prin puterea 
glorioasă a evangheliei. 
 
Când Billy Graham a fost întrebat ce ar face diferit 
dacă şi-ar începe viaţa din nou a spus: "Aş 
petrece mai mult timp citind Biblia şi rugându-mă”. 
Nu e minunat că noi, nişte fiinţe neînsemnate, 
avem extraordinara oportunitate de a sta în faţa 
Stăpânului universului, de la care putem primi 
putere şi tot ce avem nevoie? E adevărat însă că 
a rămâne pe acest front spiritual de luptă a 
rugăciunii e nevoie de o viaţă predată în totalitate. 
Păcatul şi neascultarea ne împiedecă să avem o 

relaţie intimă cu Dumnezeul de trei ori Sfânt. A 
ne pocăi de tot ce este împotriva voiei lui, a ne 
hrăni zilnic cu Cuvântul lui şi a petrece un timp 
special în rugăciune, va face ca flacăra 
credinţei să ardă în noi şi în ciuda degradării 
morale din zilele noastre putem trăi o viaţă 
sfântă. Evanghelistul Reinhart Bonke a avut 
dreptate când a zis: " Muştele nu pot sta decât 
pe o sobă rece". Un cântec pe care îl cântam 
cu mulţi ani în urmă spunea:  
 

"Nu mori când inima ‘ncetează,  
Ci când de cer ţi-s ochii rupţi. 
Când nu mai arzi şi numai suferi 
Când nu mai plângi şi numai lupţi." 
 
În Coloseni ni se vorbeşte despre Epafras care 
totdeauna SE LUPTA în rugăciunile lui 
(Coloseni 4:12). Astfel de luptători prin credinţă 
au cucerit împărăţii, au stins puterea 
focului, au fost viteji în războaie....." (Evrei 
11:33,34) 
 
M-aş bucura să ştiu că acei care au citit aceste 
gânduri referitoare la importanţa rugăciunii vor 
descoperii secretul şi puterea ce se află în pu-
nerea în practică a cuvintelor lui Isus " 
Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită". 
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 Fapte 20:28 “ Luaţi seamă dar la voi înşivă şi la 

toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, 

ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a 

câştigat-o cu însuşi sângele Său.” 

 
Nici o Biserică nu poate funcţiona fără ca să-şi 
fi desemnat conducătorii. Astfel, după cum se 
arată în Fapte 14:23, anumite persoane erau 
rânduite pentru slujba de prezbiter sau 
supraveghetor (episcop) potrivit cu aptitudinile 
arătate de Duhul Sfânt în 1 Tim. 3:1-7; Tit 1:5-
9. Rânduirea acestor slujitori se făcea de către 
credincioşii plini de Duhul care căutau voia lui 
Dumnezeu prin rugăciune şi post. Prin urmare, 
ca principiu fundamental rămâne faptul că 
Duhul Sfânt este acela care face pe cineva un 
supravegheator al Bisericii. Vorbirea lui Pavel 
către prezbiterii Bisericii din Efes (Fapte 
20:18-35) este un pasaj clasic care prezintă 
principiile Scripturii asupra modului în care 
trebuie să păstorească un supraveghetor în 
Biserica vizibilă. 
 
 
PROMOVAREA CREDINŢEI 
 
(1) Supraveghetorul este, în mod fundamental, 
un păstor al Bisericii lui Dumnezeu. Una din 
îndatoririle lui de bază este să hrănească oile prin 
învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu. El trebuie să 
ţină minte totdeauna că turma încredinţată lui nu este 
alta decât Biserica lui Dumnezeu pe care El a 
răscumpărat-o pentru Sine cu preţiosul sânge al 
Fiului Său iubit (Fapte 20:28; 1Cor. 6:20; 1Petru 
1:19; 2:9; Apoc. 5:9).  
(2) În Faptele Apostolilor 20:19-27, Pavel descrie 
cum el a slujit ca păstor în Efes; el a vestit tot planul 
lui Dumnezeu prin prevenirea şi învăţarea cu 
credincioşie a creştinilor efeseni  (“Căci nu m-am 
ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.” Fapte 
20:27). Prin urmare, el este în stare să spună, “ Sunt 
curat de sângele tuturor ” ( Fapte 20:26). 
Supraveghetorii de astăzi trebuie de asemenea, să 
vestească bisericilor tot planul lui Dumnezeu. Ei 
trebuie “ să propovăduiască Cuvântul...să mustre, să 

certe, să îndemne, cu toată blândeţea şi 
învăţătura” (2Tim. 4:2), şi să refuze de a fi 
predicatori care urmăresc să placă oamenilor, 
spunând numai ceace doresc aceştia să audă (2 
Tim. 4:3). 

