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 Editorial. „ ... ţi s-a făcut mare har... !”, III (Luca 1: 28) 
  
 Câteva din situaţiile prin care poate să treacă un om care alege să facă voia lui 
Dumnezeu, sunt următoarele : 

 Neînţelegerea 
 „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale !” Prin aceste cuvinte 
se deschide un suflet pentru Domnul, iar Maria rămâne însărcinată, fără ca logodnicul 
ei să ştie ceva. Adevărul însă iese la iveală şi este normal ce-a gândit Iosif despre ea ! 
Aşa că „ ... şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns” ... (Matei 1 : 19). Dar, Maria şi dacă 
ar fi spus adevărul şi dacă tăcea tot nu era bine. Era un adevăr incredibil !  
 Cine ar fi crezut explicaţia ei : prea era spirituală, şi oricine ştie cum se ajunge 
la naşterea unui copil ! Adevărul ei ar fi constituit ceva ce semăna a poveste : cum că 
un înger a venit la ea ... iar copilul era de fapt ... al lui Dumnezeu ! Aşa că a trebuit să 
aştepte o intervenţie a  lui Dumnezeu în viaţa ei ! Şi prima situaţie pe care trebuie să o 
accepte, este despărţirea de cel iubit, doar de dragul Domnului ! 

 Respingerea 
 Cel mai apropiat nu te înţelege ! Când avea nevoie mai mare de acceptare, 
chiar logodnicul ei, numit "bărbatul ei", o judecă greşit ! Iar Maria primeşte 
respingerea la care, probabil că nu s-a acceptat ! Cât de multe consecinţe are 
acceptarea voiei Domnului pentru cel credincios !  
 Şi Maria nu era în pericol de-a-şi pierde doar logodnicul, ci şi viaţa ! Dovada 
păcatuirii ei, era chiar în ea ! Era ceva ce nu se mai putea ascunde pentru prea mult 
timp ! Iar în perioada Legii, în care ea trăia, un proces nu era amânat la nesfârşit : 
„Cine a călcat Legea lui Moise, este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei 
martori” (Evrei 10 : 28), de aceea Matei şi notează că „Iosif, bărbatul ei, era un om 
neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii ; de aceea şi-a pus de gând s-o 
lase pe ascuns.” (Matei 1 : 19). A căutat o cale de mijloc, în aşa fel încât şi ea să scape 
de moarte ... şi el să scape de ea ! (Continuare în pagina 2) 

                   Anunturi :  
Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D, 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar 
Sâmbătă de la P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce pot . 
Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui  
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din ianuarie) ! 

 



 Aşteptarea 
 În situaţia în care a ajuns, datorită acceptării voiei Domnului, Maria a început 
să înveţe o nouă lecţie : „Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului” ! (Plângeri 
3 : 26). Fiecare credincios sincer va trece prin încercări în care va fi, (sau deja este), 
neînţeles de către ceilalţi. Şi în situaţia aceea nu mai poate aştepta ajutor decât de la 
Domnul ! 
  Aşa a fost şi Domnul Isus pe cruce ! Aşa a fost şi Moise când a acceptat să 
meargă pentru ca prin el să fie eliberat poporul evreu ! În cartea Exod 5 : 21 logofeţii 
evrei, le spun lui Moise şi lui Aaron : „Să vă vadă Domnul , şi să judece ! Voi ne-aţi 
făcut urâţi lui Faraon şi slujitorilor lui ; ba încă le-aţi dat sabia în mână ca să ne 
omoare.” 22. Moise s-a întors la Domnul, şi a zis : „Doamne, pentru ce ai făcut un 
astfel de rău poporului acestuia ? Pentru ce m-ai trimis ? 23. De când m-am dus la 
Faraon ca să-i vorbesc în Numele Tău, el face şi mai rău poporului acestuia ; şi n-ai 
izbăvit pe poporul Tău."  
 

 
Mărturie-Fără crimă, fără 
furt, fără minciună 

 

L-am cunoscut pe Abdullah din Asia de Sud, 
care instruia sinucigași cu bombe pentru Al-
Qaeda. În timp ce beam ceai, el mi-a povestit 
despre un vis pe care l-a avut cu 10 ani în urmă. 
În vis, el zbura cu un avion, mergând în propria 
misiune de sinucidere.  

Dintr-o dată, Isus i-a apărut în față, și-a întins 
mâinile, le-a pus în jurul lui și i-a zis: „Fără 

crimă. Fără furt. Fără minciună.” În ziua următoare, el și-a întrebat prietenii despre ce 
poate să însemne acest vis. Fiecare i-a zis că visul a venit de la Satana, dar Abdullah 
nu era așa de sigur de acest lucru. 

 A încetat să mai lucreze pentru Al- Qaeda și a căutat și început un curs biblic prin 
corespondență. Prima lecție era din cele 10 Porunci – „Să nu ucizi. Să nu furi. Să nu 
minți.” 

Abdullah mi-a zis: „ Am realizat că sunt în direcția bună”. Voia să știe mai multe, așa 
că un prieten l-a îndrumat spre un misionar din zonă. După ce a citit Scripturile timp 
de câțiva ani, el și-a predat viața lui Hristos. Astăzi el le spune cu bucurie celorlalți 
musulmani despre speranța lui în Isus. 
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 Ce a însemnat anul 
2014 social și 
spiritual în lume 

 
SOCIAL 
– au murit de foame (nu mai luăm în 
calcul câți au răbdat de foame) peste 9 
milioane de oameni 
– au suferit datorită subnutriției, 885 
milioane de oameni 
– 1,8 milioane de oameni au murit din cauza bolilor răspândite prin apa 
– 714 milioane n-au avut acces la apă potabilă 
– 58 milioane de oameni au murit în acest an 
– 343 000 de mame au murit în timpul nașterii 
 
SPIRITUAL 
– în 2014 au suferit pentru Isus, și au avut nevoie de ajutor aprox.150 milioane de 
creștini 
– în 2014 peste 100 000 de creștini au murit datorită credinței 
– 1 072 000 de oameni s-au sinucis 
– în 2014 au murit fără să-l cunoască pe Isus peste 50 de milioane de oameni 
– în 2014 peste 5 miliarde nu-l cunosc personal pe Isus 
– din aproximativ 7000 de limbi vorbite pe pământ,Biblia a fost tradusă complet în 
500 de limbi,și peste 2000 de limbi n-au niciun cuvânt tradus din Biblie 
– din cele 16 000 de grupuri entice existențe pe pământ, peste 7000 sunt 
neevanghelizate 
– aproximativ 350 de milioane deoameni nu au acces la Biblie în limbă lor 
– aproximativ 3 miliarde de oameni trăiesc în zone unde n-au nicio șansa să audă 
Evanghelia, pentru că ea nu există în zonele respective 
– în lume sunt peste 18 milioane de fete ținute de Satan, încătușate în prostituție 
 
România: 

 19 orașe în care nu există nicio Biserică Evanghelică 
 10 000 de sate în care nu există nicio Biserică Evanghelică 
 1 600 de sate cu peste 1000 de locuitori în care nu există Biserică Evanghelică 

 

P.S. Musulmanii sunt mai puțini decât creștinii, dar investesc de 2-3 ori mai mult în 
răspândirea islamului în lume decât investesc creștinii în răspândirea creștinismului în 
lume. 
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