
LUMINQTORUL
Revista  Asociayiei Bisericilor Baptiste Romkne din SUA wi Canada 

Anul 93     Noiembrie-Decembrie 2007 - http://[[[.romanianbaptists.org

Vizi
tay

i-n
e p

e I
nter

net

http
://[[[.ro

man
ian

bap
tis

ts.
org



Din cuprins

Motive de mulyumire    3
Laudq wi mulyumire    6 
Scopurile ‘ntrupqrii Fiului   8
Atins       10
Colind      10
Fqrq Crqciun ...     11
La pomul cunowtinyei    12
De ce sqrbqtorim Crqciunul pe 25  13
Emanuel, cu noi este Dumnezeu  14
Dragostea wi sfinyenia    16
Mai glorios deckt Cezarii   18
Perspective profetice    20
Pentru tineri     22
Wtiri        24
Mai bine sq te consumi    26
Bisericile Asociayiei, Florida   28
Internet crewtin     31

Nu uitayi sq vq abonayi la <Luminqtorul>!

Preyul unei reviste este de $2.50  ($30.00 pe an). 
“ncurajqm abonarea <in bul\> - pe biserici.

Abonamentele se fac la: Ion Cotkrlq - Casier administrativ
3015 {. |ilburn Rd. Rochester Hills, Mi. 48306

ioncotarla@gmail.com  
Contribuyiile pentru fondul de misiune se fac la: Moise Filipescu

Romanian Baptist Association, 1417 Ardmore Ave., Glendale, CA 91202

<Luminqtorul> 

 
Revista Asociayiei Bisericilor Baptiste  

Romkne din USA wi Canada.

48 biserici - 5500 de membrii

Prewedinte:  
George Dancea (847) 774-6199  

gdancea@comcast.net

Viceprewedinte Est:  
Sorin Covaci  covacisorin@gmail.com

Viceprewedinte Vest:  
Octavian Dobow (623) 376-6808

Viceprewedinte Moldoveni wi Ucraineni: 
Simion Plqcintq simion.p@verizon.net

Viceprewedinte Canada: Ionel Pqsui 
(519) 743-4736

Secretar executiv:  
Teofil Cocian (770) 640-7460 

tcocian@hotmail.com

Departamentul de misiune 
Mar\ Hobafcovici - (678) 524-5025 

impactg@gmail.com 
Eusebiu Rus, Petricq Matcqu  

Departamentul de sfqtuire 
Nelu Gug - (210) 455-2917 

sion4rb@]ahoo.com

Viorel Clintoc, Cornel Drqgoi 
Dan Paul 

Comisia de rezoluyii:  
Nelu Ciorbq         

Comisia Wcolilor duminicale:  
Liviu Perc] 

Casier administrativ:  
Ion Cotarla (248) 373-7324  

ioncotarla@gmail.com 

Casier misiune:  
Moise Filipescu (818) 240-6368  

drfilipescu@]ahoo.com 

Wcoala Duminicalq:  
 

Editor al revistei:  
Daniel Branzai (714) 670-7772 

danbranz@sbcglobal.net

15572 Ashgrove Dr,  
La Mirada, CA 90638

Tipar wi expediere  
Teofil Cocian - Atlanta

Asociayia nu sunt <ei>, 
nici <noi wi ei>, ci <eu wi cu tine>



3LUMINQTORUL - Noiembrie - Decembrie 2007

Descurajarea se nawte din nemulyumirea fayq de 
trecut, dezamqgirea fayq de prezent wi ne’ncrederea 
‘n viitor. Ea adunq la un loc ingratitudinea fayq 
de binecuvkntqrile de ieri, indiferenya fayq de 
oportunitqyile de astqzi wi nesiguranya fayq de surprizele 
zilei de mkine. Cine este ‘mbolnqvit de ea este orb 
la frumuseyea din jur, surd la gemetele celor aflayi 
‘n suferinyq wi fqrq grai lkngq cei care au nevoie de 
nqdejde. Manifestqrile ei cuprind lipsa de rqbdare, 
imaturitatea ‘n gkndire wi ckrtirea fayq de Dumnezeu.

Cknd am sosit ‘n America, ‘n 30 octombrie 1984, 
prima sqrbqtoare pe care am sqrbqtorit-o ‘n Chicago a 
fost „Sqrbqtoarea Mulyumirii> sau „Than\sgiving>. Am 
fost plqcut impresionat sq vqd cq poporul american 
are o sqrbqtoare ‘n fiecare an ‘n luna noiembrie cknd 
se apropie de Dumnezeu ca nayiune şi mulyumeşte 
Domnului pentru toate binecuvkntqrile. Aş dori sq vq 
amintesc despre ckteva motive de mulyumire.

Cu privire la viaya de mulyumire putem spune cq 
oamenii se ‘mpart ‘n douq categorii: unii care iau 
lucrurile crezknd cq li se cuvin, cq sunt ‘ndreptqyiyi sq 
le aibq, iar alyii care wtiu cq nu le meritq wi mulyumesc 
pentru ceea ce au.

Dorinya mea astqzi este sq ne adqugqm la numqrul 
celor care iau lucrurile cu mulyumire.

Sq mulyumewti este un lucru bun

„Mulyumiyi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; 
cqci aceasta este voia lui Dumnezeu, ‘n Christos Isus, cu 
privire la voi> (1 Tesaloniceni 5:18).

Sq mulyumeşti place lui Dumnezeu şi oamenilor, nu 
costq nimic, dar face mult bine şi reprezintq o stare a 
inimii.

Sq mulyumewti este un lucru folositor

„Mulyumiyi totdeauna lui Dumnezeu Tatql, pentru 
toate lucrurile, ‘n Numele Domnului nostru Isus 
Christos>(Efeseni 5:20). 

Nu mulyumi doar pentru favorul pe care-l vei primi 
‘n viitor, nu doar ca sq primeşti mai mult, ci pentru 
cq starea de mulyumire este o stare de fericire şi face 
viaya mai frumoasq. A fost dovedit wtiinyific cq tristeyea 
wi nemulyumirea provoacq sau ‘ntreyin stqri de boalq. 
O inimq veselq ajutq ‘nsq la digestie. Bucuria nu costq 
nimic wi totuwi este de nepreyuit. Ea este un mare bine 
wi pentru trup wi pentru viayq. Cu alte cuvinte, starea 
de mulyumire construieşte o barierq ‘mpotriva stqrii de 
depresie. 

MOTIVE DE 
MULYUMIRE

Trebuie sq admit cq nu este ‘ntotdeauna uşor sq 
aduci mulyumiri. 

Avem pe paginile Sfintei Scripturi un om care ne 
‘nvayq astqzi cum, chiar şi ‘n cele mai grele momente 
din viaya lui, a aflat motive sq aducq mulyumiri lui 
Dumnezeu. Acesta este Iov. Dumnezeu aminteşte 
despre trei oameni preaiubiyi: Noe, Daniel şi Iov.

Mai ‘ntki ‘nsq, sq explic ‘n ckteva cuvinte despre 
nemulyumire pentru a avea o imagine completq şi a 
putea face o alegere corectq astqzi.

Sq ne uitqm la primii oameni, Adam şi Eva, care, 
deşi aveau o relayie directq cu Dumnezeu, deşi aveau 
la dispoziyie tot ce vroiau, totuşi au ajuns sq fie 
nemulyumiyi. Dumnezeu le-a spus cq pot avea toate 
fructele din grqdinq, doar dintr-un singur pom sq nu 
mqnknce. „Putem sq mkncqm din rodul tuturor pomilor 
din grqdinq. Dar despre rodul pomului din mijlocul 
grqdinii, Dumnezeu a zis: <Sq nu mkncayi din el şi nici 
sq nu vq atingeyi de el, ca sq nu muriyi>(Geneza 3:2,3).

Şarpele ‘nsq i-a ispitit spunkndu-le cq, de fapt 
Dumnezeu nu vrea ca ei sq mqnknce din pomul din 
mijlocul grqdinii, ca nu cumva sq ajungq ca şi El. 
„Atunci şarpele a zis femeii: <Hotqrkt, cq nu veyi muri! 
Dar Dumnezeu ştie cq, ‘n ziua cknd veyi mknca din 
el, vi se vor deschide ochii şi veyi fi ca Dumnezeu, 
cunoscknd binele şi rqul> (Geneza 3:4,5).

Adam şi Eva au devenit nemulyumitori şi, ‘n loc sq 
‘i mulyumeascq lui Dumnezeu pentru tot ce le-a dat, au 
ales sq nu-L asculte wi nemulyumirea wi-a fqcut lucrarea. 

Un alt exemplu este poporul Israel, pe care deşi 
Dumnezeu l-a scos cu mknq tare din Egipt, chiar la 
intrarea ‘n Canaan nu vor sq intre, murmurq, sunt 
nemulyumiyi şi Dumnezeu ‘i ‘ntoarce ‘napoi.

„Poporul şi-a pierdut rqbdarea pe drum şi a vorbit 
‘mpotriva lui Dumnezeu şi ‘mpotriva lui Moise: <Pentru 
ce ne-ayi scos din Egipt, ca sq murim ‘n pustie? Cqci 
nu este nici pkine, nici apq, şi ni s-a sckrbit sufletul de 
aceastq hranq proastq> (Numeri 21:4,5).

Iatq deci, cq poporul Israel ‘n loc sq-I mulyumeascq 
lui Dumnezeu pentru toate minunile pe care le-a fqcut 
pentru ei, a ales sq murmure şi sq vorbeascq ‘mpotriva 
Lui. “n situayii grele, oamenii ‘ncep sq plkngq; unii o fac 
doar ca sq ckştige simpatia celorlalyi.

Aceasta nu o spun numai pentru alyii, ci şi pentru 
mine. Şi eu am trecut pe drumul acesta, dar am ‘nvqyat 
din Cuvkntul lui Dumnezeu cq mai bine sq rabzi şi sq 
aştepyi ‘n tqcere, sq vezi rezolvarea pe care o aduce 
Dumnezeu. Am ‘nvqyat ce este rqbdarea wi ce ‘nseamnq 
mulyumirea din viaya patriarhului Iov. “n cele mai grele 
momente din viaya lui, Iov are un moment luminos 
cknd ne ‘nvayq lecyia muyumirii. 
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 Acest om are ‘ntr-o singurq zi 
‘n faya lui zece sicrie ‘n care zac 
copiii lui. Asta dupq ce pierduse, 
tot ‘ntr-o singurq zi, toatq averea 
pe care o avusese. Wi avusese mult, 
cqci era unul dintre cei mai bogayi 
locuitori ai Rqsqritului. La suferinya 
wi pierderile lui se mai adaugq 
wi <cicqleala> din partea celor 
trei prieteni care veniserq <sq-l 
mkngkie> ... “n acele momente de 
mare durere, cknd pknq wi nevasta 
lui se ridicq ‘mpotriva lui, Iov 
spune: 

 „Mi-ai dat bunqvoinya Ta şi 
viaya, m-ai pqstrat cu suflare prin 
‘ngrijirile şi paza Ta> (Iov 10:12).

“nainte de a fi un sentiment, 
mulyumirea este o datorie.

“n cea mai ‘ntunecoasq perioadq 
a vieyii sale, cknd nu se vedea nici 
o luminq la orizontul vieyii lui, 
cknd soarele era ascuns din viaya 
lui, cknd nu era nici luna şi nici 
stelele care sq-i lumineze cqrarea ‘n 
acele momente de adkncq durere, 
Iov gqseşte motive sq mulyumeascq 
lui Dumnezeu, spunknd: 

„Mi-ai dat bunqvoinya Ta şi 
viaya, m-ai pqstrat cu suflare prin 
‘ngrijirile şi paza Ta>.

“n conversayia lui cu Dumnezeu, 
cu umilinyq şi cu rqbdare el gqseşte 
ckteva motive ca sq mulyumeascq 
lui Dumnezeu. Iov se uitq ‘n urmq 

wi mulyumewte Domnului pentru 
viayq, pentru bunqvoinyq, pentru 
‘ngrijirie wi pentru pazq.

Iov mulyumewte pentru viayq

Este tot ce i-a mai rqmas, dar 
este cel mai important. Diavolul 
s-a atins de tot ce avea Iov, dar 
de viaya lui nu a avut voie sq se 
atingq. Mulyumesc cq sunt ‘ncq ‘n 
viayq. Ce mare lucru este Viaya!

Ai mulyumit lui Dumnezeu 
pentru ea? El te-a fqcut o fiinyq 
umanq, puteai fi un pom, un 
animal sau sq nu exişti niciodatq. 
Ce lucru mare este Viaya! Am 
primit-o ‘n dar de la Dumnezeu. El 
ne-a creat şi ai Lui suntem. 

Inima ta mulyumeşte lui 
Dumnezeu astqzi cq yi-a dat viaya şi 
cq eşti ‘ncq ‘n viayq?

Ckyi au murit şi noi ‘ncq trqim. 
Ce multe mqrturii minunate aw 
avea dacq v-aş chema pe rknd sq 
spuneyi de ckte ori ayi fost ‘n mare 
pericol şi Dumnezeu v-a scqpat cu 
viayq! Cum sq nu fim mulyumitori 
pentru cq El ne pqstreazq ‘n viayq?

Dumnezeu ‘nsq nu ne-a dat 
numai viaya aceasta, ci Dumnezeu 
vrea sq ne dea şi viaya eternq. 
Aceasta e mult mai importantq 
deckt viaya pqmknteascq.

Ai tu nqdejdea cq dacq vei 
muri la noapte vei fi cu Dumnezeu 
‘n ceruri? Dacq nu ai aceastq 

speranyq, prin harul care te-a 
pqstrat ‘n viayq, te chem sq-L 
primeşti pe Domnul Isus ‘n 
viaya ta.

„Cine crede ‘n Fiul are viaya 
veşnicq; dar cine nu crede 
‘n Fiul nu va vedea viaya, ci 
mknia lui Dumnezeu rqmkne 
peste el> (Ioan 3:36).

Iov avea nqdejdea vieyii 
veşnice şi, ‘n durerea lui, 
el spune: „Dar ştiu cq 
Rqscumpqrqtorul meu este 
viu şi se va arqta la urmq pe 
pqmknt>. Dumnezeu vrea sq 
dqruiascq astqzi viaya celor ce 
sunt aici, nu pentru ckyiva ani, 
nu numai pentru o anumitq 
perioadq, ci viaya eternq. 
Spune astqzi: Doamne vreau sq 
fiu al Tqu !

Iov mulyumewte pentru  
bunqvoinyq

Iov a cunoscut bunqvoinya 
lui Dumnezeu toatq viaya lui 
pknq atunci, şi cautq şi ‘n acele 
momente sq-şi aducq aminte de 
bunqvoinya lui Dumnezeu ca sq 
poatq avea motive sq mulyumeascq 
lui Dumnezeu.

Bunqvoinya lui Dumnezeu se 
manifestq ‘n multe feluri. Putem 
vorbi ceasuri ‘ntregi despre 
bunqtatea lui Dumnezeu. “n 
Psalmul 103, psalmistul spune 
aşa de frumos: „Binecuvinteazq, 
suflete, pe Domnul, şi tot ce este ‘n 
mine sq binecuvinteze Numele Lui 
cel Sfknt! Binecuvinteazq, suflete, 
pe Domnul, şi nu uita nici una din 
binefacerile Lui; El ‘yi iartq toate 
fqrqdelegile tale, El ‘yi vindecq 
toate boalele tale; El ‘yi izbqveşte 
viaya din groapq. El te ‘ncununeazq 
cu bunqtate şi ‘ndurare; El ‘yi 
saturq de bunqtqyi bqtrkneyea, 
şi te face sq ‘ntinereşti iarqşi ca 
vulturul> (Ps. 105:1-5).

Dumnezeu yi-a dat ‘nyelepciune. 
Dumnezeu yi-a dat vedere. 
Dumnezeu yi-a dat putere şi 
sqnqtate.

Viziteazq pe cei bolnavi şi abia 
atunci poyi aprecia ceea ce tu ai. 
Dumnezeu yi-a dat un servici şi 
Dumnezeu yi-a dat hranq.

Ai succes şi ‘yi merge bine, dar 
toate acestea pentru ‘ndurarea 
lui Dumnezeu şi bunqtatea Lui. 
Fqrq harul lui Dumnezeu, ‘ntr-o 
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secundq totul se dqrkmq, sqnqtatea 
poate dispqrea, mintea poate sq 
se schimbe, tot ce ai poate sq se 
piardq. Nu vezi astqzi bunqtatea lui 
Dumnezeu care te cheamq la El?

Fqrq bunqvoinya lui Dumnezeu, 
am dispqrea aşa cum dispare ceaya 
de razele soarelui dimineaya.

Dacq Dumnezeu te-a pqstrat 
pknq astqzi, a fost ca sq vezi 
bunqtatea Lui şi sq spui: „Doamne 
“yi mulyumesc pentru bunqtatea Ta 
şi vreau sq fiu cu Tine pentru tot 
restul vieyii mele. Nu ştiu ckt voi 
mai trqi, dar vreau sq fiu al Tqu 
pentru totdeauna>. 

Iov mulyumewte pentru  
‘ngrijire wi pazq

Dumnezeu nu ne-a uitat nici 
‘n clipele cele mai grele. Deşi de 
multe ori ni se pare cq ne-a pqrqsit, 
nu s-a ‘ntkmplat acest lucru. El este 
cu noi.

O fetiyq se juca afarq şi s-a 
fqcut ‘ntuneric, dar tatql ei se uita 
pe geam la ea, şi ea era sub paza 
lui. Ea nu-l vedea, dar el o privea 

tot timpul. Cum ‘ngrijeşte un tatq 
şi o mamq pe copiii lor, aşa dupq 
puterile lor, tot aşa Dumnezeu, 
dupq puterea Lui, ne pqzeşte şi 
suntem sub ocrotirea Lui.

El niciodatq nu te pqrqseşte, va 
fi cu tine ‘n cea mai grea şi neagrq 
zi a vieyii tale, aşa cum a fost cu 
Iov, aşa cum a fost cu toyi copiii 
Lui, dar spune-I astqzi: „Vreau sq 
fiu al Tqu pe deplin!>

Dintre apostolii Domnului, 
nimeni nu a suferit ckt a suferit 
apostolul Pavel, dar nimeni nu 
a mulyumit aşa de mult ckt a 
mulyumit el.

Citind epistolele lui, veyi fi 
surprinşi de ckte ori mulyumeşte 
el lui Dumnezeu. Fie ‘n libertate, 
fie ‘n ‘nchisoare, el dq slavq lui 
Dumnezeu şi-I mulyumeşte.

