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Sq dezyelenim
un ogor nou!
Daniel Branzei
Anul Nou oferq lumii vechi o nouq wansq!
Cknd diavolul ‘yi mai aduce aminte de trecutul tqu,
adu-i wi tu aminte de viitorul lui ...
Nu wtiu cum sunteyi dumneavoastrq la ‘nceput de
an, dar eu mq simt ca elevul cqruia i s-a fqcut cadou
un caiet nou, cu paginile ‘ncq nescrise. La fel a fost wi
anul trecut. Caietul de anul trecut este acum scris pknq
la ultima paginq wi ... dacq mq uit bine, majoritatea
desenelor fqcute de mine fuseserq deja schiyate de
mkna lui Dumnezeu, desqvkrwitul meu Profesor. Eu
a trebuit doar sq merg cu creionul pe urma schiyelor
Lui. Awa a fqcut El cu toyi copiii Lui. Dumnezeu scrie
cu mkna Lui ce trebuie apoi sq ‘mplinim noi prin
credinyq:
<Toate acestea>, a zis David, <toate lucrqrile
izvodului acestuia, mi le-a fqcut cunoscut
Domnul, ‘nsemnkndu-le ‘n scris cu mkna Lui> (1
Cronici 28:19).
< ... ochii Tqi mq vedeau wi ‘n cartea Ta
erau scrise toate zilele care-mi erau rknduite,
mai ‘nainte de a fi fost vreuna din ele> (Psalm
139:16).

Cred cq wi anul acesta va fi la fel. Curiozitatea mq
face sq rqsfoiesc paginile noului caiet ca sq vqd ce mq
awteaptq, dar ... nu se poate. Caietul are un secret, nuyi dq voie sq deschizi deckt o singurq paginq pe zi.
Wtiu ‘nsq ce awteaptq Dumnezeu de la mine. De
fapt, wtiu ce awteaptq El de la fiecare dintre noi. Ne-a
scris-o foarte clar wi limpede ca sq nu existe nici o
‘ndoialq:
<Semqnayi potrivit cu neprihqnirea wi veyi
secera potrivit cu ‘ndurarea. Desyeleniyi-vq un
ogor nou. Este vremea sq cqutayi pe Domnul, ca
sq vinq wi sq vq ploaie mkntuire> ( Osea 10:12).

S-ar putea sq ai 365 de file ‘n caietul tqu sau s-ar
putea sq ai mai puyine. Orickte or fi, sq dea Dumnezeu
sq ‘mplinim ‘mpreunq faptele bune pregqtite mai
dinainte de El pentru ca noi sq umblqm ‘n ele,
ostenindu-ne alqturi de El ‘n ogorul acestei lumi
pentru marele seceriw de suflete de la sfkrwit!

1 Ianuarie
<Wi iatq cq Eu sunt cu voi ‘n toate zilele,
pknq la sfkrwitul veacului.>
Matei 28:20
Pornim la drum, Isuse, azi cu Tine,
Pqwim cu doruri noi pe-un nou fqgaw
Condu-ne Tu ‘n anul care vine,
Wi singuri Te rugqm sq nu ne lawi!
Lumina Feyei Tale sq ne fie
Ca soarele ce iese printre nori;
Cuvkntul Tqu, Toiag de bucurie,
Iubirea Ta, Luceafqrul din zori.
Condu-ne la izvoarele de apq
Wi la finicii-n oaza din Elim,
Pqzewte-ne picioarele de groapq
Wi de ckrtirile din Refidim.
La roua dimineyii dq-ne manq,
Wi la-nserare dq-ne ploi de har;
Mqsoarq-ne uleiul pentru ranq
Wi mierea pentru oriwice amar.
Cu dor sublim de har wi libertate,
Noi Te urmqm, Pqstorule iubit;
Condu-ne spre limanuri minunate
Pknq ‘n Canaanul cel dorit!
(autor necunoscut)
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O carte ‘n serial

