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NAȘTEREA DOMNULUI ISUS

Lecțiile staulului din Betleem

U

Pastor MIRCEA DETEȘAN
Secretarul Comunității
Regionale Penticostale Cluj

nul dintre cele mai uimitoare
lucruri referitor la misterul nașterii Mântuitorului nostru Isus
Hristos, când El a venit pe pământ, luând trup
omenesc ca să locuiască printre noi, este faptul că El s-a născut într-un staul și a fost așezat într-o iesle, așa cum relatează Luca 2.6-7.
Când am vizitat Betleemul, în urmă cu 2
ani de zile, împreună cu un grup de credincioși, am intrat cu toții în unul dintre acele
staule din zona Betleem, unde, potrivit opiniilor celor de acolo, este posibil că s-a născut
Domnul Isus (și chiar dacă nu în acela, cu
siguranță într-unul similar). Copleșiți de
emoții am cântat toți împreună cântecul pe
care îl auzim deseori la sărbătoarea nașterii
Lui:
„În Betleem azi, În Betleem azi
E o mare minune.
Hristos se naște, Domnul coboară,
Îngerii cântă, magii îl adoră,
Păstori aleargă, ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară".
Oameni mulți celebrează „Crăciunul", așa
cum e numită în popor sărbătoarea nașterii
lui Isus Hristos. Spre deosebire de sărbătoarea Paștelor, acum toți cei care se declară creștini sărbătoresc împreună întruparea Fiului
lui Dumnezeu.
Ce înseamnă sărbătoarea aceasta pentru
fiecare dintre noi? Ce înseamnă ea pentru tine?
Pentru mulți oameni, din păcate, este doar
o ocazie de a-și umple din nou casa și viața cu
multe din lucrurile dorite și – de multe ori –
chiar ne-necesare. Dar dacă tot se obișnuiește

să se dea cadouri, mulți oameni zic: atunci,
cadouri să fie! Ne trebuie sau nu, se umplu casele cu tot felul de lucruri, pentru că doar de
aceea este Crăciunul, nu!? Cât de contrastant și
de uimitor este faptul că Cel pe care-L sărbătorim a venit în lumea noastră într-un mod al
renunțării, nu numai la privilegii, ci chiar și
la cele mai elementare pretenții pe care ar fi
normal să le aibă o ființă umană.
Ca și „PRINȚ al Păcii", putea să se nască
în orice palat al lumii ar fi dorit și oricui i s-ar
fi părut normal acest lucru. Doar El este Prinț!
Este Domnul! Dar, nu! El S-a născut într-un
STAUL! Staulul este un loc murdar, oricât efort
ar face cineva să-l păstreze curat. Nu se poate
să nu miroasă a animale, a diverse lucruri care
sunt normale pentru un astfel de context. Chiar
atunci când este păstrat în cele mai bune condiții,
tot staul rămâne și tot pentru animale este
destinat. Nu te aștepți ca acolo să stea oameni
și, mai ales, nu este cel mai potrivit loc în care
să te aștepți să se nască un copilaș.
Întrezăresc bucuria cu care Iosif a curățit
repede staulul acela, când nu găsise nicăieri
loc în vreun han sau în vreo casă de poposire
din Betleem, iar Mariei îi veniseră durerile nașterii. Probabil că a încercat cât a putut să facă
locul acela cât mai plăcut pentru popasul lor.
Dar tot staul a fost! Cum a fost posibil și de
ce a îngăduit Dumnezeu acest lucru?
Procedând astfel, Dumnezeu Tatăl nu doar
a permis, ci chiar a condus lucrurile spre acest
deznodământ, transmițând întregii omeniri
și prin acest fapt lucruri de mare însemnătate.
Aș vrea să menționez două dintre ele:
Staulul - imagine a inimii umane

„Pe cînd erau ei acolo, s-a împlinit vremea cînd trebuia să nască
Maria. Și a născut pe Fiul ei cel întîi născut, L-a înfășat în scutece
și L-a culcat într-o iesle, pentrucă în casa de poposire nu era loc
pentru ei.”
(Luca 2:6-7)

Domnul Isus bate la inimile oamenilor
păcătoși. A bătut și la inima mea într-o zi.
Nu-i așa că este ciudat faptul că Isus Hristos, Cel Neprihănit, Cel Desăvârșit să dorească
să intre într-un loc ca inima unui păcătos!
Mai ales când știm ce spune Dumnezeu despre inima omului! Profetul Ieremia spunea din
partea lui Dumnezeu că: „Inima este nespus
de înșelătoare și de deznădăjduit de rea” (17:9).
Așa caracterizează El inima oamenilor. Și Dumnezeu știe ce este în inimă.
Domnul Isus menționa în Matei 15:16-20:
„Isus a zis: «Și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge
în pântece, și apoi este aruncat afară în hazna?
Dar, ce iese din gură, vine din inimă, și aceea
spurcă pe om.