Apostolul Pavel spune: 

„Nu vq ‘ngrijorayi de nimic, ci ‘n 
orice lucru aduceyi cererile voastre 
la cunoştinya lui Dumnezeu prin 
rugqciuni şi cereri cu mulyumiri> 
(Filipeni 4:7). 

Cheia rqspunsului la rugqciune 
este sq vii ‘naintea lui Dumnezeu 
cu mulyumiri.

Mulyumiyi lui Dumnezeu pentru 
toate lucrurile!

Dumnezeu yi-a dat viaya. 
Dumnezeu yi-a arqtat bunqvoinya 
Lui. Dumnezeu te-a pqstrat prin 
‘ngrijirile şi paza Lui, dar azi El 
cere un rqspuns de la tine.

Vino cu mulyumire ‘naintea Lui 
şi spune-I: Doamne ce pot eu sq-yi 
dqruiesc astqzi pentru tot ce mi-ai 
dat? Ceea ce vrea Domnul este sq-I 
dai Lui inima ta, sq-L faci Domn 
şi Stqpkn ‘n viaya ta, şi apoi ‘yi va 
spune cuvintele: „Cheamq-Mq ‘n 
ziua necazului, şi Eu te voi izbqvi, 
iar tu Mq vei proslqvi!> (Ps. 50:15).

Isus a murit pentru tine. 
Dacq nimic nu te cheamq sq fii 
mulyumitor, atunci adu-yi aminte 
cq Isus a murit pentru tine, şi 
mulyumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
aceasta.

George Dancea
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L-AM RUGAT PE DUMNEZEU

L-am rugat pe Dumnezeu sq-mi dea putere
Ca sq pot ‘nfqptui ceva mqrey...
El a fqcut din mine o fiinyq slabq
Ca sq ascult smerit(q).

L-am rugat pe Dumnezeu sq-mi dea sqnqtate
Ca sq pot face fapte mari,
El mi-a dqruit infirmitqyi
Ca sq pot face fapte bune.

L-am rugat pe Dumnezeu sq-mi dea mqreyie,
Ca sq fiu cinstit de oameni,
El mi-a dat slqbiciune
Ca sq-mi cunosc dependenya de Dumnezeu.

L-am rugat pe Dumnezeu sq-mi dea toate lucrurile
Ca sq mq pot bucura de viayq,
El mi-a dat viayq
Ca sq mq pot bucura de toate lucrurile.

Nu am primit nimic
Din tot ce am cerut ‘n rugqciune
Dar am primit tot ce sperasem.
“n ciuda rugqminyii mele rostite,
Rugqciunile mele nerostite au fost ascultate

Sunt cel mai binecuvkntat
Dintre toyi oamenii.

A fi nemulyumit sau a fi mulyumit sunt stqri 
sufletewti. 

Nemulyumirea nu numai cq nu ne aduce nici 
un beneficiu, dar mai este ... molipsitoare. Ea se 
transferq wi ‘n sufletele celor din jur.

E foarte adevqrat wi cq trqim ‘n aceastq lume 
wi la tot pasul ne ‘ntklnim cu motive de nemulyumire. 
Aproape cq nu avem cum sq le ocolim. “nsq crewtinul 
are arme potrivite cu care sq lupte ‘mpotriva stqrilor 
sufletewti negative. Lucrurile rele care ne asalteazq nu 
trebuie sq fie mai puternice deckt rugqciunea, deckt 
credinya, deckt legqtura noastrq cu Dumnezeu.

Apostolul Pavel ‘ntreba retoric: „Cine ne va despqryi 
pe noi de dragostea lui Dumnezeu?> Wi ‘nwira o serie 
‘ntreagq de lucruri rele, care ar putea constitui tot 
atktea motive de nemulyumire: foamea, setea, necazul, 
strkmtorarea, prigonirea, lipsurile, primejdia, sabia ... 

Nu, aceste lucruri n-ar trebui sq poatq sq ne despartq de 
dragostea lui Dumnezeu!

Ce frumoase sunt cuvintele unui Pavel mulyumit:
„Cqci m-am deprins sq fiu mulyumit cu starea ‘n 

care mq gqsesc. Wtiu sq trqiesc smerit, wi wtiu sq trqiesc 
‘n belwug. “n totul wi pretutindeni m-am deprins sq fiu 
sqtul wi flqm’nd, sq fiu ‘n belwug wi sq fiu ‘n lipsq. Pot 
totul ‘n Christos, care mq ‘ntqrewte> (Filip 4:11-13).

Oamenii se plkng de lipsurile lor, de bolile de care 
suferq, de luptele politice, de crizele guvernamentale, 
de scumpirea preyurilor, w.a.m.d. Cele mai multe 
conversayii obiwnuite sunt axate pe aceste subiecte de 
nemulyumire.

Crewtinul care are o relayie bunq cu Dumnezeu vede 
‘n toate necazurile wi lipsurile o chemare la rugqciune, o 
ocazie de luptq wi de biruinyq. Pentru cq el nu urmqrewte 
‘n primul rknd binele material ‘n aceastq lume, pentru 
cq are ochii ayintiyi la lumea viitoare vewnicq, wi pentru 
cq el se ‘nvestewte ‘n misiune, de aceea el are puterea, 
ca wi Maestrul squ, sq se uite pe sine wi sq biruiascq.

Pe buzele sale, adesea este ckntec wi ‘n inima sa 
cuvinte de recunowtinyq pentru Dumnezeul mkntuirii 
sale. Toate nemulyumirile trebuie sq fie alungate din 
inima noastrq. 

Laudq wi mulyumire



Pentru toate mulyumirile ce Yi s-ar cuveni Yie, 
Mi-ar trebui Doamne, o vewnicie 
De aceea am ales azi vreo ckteva 
Iar pe celelalte Yi le voi spune la tronul de slavq, 
ckndva. 

“yi mulyumesc Doamne cq pe lumea asta, 
Tu mi-ai ‘mpqryit frumos zilnica pkine: 
Nu mi-ai dat-o azi pe cea de mkine, 
Wi ai fqcut bine, sq ‘nyeleg sq depind, 
‘ncontinuu de Tine. 

“yi mulyumesc Doamne cq nu m-ai ascultat 
Wi mi-ai dat o colibq cknd Yi-am cerut un palat. 
O Doamne, nu wtiam ce-Yi cer, 
Palatul meu o fi pe vreundeva, 
prin cer. 

“yi mulyumesc Doamne cq de-atktea ori 
Cknd sq m-abat din cale, m-ai lovit cu nuiaua dragostei Tale. 
Mi se pqrea atunci cq ewti rqu wi mq doare; 
Dar Tu erai bun wi durerea, 
o binecuvkntare. 

“yi mulyumesc Doamne cknd Te-am rugat ceva, 
Fie c-ai zis <NU>, fie c-ai zis <DA>, 
Wi mai presus de toate “yi mulyumesc 
Cq pe cknd muream eu, 
ai murit Tu. 

                                          Poezie scrisq de:Tudor Arghezi

Pentru toate mulyumirile
Dar atenyie: existq mai multe 

categorii de nemulyumiri!  Dacq 
existq nemulyumiri legate de 
persoana altcuiva, putem discuta, 
putem cqdea de acord, putem face 
o ‘nyelegere ca aceste nemulyumiri 
sq disparq. Dacq existq nemulyumiri 
legate de persoana lui Dumnezeu, 
ele nu sunt ‘ntemeiate, deoarece 
Dumnezeu nu grewewte, ci existq doar 
ne’nyelegere din partea noastrq.

Singurele nemulyumiri pe 
care trebuie sq le avem, sunt 
nemulyumirile legate de persoana 
noastrq wi de starea noastrq spiritualq. 
Dar nici pe acestea nu trebuie sq le 
pqstrqm ‘n inimq la infinit, sq le dqm 
voie sq ne copleweascq, ‘nckt sq ne 
despartq de Dumnezeu. Ele trebuie 
rezolvate ‘n locul tainic al rugqciunii 
wi ‘n locul public al misiunii.

“n jurul nostru se gqsesc atktea 
dovezi ale iubirii lui Dumnezeu! 
Existq o mulyime de minuni cotidiene 
ale Providenyei Sale fayq de noi. 

“n mod deosebit, marele sacrificiu 
pe care Isus Christos L-a adus pentru 
mkntuirea noastrq ar trebui sq ne 
umple inima de recunowtinyq, mintea 
cu gknduri ‘nqlyqtoare wi gura noastrq 
cu imnuri de laudq.

Omul este chemat sq gkndeascq 
la lucruri frumoase, sq strkngq ‘n 
inima lui sentimente frumoase, sq 
fqptuiascq ceva frumos. Este ‘n firea 
omului dorinya dupq frumos wi dupq 
fericire. Cu atkt mai mult ‘n firea 
duhovniceascq a unui crewtin!

Meditayia, studiul wi rugqciunea 
precum wi lucrarea sunt elemente 
ale vieyii de credinyq, fqrq de care 
sqnqtatea spiritualq a cuiva se pierde. 
Adqugqm astqzi la aceastq listq wi 
MULYUMIREA, RECUNOWTINYA wi 
LAUDA.

Ele sunt roade minunate ale 
Duhului Sfknt, sunt sentimente alese 
ale unui suflet plin, care, de plin ce 
este, se revarsq ‘n afarq prin cuvinte 
wi fapte.

Ne gkndim la Dumnezeu care 
ne-a purtat ca pe aripi de vultur ‘n 
anul acesta, ne-a ocrotit pe valurile 
evenimentelor acestei vieyi, wi suntem 
aici gata sq mqrturisim dragostea Lui 
wi alqturi de darul nostru, DARUL DE 
TOAMNQ, sq ne oferim pe noi ‘nwine 
lui Dumnezeu ca jertfe vii.

Domnul sq primeascq astqzi jertfa 
noastrq de laudq wi mulyumire!
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Iosif wi Elisabeta Ton

Domnul Isus “nsuwi ne-a spus cq 
El a venit pe pqmknt cu o varietate 
de scopuri: Sq mqrturiseascq 
despre adevqr, sq fie lumina 
lumii, sq caute wi sq mkntuiascq 
ce era pierdut, sq-Wi dea viaya ca 
rqscumpqrare pentru mulyi, ca oile 
Sale sq aibq viaya wi sq o aibq din 
belwug, etc.

Existq ‘nsq un scop al ‘ntrupqrii 
care stq cu totul separat de 
celelalte: „M-am coborkt din cer sq 
fac nu voia Mea, ci voia Celui ce 
M-a trimis> (Ioan 6:38). O primq 
‘ntrebare: Exprimq aici Domnul 
Isus numai principiul pe baza 

cqruia urma sq trqiascq pe pqmknt, 
sau acesta era un scop ‘n sine, un 
yel pe care urma sq-l realizeze? Eu 
cred cq rqspunsul este acesta din 
urmq: Domnul Isus a venit sq fie 
un om care pe toatq durata vieyii 
Lui pe pqmknt sq nu facq niciodatq 
voia Sa, ci ‘ntotdeauna numai voia 
Tatqlui Squ. El venea astfel sq fie 
un fel totalmente nou de om.

Ce ‘nseamnq sq fii un om care 
se ‘ncadreazq totdeauna ‘n voia 
lui Dumnezeu? Voi ilustra cu trei 
situayii din viaya Domnului Isus. 
Primul este ispitirea ‘n pustie. 
Diavolul “i spune: <Dacq ewti 
Fiul lui Dumnezeu, poruncewte 
ca pietrele acestea sq se facq 
pkini> (Mat.4:3). Isus putea sq 

facq pkini din pietrele 
acelea. Dar dacq ar fi 
fqcut lucrul acesta ar 
fi iewit din parametrii 
de om ca toyi oamenii, 
adicq Wi-ar fi depqwit 
statutul de om. Cknd El 
‘i rqspunde Diavolului cq 
„omul trqiewte cu orice 
Cuvknt care iese de la 
Dumnezeu>, El spune 
de fapt: „Omul trqiewte 
plenar ca om numai 
cknd ascultq ‘n totul de 
Cuvkntul lui Dumnezeu.> 
Wi El ar fi putut sq 
continue wi sq explice: 
„Tata Mi-a cerut sq fiu 
om wi Eu voi trqi plenar 
ca om, adicq ‘n ascultare 
totalq de Tata.>

A doua situayie este 
cea ‘n care vorbewte 
despre moartea Sa: „Tatql 
Mq iubewte pentru cq “mi 
dau viaya ca s-o iau iarqwi. 
Nimeni nu Mi-o ia cu sila, 

ci Eu o dau de la Mine. Am putere 
s-o dau wi am putere s-o iau iarqwi: 
aceasta este porunca pe care am 
primit-o de la Tatql Meu> (Ioan 
10:17-18).

Prin urmare, Tatql i-a poruncit 
sq vinq wi sq-Wi dea viaya pentru 
oameni. Dar El era complet wi 
absolut liber sq o facq sau sq nu o 
facq.

A treia situayie este cea din 
Gheyemani. Isus ca om era 
‘ngrozit de rqstignire wi mai ales 
de perspectiva de a fi ‘ncqrcat de 
pqcatele omenirii wi ar fi dorit ca 
aceasta sq nu se ‘ntkmple! El era 
liber sq fugq de arestare. Wi dupq 
arestare ar fi putut sq cearq mii de 
‘ngeri care sq-L elibereze. Dar El 
a zis: „Totuwi, nu cum vreau Eu, ci 
cum vrei Tu.>

Nu cuiele L-au yinut pe cruce, ci 
alegerea Lui liberq de a-L asculta 
pe Tatql pknq la capqt!

Scopul final, scopul ultim, 
scopul esenyial pentru care a venit 
Fiul lui Dumnezeu pe pqmknt a 
fost sq-I facq lui Dumnezeu fii wi 
sq-Wi facq Lui “nsuwi frayi. Dupq 
formula enunyatq de Irineu (anul 
180 d.Cr.): „Fiul lui Dumnezeu a 
devenit om pentru ca oamenii sq 
poatq deveni fii de Dumnezeu>, 
sau, mai scurt, „El a devenit ce 
suntem noi pentru ca noi sq putem 
deveni ce este El.>

Aceasta ‘nseamnq la urma 
urmei sq fim wi noi oameni care 
trqiesc dupq voia lui Dumnezeu. 
Awa a spus Domnul Isus ‘nsuwi: 

„Oricine face voia Tatqlui 
Meu acela “mi este frate, sorq, 
sau mamq> (Matei 12:50). Este 
bine sq vedem cum pune El acest 
lucru ‘n alte cuvinte ‘n Luca 8:21: 

Scopurile 
‘ntrupqrii Fiului
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„Mama Mea wi frayii Mei sunt cei ce 
ascultq Cuvkntul lui Dumnezeu wi ‘l 
‘mpinesc.>

Sq trecem acum la situayia 
noastrq. Voi lua douq declarayii 
extreme ale Domnului adresate 
nouq. Prima este cq dacq am avea 
credinyq am zice unui munte sq 
se mute ‘n mare, s-ar face awa 
(Mat.21:21). De observat cq El 
nu ne spune sq mutqm munyii din 
locul lor. El ne aratq doar ckt de 
mari ar putea fi puterile noastre 
prin credinyq. A doua: „Orice veyi 
cere de la Tatql Meu ‘n Numele 
Meu vq va da> (Ioan 16:23).

Mulyi s-au folosit de aceste 
promisiuni ale Domnului Isus wi au 
cerut poate chiar literal sq se mute 
un munte din loc; iar alyii au cerut, 
de exemplu, vindecqri, ‘n Numele 
lui Isus wi… rugqciunile lor nu 
s-au ‘mplinit. De ce? Nu-i adevqrat 
ce ne-a spus Fiul lui Dumnezeu? 
Textele acestea au produs multq 
confuzie, multq durere wi au afectat 
‘ncrederea multora ‘n Domnul Isus. 
Ce putem spune despre ele?

Le voi explica ‘n paralel cu ceea 
ce am spus despre Domnul Isus 
“nsuwi.

Prin textele acestea, Domnul 
Isus ne definewte libertatea noastrq 
de a gkndi, de a dori, de a cere 
lucruri mari de la Dumnezeu.

Dacq, ‘nsq, noi am porunci 
unui munte sq se mute unde vrem 
noi, prin aceasta noi am iewi din 
limitele stabilite de Dumnezeu 
umanului, exact awa cum Domnul 
Isus ar fi iewit din aceste limite 
dacq ar fi poruncit ca pietrele sq 
se facq pkini. Tot astfel, dacq El ar 
fi fqcut uz de libertatea lui wi ar fi 
fugit de rqstignire, ar fi iewit din 
voia lui Dumnezeu pentru Sine. 
Mentalitatea Lui fundamentalq era: 
„Nu cum vreau Eu, ci cum vrea 
Tatql Meu.>

Scopul Lui ultim este sq ne facq 
wi pe noi sq gkndim wi sq acyionqm 
ca El.

Iatq, de exemplu, noi ne rugqm 
Tatqlui ‘n Numele Domnului 
Isus sq fie vindecat cineva grav 
bolnav. Uneori suntem coplewiyi 
sq vedem cq vindecarea are loc 
exact awa cum am cerut. Dar uneori 
voia Lui Dumnezeu este ca sq ia 
la Sine persoana aceea. Noi nu 
‘nyelegem de ce, dar este clar cq, 
pentru motive pe care numai El le 
wtie, El vrea altceva deckt ceea ce 

vrem noi cu atkta ardoare. Nu 
este vorba cq nu vrea sq-Wi yinq 
promisiunea fqcutq nouq ci cq 
‘ntre ceea ce cerem noi wi planul 
Lui pentru acea persoanq existq 
o nepotrivire. Iatq de ce este 
atkt de fundamental important 
sq fim dominayi ‘ntotdeauna de 
mentalitatea Domnului Isus: 
„Totuwi, nu cum vreau Eu, ci cum 
vrei Tu.>

Cknd Isus ne spune: „Orice 
veyi cere de la Tatql Meu ‘n 
Numele Meu vq va da>, El 
ne ‘nvayq sq ‘ndrqznim cu 
Dumnezeu wi sq-I cerem lucruri 
mari. Dar sq nu uitqm aceastq 
limitare pe care ne-o formuleazq 
tot El ‘n aceeawi discuyie: „Dacq 
rqmkneyi ‘n Mine wi dacq rqmkn 
‘n voi cuvintele Mele, cereyi orice 
wi vq voi da> (Ioan 15:7). Ce 
‘nseamnq aceste cuvinte?