 
 
PĂZIREA CREDINŢEI 
 
Pe lângă hrănirea turmei lui Dumnezeu 
adevăratul păstor trebuie să o apere cu râvnă de 
vrăjmaşii ei. Pavel ştia că în viitor Satana va 
ridica învăţătorii mincinoşi din sânul Bisericii şi 
va infiltra din afară în turma lui Dumnezeu 
impostori care aderă la învăţături nebiblice, la 
gândirea lumească şi la idei păgâne; toţi vor 
distruge credinţa biblică a unora din poporul lui 
Dumnezeu. Pavel îi numeşte lupi răpitori ceace 
înseamnă că ei sunt puternici, este dificil de 
tratat cu ei, sunt lacomi şi periculoşi ( vezi Fapte 
20:29; Mat. 10:16). Astfel de persoane vor atrage 
oamenii în afara învăţăturilor lui Hristos şi îi vor 

ÎNDATORIRILE 
PĂSTORILOR BISERICII  
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îndrepta spre ei înşişi şi spre evanghelia lor 
denaturată. Pledoaria stăruitoare a lui Pavel (Fapte 
20:25-31) stabileşte o solemnă datorie a tuturor 
conducătorilor din Biserică de a apăra Biserica şi de 
a se opune tuturor acelora care ar deforma revelaţia 
originală şi fundamentală a credinţei 
noutestamentare.  
(1) Biserica adevărată este formată numai din cei 
care prin iertarea lui Hristos şi părtăşia Duhului Sfânt 
sunt credincioşi Domnului Isus Hristos şi Cuvântului 
lui Dumnezeu. Prin urmare, ca o orientare de bază în 

ceea ce priveşte datoria de a apăra Biserica lui 
Dumnezeu, conducătorii Bisericilor trebuie să 
mustre, să certe în dragoste (“ Ci credincioşi 
adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, 
ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” Efes. 
4:15) şi să respingă cu hotărâre (2 Tim. 4:1-4; Tit 
1:9-11) pe toţi care în Biserică învaţă „ lucruri 
stricăcioase ”, lucruri care nu sunt conforme cu 
Cuvântul lui Dumnezeu si mărturia apostolilor (Fapte 
20:30 ”Şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, 
care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe 
ucenici de partea lor”). 
(2) Conducătorii Bisericilor, păstorii comunităţilor 
locale şi funcţionari administrativi să-şi amintească 
de faptul că Domnul Isus i-a făcut răspunzători de 
sângele tuturor persoanelor aflate în grija lor (Fapte 
20:26-27; Ezechiel 3:20-21). Dacă un conducător nu 
reuşeşte să vestească şi să împlinească în întregime 
scopul lui Dumnezeu (Fapte 20:27), îndeosebi în 
domeniul apărării turmei (20:28), el nu va fi „ curat 
de sângele tuturor” (20:26, Ezechiel 34:1-10). În 
schimb Dumnezeu îl va considera vinovat de sângele 

tuturor acelora care sunt pierduţi din cauza 
refuzului său de a păzi turma împotriva acelora 
care au slăbit şi deformat Cuvântul (2 Tim. 1:14; 
Apoc. 2:2). 
(3) Deosebit de importantă este exercitarea 
disciplinei în privinţa problemelor teologice,  
doctrinale şi morale de către şi asupra celor  
responsabili pentru conducerea Biserici. Puritatea 
învăţăturii şi a vieţii trebuie păzită cu grijă în 
cadrul şcolilor biblice, seminarelor, instituţiilor şi 
a tuturor structurilor organizaţionale ale Bisericii 