<DRAGOSTEA>

MAREA FORYQ A BISERICII
DRAGOSTEA WI UNITATEA
<Dar mai pe sus de toate
acestea ‘mbrqcayi-vq cu dragostea
care este legqtura desqvkrwirii>
Col.3:14
Apostolul Pavel afirmq
aici cq dragostea este legqtura
desqvkrwirii. Nu cunowtinya, nu
relayiile firewti de sknge wi nimic
altceva. Awa cum Pqmkntul este
legat ‘n chip nevqzut de soare wi se
‘nvkrte ‘n jurul lui, pe traiectoria
trasatq de Dumnezeu, fqrq sq se
apropie sau sq se depqrteze, awa
Biserica se poate menyine prin
forya aceasta: legqtura desqvkrwitq
a dragostei. Wi aceasta e o legqturq
nevqzutq, dar mult mai puternicq
deckt toate legqturile de lanyuri
de aramq sau de oyel. Cineva a
fqcut socoteli ‘n legqturq cu forya
atracyiei universale wi calculknd
greutatea pqmkntului, apoi
distanya de la pqmknt la soare,
rezultatul a fost cq dacq nu ar
fi forya aceasta a atracyiei, ca
pqmkntul sq stea pe aceeawi orbitq,
ar trebui sq fie legat de soare cu
parkme groase de oyel care sq
suporte fiecare1000 \g. wi care sq
fie atkt de dese ‘nckt un woarece sq
nu poatq trece printre ele.
Dar fqrq awa pqrkme vqzute,
Domnul a legat pqmkntul de soare
wi soarele de Galaxia Calea Lactee
prin forya Cuvkntului Squ care
e lege pentru toatq Creayia. Ce
Dumnezeu minunat wi atotputernic
este Dumnezeul nostru! Wi toatq
Creayia rqmkne supusq legilor
impuse ei. Proorocul Isaia striga
poporului Israel, care se abqtuse
de la calea Domnului: <Ridicayi-vq
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ochii ‘n sus wi priviyi! Cine a fqcut
aceste lucruri ? Cine a fqcut sq
meargq dupq numqr, ‘n wir, toatq
owtirea lor ? El le cheamq pe toate
pe nume; awa de mare e puterea
wi tqria Lui cq una nu lipsewte>
(Isaia 40:26). Microcosmul wi
Macrocosmul, lumea materialq, “l
ascultq ‘n totul pe Domnul. Numai
omul nu-L ascultq. El a fost creat
cu voinya liberq wi prin amqgire, ‘n
mod voit, a renunyat sq graviteze
‘n jurul Domnului, wi a ales sq
graviteze, sq-l asculte pe Satan.
Dupq cum pentru pqmknt orice
abatere de la traiectoria rknduitq
de Dumnezeu ar ‘nsemna moarte,
tot awa abaterea omului a ‘nsemnat
moartea spiritualq.
Prin dragostea doveditq ‘n
Christos Domnul, Dumnezeu a
cqutat sq restabileascq din nou
aceastq legqturq a desqvkrwirii.
Cknd omul pqcqtos consimte la
aceastq refacere de cqtre Duhul
Sfknt a legqturii ‘ntre Dumnezeu wi
omul pqcqtos, se petrece ‘nvierea
spiritualq, se face contactul
cu Sursa vieyii. Dumnezeu nu
foryeazq, nu ‘ncalcq libertatea
noastrq de a alege, ci ne ‘ndeamnq
la aceasta prin Evanghelie. Ce
minunat se reface aceastq legqturq
nevqzutq a dragostei! Wi omul
nenorocit de pqcat, care nu merita
nimic bun, devine pqrtaw firii
dumnezeiewti (2 Petru 1:4). Aici e
taina vieyii noi ‘n Christos Domnul.
Dragostea este legqtura
desqvkrwirii. Prin dragoste Duhul
sfknt lucreazq desqvkrwirea
‘n noi wi prin dragoste noi ne
lqsqm prelucrayi de Duhul Sfknt.
Noi suntem mkntuiyi, dar nu
desqvkrwiyi. Desqvkrwirea noastrq
este un proces lucrat ‘n noi
zilnic de cqtre Duhul Sfknt. Noi

suntem ca un bloc de marmorq
‘n mkinile unui sculptor iscusit,
care ‘l dqltuiewte wi scoate o statuie
excelentq. Prin dqltuire sculptorul
aruncq colyuri wi pqryi din piatrq, ca
sq dea contururi statuii, apoi ‘i dq
‘nfqyiwarea wi la urmq face lucrarea
finq de finisare. Uneori nouq nu
ne place aceastq dqltuire, care
rupe din firescul nostru pqryi wi ne
provoacq durere. Tot ce e mkndrie
‘n noi, egoism, zgkrcenie, plqceri,
pofte, iuyime, enervqri, mknie,
urq wi atktea altele, Duhul Sfknt le
dqltuiewte fqrq milq, le aruncq de la
noi. Face aceasta din dragoste, ca
sq ne asemqnqm cu Domnul Isus,
scoate ‘n noi chipul Lui, ne vrea sq
fim asemenea Lui. Apostolul Ioan
spune cq ‘n final <vom fi ca El>.
O, ce binecuvkntatq este aceastq
lucrare de desqvkrwire ‘n dragoste!
Wi ce glorioasq e biserica unitq ‘n
dragoste!
Dragostea e legqtura
desqvkrwirii nu numai cu
Dumnezeu, ci wi cu toyi copiii lui
Dumnezeu, cu toyi cei nqscuyi din
nou. Am fost fqcuyi frayi, nqscuyi
prin acelawi Cuvknt dqtqtor de viayq
wi prin acelawi Duh Sfknt, puwi din
nou pe orbita ascultqrii ‘nscrisq
‘n Cuvkntul sfknt wi cqlquziyi de
acelawi Duh prin pustia vieyii spre
Canaanul ceresc. Avem toyi aceeawi
roadq binecuvkntatq, suntem
supuwi toyi lui Hristos Domnul,
‘mpqrtqwim aceeawi soartq aici ‘n
lume, purtqm aceeawi luptq wi ne
bucurqm de aceleawi biruinye ‘n
Christos Domnul. Glorie Lui! Totul
e datoritq legqturii dragostei.
Dragostea este legqtura de care
noi suntem responsabili. Apostolul
Pavel poruncewte aici frayilor din
Colose ca <mai presus de toate> ei
sq ‘mbrace dragostea. Ea nu e o