„Dacq rqmkneyi ‘n Mine> 
‘nseamnq: „Dacq ayi ajuns sq 
mq cunoawteyi intim wi sq vq 
identificayi cu Mine.>

„Dacq rqmkn ‘n voi Cuvintele 
Mele>  se referq la felul cum s-a 
descris pe Sine: „M-am coborkt 
din cer sq fac nu voia Mea, ci 
voia celui ce M-a trimis> wi la 
cuvintele „Cine face voia Tatqlui 
Meu, acela ‘mi este frate wi sorq.>

Cknd gkndesc ‘n felul 
acesta wi mq duc la Tatql ceresc 
‘n rugqciune, eu wtiu – pe de o 
parte – cq pot cere orice, iar – pe 
de alta -  avknd ‘n mine gkndirea 
lui Isus, ‘mi voi zice: „Tot ce-I voi 
cere lui Dumnezeu trebuie sq fie 
‘n conformitate cu voia Lui wi este 
mai important sq descopqr voia Lui 
deckt sq insist sq se facq cum vreau 
eu.>

Cu acestea ajungem la definiyia 
finalq datq nouq de apostolul Ioan: 
„Dacq cerem ceva dupq voia Lui, ne 
ascultq> (1 Ioan 5:14).

Un lucru important pe care 
trebuie sq-l ‘nvqy de la Cel nqscut 
‘n grajdul din Betleem este sq-mi 
accept limitele mele umane: “n 
lumea aceasta nu se face tot ce 
vreau eu!

Iatq deci limitele ‘ntre care 
trebuie sq-mi trqiesc viaya:

1. Libertate totalq cu 
Dumnezeu. „Cere orice!> Fii 
liber sq-I spui lui Dumnezeu tot 
ce gkndewti, tot ce visezi, tot ce 
plqnuiewti, tot ce vrei. Wi

2. Voinya ta sq fie subordonatq 
voinyei Lui. Cere dupq voia Lui. 

Acceptq sq se ‘ntkmple nu cum vrei 
tu, ci cum vrea El.

Fiul lui Dumnezeu S-a ‘ntrupat, 
s-a fqcut om, acceptknd limitele 
umanului: „A trebuit sq se asemene 
frayilor Lui ‘n toate lucrurile> 
(Evrei 2:17).

El S-a fqcut om ca sq trqiascq 
totalmente nu cum vrea El ci cum 
vrea Tatql Squ.

A te limita, a accepta poziyie 
de om, ba chiar de sclav, nu-i uwor. 
Trebuie sq ‘nvqyqm sq ne acceptqm 
limitele!

Dar cknd descoperim cq voia 
lui Dumnezeu pentru noi este 
mult, mult mai mare deckt ceea ce 
dorim noi pentru noi, ‘ncepem sq 
descoperim adevqrata ‘nyelepciune!

Domnul sq vq dea fericire cu 
Cel care a fost ‘n iesle wi acum e pe 
tron la dreapta lui Dumnezeu. Awa 
s-a ‘mplinit voia Tatqlui pentru El: 
pe calea ieslei wi a crucii, pknq la 
tronul ceresc!

Fie El totalmente ‘n gkndirea 
wi ‘n inima voastrq! Wi fie 
gkndirea noastrq ca a Lui.                          
Atunci wi destinul nostru va fi ca al 
Lui!



Colind
 
“n coliba-ntunecoasq
Din carne wi os lucratq,
A intrat Christos deodatq.
Nu fqclie ce se stinge,
Nu icoanq ce se frknge,
Ci El “nsuwi trup wi sknge
Preschimbat 
Pentru fqpturq,
“ntr-o scumpq picqturq,
Dulcea cuminecaturq.

Coliba cum L-a primit,
S-a fqcut Cer strqlucit,
Pe bolta de mqrgqrit,
Iar ‘n ea soare wi stele,
Cu arhangheli printre ele.
“n mijloc tron luminos
Wi pe el, Domnul Christos
Care mult se bucura
Duhul Sfknt se-alqtura.

Wi acolo rqmknea 
Wi acum wi pururea.
Wi noi, Doamne,
Ne-am sculat,
Colibele am curqyat,
Uwi, ferestre, toate-s noi,
Doamne, intrq wi la noi. 

Trup tu dormi, 
somnul te pawte?
Suflete, scoli wi cunoawte
Luminos Prunc cq Se nawte,
“n pewtera inimii, 
“n palatul Treimii.
Darq Pruncul cine mi-I?

Mi-e Christosul Dumnezeu
Coborkt ‘n pieptul meu.
Maica Sfkntq-n braye-L yine,
Duhul Sfknt cu drag-L-alinq,
“ngeri cu raze se-nchinq.
Nu dorm, trupul lin ‘mi spune,
Ci-nclewtat de grea minune
Stau ‘n mutq rugqciune.

Sq mai miwc nu se cuvine,
Cqci cu harul care vine,
Raiul tot se aflq-n mine. 
       
     de Vasile Voiculescu
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... de bucqyile de plumb ale 
bicelor romane, de spinii coroanei 
de batjocurq

.... a ‘mbrqyiwat lemnul crucii 
wi S-a lqsat zdrobit de atingerea 
piroanelor reci...atins de 
’ngrozitoarea vinovqyie a unei lumi 
blestemate, Crinului dumnezeiesc 
de pe Golgota i s-a interzis singura 
<atingere> de care ar fi avut nevoie, 
de susyinerea Cerului

“l priveam wi mi se pqrea o 
imagine banalq ... “n orbirea mea 
m-am ‘ndreptat spre EL ca sq-L 
lovesc, ‘nsq cknd L-am atins ca o 
nebunq, mi-am dat seama cq wi El 
m-a atins ‘n acel moment ...

Cu o conwtiinyq cutremuratq, 
mi-am ridicat ochii ‘ncremeniyi 
spre faya Lui ... pierdutq ‘ntre 
miliardele de oameni. L-am 
observat cum mi-a cqutat privirea 
wi de pe buzele Lui s-a auzit un 
woptit ‘n agonie: <TE IUBESC!>

Zguduitq de acest rqsunet de 
peste veacuri, am ‘nyeles cq divina 
iubire irayionalq a fost cea care a 
acceptat atingerea mizeriei wi a 
yqrknei, pentru a o <infecta> de Cer.

An] Bqlqceanu
 
http://[[[.beronline.ro

“mpqrat...

S-a ‘ntrupat Nemuritorul ‘n 
yqrknq ca sq poatq fi atins de 
‘mbrqyiwarea unei fecioare ... 
atins de paie aspre wi de respirayia 
greoaie a vitelor, privit cu mirare 
de ckyiva pqstori neciopliyi wi 
legqnat ‘n ckntec de ‘ngeri.....

“nyelepciunea ‘nsqwi 

... vizitatq de cercetqtorii 
Universului, S-a lqsat atinsq de 
ofrandele pqmkntewti ale acestora.

A crescut ‘n atelierul unui 
tkmplar pentru a putea simyi cu 
alyii durerea atingerii unui ciocan 
scqpat peste degete ...

A fost atins de sfkwietoarea 
realitate a pqcatului ... atins de 
limitarea spiritualq a celor care 
pretindeau cq-L cunosc pe Tatql 
Squ wi ‘ndurerat de lipsa de 
credinyq a celor din jur 

... atins de lupta grea a ispitelor 
wi de ura exercitatq direct de cqtre 
Vrqjmaw

... atins de instabilitatea 
spiritualq a unor ucenici din cele 
mai de jos clase sociale wi de 
respingerea propriului cqmin wi 
patrii

... atins de dispreyul unora wi de 
suferinyele altora

... atins de lacrimile unei 
pqcqtoase wi strqpuns de 
insensibilitatea celor cu renume

... atins de leprowi wi totuwi 
curat, fericit la orice sclipire de 
credinyq

... atins de propriile-I lacrimi 
cknd a vqzut ‘mpiedicarea 
‘nfqptuirii visului divin ‘n viaya 
poporului Squ

“n cele din urmq, S-a lqsat 
atins de niwte braye brutale 
care L-au legat, de niwte palme 
noduroase care L-au schimonosit, 
de scuipatele celor ce “l priveau ca 
pe un nebun...de ocqrile mulyimii, 
care I-au rupt inima

Atins ...



11LUMINQTORUL - Noiembrie - Decembrie 2007  

N u wtiu cum ar arqta anul fqrq 
sqrbqtoarea Crqciunului. Este 
‘n obiwnuinya omului sq-wi 

jaloneze viaya cu diferite <pietre> 
de aducere aminte - aniversqri, 
evenimente deosebite, sqrbqtori, 
care sq-l facq sq se wtie parte a vremii 
lui wi sq <simtq> cq nu trece prin 
istorie ca un anonim. Sq-wi fixeze 
‘n <pustiul> acestei vieyi, pe care 
unii ‘l traverseazq atkt de greu wi 
cu atktea dureri, <oaze> de odihnq, 
de reculegere, de bucurie, care sq-i 
creeze convingerea cq monotonia, 
uscqciunea wi banalitatea nu-s 
parametrii principali ce-i definesc 
existenya. 

Privindu-l doar din aceastq 
perspectivq, Crqciunul este o 
sqrbqtoare ca oricare alta. Poate 
lipsi?...Poate fi ‘nlocuit?... Doar atkta 
lume de pe planeta asta trqiewte 
wi fqrq aceastq sqrbqtoare, avknd 
‘n schimb altele! Poate lipsi?... 
Probabil…. Nu wtiu deci, cum ar arqta 
anul fqrq sqrbqtoarea Crqciunului. 
Wtiu ‘n schimb cum ar fi fost viaya fqrq 
Evenimentul Crqciunului: un cowmar.

Fqrq Crqciun, valorile 
crewtinismului autentic s-ar fi 
transformat ‘n non-valori, arunckndu-
ne ‘n dificultqyi de netrecut ‘n ceea 
ce privewte ‘nyelegerea wi acceptarea 
mesajului divin. Teologul J.I.Pac\er 
scrie: <Dificultatea ‘nyelegerii se aflq 
nu ‘n mesajul ispqwirii din Vinerea 
Mare, nici ‘n mesajul de Pawte al 
“nvierii, ci ‘n mesajul de Crqciun al 
“ntrupqrii. Declarayia cu adevqrat 
uluitoare a crewtinismului este cq 
Isus din Nazaret a fost Dumnezeu 

devenit om; cq a doua Persoanq a 
Dumnezeirii a devenit <al doilea 
om> (1 Cor.15:47), determinknd 
destinul uman, cq a devenit al 
doilea cap reprezentativ al rasei wi 
cq El a devenit om fqrq sq-wi piardq 
divinitatea, astfel cq Isus din Nazaret 
a fost, ‘ntr-adevqr wi pe deplin, ‘n 
aceeawi mqsurq Dumnezeu wi Om. 
Aici, ‘n ceea ce s-a petrecut la primul 
Crqciun, se aflq cele mai adknci 
wi impenetrabile profunzimi ale 
revelayiei crewtine. <Wi Cuvkntul S-a 
fqcut Trup (Ioan 1:14); Dumnezeu 
a devenit om ; Fiul lui Dumnezeu a 
devenit un evreu; Atotputernicul a 
venit pe pqmknt ca un prunc lipsit 
de ajutor, avknd nevoie sq fie hrqnit, 
schimbat wi ‘nvqyat sq vorbeascq, la fel 
ca orice copil....> 

Chiar dacq Taina “ntrupqrii 
rqmkne tainq, realitatea ei nu poate fi 
contestatq. Crqciunul este deja Istorie. 
Evenimentul (cu toatq semnificayia 
lui) a fost validat de evenimentele 
ulterioare: o viayq perfectq, minunile, 
rqstignirea, ‘nvierea, ‘nqlyarea, 
nawterea Bisericii, graiul martirilor, 
relevanya vieyii crewtine trqitq sub 
autoritatea lui Isus. Crewtinismul are 
valoare, wi valorile lui sunt beneficiul 
nostru. Ele nu-s <teorie>; ele sunt 
viayq. Fqrq Crqciun, n-am cunoawte 
reconcilierea. Necesitatea, mijloacele 
wi rezultatele ei. Necesitatea 
‘mpqcqrii (cu Dumnezeul nostru, cu 
aproapele nostru wi cu noi ‘nwine) 
era determinatq de vrqjmqwia dintre 
noi wi Creatorul nostru. Vrqjmqwia 
- ca urmare a pqcqtuirii - ne-o 
manifestqm prin independenyq, 
ignoranyq, indiferenyq wi rqzvrqtire 
fqyiwq. Printr-o viayq de calitate 
‘ndoielnicq, marcatq de patimi 

OVIDIU GHIYQ
pqstor, Galayi

wi <valori> care ne coborau sub 
demnitatea umanq. Baza ‘mpqcqrii 
a fost dragostea lui Dumnezeu 
care s-a manifestat tocmai prin 
trimiterea ‘n lumea noastrq a Fiului 
“ntrupat ‘n ieslea Betleemului. 
El s-a nqscut pentru a muri. A 
murit pentru cq a purtat pqcatele 
noastre pe cruce, ‘nlocuindu-ne 
‘n pedeapsq. A ‘nviat ca dovadq 
cq pqcatele au fost ispqwite prin 
skngele Lui. Cine se ‘ncrede ‘n 
Mkntuitorul, acceptkndu-L ‘n viaya 
lui, rezemkndu-se, deci, pe soluyia 
lui Dumnezeu pentru iertare - jertfa 
Fiului - capatq reconcilierea. Wi ea 
se ‘ntinde asupra tuturor relayiilor: 
cu Dumnezeu, cu oamenii, cu 
sine. Mesajul Crqciunului este cq 
existq speranyq pentru o omenire 
nefericitq - speranya iertqrii, 
speranya pqcii, speranya slavei. 
Poate fi reconciliere fqrq Crqciun?...

Fqrq Crqciun, n-am wti ce-i 
bunqtatea, dragostea. <Spiritul 
Crqciunului nu se reflectq 

‘n crewtinul snob, cqci spiritul 
Crqciunului este spiritul celor care, 
asemenea “nvqyqtorului lor, trqiesc 
toatq viaya ‘n lumina principiului 
propriei sqrqciri, cheltuind wi 
cheltuindu-se pentru a-i ‘mbogqyi 
pe semenii lor, oferind timp, grijq, 
dragoste wi preocupare pentru a face 
bine altora ‘n orice fel ar fi nevoie.>

Fqrq Crqciun, orice mesaj 
de mkngkiere pentru o lume 
bolnavq ar fi mai ineficient deckt 
un medicament expirat. Ar fi mai 
tragic, mai deprimant deckt absenya 
medicamentului necesar unei boli 
anume.

Fqrq Crqciun, colindele copiilor 
ar fi mai triste deckt ckntecele de 
jale......

Fqrq Crqciun, nu am cunoawte 
dimensiunile wi seriozitatea 
responsabilitqyii noastre. Cknd 
Dumnezeu coboarq ‘ntre noi, 
pqrqsind gloria wi poziyia cereascq, 
nqsckndu-se ‘n iesle, trqind simplu, 
modest, (pentru ca oricine, ‘n 
prezenya Lui, sq nu se simtq inferior, 
ci sq se simtq acceptat), cknd El 
moare ‘n locul nostru pe cruce, 
oferindu-ne iertare, a nu-I rqspunde 
adecvat este o vinovqyie care nu se 
poate mqsura.

Responsabilitatea ce trebuie 
asumatq este ‘n ultimq instanyq 
rqspunsul la ‘ntrebarea: <Ce fac cu 
acest Isus? Cum mq raportez la El?> 

Isus - esenya Crqciunului - este 
mirele la o nuntq. “yi poyi imagina o 
nuntq fqrq miri? O viayq fericitq fqrq 
Isus? Trebuie ca rqspunsul sq fie fqrq 
echivoc. Onest. Angajant. Altfel, ce-ar 
mai ‘nsemna CRQCIUNUL ?



12 RBA - http://[[[.romanianbaptists.org/

La POMUL CUNOWTINYEI lqudat
cu sacii goi ai curiozitqyii
flqmknzi ne ducem zilnic ne-ncetat,
‘n loc sq ne-ndreptqm spre POMUL VIEYII

Cu toate simyurile cqutqm
adulmeckndu-i roadele dorite
tknjind... din ele sq ne ‘nfruptqm,
privindu-le ...se fac wi mai iubite.

Pqmkntul ne rqmkne neudat
wi ne ‘ndepqrtqm de Rkul Vieyii
ba chiar de uscqciune a crqpat
wi peste tot au rqsqrit scaieyii.

El crewte ‘naintea noastrq iar
ca-ntr-un pqmknt uscat wi fqrq apq
ca o odraslq slabq pe-un hotar
pe unde n-a trecut nici plug, nici sapq.

Wi noi nu ‘l bqgqm ‘n seamq cqci
avem program la POMUL CUNOWTINYEI,
El dqtqtorul awteptatei pqci
awteaptq-n anticamera wtiinyei.

La POMUL CUNOWTINYEI zi de zi
‘ngrqmqdiyi ‘n ckrd tot mai flqmknd
culegem wtiri, imagini, fantezii
cqci ochiul nu se saturq vqzknd.

Satana de-obicei a ARQTAT
wi OCHIUL a cqzut ‘ntki ‘n plasq,
priviyi...wi arqtknd a fermecat
cu o imagine awa frumoasq.

De la-nceputuri Domnul a VORBIT
wi-s fericiyi numiyi ascultqtorii
URECHI dacq avem de auzit
am ckwtigat mai mult ca privitorii.

Spre POMUL CUNOWTINYEI ‘nwelayi
de o sinucigaw-obiwnuinyq
mqrwqluim ca turma, ca mknayi
de bici, inperturbabila cadenyq.

LQSTARUL rqsqrit ‘n loc uscat
nici frumuseye-avknd wi nici mqrire
n-ar fi putut sq fie comparat
cu cel prea-’mbrqcat ‘n strqlucire.

Cqci cine crede ce n-i s-a vestit
wi cui i s-a descoperit iertarea?
cq Pomul Cel Frumos e otrqvit
wi cq-n ODRASLA e rqscumpqrarea.

De-aceea frate dupq ce asculyi
aceastq poezie, yine minte:
“NFQYIWAREA-nwealq tot mai mulyi
‘nyelepciunea-i ‘nsq ‘n CUVINTE.

Nu POMUL CUNOWTINYEI curios
sq-l mai admiri, ci POMUL VIEYII NOI
chiar dacq nu-i atkta de frumos
wi merg spre el puyini, doar unu-doi.