(2Tim. 1:13-14 „Dreptarul 
învăţăturilor sănătoase, pe care le-
ai auzit de la mine, ţine-l cu 
credinţa şi dragostea care este în 
Hristos Isus. Lucrul acela bun 
care ţi s-a încredinţat păzeşte-l 
prin Duhul Sfânt, care locuieşte în 
noi”). 
(4) Aici principala problemă este 
atitudinea personală faţă de 
conspiraţia divină a Scripturilor, 
pe care Pavel le numeşte „ 
Cuvântul harului Său ” (Fapte 
20:32). Învăţătorii, păstorii şi 
conducătorii mincinoşi vor 
încerca să doscrediteze Biblia 
prin învăţături şi principii 
nebiblice. Prin respingerea 
autorităţii depline a Cuvântului 
lui Dumnezeu, ei tăgăduiesc 

faptul că Biblia este adevărată şi demnă de 
încredere în tot ce ea învaţă ( Fapte 20:28-31; Gal. 
1:6; 1Tim. 4:1; 2 Tim. 3:8). Aceste persoane, din 
consideraţie pentru Biserica lui Dumnezeu, 
trebuie să fie pedepsite şi scoase din părtăşie 
(2Ioan 9:11; Gal. 1:9). 
(5) Biserica în care nu se împărtăşeşte 
preocuparea fierbinte a Duhului Sfânt pentru 
puritatea Bisericii (Fapte 20:10-35), care refuză să 
păstreze o poziţie hotărâtă pentru adevăr şi se 
abţine de la disciplinarea acelora care 
discreditează autoritatea Cuvântului lui 
Dumnezeu va înceta în curând să existe ca o 
biserică în conformitate cu normele Nou 
Testamentale. (Fapte 12:5). Ea va deveni vinovată 
de lepădarea revelaţiei originale a lui Hristos şi a 
apostolilor, alunecînd tot mai departe de scopul, 
puterea şi viaţa Nou Testamentală.  
 
Biblia de studiu pentru o viaţă deplină 
Folosit cu permisiune 
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PAGINA PENTRU COPII 

VISUL LUI IOSIF. CĂLĂTORIA LA BETLEEM 

Colorează rochia Mariei cu roşu, învelitoarea de pe cap cu galben, haina lui Iosif cu 
albastru, învelitoarea de pe cap cu portocaliu, măgarul cu gri, pietrele cu maro, drumul cu 
bej (un maro mai deschis la culoare), iarba şi tufişurile cu verde. 
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PROGRAMUL EVANGHELIZĂRILOR DE 
IARNĂ 2007 

 

IANUARIE  

 
 

FEBRUARIE  

 
 
 

MARTIE 

 
 

EVANGHELIZAREA CU FRATELE  
TOM GEORGE 

 
 

LOCALITATEA NOAPTE DE VEGHE RULAREA FILM. EVANGHELIZARE 

SELEUŞ 09.01.2007 12.01.2007 13-14.01.2007 

VÂRŞEŢ 16.01.2007 21.01.2007 21.01.2007 

NICOLINŢI   26.01.2007 27-28.01.2007 

VLADIMIROVAŢ 30.01.2007     

LOCALITATEA NOAPTE DE VEGHE RULAREA FILM. EVANGHELIZARE 

VLADIMIROVAŢ 30.01.2007 02.02.2007 3-4.02.2007 

VOIVODINŢI 06.02.2007 09.02.2007 10-11.02.2007 

COŞTEI 27.02.2007     

LOCALITATEA NOAPTE DE VEGHE RULAREA FILM. EVANGHELIZARE 

COŞTEI 27.02.2007 02.03.2007 3-4.03.2007 

MĂRGHITA 06.03.2007 09.03.2007 10-11.03.2007 

PLANDIŞTE   17.03.2007 18.03.2007 

UZDIN 20.03.2007 23.03.2007 24-25.03.2007 

GREBENAŢ   30.03.2007 31.03.2007-01.04.2007 

LOCALITATEA DATA 

SELEUŞ 17.02.2007 

COŞTEI 18.02.2007 

NICOLINŢI 19.02.2007 

GREBENAŢ 20.02.2007 

MĂRGHITA 21.02.2007 

VOIVODINŢI 22.02.2007 

UZDIN 23.02.2007 

VLADIMIROVAŢ 24.02.2007 

VÂRŞEŢ 25.02.2007 

BARIŢE 26.02.2007 
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Pe data de 24 decembrie 2006 în Biserica Penticostală din Vârşeţ a avut loc oficierea căsătoriei dintre 
Nandor Şari şi Irina Ţăran Dumitrescu. Cu această ocazie celor doi le dorim casă de piatră, multă fericire 
şi binecuvântări din partea lui Dumnezeu. 
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Pe data de 2 Iulie 2006 la Biserica Româna Penticostală din New York a avut loc Serviciul de binecuvântare a 
micuţei Emma Cristina Cocora. Serviciul de binecuvântare a fost oficiat de fratele Tom George, Episcop al 
Bisericii Penticostale Române din America şi Canada.  