opyiune, ci o poruncq. Dragostea
este din partea lui Dumnezeu, dar
noi trebuie sq rqspundem zilnic la
dragoste cu dragoste. “mbrqcarea
cu dragoste era rqspunderea
bisericii din Colose, ei trebuiau
sq se ‘nveleascq ‘n ea, ca sq
poatq fi atrawi de Forya dragostei
dumnezeiewti. Fqrq dragoste, noi
suntem putregai. Wi putregaiul nu
este atras nici de cel mai puternic
magnet. Dar putregaiul din mine
‘nvelit ‘n dragoste, face ca sq
fiu potrivit atracyiei dragostei
dumnezeiewti. Da, eu sunt
responsabil de aceastq legqturq cu
Domnul wi cu frayii mei.
“n Biserica rqscumpqratq a
Domnului, dragostea este cea care
lucreazq unitatea. Ea ne sudeazq
‘n Christos Domnul wi noi cei puyini
sau mulyi - vorbind pe plan local
wi universal - devenim un bloc
monolit. Faptele firii pqmkntewti
sunt tqiate, ne-am dezbrqcat de
ele wi prin Duhul Sfknt s-a ‘ntronat
‘n noi dragostea. <Dragostea nu
pizmuiewte, nu se laudq, nu se
umflq de mkndrie, nu se poartq
necuviincios, nu cautq folosul
squ, nu se mknie, nu se gkndewte
la rqu>. Acestea fiind lipsq, este
unitate deplinq Wi toatq atmosfera
din bisericq e mult binecuvkntatq,
e unitate, pace, armonie.
Dragostea este legqtura
desqvkrwirii care ne yine legayi de
Christos Domnul ’n timpuri bune
wi ‘n timpuri grele, devastatoare.
Biserica Domnului a trecut wi
trece prin grele ‘ncercqri wi
crunte persecuyii. Unele pqreau
pustiitoare, dar credinciowii
urmawi ai Domnului au fost mai
mult deckt biruitori. Ei aveau o
putere nemaipomenitq. Cei mai
‘nfocayi duwmani ai Bisericii lui
Christos nu au putut rupe aceastq
legqturq a desqvkrwirii. <Cine ne va
despqryi de dragostea lui Hristos ?>
- ‘ntreba apostolul Pavel, tocmai
‘ntr-o vreme de mari prigoane. Wi
tot el rqspunde: <Cqci sunt bine
‘ncredinyat cq nici moartea, nici
viaya, nici ‘ngerii, nici stqpknirile,
nici puterile, nici lucrurile de acum,
nici cele viitoare, nici ‘nqlyimea,
nici adkncimea, nici o altq fqpturq
nu vor fi ‘n stare sq ne despartq de
dragostea lui Dumnezeu, care este
‘n Christos Isus, Domnul nostru>
(Rom.8:37-39). Puternicq legqturq
este dragostea! Credinciowii au fost

gata sq moarq sfkwiayi de fiare, arwi
de vii, rqstigniyi sau decapitayi, dar
nu s-au despqryit de Mkntuitorul wi
Domnul lor.
Prin Cuvkntul sfknt noi wtim
aceasta, slavq Domnului, dar
ckyi pqstori, ckte comitete, ckte
biserici cautq sq ‘mbrace azi
aceastq legqturq a desqvkrwirii?
Ckyi fac studii deosebite ‘n
privinya aceasta? Wtim cq ‘nainte
de Venirea Domnului Isus vor fi
vremuri de mari prigoanq. El a zis:
<Atunci vq vor da sq fiyi chinuiyi
wi vq vor omor’; wi veyi fi urkyi de
toate neamurile pentru Numele
Meu. Atunci mulyi vor cqdea...>.
Deci, El ‘nsuwi ne-a ‘nwtiinyat
despre grelele vremi ce vor urma.
Wi e natural sq ni se verifice de
cqtre Antihrist credinciowia noastrq
fayq de Mkntuitorul nostru. Unii
presupun cq vine Domnul Isus wi
‘i ia la El, ca sq nu sufere. Dar El
a precizat clar cq vine <“ndatq
dupq acele zile de necaz> (Mat.
24:24:29)
E bine sq nu restqlmqcim
Cuvkntul Sfknt, ci sq-l luqm cum
este scris wi sq fim gata pentru
acele zile de necaz. E necesar
sq dqm o mai mare importanyq
<legqturii desqvkrwirii>.
O, Doamne, mqrewte ‘n noi, ‘n
biserica noastrq, aceastq dragoste!