Dewi nu-s nici poet, nici orator
m-am chinuit s-alcqtuiesc un vers
ca sq putem reyine mai uwor
CUVKNTUL, wi sq fie greu de wters.

Din mintea noastrq, cqci e pentru noi
ce-apostolul la Coloseni le-a scris:
<Vorbiyi ‘n poezie ‘ntre voi... >
ca sq puteyi reyine ce v-am zis.

fratele Daniel, Cluj



Orickt ni s-ar pqrea de ciudat, 
sqrbqtoarea Crqciunului (nawterii 
lui Isus) a fost ignoratq de 
crewtinii din primele trei secole. 
“n primul rknd, evangheliwtii 
nu menyioneazq data exactq a 
nawterii Mkntuitorului. Din aluziile 
lui Luca (2:8) se poate deduce 
cq <evenimentul> a avut loc ‘n 
anotimpul cald, undeva ‘ntre 
aprilie wi noiembrie, datq fiind 
prezenya pqstorilor pe ckmp la 
miez de noapte. Mai multe variante 
au fost propuse pknq ‘n 325, data 
Sinodului de la Niceea, variante 
susyinute pe analogii interpretative. 
De pildq, un <computus pascal> 
din 243 menyioneazq data de 28 
martie. De ce? Autorul gloseazq pe 
marginea Genezei, unde se spune 
cq Dumnezeu a separat lumina 
de ‘ntuneric, cele douq <jumqtqyi> 
fiind egale. <Lumina> este egala 
cu <’ntunericul> la echinoxul de 
primqvarq, dupq calendarul roman, 
adicq la 25 martie. Soarele, tot 
dupq relatarea din Geneza, a fost 
creat a patra zi, fapt care aweazq 
nawterea lui Isus pe 28 martie 
(‘ntruckt Isus, dupq sugestia 
din Maleahi 4:2, este <Soarele 
dreptqyii>). Alte surse antice 
menyioneazq datele de 2 aprilie, 
19 aprilie, 20 mai. Iulius Africanul, 
‘ntr-un pasaj din Cronografie, 
vorbewte despre 25 decembrie, 
plecknd de la premiza cq 25 
martie ar fi data conceperii lui Isus 
(Bunavestire). 

Oricum ar sta lucrurile, cert este 
cq ‘n primele secole, crewtinii n-au 
avut o sqrbqtoare specialq dedicatq 
nawterii Mkntuitorului, a ‘ntrupqrii. 
Pentru crewtini, adevqrata nawtere 
este nawterea cereascq. Marea, 
unica sqrbqtoare a ‘nceputurilor 
Bisericii rqmkne Pawtele, altfel spus, 
comemorarea rqstignirii, moryii 
wi ‘nvierii Domnului. Teologia 
rqscumpqrqrii prin jertfq avea sq 
atragq dupq ea, precum un magnet 

sacru, wi teologia ‘ntrupqrii, a 
manifestqrii lui Dumnezeu printre 
oameni. Aici ‘nsq lucrurile au fost 
de la bun ‘nceput complicate. 
Ne lovim de una din problemele 
cristologice cele mai spinoase, 
abordatq cu precauyie chiar wi de 
un teolog de talia lui |arl Rahner: 
cknd wi cum s-a maturizat ‘n Isus 
certitudinea cq El este Fiul unic 
al lui Dumnezeu? Unii admiteau 
cq dumnezeirea lui Isus nu s-a 
manifestat efectiv wi plenar deckt 
‘n momentul botezului sqvkrwit 
‘n apele Iordanului de cqtre Ioan 
Botezqtorul (epifania). 

Alt curent, ulterior considerat 
ortodox, suprapunea momentul 
‘ndumnezeirii cu cel al 
nawterii/’ntrupqrii. 

Prima menyiune istoricq despre 
sqrbqtorirea botezului lui Isus, la 
Alexandria, se aflq ‘n Stromatele 
lui Clement (I,21,146,1). La 
originea sqrbqtorii se aflq gnosticul 
Basilide. Trebuie amintit cq pentru 
Basilide wi discipolii sqi, venirea ‘n 
trup a lui Isus, ‘ncarnarea efectivq 
nu joacq un rol important ‘n 
mkntuire, aceasta fiind consideratq 
drept rezultatul unui proces 
pur spiritual wi interior. Basilide 
sqrbqtorea pe 6 ianuarie epifania, 
manifestarea lui Christos ‘n lumea 
pqmknteascq, prin mijlocirea 
Duhului Sfknt. Nu era vorba 
despre nawterea lui Isus din Maria 
Fecioara. 

Gnosticii au ales data respectivq 
din motive polemice, pentru a 
contracara un cult pqgkn, fie al lui 
Dion]sos, fie al lui Eon, nqscut din 
fecioara Core, fie al lui Osiris. “n 
noaptea de 6 ianuarie, se spune, 
apele Nilului primeau o putere 
miraculoasq extraordinarq de la 
aceste zeitqyi. Dewi ‘ntemeiatq 
de eretici, sqrbqtoarea Epifaniei 
(6 ianuarie) a fost preluatq de 
majoritatea bisericilor din Orient. 
Numai cq acestea nu se limitau 

la comemorarea botezului 
Mkntuitorului, ci au extins sensul 
sqrbqtorii integrknd ‘n ea wi 
comemorarea nawterii Lui, venirea 
magilor wi nunta de la Cana. Prin 
urmare, pknq ‘n secolul al IV-lea, 
data Crqciunului a fost 6 ianuarie, 
laolaltq cu data epifaniei. 

Disputele cristologice 
stkrnite ‘n jurul arianismului 
wi oficializarea politicq 
a crewtinismului au avut 
repercusiuni wi asupra 

calendarului bisericesc. Aniversarea 
nawterii lui Isus pe 25 decembrie 
apare, pentru prima datq, la Roma, 
‘ntr-o Cronografie din anul 336. La 
originea noii date se aflq, pe de o 
parte, preluarea de cqtre crewtinism 
a marii sqrbqtori mitraice a 
Soarelui, pe de altq parte, 
condamnarea opiniei lui Arie la 
Sinodul de la Niceea. Anatemizknd 
arianismul, care ‘l subordona pe 
Christos Tatqlui, considerkndu-L 
creat, Sinodul a tranwat wi asupra 
chestiunii ‘ndumnezeirii lui 
Christos, distingknd net ‘ncarnarea 
de epifanie. Prin urmare cele douq 
momente din viaya Mkntuitorului, 
fiecare cu un sens teologic diferit, 
trebuiau comemorate separat. 
Faptul cq ambele continuau sq fie 
comemorate pe 6 ianuarie risca 
sq prelungeascq un amalgam 
primejdios. Data Crqciunului 
s-a suprapus awadar, din rayiuni 
deopotrivq teologice wi politice, 
peste data sqrbqtoririi lui Sol 
invictus. 

Schimbarea nu s-a produs de la 
sine, peste noapte, fqrq incidente 
wi fqrq rezistenyq din partea 
credinciowilor obiwnuiyi deja cu 6 
ianuarie. Egiptul wi Ierusalimul au 
rqmas pknq tkrziu centre fidele 
tradiyiei epifanice. 

Nimic nu pledeazq hotqrktor 
‘n favoarea uneia dintre cele douq 
date. E util totuwi sq cunoawtem 
dedesubturile lor istorice pentru 
a nu pica ‘n ispita exclusivismului 
arogant. 

Cititorul interesat va gqsi o 
minq de informayii ‘n lucrarea lui 
Oscar Cullmann, La nativite et 
l^arbre de Noel (Nawterea Domnului 
wi pomul de Crqciun), a cqrei 
ultimq ediyie dateazq din 1993 wi 
pe care am ‘ncercat sq o rezum aici 
cu ckteva retuwuri.

De ce sqrbqtorim Crqciunul 
pe 25 decembrie?

Cristian Bqdiliyq
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Anthon] M. Coniaris 

<Acestea toate s-au fqcut ca sq 
se ‘mplineascq ceea ce s-a zis de 
Domnul prin proorocul care zice: 
<Iatq, Fecioara va avea ‘n pkntece 
wi va nawte Fiu wi vor chema numele 
Lui Emanuel, care se tklcuiewte: 
Cu noi este Dumnezeu>. Nu 
<Emanuish>, adicq cu noi este 
omul, ci <Emanuel>, cu noi este 
Dumnezeu! Evanghelia lui Matei 
‘ncepe cu prezenya lui Dumnezeu 
‘ntre oameni - Emanuel - wi se 
‘ncheie cu promisiunea prezenyei 
Sale continue: <Iatq Eu cu voi sunt 
‘n toate zilele, pknq la sfkrwitul 
veacului> (Matei 28:20). 

Ckt de tragic este faptul cq 
adesea crewtinii vorbesc despre Isus 
la trecut - Christos care a fost, sau 
la viitor - Christos care va veni. Ckt 
de rar ne gkndim la El la timpul 
prezent - cu noi este Dumnezeu. Wi 
totuwi cktq nevoie avem de aceastq 
promisiune a Sa, ‘n aceste zile de 
confuzie, ‘ntuneric wi zbucium. “n 
Evanghelia lui Ioan ni se spune: 
<Cuvkntul S-a fqcut trup wi S-a 
sqlqwluit ‘ntre noi>. Este doar un 
alt mod de a spune: <Emanuel, cu 
noi este Dumnezeu>. Nu ‘n ceruri 
‘ndepqrtate, nu pe o planetq ‘n 
nu wtiu ce galaxie, ci aici, ‘ntre 
noi, pqrtaw la durerile noastre, 
ajutkndu-ne sq ne ducem poverile, 
punknd mkna cu delicateye pe 
infirmitqyile noastre, curqyindu-ne 
de pqcate, arqtkndu-ne modul de 
viayq care are valoare eternq. 

Se spune cq dewi Papa Pius al 
XII-lea folosea ‘n mod constant 
telefonul, era ‘ntr-o singurq 
direcyie: nimeni nu ‘l putea suna pe 
Papa. Mulyi oameni cred cq aceasta 
este problema lor principalq cu 
Dumnezeu: nu pot sq “l sune, sq 
“l gqseascq, sq comunice cu El, sq 
ajungq la El. Atkt de des Dumnezeu 
le pare ‘ndepqrtat, impersonal, 
ireal. Dar aceastq situatie a fost 
schimbatq definitiv la Crqciun, 
cknd Dumnezeu S-a coborat pe 
pqmknt wi a stabilit ‘ntre El wi noi 
o linie telefonicq bidirecyionalq, 
pentru ca prin Isus sq putem sq 
“l <sunqm> direct pe Dumnezeu, 
sq “l gqsim, sq comunicam cu El, 
sq “l atingem prin rugqciune, prin 
Sfknta “mpqrtqwanie, prin Biblie wi 
prin Bisericq. 

Crqciunul are un mesaj special 
de mkngkiere pentru singuratici. 
Este mesajul lui Emanuel - 
prezenya lui Dumnezeu cu noi, 
oricine am fi, oriunde am fi. 
Ca crewtini, suntem chemayi sq 
‘mpqrtqwim aceastq bucurie a 
prezenyei lui Dumnezeu alqturi 
de oameni. De Crqciun cqutayi 
o persoanq singurq wi faceyi-i o 
scurtq vizitq. Arqtayi-i cq vq pasq 
de ea, awa dupq cum lui Christos 
‘i pasq de noi. Veyi pleca de acolo 
cu bucuria lui Dumnezeu ‘n suflet. 
Aceasta va fi recompensa Dvs 
pentru cq L-ayi purtat pe Emanuel 
la alyii, pentru a umple vidul unei 
inimi goale. 

O promisiune ‘mplinitq

Sq ne ‘ndreptqm acum atenyia 
spre douq persoane care au 
regqsit promisiunea prezenyei lui 
Dumnezeu ‘mplinitq ‘n vieyile lor. 
David Livingstone la ‘ntoarcerea sa 
dupq waisprezece ani petrecuyi ‘n 
Africa, slqbit de 27 de ‘mbolnqviri, 
cu un bray atkrnknd inutil dupq ce 
a fost muwcat de un leu, i-a ‘ntrebat 
pe studenyii Universitqyii din 
Glasgo[: <Wtiyi ce m-a susyinut ‘n 
mijlocul ‘ncercqrilor, dificultqyilor 
wi singurqtqyii, ‘n viaya mea? A fost 
promisiunea lui Dumnezeu: <Iatq 
Eu cu voi sunt ‘n toate zilele, pknq 
la sfkrwitul veacului.> Emanuel - cu 
noi este Dumnezeu. 

Cknd Frederic\ B. Snite, Jr., 
absolvent de Notre Dame, a mers 
‘n cqlqtorie cu pqrinyii sqi ‘n China, 
unde a fost lovit subit de paralizie 
infantilq. Medicii i-au dat cam o 
sqptqmknq de viayq. Ceea ce nu 
wtiau medicii ‘nsq era puterea mare 
a credinyei care ‘i susyinea viaya. 
El a trqit ckyiva ani, s-a cqsqtorit 
wi a avut o familie. Mulyi ani a 
trebuit sq trqiascq nemiwcat. Luni 
‘ntregi muwchii respiratori i-au 
fost paryial paralizayi, astfel cq nu 
putea spune nici un cuvknt. Cknd 
‘n sfkrwit wi-a reckwtigat paryial 
controlul vocii, el a spus ‘ncet 
primul cuvknt: <Dumnezeu>. Mai 
apoi, i-a mqrturisit unui preot care 
l-a vizitat acasq: <Singurul lucru 
care m-a yinut tare ‘n perioada de 
‘ncercare, atunci cknd nu puteam 
sq respir, sq vorbesc, a fost credinya 

Emanuel 
- cu noi este Dumnezeu
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Un faimos chirurg ‘wi apleca 
mereu capul wi se ruga ‘nainte 
de operayii. Un reporter, asistknd 
la o operayie wi vqzkndu-i gestul, 
l-a ‘ntrebat uimit: <”ntotdeauna 
vq rugayi ‘nainte de operayie?> 
Chirurgul i-a rqspuns zkmbind: 
<”ntotdeauna. Deoarece nu wtiu 
niciodatq ce probleme pot sq aparq, 
wi nici cknd va trebui sq las bisturiul 
pe mkna Marelui Medic, ca sq mq 
conducq. De multe ori ‘n operayiile 
pe care le-am fqcut, cknd ajungeam 
la capqtul puterilor mele umane, 
Dumnezeu a preluat operayia wi a 
dus-o la final.> Emanuel - cu noi este 
Dumnezeu! 

Marele dar al lui Dumnezeu, dat 
nouq de Crqciun, nu a fost nici un 
cod etic nici o nouq filozofie, ci El 
‘nsuwi! Crewtinismul este mult mai 
mult deckt o serie de porunci. Mai 
mult deckt orice, este o Prezenyq: 
Emanuel - cu noi este Dumnezeu! 
Cu noi este cknd suntem ‘n necazuri 
- sq ne scoatq din ele. Cu noi cknd 
suferim - sq ne wteargq lacrimile. Cu 
noi cknd cqdem - sq ne ajute sq ne 
ridicqm. Cu noi cknd suntem slabi - 
pentru ca sq ne ‘ntqreascq. Cu noi ‘n 
moarte - sq ne facq ‘ncrezqtori. Da, 
wi rqmkne cu noi definitiv wi dupq 
moarte - ‘ntr-un loc ‘n care <cele ce 
ochiul n-a vqzut wi urechea n-a auzit, 
wi la inima omului nu s-au suit, pe 
acestea le-a gqtit Dumnezeu celor 
ce-L iubesc pe El> (1 Corinteni 2:9) 

<Nu vq temeyi. Cqci, iatq, vq 
binevestesc vouq bucurie mare, 
care va fi pentru tot poporul.> (Luca 
2:10). <Iatq, Fecioara va lua ‘n 

pkntece wi va nawte fiu wi vor chema 
numele lui Emanuel> (Isaia 7:14) - cu 
noi este Dumnezeu! 

Editorial: 
Aici pe pqmknt, odatq cu venirea 

lui Isus, totul s-a schimbat – o 
schimbare radicalq ‘n cei care L-au 
primit pe Isus ca Mkntuitor al lor 
personal. “n primul rknd oamenii – 
Maria, Iosif, Elisabeta, pqstorii, magii 
– au experimentat din plin aceastq 
schimbare cu ocazia primei sqrbqtoriri 
a Crqciunului care a avut loc pe 
pqmknt. 

Atunci cknd Isus pqtrunde ‘n viaya 
unei persoane este posibil ca totul 
sq se schimbe – caracterul, valorile, 
diferitele particularitqyi. A asculta de 
vocea Tatqlui wi a crede ca un copil 
‘n cqlquzirea lui Dumnezeu este 
lucrul pe care ‘l poate face numai 
credinciosul ‘n a cqrui viayq Isus are 
control total. 

Apoi, ‘n al doilea rknd s-au 
schimbat cetqyile: Betleemul, o cetate 
micq wi ne’nsemnatq, a devenit unul 
dintre cele mai importante orawe ale 
lumii, iar Ierusalimul a dobkndit o 
strqlucire specialq atunci cknd Maria 
wi Iosif au pqwit ‘n Templu ‘mpreunq 
cu copilul Isus. 

Poate cq wi noi ne simyim mici 
wi ne’nsemnayi ca Betleemul. Isus 
Christos a pqrqsit ‘nsq mqreyia cerului 
pentru cq vrea sq locuiascq wi ‘n 
inima noastrq, iar oamenii ‘n care El 
domnewte ‘n toatq plinqtatea Lui, sunt 
capabili sq miwte lumea!

mea ‘n Dumnezeu. Wtiam cq El este 
cu mine wi cq poate sq ‘mi audq 
rugqciunile tqcute.> Emanuel - cu 
noi este Dumnezeu! 

Trqind o viayq <’mpreunq> 

Promisiunea prezenyei lui 
Dumnezeu ‘i ajutq pe crewtini sq 
ducq o viayq ‘mpreunq: Dumnezeu 
wi cu mine. Sfkntul Pavel de 
exemplu, a trqit o viayq ‘mpreunq. 
El mqrturisewte: <Toate le pot intru 
Christos, Cel care mq ‘ntqrewte> 
(Filipeni 4:13). Nici un crewtin nu 
‘wi poate atinge potenyialul deplin 
sau sq ‘wi foloseascq toate foryele, 
deckt dacq dobkndewte puterea lui 
Dumnezeu, deckt dacq trqiewte o 
viayq ‘mpreunq cu Christos. Fostul 
alcoolic, iewit din wedinyele de AA, 
trqiewte o viayq cu El. El a ‘nvqyat 
sq spunq: <Eu nu pot sq depqwesc 
problema bquturii, Doamne... dar 
noi, ‘mpreunq, putem!> Emanuel - 
cu noi este Dumnezeu! 