Consultare PEM pe tema migrației

L

și să vadă dacă lucrează acolo unde sunt nevoile sau dacă
ideri din 20 de țări și 25 de organizații s-au
au rămas blocate în trecut.
întrunit în Torino, Italia, în noiembrie 2015,
În timpul consultării, Rauno Mikkonen, noul președinte,
pentru consultarea anuală a organizației PEM
și Gheorghe Rițișan, noul vicepreședinte, au fost binecuvân(Pentecostal European Mission – Misiunea Penticostală
tați de către participanți pentru îndeplinirea noilor responEuropeană). Tema principală a conferinței a fost situația
sabilități. Din partea PEF (Pentecostal European Fellowship
refugiaților și imigranților din Europa.
– Părtășia Penticostală Europeană), directorul executiv
Nick Park din Irlanda a împărtășit experiențele bisericii
Daniel Costanza i-a mulțumit dr. Hämäläinen pentru slusale care, alături de autoritățile locale și naționale, a primit
jirea lui de 24 de ani în conducerea PEM. Comitetul PEM l-a
nou-veniții cu brațele deschise. El i-a provocat pe cei prezenți,
numit, de asemenea, pe Dr. Hämäläinen președinte onorific
ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos, să lase o bună moșteal organizației.
nire generațiilor viitoare, fiind alături de imigranți și purtânÎn timpul liber s-au format multe relații noi și s-au
du-le de grijă în situația dificilă în care se află.
întărit și dezvoltat relațiile de cooperare existente între
Dr. Grant McClung (SUA) a susținut o prelegere misiodiferiți membri ai PEM. În cadrul întâlnirii au fost acceptați
logică despre fundamentele teologice ale migrației. Dominic
alți cinci noi membri care și-au manifestat dorința de a se
Yeo din Singapore a împărtășit despre nevoia de a atinge
alătura PEM.
(PEM News)
lumea aflată în suferință. Timo Kekolahti (Finlanda) a vorbit
despre nevoile noilor veniți, iar Iris Schültzke (Germania) a
împărtășit experiențele sale dintr-o
biserică locală care lucrează printre
imigranți.
Președintele pionier al PEM, Dr.
Arto Hämäläinen, a predat sarcina
conducerii PEM unei noi echipe. În
discursul său misiologic de rămas-bun,
și el a vorbit despre situația și nevoile
lumii și a încurajat organizațiile de
Comitetul PEM, împreună cu președintele onorific,
misiune să clarifice scopurile pe care le
dr. Arto Hämäläinen, în Torino
au. Organizațiile trebuie să se analizeze
neze cu înțelepciune și dreptate în acest proces de ajutorare.

Declarația PEF cu privire la
criza refugiaților din Europa

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de
putere, de dragoste și de chibzuință” (2 Timotei 1: 7).

Părtășia Penticostală Europeană (PEF) este preocupată
de situația refugiaților care vin în Europa, recunoscând aspectele politice, economice, umanitare și spirituale implicate.

Când vine vorba de întreaga criză a refugiaților, noi trebuie să fim creștini credincioși și biserici cu brațe deschise,
inimi calde, iubitoare, dar, de asemenea, chibzuite:

1) PEF încurajează mișcările sale membre să arate dragostea creștină față de refugiați, urmând exemplul bunului
samaritean din Biblie. PEF încurajează credincioșii penticostali să-și amintească atitudinea pozitivă cu privire la cel
străin, evidentă atât în Vechiul, cât și în Noul Testament.

Putere: să nu se teamă de o „invazie”, știind că Cel care
este în noi este mai puternic decât cel care este în lume.

2) PEF cheamă la rugăciune pentru această situație dificilă. Avem nevoie de discernământ pentru a înțelege ceea ce
se află în spatele întregii mișcări prin care trecem acum. Da,
trebuie să ne pese de refugiați, dar înțelegem, de asemenea,
dificultățile pe termen lung pe care aceștia le-ar putea aduce
diferitelor țări. Culturi, religii, credințe și standarde morale
diferite sunt doar câteva dintre provocările pe care le vom
confrunta în viitorul apropiat.
3) PEF, de asemenea, încurajează guvernele și autoritățile să arate compasiune și empatie față de cei care au fost
în pericol în propriile lor țări, cu credința că popoarele vor
fi binecuvântate dacă ajută oamenii în nevoie, dar să acțio-

Dragoste: pentru a avea întotdeauna ușile și brațele deschise pentru cei care au fost răniți spiritual sau fizic și sunt
în nevoie.
Chibzuință: să-și exercite discernământul spiritual, să
înțeleagă că există, de asemenea, „lupi” ascunși printre
acești refugiați, și să recunoască cine este cu adevărat în
nevoie și cine nu este. Și, mai presus de toate, să înțeleagă
la nivel eshatologic tot contextul din spatele acestei situații.
PEF a demarat un proiect de ajutor umanitar pentru a
ajuta refugiații în Europa. PEF este o organizație de
biserici penticostale din Europa, reprezentând 53 de culte
din 36 de țări din Europa și aproximativ 3,5 milioane de
membri.
Conducerea PEF

ȘTIRI EXTERNE

4