Maxime
Inteligenya fqrq dragoste te face
pervers.
Justiyia fqrq dragoste te face
implacabil.
Diplomayia fqrq dragoste te face
ipocrit.
Succesul fqrq dragoste te face
arogant.
Bogqyia fqrq dragoste te face
avar.
Supunerea fqrq dragoste te face
servil.
Sqrqcia fqrq dragoste te face orgolios.
Frumuseyea fqrq dragoste te face
ridicol.
Autoritatea fqrq dragoste te face
tiran.
Munca fqrq dragoste te face
sclav.
Simplitatea fqrq dragoste ‘şi pierde
valoarea.
Vorbele fqrq dragoste te fac
introvertit.
Legea fqrq dragoste te supune.
Politica fqrq dragoste te face
egoist.
Credinya fqrq dragoste te face
fanatic.
Crucea fqrq dragoste reprezintq
tortura.

Unitate nu ‘nseamnq uniformitate!
Unitatea ‘n diversitate este cea mai mare
bogqyie a creayiei divine. Ea este ilustratq ‘n
metafora <trupului> duhovnicesc al Bisericii din
scrierile apostolului Pavel (1 Corinteni 12). Acolo
‘nvqyqm cq unitatea ‘nseamnq:
1. Deosebit, dar necesar - 12:12-14.
2. Deosebit, dar dependent - 12:15-21.
3. Deosebit ‘n cinste - 12:22-24.
4. Deosebit ‘n slujire - 12:25.
5. Deosebit ‘n sensibilitate - 12:26-27.
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Sq cunoawtem Biblia

Cartea
Exodul
Cartea Exodul ‘i urmeazq
Genezei ‘n acelawi fel ‘n care Noul
Testament ‘i urmeazq Vechiului
Testament. Geneza ne vorbewte
despre cqderea omului la toate
examenele wi ‘n toate privinyele.
Exodul este descrierea glorioasei
intervenyii a Dumnezeului pornit
‘n rqscumpqrarea creaturii
pierdute. Ea ne vorbewte despre un
Dumnezeu suveran care a hotqrkt
‘n bunqvoinya Lui sq mkntuiascq.
Exodul este prin excelenyq
cartea care ne vorbewte mai clar
deckt oricare alta din Vechiul Testa
ment despre lucrarea de mkntuire.
Acyiunea ei debuteazq ‘n plinq
tragedie umanq, dar se terminq cu
un triumf al slavei; ‘ncepe prin a ne
spune cum Dumnezeu s-a coborkt
plin de har ‘n scena lumii pentru
a izbqvi un popor pe care-l iubewte
wi se terminq cu declarayia cq
Dumnezeu a coborkt ‘n norul slavei
pentru a locui ‘n mijlocul acestui
popor rqscumpqrat.

Titlul romknesc
vine dintr-o tra
ducere a Bibliei
evreiewti ‘n limba
greacq numitq
-<Septuaginta>.
Exodul sau <Iewirea> este o numire
cum nu se poate mai nimeritq
pentru aceastq carte ‘n care
Dumnezeu ne relateazq despre
iewirea poporului ales din yara ‘n
care suferiserq crunt ca robi timp
de ckteva generayii. Termenul
<exod> se aflq scris ca atare ‘n
19:1, iar ‘n varianta lui greceascq
apare ‘n cuprinsul Noului

6
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Testament ‘n Evrei 11:22, Luca
9:31 wi 2 Petru 1:15 (‘n ultimele
douq texte cu sensul de iewire ca o
<trecere dincolo> ‘n altq realitate).
Data: probabil ‘ntre anii 1445 1440 ‘.Ch.