<Cum poyi sq faci fayq vieyii cu 
atkta succes?>, l-a ‘ntrebat cineva 
pe un crewtin. <Prin rugqciune>, 
a rqspuns el. <Ce ‘nyelegi prin 
rugqciune?> Crewtinul a rqspuns: 
<Cu mult timp ‘n urmq eram 
atkt de preocupat de o mulyime 
de lucruri ‘nckt aproape m-am 
‘mbolnqvit. M-am rugat Domnului 
wi El , ‘n final mi-a rqspuns. Wtii 
ce mi-a spus? <Ascultq, fiule, nu 
este nimic ce sq nu putem face 
‘mpreunq!> Emanuel - cu noi este 
Dumnezeu! 
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 Wi greweala de care m-am 
pocqit cu adevqrat, nu o mai 
sqvkrwesc. “mpqratul David, dupq 
ce wi-a recunoscut pqcatul, mustrat 
fiind de proorocul Natan, a scris: 
<”mi mqrturisesc fqrqdelegea, mq 
doare de pqcatul meu> (Ps.38:18). 
Wi nu gqsim ca dupq aceea sq mai fi 
sqvkrwit un awa pqcat.

 De grewelile wi pqcatele de 
care nu ne doare, nu ne pocqim, 
ci le repetqm;  pe cknd de cele de 
care ne-a durut, ne ferim cu toatq 
grija. Fiindcq dragostea lucreazq 
‘n noi sensibilitatea inimii, noi ne 
dqm seama de ispitq wi zicem ca 
wi Iosif altqdatq: <Cum aw putea 
sq fac eu un rqu atkt de mare 
wi sq pqcqtuiesc ‘mpotriva lui 
Dumnezeu?> (Gen.39:9).   

Orice pqcat al meu atinge 
sfinyenia lui Dumnezeu wi dacq-L 
iubesc, nu-mi voi permite pqcatul. 
Pentru aceasta El mi-a pus la 
‘ndemknq puterea Duhului Sfknt. 
Dar trqiesc eu ‘n puterea Duhului 
sau ‘n puterea firii mele?

 Orice pqcat e o murdqrie, 
‘mi mknjewte haina albq ce mi-a 
dat-o El. O mamq ce wi-a ‘mbrqcat 
frumos copilawul ca sq plece cu el 
‘n oraw, iar el mergknd afarq calcq 
‘ntr-o bqltuyq wi se stropewte tot pe 
hqinuye, cknd ‘l vede mqmica se 
‘ntristeazq, ba se enerveazq  wi ‘l 
atinge. Nu poate sq meargq cu el 
murdar ‘n oraw, e o ruwine pentru 
ea. Wi Domnul uneori trebuie sq 
ne atingq, ca sq fim mai atenyi, sq 
nu ne murdqrim haina. El ne vrea 
curayi. Despre cei din Sardes, care 
nu wi-au mknjit haina, Domnul a 
spus cq vor umbla cu El <cqci sunt 
vrednici> (Apoc.3:4). Deci, ei au 
cqutat sq se pqstreze curayi.

DRAGOSTEA WI SFINYIREA

 <Dacq Mq iubiyi, veyi pqzi 
poruncile Mele. > Ioan 14:15

  
 Existq o legqturq strknsq wi 

directq ‘ntre dragoste wi sfinyire. Cu 
ckt “l iubim mai mult pe Cel Sfknt, 
cu atkt vom cquta wi noi sq fim 
sfinyi ‘n toatq purtarea noastrq.

 Un exemplu din viaya fireascq 
ne poate da belwug de luminq 
‘n privinya aceasta. Priviyi la o 
logodnicq ‘ndrqgostitq foc de 
logodnicul ei, e gata sq asculte 
‘n totul de el. Nimic nu i se pare 
greu, nimic prea mult. Cu o aleasq 
dibqcie, ea cautq sq-i afle gusturile 
lui wi renunyq la gusturile ei de 
dragul lui, vrea sq-i fie ‘n totul pe 
plac. Nu vrea sq-l piardq.

 Tot awa este wi ‘n viaya 
spiritualq. Cu ckt “l iubim mai mult 
pe scumpul nostru Mkntuitor, cu 
atkt vom cquta sq-L cunoawtem mai 
bine, sq-I wtim voia Lui, dorinyele 
Lui, ba chiar wi gkndurile Lui, ca 
sq le ‘ntronqm  cu totul ‘n viaya 
noastrq. El este Mirele nostru. 

 Dragostea este ceea ce 
determinq pocqinya pocqiyilor. 
Cknd cel credincios a sqvkrwit ceva 
rqu wi ‘wi dq seama, el sau ea zice: 
<Cum am putut eu sq-L ‘ntristez 
atkt de mult pe Preaiubitul meu? 
Cqci El ‘mi privewte pawii, ba wtie 
chiar wi gkndurile mele. Orice 
neascultare a mea “l afecteazq pe 
El. “mi pare rqu, Domnul meu, 
de ceea ce am fqcut, mq doare 
de pqcatul meu!>  Wi astfel o awa 
pocqinyq duce la sfinyirea mea, la 
mai multq veghere, la o mai mare 
sensibilitate fayq de tot ce este rqu. 

O carte ‘n serial

<DRAGOSTEA>
MAREA FORYQ A BISERICII

 Dragostea mq face sq renuny la 
plqcerea mea, wi sq accept ‘n totul 
plqcerea Lui. Plqcerea mea a fost a 
omului firesc wi m-a fqcut vinovat, 
dar am fost iertat de Domnul 
meu, ca wi fiul risipitor. Cknd 
m-am predat Lui, am renunyat,            
m-am lepqdat de mine ‘nsumi wi 
am fost ‘nnoit prin Duhul Sfknt. 
Atunci am acceptat ca voia Lui sq 
se facq ‘n viaya mea. Wi voia Lui 
este sfinyirea (1Tes.4:3). 

 Eu sunt convins cq El ‘mi 
vrea binele meu wi vremelnic wi 
vewnic. De aceea, cu toatq bucuria, 
caut sq-I ‘mplinesc voia Lui, ‘n 
fiecare zi, chiar ‘n fiecare clipq. 
Voia Lui e Viaya vieyii mele. Ea nu 
e o robie, ci o deplinq desfqtare, 
stare fericitoare sq-I fiu plqcut 
Preaiubitului meu. Vreau sq fie 
mulyumit de toatq comportarea 
mea.

 Dragostea mea este un rqspuns 
la dragostea Lui. <El ne-a iubit 
‘ntki>, El ne-a smuls din ‘mpqrqyia 
‘ntunericului, a murdqriilor, 
ne-a spqlat wi ne-a strqmutat 
‘n binecuvkntata “mpqrqyie de 
luminq a lui Dumnezeu. Cuvkntul 
<sfknt> are sensul de curat, calitate 
moralq wi de a fi pus de o parte. 
“n mine trebuie sq-wi aibq loc 
ambele sensuri. Obiectele sfinte 
de la Templu erau folosite numai 
la slujba pentru Dumnezeu. 
Domnul Isus ‘n dorinya ca noi sq 
fim sfinyi nu numai cq S-a rugat 
Tatqlui <Sfinyewte-i prin adevqrul 
Tqu>, ci ‘n rugqciune a zis: <Wi Eu 
‘nsumi Mq sfinyesc pentru ei, ca wi 
ei sq fie sfinyiyi prin adevqr> (Ev.
Ioan 17:19). Cuvkntul sfknt este 
adevqrul, el e dulce ca picurul din 
fagure (Ps.119:103).

 Awa cum o logodnicq ascultq 
cu atkta drag la vorbele iubitului 
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ei, awa trebuie sufletul meu sq 
gqseascq desfqtare ‘n Cuvkntul 
Lui. Atunci el mq lumineazq, mq 
sfinyewte tot mai mult. Cu ckt “l 
iubesc mai mult pe Domnul, cu 
atkt iubesc Cuvkntul Lui mai mult, 
wi zic wi eu ca mireasa din Ckntarea 
Ckntqrilor: <Glasul Tqu… fq-mq 
sq-l aud> (Cknt.C. 8:13). Cuvkntul 
Lui ‘mi destqinuie voia Lui cea 
bunq, plqcutq wi desqvkrwitq, pe 
care iubirea mea o ‘mplinewte cu 
tot dragul. Astfel, eu devin tot mai 
mult ‘n asemqnarea Lui.

 Dragostea lucreazq forma 
activq a sfinyeniei ‘n mine. “n Noul 
Testament se vorbewte de trei feluri 
de sfinyire: sfinyirea prin sknge 
(Evr.9:14; 1 Cor.6:11), sfinyirea 
prin Cuvknt (Ev.Ioan 17:17) wi 
sfinyirea prin Duhul Sfknt (1 
Pet.1:2). Cknd am fost mkntuit prin 
credinyq ‘n Jertfa Lui, El m-a curqyit 
de orice pqcat, m-a sfinyit, m-a 
pus de o parte pentru El. Aceasta 
e sfinyire pasivq, adicq El a fqcut 
lucrarea, iar eu am suferit, am 
acceptat  lucrarea Lui, am devenit 
sfknt. Dar El m-a chemat la o viayq 
de sfinyire: <Fiyi sfinyi, cqci Eu sunt 
sfknt> (1 Pet.1:16). Sfinyirea nu e 
o opyiune, ci o poruncq. Apostolul 
Pavel a scris frayilor din Corint: 
<cqtre cei ce au fost sfinyiyi ‘n 
Christos Isus, chemayi sq fie sfinyi> 
(1 Cor.1:2). Aceasta e latura activq 
a credinciosului, de conformare 
‘ntocmai dupq Cuvkntul Squ. 
Sfinyenia trebuie trqitq zi de zi wi 
chiar clipq de clipq. 

 Sunt unii care zic cq eu dupq 
ce am fost mkntuit prin har, nu mai 
trebuie sq fac nimic, cqci El a fqcut 
totul. Da, El a fqcut totul pentru 
mkntuirea wi ‘nnoirea mea, dar mie 
‘mi revine rqspunderea sq primesc 
prin credinyq mkntuirea Lui. 
Primirea este acyiunea mea. Tot 
awa cknd m-am predat Lui, El mi-a 
schimbat radical viaya prin Duhul 
Sfknt. Astfel, mi-a dat posibilitatea 
wi capacitatea sq trqiesc sfinyenia ‘n 
mijlocul lumii pqcqtoase. Apostolul 
Petru a scris: <Dayi-vq wi voi toate 
silinyele sq uniyi cu credinya voastrq 
fapta> (2 Pet.1:5). Aceasta nu o 
face Domnul, ci trebuie eu sq o fac. 
Iar apostolul Pavel a scris frayilor 
din Efes: <Cqci prin har ayi fost 
mkntuiyi, prin credinyq. Wi aceasta 
nu vine de la voi ci este darul lui 
Dumnezeu… Cqci noi suntem 
lucrarea Lui wi am fost zidiyi ‘n 
Christos Isus, pentru faptele bune 

pe care le-a pregqtit Dumnezeu 
mai dinainte, ca sq umblqm ‘n ele> 
(Efes. 2:8,10). Eu nu caut sq fac 
fapte bune ca sq fiu mkntuit, ci fac 
fapte bune fiindcq sunt mkntuit. 
Deci, nu e o mkntuire prin fapte. 
Nu, ci e o demonstrare cq am fost 
mkntuit wi ‘nnoit. Faptele bune 
sunt roada Duhului Sfknt ‘n noi. 
Domnul awteaptq de la mine roadq 
bunq, roadq multq. Sq folosesc 
mult Cuvkntul sfknt la ora de 
pqrtqwie ‘n rugqciune cu familia. 
Acesta e scopul lui Dumnezeu ‘n 
altoirea mea (Rom.11:17-22).

 Wi dragostea mea fayq de 
Domnul mq determinq sq mq 
supun ‘n totul Duhului Sfknt 
pentru <sfinyirea lucratq de Duhul>. 
Duhul are menirea sq mq facq ‘n 
totul asemenea Lui. El mq schimbq 
din slavq ‘n slavq (2 Cor.3:18). “n 
epistola lui Iacov este ‘ntrebarea: 
<Credeyi cq degeaba vorbewte 
Scriptura? Duhul pe care L-a pus 
Dumnezeu sq locuiascq ‘n noi, 
ne vrea cu gelozie pentru Sine> 
(Iac.4:5). 

 Unii nu vreau sq se supunq 
Duhului Sfknt, nici nu yin cont de 
El. Dar El e Marele Sculptor, care 
trebuie sq ne dqltuiascq, pentru ca 
‘n ziua venirii Domnului Isus, sq 
punq ‘n uimire cerul ‘ntreg, vqzknd 
‘n noi pe Christos Domnul (2 Tes. 
1:10). Vom fi ca El. Ce glorie! Ce 
minune realizatq de Duhul Sfknt! E 
fantastica minune a dragostei!

Un copil a stat ‘ntr-o dupq-
amiazq ‘nsoritq ‘n interiorul unei 

catedrale. Lumina pqtrundea multicolor 
prin vitraliile care ‘nfqyiwau chipuri de 

slujitori ai lui Dumnezeu de pe paginile 
Scripturilor wi din filele de istorie. 

Dupq ani wi ani de zile, cineva l-a 
‘ntrebat: <Ce este un sfknt?> 

Cu remincenya unei amintiri ‘ncq vie ‘n 
suflet, copilul de altq datq a rqspuns:

<Un sfknt este un om care lasq lumina sq 
strqluceascq prin el!>

  Maxime
 
Convertirea este o minune de 

o clipq, dar sfinyirea este o lucrare 
care dureazq toatq viaya.

 Lebqda nu-i albq pentru cq stq ’n 
apq, nici omul nu-i sfknt pentru cq 
merge la bisericq ...

Sfinyirea ’nseamnq fundamental 
douq lucruri: sq-yi declari 
proprietarul wi sq fii preocupat de 
calitatea caracterului. Va veni o 
vreme cknd pknq wi pe zurgqlqii 
cailor va fi scris: <Sfinyi Domnului!> 
Orice oalq din Ierusalim wi din Iuda 
va fi ’nchinatq Domnului (Zah. 
14:21,22). 

Alipirea de Christos este singura 
cale sigurq pentru dezlipirea de 
lume.

Studiazq Biblia ca sq fi ‘nyelept; 
crede-o ca sq fi ‘n siguranyq; trqiewte-o 
ca sq fi sfknt wi fericit.

O viayq sfkntq are glas. Ea vorbewte 
chiar wi ‘n momentele de tqcere, fiind 
sau o continuq atracyie sau o perpetuq 
condamnare.
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Florin Vancea

 A venit iar 
vremea sq vedem 
tabloul nawterii 

pe felicitqrile de Crqciun. Vedem 
iar ieslea cu pruncul ‘n prim plan, 
vedem iar magii, privim pqstorii 
wi ‘ngerii awa cum wi-au imaginat 
artiwtii plastici scena de atunci wi 
participanyii la ea. Artistul care 
a <pictat> primul tablou, tabloul 
real al nawterii Domnului Isus este 
Dumnezeu. El picteazq acest tablou 
real wi este important sq ne uitqm 
la elementele pe care Dumnezeu 
le alege pentru a ‘ntregi tabloul 
acesta pe care ‘l gqsim ‘n Scripturq.

Artistul are o metodq pentru 
accentuarea elementului central wi 
folosewte cu mqiestrie elementele 
secundare. “n mijloc este pruncul, 
ceilalyi wi celelalte sunt elemente 
de decor. Observayi pe cine alege 
Dumnezeu sq plaseze ‘n decor 
pentru ca sq iasq mai bine ‘n 
prim plan pruncul? Dumnezeu 
‘ncadreazq ieslea din mijloc cu 
Cezar August wi cu ciobanii din 
Betleem, elemente foarte deosebite 
unele de altele, dar care contribuie 
prin prezenya lor la mesajul 
tabloului. 

Existq contraste puternice wi 
‘ntre Copilul din iesle wi Cezarul 
din Roma, dar wi ‘ntre Copilul din 
iesle wi ciobanii din Betleem.  

Vedeyi ce mqiestrie a manifestat 
<marele pictor>! Pruncul este ‘n 
acelawi timp mai glorios deckt 
Cezarul wi mai umil deckt ciobanii!

Cezarul nu este stqpkn

“ n evenimentele nawterii, 
Cezar August are un rol 
important, dar nu pentru el 

‘nsuwi, ci pentru Christos!  De ce 
l-a pus oare wi pe el Dumnezeu ‘n 
scena nawterii? Nu putea ‘ngerul 
care a venit la Iosif sq-i spunq: 
<Du-te la Betleem, pentru cq acolo 
trebuie sq se nascq pruncul>? 
Ba da! “nsq Dumnezeu folosewte 
o metodq care are menirea 
sq scoatq ‘n evidenyq mqreyia 
pruncului. El ‘l face pe Cezar sq 
fie instrumentul care declanweazq 
‘mplinirea profeyiei.Ce se hotqrqwte 
‘n sala de consiliu a Cezarului 
din Roma trebuie sq slujeascq 
interesele Pruncului care se nawte 
‘n Betleemul din Iudea. N-a fost o 
<coincidenyq>, ci o <coordonare> 
pusq la cale de Dumnezeu.  El 
face cq toate sq se petreacq <la 
‘mplinirea vremii>(Gal. 4: 4). 
Coordonarea are loc nu numai ‘n 
timp, dar wi ‘n spayiu – Beteemul 
fusese locul profeyit pentru 
nawterea lui Mesia (Mica 5: 2). 
“ntreg imperiul roman se miwcq 
pentru cq Dumnezeu hotqrkse ca 
Cezarul sq fie ‘nhqmat la ‘mplinirea 
planurilor Sale cu Pruncul.

<Cezar> a devenit cu timpul un 
titlu sinonim cu <puterea absolutq>.  
Germanii wi-au numit ‘mpqratul  
<\aiser>, ruwii <yar>, iar cei din 
yqrile islamice <`uasar>. 

Cultul imperial era awa de 
profund, ‘nckt Senatul Romei a 
propus ca lunii a 7-a din calendarul 
roman, care se  numea ~uintilis, 
sq i se dea numele lui Iulius Cezar 

Mai gLorios deckt Cezarii 

wi mai umil deckt ciobanii 
– Iulie. Iar de la Cezar August ne-a 
rqmas numele lunii August.  