Autorul: “ncq din
timpul lui Iosua,
cartea i-a fost
atribuitq lui Moise
(Iosua 8:31-35;
cf. Exodul 20:25),
pqrere confirmatq
apoi wi de Domnul Isus (Marcu
12:26). Datele cqryii ne fac sq
credem cq autorul ei a fost ‘ntradevqr un om cu o foarte aleasq
educayie, care a locuit ‘n Egipt un
timp ‘ndelungat wi a fost el ‘nsuwi
martor ocular la evenimentele
descrise. Autorul a fost familiarizat
cu ciclul recoltelor din valea
inferioarq a Nilului (Exodul 9:3132); descrierile lui sunt foarte
precise wi clare (Exodul 2:3,12),
dkndu-ne amqnunte pe care
numai un martor ocular putea sq
le observe (Exodul 15:27).
Conyinutul cqryii:

Tema cqryii este
eliberarea din robia
Egipteanq, ca o ‘mpli
nire a promisiunii
fqcute ‘n Geneza
15:13-14. Aceastq
izbqvire a fost ‘ndeplinitq ‘n urma
unor intervenyii miraculoase din
partea lui Dumnezeu (plqgile
din Exodul 7:14-12:36) wi n-a

cerut din partea evreilor deckt o
‘ncredere totalq ‘n eficacitatea
skngelui simbolic vqrsat (Exodul
12:1-13). Ca wi ‘n Noul Testament,
eliberarea (sau mkntuirea) are
ca scop aducerea celor eliberayi
‘ntr-o stare de strknsq pqrtqwie
cu Dumnezeu. Dupq realizarea
iewirii din Egipt, poporului evreu
‘i este datq Legea, ‘mpreunq cu
o mulyime de alte descoperiri
despre adevqrata ‘nchinqciune
‘nscrisq ‘n tiparul wi simbolurile
Cortului “ntklnirii. La toate
acestea sunt adqugate reguli
care reglementeazq apropierea
de Dumnezeu prin intermediul
jertfelor practicate de preoyi.
“n cartea Exodul, Dumnezeu,
care se apropiase pknq atunci
de popor pe baza legqmkntului
Avraamic, ‘i aweazq pe evrei
aproape de Sine “nsuwi prin
prerogativele unui alt legqmknt:
cel Mozaic.
Legqmkntul Avraamic dat
‘n Gen. 12:2-3 fusese ‘ntreit ‘n
semnificayie:
(1) anunya transformarea lui
Avraam ‘ntr-un popor foarte mare,
(2) ‘i promitea lui Avraam patru
binecuvkntqri personale wi
(3) prin evrei, fqgqduia
neamurilor trei lucruri distincte:
a. <Voi binecuvknta pe cei ce te
vor binecuvknta>, b. <voi blestema
pe cei ce te vor blestema> wi c.
<toate familiile pqmkntului vor fi
binecuvkntate ‘n tine> (aceasta
din urmq fiind ‘ncq o confirmare a
<proto-evangheliei> din Gen.3:15
care vestise deja hotqrkrea cq Cel

care va veni din sqmknya femeii
(Isus) va zdrobi capul warpelui
(Satan).
Legqmkntul Mozaic era cuprins
tot ‘n trei secyiuni distincte, dupq
cum urmeazq:
(1) Legea lui Dumnezeu despre
neprihqnire (Exodul 20:1-26),
(2) legile pentru judecatq,
hotqrknd ‘n problemele vieyii
sociale ale poporului Israel (Exodul
21:1 - 24:11) wi
(3) poruncile care reglementau
aspectele ‘nchinqciunii religioase
a poporului Israel (Exodul 24:12 31:18).
Aceste trei elemente formeazq
‘mpreunq ceea ce Noul Testament
numewte mai tkrziu generic
<Legea> (Matei 5:17,18).
Relayia dintre legqmkntul
Avraamic wi legqmkntul Mozaic
este analizatq ‘n profunzime de
autorul epistolei cqtre Galateni.
Legea mozaicq a fost <aducqtoare
de moarte> (2 Cor. 3:7-8),
poruncile, ‘n rknduielile lor
ofereau poporului ‘n persoana
Marelui Preot un mijlocitor care
sq facq ispqwirea pentru ei, iar ‘n
mulyimea de jertfe era ascunsq
<acoperirea> pqcatelor pknq la
‘mplinirea vremii, ‘n anticiparea
Crucii mkntuitoare a Domnului
Isus (Evrei 5:1-3; 9:6-9; Rom.

Cartea Exodul ne
aweazq ‘nainte ckteva
<antetipuri> ale lui
Isus Christos: Moise
(2:2), Pawtele (12:11), mana

Plecarea spre Canaan

Darea Legii

Cortul plqnuit

Cortul amknat

Cortul construit

SFINYIRE

Cele zece plqgi

PRIBEGIE

Pregqtiri pentru scoaterea
din robie

“mpqryirea cqryii
Text

Cuvinte cheie wi
teme caracteristice:

ROBIE

Schiya

(16:35), stknca (17:6) wi
Cortul ‘ntklnirii (25:9).
Exodul ne pune ‘nainte
o lecturq fascinantq. Existq
oare ‘n toatq istoria un
spectacol mai mqrey deckt
aceastq <scoatere> a poporului
evreu din robia Egiptului?
Existq oare ‘n oricare
alta din celelalte religii
ale lumii o priveliwte mai
maiestuoasq wi mai slqvitq
deckt aceastq apariyie a lui
Dumnezeu pe muntele Sinai
cu ocazia dqrii Legii? Care
clqdire dintre capodoperele
arhitectonice ale lumii se
poate asemqna cu armonia
wi bogqyia de semnificayii de
vewnicq importanyq care este
‘nscrisq ‘n structura Cortului
‘ntklnirii? Puteyi gqsi undeva
o figurq mai impozantq ca
acest gigantic ‘ntemeietor de
neam cu numele de Moise?
Existq ‘n toatq istoria biblicq
o altq epocq mai importantq
pentru definirea wi formarea
<teocrayiei>?
Toate aceste evenimente
wi date unice se gqsesc aici
‘n aceste 40 de capitole ale
Exodului care ne vorbesc
despre originea, Legea wi
organizarea religioasq a
poporului Israel.

3:25-26). Astqzi, crewtinul nu
se mai aflq sub acest legqmknt
Mozaic al faptelor, ci a trecut sub
prerogativele pline de har ale
Legqmkntului celui Nou (Rom.
3:21- 27; 6:14-15; Gal. 2:16; 3:1014,16-18,24-26; 4:21-31; Evrei
10:11-17).
Legqmkntul Mozaic nu a
desfiinyat legqmkntul Avraamic,
ci doar i-a adqugat ceva temporar,
menit sq aibe valabilitate doar
pknq la venirea acelei <seminye>
care va aduce deplina ‘mpqcare
(Gal. 3:17-19). Prin intermediul
legilor wi poruncilor, Dumnezeu
le-a arqtat oamenilor normele
neprihqnirii wi dreptqyii divine.
Experienya trqirii sub pretenyiile
Legii i-a convins pe evrei de natura
lor pqcqtoasq, ‘n timp ce preoyia
wi mulyimea de jertfe trebuia sq
le vorbeascq despre o cale de
iewire de sub imperiul vinovqyiei
spre o viayq de iertare, curqyire,
restaurare a pqrtqwiei wi adevqratq
‘nchinare.

1:1 - 7:13

7:14 - 13:16

13:17 - 18:27

19:1- 24:18

25:1 - 31:18

32:1 - 34:35

35:1 - 40:38

Teme

SUFERINYQ

IZBQVIRE

CONSACRARE

Locul

EGIPT

SINAI

Timpul

430 de ani

1 an
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Beneficiari
sau
binefqcqtori ?
Florin Vancea

Bethel, Holl][ood FL.
Eşti beneficiar sau ewti
binefqcqtor?
“n Tit 2:14 Biblia spune cq
cei mkntuiyi sunt wi beneficiari
wi binefqcqtori. “n prima parte
a versetului este arqtat statutul
nostru de beneficiari, iar ‘n
a doua, statutul nostru de
binefqcqtori:
<El S-a dat pe Sine ‘nsuşi
pentru noi, ca sq ne rqscumpere din
orice fqrqdelege, şi sq-Şi curqyeascq
un norod care sq fie al Lui, plin de
rkvnq pentru fapte bune> - Tit 2:14
Dumnezeu este cel mai
mare binefqcqtor din univers.
Biblia spune cq orice dar bun şi
desqvkrşit se coboarq de sus, dela
Tatql luminilor. (Iacov 1:17)

Dumnezeu se delecteazq
‘n a face daruri, şi ‘n a face
bine. El este binefqcqtorul, noi
suntem beneficiarii. “nsq din
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toate facerile de bine pe care El
le-a fqcut pentru noi oamenii,
cea mai mare binefacere
este cq L-a dqruit pe propriul
Squ Fiu pentru mkntuirea
noastrq: <Mulyumiri fie aduse
lui Dumnezeu pentru darul Lui
nespus de mare!> (2Cor 9: 15).
Christos este darul inestimabil
şi prin El avem acces la toate
darurile şi binefacerile lui
Dumnezeu: <El, care n-a cruyat
nici chiar pe Fiul Squ, ci L-a dat
pentru noi toyi, cum nu ne va da
fqrq platq, ‘mpreunq cu El, toate
lucrurile? (Rom. 8:32)
Cknd weful tqu la servici,
‘yi spune cq te promoveazq
şi ‘yi creşte salariul, te bucuri
pentru cq yi se face bine, şi e
foarte probabil cq acest bine
yi se face ca o recompensq a
felului cum ai muncit wi cum
yi-ai adus contribuyia la binele
companiei. “nsq cknd Dumnezeu
ne face bine ‘n Chrisots, nu
este o recompensq pentru ceea
ce am fqcut, ci este ‘n
ciuda a ceea ce am fqcut:
<Dar Dumnezeu “şi aratq
dragostea fayq de noi prin
faptul cq, pe cknd eram
noi ‘ncq pqcqtoşi, Christos
a murit pentru noi.>
(Rom. 5:8)
Dumnezeu ne-a dat
statutul de beneficiari
pe cknd noi eram lipsiyi
de orice fel de merit sau
calificativ pentru a deyine
acest statut. Este un
privilegiu nemeritat, este o
favoare pe care Dumnezeu
o face fqrq ca noi sq-I fi
oferit vreun motiv pentru
care El sq ne facq bine.