Acest Augustus a fost un foarte 
bun tactician. El a unificat politica 
wi strategia Romei. Fqrkmiyatq pknq 
la el de lupte interne, republica 
Romanq a devenit marele Imperiu 
Roman.  Pe timpul ‘mpqratului 
Traian, cuceritorul Daciei, acest 
imperiu a ocupat 5.900.000 de |m 
pqtrayi (2.300.000 de mile pqtrate) 
din suprafaya planetei.  

O armatq fqrq avioane wi fqrq 
tancuri wi divizii motorizate s-a 
deplasat pe celebrele drumuri 
de piatrq romane wi a ajuns din 
impulsul declanwat de Cezar sq 
ocupe wi sq organizeze toatq lumea 
de atunci. Foarte ingenios, Cezar 
August a fost primul lider care 
format primul grup de pompieri 
din lume wi a creat o foryq de 
poliyie regulatq, a stabilit sisteme 
monetare wi a pus la punct un 
sistem standardizat de impozitare. 

Iudeia era doar unul din 
numeroasele teritorii peste 
care domnea Cezar August. 
Recensqmkntul despre care citim 
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cu sknge cu grupa ei sanguinq wi o 
sumedenie de alte lucruri. Nu s-a 
mirat nimeni. Era normal, doar era 
regina Angliei! 

Uitq-te ‘nsq la Regele Regilor 
wi Domnul Domnilor, culcat pe 
paie murdare ‘n ieslea unui staul 
prqpqdit din Betleemul Iudeii. 

Chiar wi acolo, nu poyi sq nu fi 
coplewit de prezenya Sa. El este mai 
glorios deckt Cezarul. “n acelawi 
timp ‘nsq, ‘l vezi umil, mai sqrac 
deckt ciobanii veniyi de pe ckmp sq 
I se ‘nchine. 

“n faya acestui tablou smerit 
mkndria noastrq pqlewte. Cu ckt ne 
dqm seama mai profund cq suntem 
mkndrii cu atkt ne simyim mai 
ridicoli wi mai caraghiowi. 

El a venit ca sq ne ‘nveye ce 
‘nseamnq umilinya adevqratq wi 
adevqrata glorie. Veniyi la iesle sq 
‘ngenunchiem ‘naintea Lui wi sq ne  
smerim. Prin prezenya Lui, gloria ei 
e mai mare deckt tronul Cezarului 
care, aparent, conducea lumea. 

Iatq cum exprima Augustin 
paradoxul ‘ntrupqrii:

<Creatorul omului S-a fqcut 
om, pentru ca El, Stqpknul stelelor, 
sq poatq fi alqptat la pieptul 
unei mame; El, Pkinea, sq poatq 
flqmknzi, Fkntkna, sq poatq ‘nseta; 
Lumina, sq adoarmq ‘n ‘ntunerec; 
Calea, sq fie obositq de cqlqtorie; 
Adevqrul, sq fie acuzat de mqrturie 
mincinoasq. El, “nvqyqtorul, sq fie 
bqtut cu nuiele, El, Temelia sq fie 
atkrnat, pe lemn, El Puterea, sq fie 
slab, El, Vindecqtorul, sq poatq fi 
rqnit, El, Viaya, sq moarq.>

Philip }ance] scrie: <Dumnezeul 
care umple universul a devenit 
un bebeluw de la yarq, care, ca 
orice alt copil, a trebuit sq ‘nveye 
sq umble, sq vorbeascq wi sq se 
‘mbrace. “n ‘ntrupare, Fiul lui 
Dumnezeu S-a dezbrqcat ‘n mod 
deliberat de Sine, schimbknd 
omniscienya cu un creier care a 
‘nvqyat limba Aramaicq literq cu 
literq, a schimbat omniprezenya 
pentru douq picioare wi, ocazional, 
un mqgqruw, omnipotenya ‘n 
schimbul a douq mkini suficient 
de tari ca sq taie lemn ‘n atelierul 
lui Iosif, dar prea slabe pentru a 
se apqra de duwmanii de moarte. 
Nu, Dumnezeu nu avea neapqratq 
nevoie de un trup ca sq fie ceea 
ce este, dar noi aveam absolutq 
nevoie de un Dumnezeu ‘ntrupat>. 

‘n Evanghelia dupq Luca avea 
menirea sq ‘nregistreze ckyi oameni 
erau contribuabilii Romei prin 
impozitele pe care urmau, cu voia 
sau farq voia lor, sq le plqteascq.  
Fqrq sq wtie ‘nsq, de data aceasta 
Cezarul era la dispoziyia lui 
Christos. El a avut misunea de a-i 
face pe doi oameni simpli wi sqraci, 
Maria wi Iosif, sq se mute temporar  
din nordul Galileia, aflatq ‘n nordul 
Israelului, ‘n Betleem, ‘n sudul 
yqrii, nu departe de Ierusalim, 
pentru cq awa spunea profeyia cq 
nawterea lui Mesia sq aibq loc ‘n 
Betleem. 

“n aparenyq lumea s-a pus ‘n 
miwcare pentru Cezar. “n realitate, 
totul se miwcq pentru cq Pruncul 
trebuia sq fie acolo unde-L 
plasaserq profeyiile. Solomon a  
avut dreptate: <Inima ‘mpqratului 
este ca un rku de apq ‘n mkna 
Domnului, pe care ‘l ‘ndreaptq 
‘ncotro vrea> (Proverbe 21:1).

Nu Mesia este la dispoziyia lui 
Cezar, ci Cezarul este la dispoziyia 
lui Mesia wi ‘mplinewte planurile lui 
Dumnezeu. 

Mai sqrac deckt ciobanii

C knd te uiyi atent la tabloul 
nawterii, observi cq Pruncul 
din iesle este mai umil deckt 

ciobanii. Da,  nici mqcar copiii 
ciobanilor nu se nqwteau ‘n staul, 
ca oile.

Mai wocant deckt faptul cq 
Pruncul este mai glorios deckt 
Cezarul este faptul cq El este mai 
umil deckt ciobanii. 

Chiar dacq noi romknii suntem 
un popor mioritic, nici unuia 
dintre noi nu-i place sq-i spunq 
cineva cq este <cioban> … nu ne 
place termenul. Ciobanii nu sunt 

apreciayi; hainele lor au mirosul 
oilor. Ei n-au fost la wcoalq; n-au 
diplome wi doctorate. Ei sunt 
considerayi oameni din pqtura de 
jos … Totuwi copiii ciobanilor nu se 
nasc ‘n staul, dar Christos Domnul 
s-a nqscut ‘n staul. Cel care era mai 
glorios deckt Cezarul s-a umilit mai 
jos deckt ciobanii. 

<S-a dezbrqcat pe Sine ‘nsuwi 
wi a luat chip de rob fqckndu-se 
asemenea oamenilor.>  

Chiar dacq Christos ar fi luat 
chip de Cezar pentru El tot o mare 
umilinyq ar fi fost. Dar awa, el s-a 
fqcut mai umil deckt ciobanii wi a 
luat ... un chip de rob.

“n cartea sa <Jesus among 
other gods>, Ravi Zacharias scrie: 
<Personalitqyile istorice lasq ‘n 
urma lor case memoriale. Domnul 
istoriei nu ne-a lqsat niciuna. 
Iluminayii lumii lasq dupq ei 
biblioteci wi ‘wi scriu memoriile. El 
nu ne-a lqsat nici o carte. Despre El 
au scris doar niwte oameni simpli. 
Eliberatorii vorbesc despre victorii 
wi cuceriri; El n-a dorit deckt sq 
aibe un loc in inima noastrq. 

Oare nu s-ar fi putut sq ne 
rqmknq ceva wi de la El? Ar fi fost 
awa de dificil sq se pqstreze un 
articol de ‘mbrqcqminte sau o piesq 
de mobilier, doar awa ca sq o putem 
pune ‘ntr-un muzeu ca lumea sq o 
vadq? Astqzi poyi sq mergi ‘ntr-un 
mic oraw wi sq vezi escavayii care au 
scos la ivealq case de pe vremea 
Domnului Isus. De ce nu s-a pqstrat  
propria lui casq?

“ntr-un muzeu ‘n Turcia, poyi 
vedea sabia lui Mohamed wi ceea 
ce se crede cq sunt wuviye din pqrul 
lui. Nu de mult s-a anunyat cq a 
fost gqsit un dinte a lui Gautama 
- Buda. Putem merge ‘napoi ‘n 
timp prin colecyii extraordinare 
de obiecte care te conecteazq cu 
regii, cu eroii wi cu victime, chiar 
dinainte  de Domnul Isus. El nu 
ne-a lqsat nimic. Sau ... poate cq 
ne-a lqsat:  influenya Sa eternq a 
schimbat destinele a milione de 
pqcqtowi salvayi.

“n una din vizitele pe care 
Regina Elisabeta a II-a a Angliei 
le-a fqcut ‘n SUA, ea a fost ‘nsoyitq 
de o ‘ntreaga suitq de servitori wi 
a avut la dispoziyie 2.000 \g de 
bagaje, incluzknd douq rknduri de 
haine pentru orice ocazie, haine de 
doliu ‘n caz cq e nevoie sq participe 
la o ‘nmormkntare, ckteva flacoane 
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Superstatul european este 
pe cale de apariyie. Continentul 
trqiewte acum <durerile 
nawterii>! Iatq douq articole care 
demonstreazq acest lucru:

Efectele migrayiei din 
Romknia: zeci de mii de 
copii rqmawi fqrq pqrinyi 

acasq

2 SEPT 2007 - HOTNE{S
 
Fundayia Soros Romknia 

prezintq, maryi, concluziile unui 
studiu privind impactul migrayiei ‘n 
strqinqtate asupra copiilor rqmawi 
acasq. Coordonatorii programului 
considerq ca numqrul oficial al 
copiilor aflayi ‘n aceasta situayie 
este subevaluat.

Potrivit datelor oficiale, 
prezentate de Autoritatea 
Nayionalq pentru protecyia 
Copilului, 82.000 de copii sunt ‘n 
aceastq situayie, relateazq Rador. 
Cu toate acestea, potrivit studiului 
realizat de Fundayia Soros, circa 
170.000 de elevi au rqmas singuri 
acasq.

Perspective profetice

Mknia Domnului nu se va potoli pknq nu va ‘mplini wi va ‘nfqptui 
planurile Lui. Veyi ‘nyelege lucrul acesta ‘n cursul vremurilor>                                      
        (Ier. 23:20)   

 Chuc\ Missler, unul din teologii americani pasionat de profetologie, 
‘ntreyine un <site> de Internet unde urmqrewte zece miwcqri mondiale care 
prevestesc apropierea venirii Domnului.cotim de interes general pentru noi 
toyi.

1. Arme de distrugere ‘n masq   Mat. 24:22
2. Pericolul Islamic    Dan. 11
3. Bqtqlia pentru Ierusalim   Zah. 12; Luca 21
4. Invazia lui Magog    Ezech 38, 39
5. Apariyia superstatului european  Dan. 7:7
6. Ridicarea Chinei   Isaia 49; Apoc. 19
7. Plqgi biotehnice globale   Apoc. 6:8
8. Religia ecumenicq    Apoc 13, 17, 18
9. Guvernul mondial    Apoc. 13
10.  Rolul Americii    2 Cron 7:14

Vom cquta sq pqstrqm numerotarea aceasta wi vom identifica specificul 
unei wtiri dupq numqrul perspectivei profetice ‘n care se ‘ncadreazq.   Cu 
prudenya recomandatq ‘n astfel de ‘ndeletniciri, vom parcurge ‘mpreunq 
studiile acestui om de excepyie.

Totuwi cifra este mult mai 
mare, yinknd cont de faptul cq se 
bazeazq pe declarayiile pqrinyilor 
care au plecat la muncq ‘n 
strqinqtate. “n condiyiile ‘n care 
mulyi pqrinyi pleacq ilegal la muncq 
‘n strqinqtate, aceste declarayii nu 
sunt concludente.

Studiul face parte din 
programul <Migrayie wi dezvoltare>. 
Sunt analizate efecte sociale ‘n 
comunitqyi: s-au cqutat rqspunsuri 
la ‘ntrebqri precum: care este 
numqrul copiilor rqmawi acasq, cu 
cine stau ei, care este gradul lor 
de bunqstare, situayia lor wcolarq, 
starea de sqnqtate, cum ‘wi petrec 
timpul liber wi cu ce probleme se 
confruntq.

Ancheta de teren a fost realizatq 
‘n perioada 4-11 iunie 2007, pe 
un ewantion reprezentativ de 2037 
elevi din clasele V-VIII, cu un 
subewantion de 437 elevi care au 
unul sau ambii pqrinyi plecayi la 
muncq ‘n strqinqtate.

Judeyul Suceava - fruntaw la 
numqrul de copii rqmawi singuri

Suceava se numqrq printre 
judeyele cu o ratq ridicatq de 
migranyi plecayi ‘n afara yqrii 
pentru un ckwtig mai bun, relateazq 
Rador.

Numqrul copiilor din judeyul 
Suceava ai cqror pqrinyi sunt 
plecayi la muncq ‘n strqinqtate se 
apropie de 10.000. Aproape 3.000 
au ambii pqrinyi plecayi, fiind 
vorba de peste 2.000 de familii 
rqspkndite ‘n tot judeyul.

Alyi 500 de copii care provin din 
familii monoparentale au rqmas 
fqrq nici un sprijin ‘n urma plecqrii 
singurului pqrinte la muncq ‘n 
afara graniyelor yqrii.

Au fost semnalate peste 150 
de cazuri de copii care au suferit 
‘n urma plecqrii pqrinyilor la 
muncq ‘n strqinqtate, ‘n urma unui 
abandon, neglijenyq, sqrqcie, copii 
asupra cqrora s-a luat o mqsurq de 
protecyie.

Mulyi pqrinyi plecayi peste 
hotare wi-au re’ntregit ulterior 
familia, duckndu-wi copiii ‘n yqrile 
respective.

Cazurile dramatice se ‘nmulyesc

Plecarea romknilor ‘n 
strqinqtate are ‘n unele cazuri 
efecte dramatice asupra copiilor 
pqrqsiyi astfel de pqrinyi. Un copil 
de 12 ani din judeyul Argew s-a 
spknzurat luni, dupq ce a aflat 
cq mama sa va pleca la muncq ‘n 
Italia. Rudele spun cq bqiatul era 
o fire sensibilq wi cq nu se putea 
obiwnui cu gkndul cq mama sa va fi 
departe.

Bqiatul a lqsat ‘n urmq un 
bilet ‘n care ‘wi ia rqmas bun de 
la mama wi sora sa: <”mi pare 
cq ne despqryim certayi. Cu 
‘nmormkntarea mea nu o sq aveyi 
probleme pentru cq vine omul qla 
cu banii pe lemne. Sorq-mea, tu sq 
te yii de wcoalq. Mamq, tu sq ai grijq 
de tine cq lumea e rea>.

“n ultimii ani, numqrul copiilor 
lqsayi ‘n grija unor persoane din 
afara familiei a crescut alarmant. 

Consiliul Europei: “n UE 
sunt cel puyin 5,5 milioane 

de imigranyi ilegali. Se 
impun reglementqri

 
 Cel puyin 5,5 milioane de 

imigranyi locuiesc ilegal ‘n Uniunea 
Europeanq, iar majoritatea 
acestora va rqmkne ‘n spayiul 
comunitar, aratq un raport al Biserica romknq pentecostalq din Roma a intrat ‘n atenyia ziarului   Metropoli/La Republica
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constitui <un mijloc excelent 
de a controla migrayia>, scrie 
documentul.

Populayia cu statut 
nereglementat atinge un nivel ce 
nu mai poate fi ignorat, afirmq 
parlamentarul britanic. “n Spania, 
de exemplu, care avea nevoie de 
mknq de lucru strqinq, cu un nivel 
scqzut de calificare, au intrat ‘n 
legalitate ‘n 2005 peste 570 000 de 
imigranyi.

Italia a pus ‘n practicq, ‘n 
ultimii ani, cinci programe de 
regularizare de care au beneficiat 
1,4 milioane de imigranyi, iar 
‘n Grecia pentru programul de 
regularizare 2005-2006 au fost 
depuse 170 000 de candidaturi, 

Consiliului Europei, care se 
pronunyq ‘n favoarea programelor 
de reglementare.

Circa 20 de programe nayionale 
de regularizare au permis, 
‘ncepknd cu 1981, acordarea 
de <titluri de wedere wi permise 
temporare de muncq pentru 
aproximativ patru milioane de 
imigranyi cu statut nereglementat>, 
precizeazq raportul britanicului 
John Green[a], prezentat ‘n 
cadrul Adunqrii Parlamentare 
(APCE) a organizayiei 
paneuropene, citat de AFP.

“n timp ce necesitatea de a 
controla imigrayia ilegalq „este o 
chestiune criticq> pentru viitorul 
Europei, astfel de programe, 
‘mpreunq cu alte mqsuri, ar putea 

dintr-un total de circa 200 000 - 
400 000 de imigranyi clandestini.

“n schimb, Marea Britanie unde 
se aflq numerowi imigranyi ilegali, 
nu a iniyiat niciodatq programe de 
regularizare de mare amploare.

“n Franya, legea pe tema 
migrayiei, adoptatq ‘n iulie 2006, 
favorizeazq recrutarea imigranyilor 
calificayi, dar impune limite 
drastice re’ntregirii familiei. 
Autoritqyile franceze au ‘nsoyit deja 
la frontierq mii de persoane dintre 
care wi familii cu copii de vkrstq 
wcolarq, subliniazq raportul, care 
considerq cq acest lucru reprezintq 
<o strategie agresivq de expulzare>, 
‘n Uniunea Europeanq. 

Biserica romknq pentecostalq din Roma a intrat ‘n atenyia ziarului   Metropoli/La Republica
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The 2007 RBA 
Convention

By Sorin Borlodan

The Romanian Baptist 
Association’s 2007 Fall Convention 
was held in Kitchener, Ontario. It 
was a wonderful weekend where we 
were able to spend time with youth 
from various cities. The theme of 
the Convention was taken out of 1 
Timothy 3:15, emphasizing that the 
church is the pillar and foundation of 
truth. People were encouraged to learn 
more about ministry in the church, and 
it was just awesome to see more youth 
get encouraged and involved in doing 
God’s work wherever He put them. 