“nsq privilegiile aduc cu ele
responsabilitqyi; Dumnezeu ne-a
dat statutul de beneficiari ‘n
relayia noastrq pe verticalq, dar
‘n relayia noastrq pe orizontalq,
Dumnezeu vrea ca noi sq avem
statutul de binefqcqtori. A doua
parte a versetului din Tit 2:14
spune <… un norod care sq fie al
Lui, plin de rkvnq pentru fapte
bune>. Observayi cq El S-a dat
pentru noi nu doar ca sq ne
rqscumpere din orice fqrqdelege,
- cum am vqzut ‘n prima parte
a versetului - aceasta nu este
scopul final, ci mai mult dupq ce
ne-a scos din fqrqdelege şi ne-a
curqyit, sq fim poporul Lui <plin
de rkvnq pentru fapte bune> adicq
pasionayi sq reflectqm bunqtatea
lui Dumnezeu care a fost arqtatq
fayq de noi.
Noi nu “i putem face bine lui
Dumnezeu, El nu are nevoie de
binefacerile noastre, noi nu “i
putem da Lui nimic, din ceea
ce El nu are, nu “l putem ajuta
cu nimic, nu “l putem favoriza
pe Dumnezeu. Chiar cknd ne
‘nchinqm Lui cu darurile noastre
nu este pentru cq El are nevoie
de ele, ci este pentru cq noi
avem nevoie sq ne exprimqm
recunoştinya fayq de ceea ce El
a fqcut pentru noi, şi noi avem
nevoie sq ne gqsim ‘mplinirea
‘n expresia ‘nchinqrii şi jertfei
cu care reacyionqm la gloria
şi mqreyia Sa. O fiinyq din cer
sau de pe pqmknt, din lumea
vqzutq sau nevqzutq, care nu
se ‘nchinq lui Dumnezeu şi nu
“i dq slava pe care Dumnezeu o
meritq, este o fiinyq care pierde
‘mplinirea scopului pentru care

a fost creatq, sq-L onoreze pe
gloriosul Creator, este o fiinyq
lipsitq de menirea existenyei ei şi
nu Creatorul pierde ci creatura
care şi-a pierdut menirea.
Awa cq Dumnezeu este atotsuficient, şi nu poate niciodatq
sq ia statutul de beneficiar ‘n
raport cu creaturile Sale.
Totuşi Dumnezeu ne cere
nouq sq fim binefqcqtori, aşa
cum El este binefqcqtor, suntem
chemayi sq fim binefqcqtori pe
orizontalq, ‘n raport cu oamenii.
Aceasta nu doar ca un exerciyiu
religios şi periodic, ci un stil de
viayq, o pasiune izvorktq din
caracterul pe care Dumnezeu
l-a produs ‘n noi dupq modelul
propiului Squ caracter. <…plin de
rkvnq pentru fapte bune> adicq
o pasiune intensq pentru fapte
bune, <animayi de un entuziasm
real de a face bine>.
Este normal ca oamenilor
cqrora li s-a fqcut cel mai mare
bine, sq facq cel mai mult bine.
Cknd suntem pasionayi nu
avem nevoie sq fim ‘mpinşi dela
spate. Dacq eşti pasionat de
fotbal nu va trebui sq te roage
nimeni sq urmqrewti un meci de
fotbal al echipei tale preferate,
dacq eşti pasionat de o carte
‘yi faci timp sq o citeşti. Putem
face fapte bune pentru cq nu
vrem sq fim mai prejos de alyii