 
Friday night, which was an 

introductory night for the whole event, 
was the beginning of the convention, 
the first official day. Saturday morning 
the youth voted on the new RBYA 
Youth Committee after spending 
time in prayer and worship with the 
youth present there. It was nice to 
see people participate and sing songs 
of glory. Saturday night was the first 
night of the RBA convention and the 
major points of the program were 
sermons, songs, and testimonies. 
The new RBA Committee was also 
presented on this night, and various 
pastors had different messages during 
the program. There was also a short 
youth program during this service, 
other individual points were included 
such as the group “Pro Deum,” and 
the choir sang. Sunday morning the 
service continued with messages and 
individual points that contributed 
to the program. It was nice to see 
pastors working together and the 
youth participating together in this 
event. A lot of teamwork and effort 
was put forth to make the convention 
successful. We praise God for the 
wonderful work He did there, and 
we thank all those who put forth the 
effort to bring this convention about. 
Overall, the Convention was definitely 
a blessed time.

Nuggets of Truth
By Claudia Costiuc

It isn’t fair!  Matthew 11:11 says, 
“I tell you the truth: Among those 
born of women there has not risen 
anyone greater than John the Baptist; 
yet he who is least in the kingdom of 
heaven is greater than he.”

 The “injustice” in this statement 
struck me hard. That I, a complacent, 
comfortable Christian of the 21st 
century should have greater privileges 
as part of the bride of Christ than 
countless saints and prophets before 
Christ. I think of Daniel, David, 
Joseph, Job, Elijah, and many others. 
Ezekiel lay on his side for months in 
obedience to God; Jeremiah wept for 
and pleaded with a stubborn Israel 
most of his life; Hosea (my heart 
goes out to him) lived out God’s love 
to Israel by marrying a wandering 
prostitute; and John ... sacrificed 
every comfort to preach the truth.  
These deserve to be the bride ... men 
and women who sacrificed all, who 
literally poured themselves out for 
the Lord God whom I often take for 
granted.  Lord, you ask little of me in 
comparison.

 “Unfair Grace” ... that’s what 
it really is. None of it is fair, and 
perhaps that’s why this verse made me 
want to scream out on John’s behalf 
... “It’s not fair!”  Yet … it’s not fair 
that a blameless One would die for the 
guilty. It’s not fair that the Lord of all 
glory should choose a bride of clay.  
It’s just not fair at all! That You should 
love a rebel such as I, that You would 
choose dust to rule beside You, that 
You would pour out grace on such an 
ungrateful child ... 

 How then should I live in 
response?  Lord, remind me often that 
this disastrously unfair grace brings 
me a gracious inheritance that I could 
never deserve and that many before 
Christ could only dream of ...

RBYA – Letter from 
the President

Dear RBYA members,
My name is Oliver Bujdei, and by 

God’s grace I have the honor to serve 
you as this year’s Romanian Baptist 
Youth Association president. I would 
like to share a little bit about myself 
for those that do not know me and 
impart with you a brief testimony.  

I live in Chicago and attend the 
church pastured by Fr. Valentin 
Popovici.  I have had the privilege to 
serve on the RBYA committee for the 
past three years in various positions 
and have seen God’s hand at work in 
our association.

Earlier this year, God had started 
working in my life in very unique 
ways. There were times when I was 
discouraged about certain things 
that I felt needed to be changed – 
either in my church or in certain 
people.  However, as time passed 
by, through much prayer and fasting, 
God convicted me that it was my 
life that needed to change. I had 
failed to look at things from a divine 
[God’s] perspective. There was sin in 
my life that I had not dealt with. By 
sanctifying me and convicting me of 
my sin, God started preparing me for 
something. I look at where I am now 
and know I am in a place where God 
wants to use me.  

Each of us has been blessed to be 
part of an intimate body of believers 
– the Romanian Baptist community. I 
walk faithfully knowing that God has 
an amazing plan for our community 
of believers. I want to encourage you 
to surrender yourself to the Lord (1 
Kings 20:4); God wants to use you 
and work through you. “Lord, I put 
my trust in you and surrender to you 
all my hopes and desires and burdens 
and ask that you, by the leading of 
your Holy Spirit, use me to glorify 
your name.” 

I have been blessed to have the 
opportunity to serve and lead a 
godly committee that loves God and 
serves with a passion. Youth in our 

RBYA - Romanian Baptist 
Youth Association
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association have been asking me what 
my plans are for this year, expecting 
big and extravagant visions and goals.  
Yes, there are many things I would 
like to accomplish this year. However, 
the Holy Spirit has put discipleship 
on my heart as the main goal. The 
Bible tells us “Go therefore and make 
disciples of all nations, baptizing them 
in the name of the Father and the Son 
and of the Holy Spirit, teaching them 
to observe all that I have commanded 
you” (Matthew 28:19-20). I believe in 
this because it is Jesus’ command to 
us, and it is through discipleship that 
I have become the person I am now.  
By God’s amazing grace, He placed 
someone in my life who followed 
God’s command and lead me on a 
journey – a journey that is constantly 
drawing me nearer to my Savior Jesus 
Christ, creating in me an increasing 
desire to serve Him. My prayer is that 
we, as youth, would be united in Jesus 
Christ. Also, that God would ignite a 
passion in us to serve Him with total 
devotion in our families and churches.  
Would you pray for the same? Pray 
that God would do all that we ask 
Him, according to His will, in Jesus’ 
name!

I close with the following verse: 
“You are the light of the world. You 
cannot be hidden or covered up. Let 
your light shine before others that they 
may see your good works and give 
glory to God in heaven.” (Matthew 
5:14-15, paraphrased)

Tell someone about Jesus, today…

The Irresistible 
Revolution 

by Shane Claiborne (Zondervan 2006)
Review by Monica Cure
Do you ever get the vague feeling 

that your life could be more than 
what it is, even if you have been a 
Christian your whole life? Answering 
“yes” to that question requires great 
honesty and that is exactly what Shane 
Claiborne’s book The Irresistible 
Revolution (Zondervan 2006) 
provides. Not for the faint of heart, or 
the closed-minded, this book is easily 
one of the most important Christian 
books of the decade. It powerfully 
reveals and, inevitably, draws people 
to Jesus’ irresistible revolution – the 
one we hardly dared think possible.

Claiborne’s book begins by 
challenging us to read it as if it were 

more than a book. What most people 
would call his autobiography, he 
explains is not about him, though 
it does feature events from his 
unconventional life. This book is 
about re-envisioning community 
based on God’s love so that together 
we can re-envision the world based on 
God’s kingdom.

A big claim, to be sure, but 
Claiborne makes it because he has 
wrestled with it, dreamed about it, 
embodied it, and he continues that 
process. Born in the Bible belt, with 
all the evangelical merchandise that 
implies, he was destined for greatness 
until, as he puts it, “Jesus wrecked 
my life.” So begins a journey that 
will take him to the poorest parts of 
Philadelphia, to Mother Theresa’s 
organization in India, to Willow Creek 
and Wheaton, to Iraq, and back again 
to his community in the inner-city.  All 
the while Claiborne recklessly chooses 
to love like Jesus loves (everyone 
from lepers to business executives), 
and without a doubt shows what it 
means to gain your life by losing it. 

The Irresistible Revolution 
encourages you to dream, to follow 
God in finding new solutions for 
“impossible” problems. It moves 
beyond politics and into radical 
tradition. It lets you know you are not 
alone. It gently refuses your excuses – 
you were saved for something more.     

An Insight 
into Saint 

Augustine’s 
Confessions
By Mircea B. Ionescu

Augustine’s name is 
probably the only name 
known of the Christian 
writers from the fourth 
century.  Augustine had and 
still has a profound impact on 
the lives of Christians through 
his writings.  Born in 354, 
Augustine lived in the fourth 
century and was a bishop 
(pastor) in Hippo, North 
Africa where he did a lot 
of his ministry and writing.  
Among his writings, On the 
Trinity, The City of God and 
Confessions stand out as his 
most well-known works.  

Do you want to learn about prayer?  
What about prayer without ceasing?  
The uniqueness of Confessions, 
Augustine’s autobiography, is that 
the entire book is a prayer to the 
Lord.  Throughout the whole book, 
as Augustine prays, he weaves in 
Scripture, theology, philosophy and 
deep reflection on the struggles of his 
life. 

The most fascinating thing that 
stuck out to me is that Augustine dealt 
with the same temptations and sins 
that we deal with today.  Sins such as 
greed, lust, fame, doubt, intellectual 
pride, etc. are confessed and 
discussed.  It is so encouraging to see 
Augustine’s honesty and transparency 
regarding his life; this is what we need 
in our churches today. 

I leave you with this quote from 
the book: “It was you [Lord], entirely 
you, who brought this about.  For no 
other could recall us from all deadly 
error than the life that knows no death, 
and the wisdom which itself needs 
no light, illuminating needy minds, 
the wisdom which governs the world 
down to the leaves that tremble on the 
trees.” (Book VII, vi,8)
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Duminicq, 23 Septembrie 2007, 
‘ntr-o atmosferq de bucurie potrivitq 
cerului, Prima Bisericq Baptistq 
Romknq din Holl][ood – Florida a 
experimentat euforia unui serviciu 
special de botez nou-testamental. 
Tamara Vicovan wi-a mqrturisit 
credinya ei vie ‘n Isus Christos ca 
Domn wi Mkntuitor personal.

Corul mixt al bisericii dirijat de 
Florea Burcq wi Otnel Ciurdar, alqturi 
de corul tinerilor (dirijor Joseph 
Ciurdar) au ‘mpodobit minunat 
programul de searq. Cuvkntul lui 
Dumnezeu a fost predicat de fratele 
pqstor Cristian Paul, iar dupq mesaj a 
oficiat wi actul botezului.  

Dupq botez, la <punerea mkinilor> 
a participat wi  fratele Dr. Titus Sfkrlea 
(pqstor pensionar).

Mulyumim Domnului care ne 
ajutq sq vedem roade pe ckmpul 
Evangheliei! - Pastor Cristian Paul

Hol][ood, Florida

La Hic\or] (5-7oct. 2007) a avut 
loc a treia ediyie a ‘ntklnirii <Desculyi>. 
Aceasta ‘ntklnire a coincis wi cu vizita 
lui George Dancea – Prewedintele 
Asociayiei. Au fost momente 
‘nqlyqtoare de o ‘naltq calitate wi 
profunzime spiritualq, momente 
‘n care ne-am simyit cercetayi wi 
conectayi la undele Cerului. 

Un grup de fowti membrii ai 
bisericii baptiste din Wega, Arad, 
iubitori ai ckntqrii wi nostalgici ai  
vremilor tinereyii, a fost <botezat> de 
Nicolae Iovin dirijorul lor de orchestrq 
de atunci: <Desculyi>. 

Aici, la Hic\or], unde culorile 
calde wi bogate ale toamnei  
stimuleazq nu numai nostalgia, dar 
provoacq wi vremea bilanyului, 
grupul <Desculyi> se ‘ntklnewte 
anual ‘n primul [ee\end din 
Octombrie.  

Frayi si surori din Georgia, 
Illinois, Michigan, Texas, 
California, N.Carolina, Florida, 
Canada, se adunq 3 zile la 
ckntare, rugqciune wi mqrturii a 
unor experienye personale.

Originalitatea ‘ntklnirii constq 
‘n faptul cq: aici nu sunt spectatori 
wi toyi cei prezenyi ckntq ‘mpreunq 
chiar wi cu grupurile organizate 
care participq la ‘ntklnire. 
<Desculyi> mqrturisewte deschis 
cq descurajeazq orice tendinyq de 
<sho[> sau competiyie ‘n cadrul 
‘ntklnirii. Prezenya Cuvkntului 

‘n ‘ntklnirile de vineri wi skmbqtq ia 
forma mqrturiilor wi a experienyelor 
personale wi nu a predicqrii. “ntre 
‘ntklniri participanyii, rqmkn ‘n 
contact prin internet unde se practicq 
rugqciunea organizatq pentru cei ‘n 
nevoi wi cei rqtqciyi. Cel puyin o datq 
pe sqptqmknq <desculyii> se roagq 
pentru un numqr de 30 de pqstori 
wi bisericile ‘n care ei slujesc, din 
Romknia, America, Italia wi Israel. Pe 
internet activeazq astfel peste 100 de 
familii. La aceastq ediyie au participat 
250 de persoane din care ceva peste 
100 aveau o anumitq legqturq cu 
Wega, Arad. “n acest an ne-am bucurat 
wi de prezenya unor frayi pqstori, care 
ne-au ‘ncurajat wi care ne-au slujit din 
Cuvknt: Titi Cocian - Atlanta wi Nelu 
Cinteanu – Sacramento.

Apogeul acestei ‘ntklniri  a fost 
atins duminicq dimineaya la serviciul 
special de Cinq. Inimile noastre au 

fost ‘nmuiate de ckntqrile pline de 
har wi de putere, care ne-au pregqtit 
pentru mesajul plin de putere al 
fr. Dancea, care ne-a vorbit despre 
<Iertarea lui Isus Christos>.  A fost 
o atmosferq ‘nqlyqtoare, au fost 
momente de cercetare profundq, 
momente ‘n care Cerul s-a coborkt 
‘n inima noastrq wi ne-am apropiat 
astfel ‘mpreunq de Cina Domnului. 
“mpreunq cu fr. Dancea wi cu fr. Nelu 
Cinteanu am slujit la Cina Domnului  
wi apoi am continuat pqrtqwia la 
o masq de dragoste. Un moment 
deosebit a avut loc la ‘ncheierea 
serviciului cknd fr Dancea a spus: 
<Este o mare bucurie pentru mine sq 
fiu ‘ntr-un loc ‘n care nu sunt chemat 
sq sting focul, ci sq-l aprind. Doresc 
ca acest foc al pqrtqwiei wi inchinqrii 
sq cuprindq toate Bisericile din 
Asociayie>. -  Nelu Urs, pqstor Hic\or]

Hic\or], North Carolina
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MAI BINE SQ TE CONSUMI, 

DECKT SQ RUGINEWTI!

A fost odatq ca niciodatq o lume micq… lumea unei 
royi de tren. Ea era una dintre cele mai robuste. Fqcea 
parte din noua generayie wi pqrea cq nimic nu-i poate 
sta ‘n cale. Duritatea materialului din care era alcqtuitq 
era recunoscutq de toyi. Forma aerodinamicq wi noul 
design o fqcea sq parq mai bunq deckt toate celelalte.

Cknd am ‘ntklnit-o prima oarq, era ‘n gara din 
Craiova, la trenul de Bucurewti. Stqtea liniwtitq la locu-i 
prestabilit wi torcea ‘ncet a jale…

Cknd m-am apropiat de ea, a tqcut… M-am awezat 
pe peron, cu picioarele lkngq ea, wi m-am aplecat puyin, 
pentru a-i fii mai aproape… Nu wtiu nici azi de ce am 
fqcut asta…Am awteptat ceva… , ca apoi, dintr-o datq, 
s-o aud:   

<De ce? de ce? de ce? de ce? de ce? de ce?>‚
Ce ‚‚de ce?> am ‘ntrebat-o…Parcq nici nu m-ar fi 

auzit…   ‚
<De ce? de ce? de ce? de ce? de ce?…… Toatq 

ziulica mq rotesc. Cknd sus, cknd jos,… iar sus, iar 
jos… sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos… … apoi iarqwi 
de la ‘nceput!!! >  

<Asta-i tot?> am ‘ntrebat…   <Cum ‚‚asta-i tot>?! Yi se 
pare cq-i puyin?! Dar asta-i viaya mea!!! Asta-i tot ceea 
ce sunt!!!>

Maxime, cugetqri wi ‘ntkmplqri cu tklc
Am rqmas ‘ngkndurat… pe undeva, eram wi eu o 

roatq. Sus, jos, iar sus, iar jos…   
<Hai sq-yi spun ceva, amice! M-am nqscut la cea mai 

bunq uzinq de utilaj greu din yarq! Cknd am iewit din 
mkna Maestrului, aveam visuri mqreye… Maestrul ‘mi 
spusese cq voi fi cineva, cq voi fi de folos ‘n lume… 
‘n sinea mea speram cq voi rqsturna pqmkntul… voi 
descoperii mawina cu autonomie infinitq sau avionul 
subteran sau pastila antiSIDA sau… eahhhh, nu 
conteazq… ‘n mintea mea erau o grqmadq de visuri de 
copil… La testele de la iewirea din uzinq, am obyinut 
rezultate extraordinare. ‘mi aduc aminte perfect de 
exclamayia Maestrului-Wef : ‚‚FANTASTIC!!!> 

Am fost apoi dusq ‘ntr-un depozit. Mq gkndeam sq 
folosesc aceste momente de rqgaz ca pe o rampq de 
lansare ulterioarq. “mi vine a rkde cknd mq gkndesc 
la prostia mea copilqreascq. Visam cq voi aduce pacea 
absolutq-n lume, voi milita pentru apqrarea drepturilor 
omului, cq voi oferi un cqmin tuturor orfanilor, un 
adqpost tuturor celor loviyi de soartq… aberayii! Uite ce 
sunt… Pentru cq fusesem wefq de promoyie, la iewirea 
din depozit, mi s-a promis un loc de cinste… un Inter-
cit]… Nu am ‘nyeles atunci exact despre ce este vorba. 
Mi s-a spus doar cq mulyi vor fi mulyumiyi de ceea ce 
voi face… wi atunci am simyit cq plutesc… visurile mi 
se ‘mplineau… mulyi vor fi mulyumiyi de ceea ce voi 
face… Sus, jos, sus, jos… 

Am ‘nyeles ‘ntr-un tkrziu cq sunt… o roatq. Poate ar 
fi trebuit sq pricep asta de la ‘nceput! Bine, bine, sunt o 
roatq, dar totuwi…  Am ‘nyeles cq nu voi fi eu cea care 
voi descoperii pastila pentru armonie ‘n familie sau 
submarinul intergalactic sau sistemul de teleportare, 
dar nu pricep ceva. De ce toatq ziulica sus, jos, iar sus, 
iar jos !? De ce?! De ce risipa asta de… rotire?! Nu aw 

Surprinzqtoarea Romknie - <Avantajul muncii de echipq> wi <Saunq fqrq aer condiyionat>
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Pqstorul Vasile Talow face un 
apel cqtre conducerea Uniunii 
Baptiste pentru urgentarea aprobqrii 
Statutului Cultului Crewtin Baptist 
de cqtre Secretariatul pentru Culte wi 
Culturq.

Domnia sa invocq urmqtoarele 
motive pentru transformarea ‘n Lege 
specialq a statutului: 

1. Aplicarea DEDUCTIBILITQYII 
pentru contribuyia credincioşilor 
ca efect al legii speciale care este 
Statutul. “n prezent Legea Cultelor 
art.10 alin. 3 prevede cq: Statul 
promoveazq sprijinul acordat de 
cetqyeni cultelor prin deduceri din 
impozitul pe venit şi ‘ncurajeazq 
sponsorizqrile cqtre culte potrivit 
legii. Fiecare credincios ar beneficia  
de reducerea impozitului proporyional 
cu suma contribuitq (art.4, alin. 4). 
“n prezent cotizayiile sindicale sunt 
deductibile. 

Wtiri de pretutindeni   

pute sq stau, eventual pe o poianq ‘nverzitq, ceva ce 
nu am vqzut niciodatq, picior peste picior la soare?! 
Aw privi trecqtorii, aw asculta ciripitul bufniyelor sau 
croncqnitul privighetorilor!!! De ce mq… risipesc… 
toatq ziulica de-a lungul winelor reci wi tari ?!… cknd 
sus, cknd jos… sus, jos… Mq risipesc degeaba… 
Asta mq doare cel mai tare… degeaba… mq risipesc 
degeaba… Cu ce rost?! DEGEABA… Auzi cum 
sunq?!…… mq risipesc degeaba… degeaba… 

Romknia

Cineva, o roatq mai bqtrknq, mi-a spus 
odatq: ‚‚MAI BINE SQ TE CONSUMI, DECKT 
SQ RUGINEWTI!> 

Nu am ‘nyeles-o niciodatq… nici acum 
nu o ‘nyeleg wi nici nu cred cq o voi ‘nyelege 
vreodatq. Mi-a spus atunci cq ‘n aceste 
cuvinte se aflq rqspunsul la ‘ntrebare. 

Dar nu pricep!!! NU ‘nyeleg!!!  …   Deci 
‘ntrebarea este: ‚‚Ce rost are atkta risipq de 
rotire ‘n van?!>

Rqspuns: ‚‚ MAI BINE SQ TE CONSUMI, 
DECKT SQ RUGINEWTI!> Nu crezi cq era 
yicnitq?! Nu crezi cq abera?! Nu crezi cq era 
prea bqtrknq?! Nu crezi cq…> 

Nu am mai ascultat-o. M-am ridicat ‘ncet, 
wi am privit la ceas… M-am uitat apoi ‘n jos 
la roata care tot mai sporovqia… 

“ntr-o doarq, am ‘ntrebat-o: <Crezi 
cq aw ajunge la Bucurewti fqrq tine?!> S-a 
oprit brusc. S-a uitat la mine lung wi m-a 
‘ntrebat:<Crezi cq dacq… nu aw fi eu… wi 
risipa mea… tu nu ai…> 

Am plecat! Se prinsese! Am urcat ‘n 
vagon wi am intrat ‘n compartiment, dar nu am putut 
sta. Am coborkt din tren wi mq tot gkndeam la… 
roata pe care o tot lqsam ‘n urmq, apropiindu-mq de 
iewirea din garq…    mq mai gkndeam wi la <trenul> 
de deasupra mea… wi la ceea ce-mi zisese roata… 

Deci… te risipewti ca sq te consumi… ca sq NU 
ruginewti…  

http://artzar.[ordpress.com

2. Garantarea statutului juridic de 
BUNURI SACRE a lqcaşurilor de cult 
şi a terenurilor destinate lqcaşurilor 
de cult, şcolilor teologice, cimitirelor 
precum şi a altor bunuri stabilite 
sacre prin Statutul Cultului. (art.46). 

3. Dreptul bisericilor de a angaja 
prin CONVENYIE civilq personal 
permanent pe diferite funcyii. “n 
prezent, mai multe instituyii şi 
organizayii din Romknia se bucurq de 
acest beneficiu prin legi speciale. 

4. Asigurarea AUTONOMIEI 
bisericii locale şi PROTEJAREA 
credincioşilor care mqrturisesc 
Evanghelia fayq de aplicarea 
prevederilor restrictive ale Legii 
Cultelor. 

5. Recunoaşterea oficialq 
a PREZENYEI de 150 de ani a 
baptiştilor ‘n Romknia. Unii considerq 
cq am apqrut ca o sectq dupq 
revoluyie. 

6. GARANTAREA unui tratament 
de egalitate a credincioşilor baptişti 
cu membrii celorlalte biserici inclusiv 
Biserica Ortodoxq. 

7. Organizarea contabilitqyii la 
nivelul bisericilor (art. 114)

8. Posibilitatea AFILIERII ‘n 
condiyii de legalitate la Cultul Creştin 
Baptist din Romknia a unor biserici 
baptiste şi asociayii de biserici baptiste 
romkne şi maghiare din diaspora. 
(art.5, alin.2) 

9. Clarificarea SUBVENYIILOR 
de la stat (art.4 alin.3 : Autonomia 
Cultului Creştin Baptist, ‘n sensul 
Constituyiei Romkniei, se manifestq 
şi prin faptul cq acesta din motive 
doctrinare nu acceptq subvenyii 
financiare din partea statului 
pentru activitatea culticq şi pentru 
funcyionarea sa)  

10. INTERDICYIA de apartenenyq 
la servicii secrete a slujitorilor 
bisericilor şi a persoanelor alese ‘n 
organele de conducere din cadrul 
cultului, precum şi a aparteneyei la 
partide politice a pqstorilor. (art.25 şi 
115)  
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Sq ne cunoawtem Asociayia

Aceastq rubricq este destinatq prezentqrii bisericilor din Asociayia noastrq wi a lucrqrilor lor misionare.

Bisericile Asociayiei - 2007

w

<BUCURIE LA HOLL}{OOD – 
FLORIDA>

Duminicq 26 august 2007, 
orawul Holl][ood a fost 
binecuvkntat de vizita celui mai de 
seamq cor bqrbqtesc din bisericile 
Asociayiei Baptiste Romkne 
din Statele Unite wi Canada. 
Renumitul cor <Laudq Mielului> 
din California, ‘nsoyiyi de dirijorul 
Sami Prelipceanu wi fr. pqstor Liviu 
Yiplea (prewedintele Asociayiei 
Baptiste Romkne din SUA & 
Canada), ne-a fqcut onoarea de-a 
sluji bisericile baptiste romkne din 
Holl][ood, FL.

Cu aceastq ocazie, cele trei 
biserici baptiste romkne din 
oraw s-au adunat ‘n armonie 
wi colaborare frqyeascq pentru 

un timp minunat de laudq wi 
‘nchinare.

Dimineayq, serviciul a avut loc 
la Biserica Baptistq Betel, pqstoritq 
de fr. Florin Vancea. ‘mpreunq cu 
frayii wi surorile de la Betel au venit 
wi membrii Primei Bisericii Baptiste 
(Rev. Cristian Paul). 

Serviciul de searq s-a yinut la 
Prima Bisericq Baptistq Romknq 
din Holl][ood, pqstoritq de fr. 
Cristian Paul, ‘ncepknd cu ora 6:00 
PM.

Am trqit momente de cer 
alqturi de celelalte douq biserici 
baptiste romkne din oraw: Biserica 
Baptistq Betel (Rev. Florin Vancea) 
wi Biserica Baptistq Harul (Rev. 
Marian Chirla).

Sala de ‘nchinare a bisericii a 
fost umplutq la maxim, inclusiv 



balconul. “mpreunq cu cei de 
pe holuri wi din sala <mama wi 
copilul> credem cq au fost prezenyi 
aproximativ 400 de persoane din 
oraw wi ‘mprejurimi.

Prima parte a serviciului ne-am 
bucurat sq ascultqm un grup de 50 
de bqrbayi lqudknd pe Domnul ‘n 
mod extraordinar. Cu o execuyie 
muzicalq de invidiat, cu pasiune wi 
dedicare pentru Dumnezeu am fost 
martori la o celebrare cereascq ‘n 
Holl][ood.

Mulyumim wi pe aceastq cale 
corului Laudq Mielului pentru 
slujba lor duhovniceascq wi 
ne rugqm ca Dumnezeu sq-wi 
primeascq ‘ntotdeauna lauda 
sincerq wi curatq din gura acestor 
bqrbayi destoinici!

Pastor Cristian Paul

Asta da iertare!
A trecut aproape un an de cknd 

Charles Carl Roberts, un wofer de 
camion din statul Penns]lvania a 
intrat ‘n wcoala acestei comunitqyi 
de Amish din comitatul Lancaster 
(Amish-ii sunt crewtini anabaptiwti 
de tip menonit, care se trag din 
teritoriile germane wi elveyiene, wi 
care au emigrat ‘n SUA ‘n secolele 
XVIII-XIX.  Ei se remarcq printr-o 
viayq simplq, de obicei ‘n comunitqyi 
rurale, muncind ‘n ferme particulare 
dar ajutkndu-se conform principiului 
de „clacq>.  Nu folosesc mawini, 
telefoane, electricitate. Nu acceptq 
ajutor financiar de la stat, au ales 
sq nu se asigure medical, trqiesc ‘n 
comunitqyi ‘nchise, se cqsqtoresc ‘ntre 
ei, au familii numeroase cu media de 
7 copii pe familie, nu folosesc armele 
de foc, nu sunt violenyi, vorbesc un 
dialect germanic. Cine a urmqrit 
filmul {itness cu Harrison Ford ‘wi 
amintewte cq mare parte din acyiunea 
filmului se desfqwoarq ‘ntr-o astfel de 
comunitate).

CC Roberts ‘n ziua aceea ce 3 
Octombrie 2006, ‘narmat cu o puwcq 
wi un revolver, a intrat ‘n wcoalq, a 
scos afarq bqieyii wi adulyii, apoi a 
aliniat fetele ‘n faya tablei wi a ‘nceput 
sq tragq ‘n ele. Trei au murit pe loc, 
douq a doua zi, iar cinci au fost grav 

rqnite.  Roberts a ‘ncheiat violenya 
sinucigkndu-se.

Lumea ‘ntreagq a fost consternatq.  
Suferinya acestor crewtini a fost atkt 
de solemnq, atkt de sobrq, atkt de… 
crewtineascq! Localnici s-au grqbit 
sq de o mknq de ajutor wi s-a stabilit 
imediat un fond pentru donayii wi 
un comitet de ajutor (Nic\el Mines 
Accountabilit] Committee).  Peste 5 
milioane de dolari au fost donayi ‘n 
acest cont.

Una dintre fetiyele care a fost 
grav rqnitq, Rosanna |ing va trebui 
sq se foloseascq de un scaun cu rotile 
toatq viaya sa. Nu poate vorbi, nu 
poate mknca singurq. Dar pqrinyii ei 
au declarat cq se 
bucurq cq mqcar 
vede bine, aude bine 
wi zkmbewte mult.

Wcoala veche a 
fost dqrkmatq: era 
un simbol al urei wi 
al moryii. O wcoalq 
nouq va fi aniversatq 
acum la ‘mplinirea 
unui an de la 
tragedie.

Pqrinyii fetelor 
ucise, a celor rqnite 
wi alyi reprezentanyi 
ai comunitqyii au 
avut cuvinte de 
iertare pentru ucigaw 
wi de ‘ncurajare 
pentru familia 

acestuia. Rqmkneau ‘n urmq o soyie wi 
trei copiii. Printre altele, declarayiile 
Amish-ilor spuneau: „Iertarea este o 
cqlqtorie ‘n care ai nevoie de ajutor 
de la Dumnezeu wi de la comunitate… 
pentru a te yine de hotqrkrea de 
a nu deveni prizonierul ostilitqyii.  
Ostilitatea distruge comunitatea.>

Cum au iertat Amish-ii? Nu doar 
cu vorbe, ci wi cu fapte. Zilele trecute 
au luat o sumq de bani din banii 
donayi pentru ei wi au dus-o vqduvei 
lui CC Roberts. Wi ea era consideratq 
o victimq, ca wi familiile lor! Asta da 
iertare!

Doru Pope - http://dorupope.com
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Spania

Spania, a doua Romknie 

19.09.2007   Romknii ocupau, la ‘nceputul anului 
2007, locul doi ‘n rkndul celor mai numeroase comunitqyi 
strqine din Spania, ‘n aceastq yarq fiind ‘nregistrayi peste 
500,000 de cetqyeni romkni, iar din aprilie 2007 romknii 
sunt cea mai mare comunitate de strqini din Madrid, 
potrivit statisticilor oficiale. Datele recente prezentate de 
Institutul Nayional Spaniol de Statisticq (INE) prezintq 
urmqtoarea situayie a comunitqyii romknewti din Spania, 
la ‘nceputul anului 2007, potrivit site-ului Federayiei 
Asociayiilor Romknewti din Spania. “n registrul de evidenyq 
a populayiei sunt ‘nscriwi 524,995 de cetqyeni romkni, dintre 
care 276,865 sunt bqrbayi, iar 248,130 sunt femei. Cele 
mai numeroase comunitqyi de romkni au fost localizate ‘n 
urmqtoarele provincii spaniole:

1. Comunitatea Madrid 150,000 de persoane (170,357 
de romkni la Madrid, dintre care 20,000 de etnie romq. 
Romknii din Madrid reprezinta 17% din totalul cetqyenilor 
strqini wi pentru prima oarq i-au depqwit pe ecuadorieni, 
devenind cea mai importantq comunitate din capitala 
spaniolq, ‘n condiyiile ‘n care ‘n 2001 erau numai 13,961 de 
romkni).

2. Comunitatea din Valencia - 95,235 de persoane
3. Comunitatea din Catalunia - 63,305 de persoane
4. Castilla la Mancha - 60,523 de persoane
5. Andaluzia - 52,170 de persoane
6. Aragon - 40,946 de persoane
Eu locuiesc ‘n Castilla-La Mancha, provincia Cuenca. 

“n satul ‘n care stqm noi (soyul meu cu mine wi cu cei doi 
copii) sunt 2,500 de spanioli wi mai mult de 400 de romkni 
‘nregistrayi la primqrie (plus alyii ne’nregistrayi). Dar este ‘n 
apropiere un sat unde proporyiile sunt rqsturnate - sunt mai 
mulyi romkni deckt spanioli.

Tacoma, {ashington

Duminicq 30 Septembrie, 2007 a avut loc la 
Tacoma Ziua Mulyumirii, la care au participat toate 
cele patru Biserici Baptiste din zonq, inclusiv fr. pqstor 
Nelu Brisc, pqstorul Bisericii Baptiste din Portland. 
Putem spune totul ‘ntr-o singurq frazq, incluzknd toate 
bisericiile:

La <Betel> (Biserica pqstoritq de fr. Slavic Skrbu), 
singura <Veste Bunq> (Biserica pqstoritq de fr. Cornel 
Turcu) este cq doar la <Golgota> (Biserica pqstoritq 
de fr. Pavel Sandu) “l poyi gqsi pe <Isus Salvatorul>             
(Biserica pqstoritq de fr. Victor Popovici). Toyi pqstorii 
participanyi au avut ckte un scurt mesaj, iar fr. pqstor 
Nelu Brisc a avut mesajul de bazq, un Cuvknt din 
partea Domnului plin de putere. Corul Bisericii locale, 
corul de la Seattle wi grupurile de tineri din Renton au 
‘mbogqyit programul, provocknd pe cei aproape 400 
de frayi wi surori de la toate bisericile din zonq, ckt wi 
musafirii sq trqiascq o stare permanentq de mulyumire 
‘naintea lui Dumnezeu, pentru toate binecuvkntqrile 
Sale pqmkntewti wi spirituale de care ne face parte.

 
Sqrbqtoarea de duminicq la Tacoma s-a ‘ncheiat cu 

o masq de dragoste wi mulyumire, la care putem spune 
wi ‘n acelasi timp, mulyumi Domnului, cq biserica localq 
a fost la ‘nqlyime ‘n modul ‘n care a pregqtit aceastq 
sqrbqtoare. Toatq Slava wi Gloria sq fie a Domnului!

Cu toatq dragostea,
Pqstor Cornel Turcu - Seattle
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RBC Dallas TX
http://[[[.romdallas.org/

RBC of Ridge[ood, N}
http://[[[.mrbcny.org

RBC of Atlanta
http://[[[.frbcatlanta.org/

RBC Vancouver, BC, Canda
http://[[[.harul.bc.ca/

RBC Montreal, Canda
http://[[[3.s]mpatico.ca/[ebimage-sol/Baptist/

roBaptist_ro/despreNoi_ro.htm

RBC Toronto, Canda
http://[[[.bisericabaptistatoronto.org/

Eu-Ro-Baptistii
http://euro-baptist.com

CristiaNet
http://cristianet.fr/index.php

Tknqr crewtin
http://[[[.tanarcrestin.ro

Resurse crewtine romknewti
http://[[[.rcrwebsite.com

Resurse crewtine ‘n limba romknq
http://[[[.resursecrestine.ro

Asociayia romknq de studii religioase
http://[[[.rars.ro/rom/membrii_rom.php

Bloguri

Patratosu - Marius Cruceru
http://patratosu.[ordpress.com/

Blog Digest
http://romblogdigest.blogspot.com/

Barzilai en Dan
http://barzilaiendan.[ordpress.com/

Dezvaluiri, dezinformqri wi divagayii
http://dezvaluiri.[ordpress.com/

Prezenye pe  
 Internet 

Asociatia Bisericilor Baptiste Romane
http://[[[.romanianbaptists.org

Romanian Baptist }outh Association
http://[[[.rb]a.org/

Romanii Baptisti din America - Roboam
http://roboam.com

Vox Dei - Apologetica crewtinq
http://[[[.voxdeibaptist.com 

Predici audio
http://[[[.predici2.org

RBC Betania L. A.
http://[[[.bethan]romanian.com

RBC Bethel, L. A.
http://[[[.bethelanaheim.com

RBC of Chicago - video wi audio
http://[[[.rbc-chicago.org/

RBC Portland - video wi audio
http://[[[.rbcportland.com

RBC Eben-Ezer Atlanta
http://[[[.bisericaebenezer.org

RBC of Tro] MI
http://frbct.net

RBC of {arren MI
http://biserica.com/

RBC of Charlotte NC
http://rombcc.com/

Traduceri romknq-englezq, englezq-romknq
Documente, diplome, articole, etc.

(714) 658-2302
http://[[[.theother[ords.com/



From:
Romanian Baptist Association
1280 La[renceville-Su[anee Rd
La[renceville, GA, 30043 

Cine ne poate spune de unde este aceastq clqdire wi ce reprezintq ?
 

(scrieyi la: danbranzai@]ahoo.com)