care le fac, sau pentru cq vrem
sq primim aprecierea celor din
jur, sau pentru cq ne gkndim la
rqsplata pe care o s-o primim
pentru binele fqcut, ‘nsq cknd
faci din pasiune binele ‘l faci
din natura care existq ‘n tine.
Awa face Dumnezeu binele, din
propria Sa naturq. Dumnezeu a
transferat prin Duhul Squ ‘n noi
natura Sa, ne-a fqcut pqrtaşi la
natura Sa dumnezeiascq şi acum
noi acyionqm ‘n aceastq naturq
din pasiune pentru lucrurile care
“l pasioneazq pe Dumnezeu, dacq avem natura Sa vom avea
wi pasiunile Sale.
Bunqtatea lui Dumnezeu a
fost arqtatq ‘n primul rknd fayq
de noi, fqckndu-ne beneficiari,
dar acum Dumnezeu vrea
sq-Wi arate bunqtatea prin
noi fqckndu-ne binefqcqtori.
Aceasta este cea mai ‘naltq
formq de mulyumire pe care o
putem adresa lui Dumnezeu,
cu alte cuvinte Dumnezeu
este mulyumit nu aşa de mult
de mulyumirile pe care noi I
le adresqm, ckt de ‘mplinirea
chemqrii şi menirii pe care El
ne-o face de-a fi binefqcqtori
dupq propiul Squ model.
Binefacerea este expresia
naturalq a firii supranaturale pe
care Dumnezeu, marele nostru
binefqcqtor a pus-o ‘n noi.

Poyi spune
<Tatql nostru>?
Fqrq nici o ‘ndoialq cea mai
uzatq wi mai abuzatq rugqciune
este <Tatql nostru>! O repetqm
‘nsq de multe ori <mecanic>, fqrq
sq ne gkndim la implicayiile wi
complicayiile ei. Domnul Isus
ne-a dat-o ca pe un veritabil filtru
al trqirii noastre sub patronajul
Dumnezeului celui viu. Ea ne
disciplineazq wi ne aliniazq cu
viziunea lui Dumnezeu despre
lume wi viayq. Ea ne vindecq
lquntrul wi ne valideazq nqdejdea.
Nu oricine o poate spune fqrq sq se
facq vinovat de ipocrizie.
Sq nu spui <Tatq>, dacq nu te
comporyi ca un fiu ’n fiecare zi!
Sq nu spui <Nostru>, dacq ewti
‘nchis ‘n egoismul tqu!
Sq nu spui <Care ewti ‘n ceruri>,
dacq ewti preocupat de lucrurile
pqmkntewti!
Sq nu spui <Vie ‘mpqrqyia Ta>,
dacq o confunzi cu succesul
material!
Sq nu spui <Sfinyeascq-se numele
Tqu>, dacq nu-L respecyi!
Sq nu spui <Facq-se voia Ta>, dacq
nu o accepyi cknd e dureroasq!
Sq nu spui <Pkinea noastrq cea
de toate zilele, dq-ne-o nouq
astqzi>, dacq nu te gkndewti la cei
‘nfometayi!
Sq nu spui <Ne iartq nouq
grewelile noastre>, dacq pqstrezi
ranchiunq pentru fratele tqu!
Sq nu spui <Nu ne duce pe noi
‘n ispitq>, dacq ai de gknd sq
pqcqtuiewti ‘n continuare!
Sq nu spui <Amin>, dacq nu iei ‘n
serios cuvintele din Tatql nostru!!!

Din ce oraw al Romkniei este aceastq frumoasq imagine?
LUMINQTORUL - Ianuarie 2008
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Pray for Someone on a
Monday ….
By Oliver Bujdei

“So Peter was kept in prison, but
earnest prayer for him was made to
God by the Church”
“And behold, an angel of the Lord
stood next to him, and a light shone
in the cell. He struck Peter won the
side and woke him, saying, ‘Get up
quickly.’ And the chains fell off his
hands.”
So, who likes Mondays? Usually,
I have very bad Monday mornings.
A rough Monday morning every
now and then is inevitable. I don’t
know about you, but when I wake up
Monday morning, I really ask God to
get me through. There was a Monday
morning some time ago that stands out
among many. I had a confrontation
like none other with someone, which
usually would lead to anger and
bitterness on my part. I stood and

listened, then went back to my desk
and prayed. I prayed that God would
show me what change was needed in
me. However, as I reflected on what
happened, I was amazed at how I was
able to control myself. It was surreal.
I had never been attacked by Satan
in such a way and not had a slight
inclination toward anger.
My day went on with new
commitments to thank God for HIS
grace. Later on that day, I received
a voicemail from a good friend that
shined some light on my whole day.
I mean, this voicemail turned a bad
Monday into a good Monday. My
friend who left the voicemail told me
that in the morning they had a sense
of urgency to pray for someone. They
were extremely burdened. Finally the
Holy Spirit led my friend to pray for
me. I was left in awe … speechless.
What an act of grace.
We all know the story in Acts 12.
Peter was imprisoned. Then an angel
of the Lord came and rescued Peter
from prison. After escaping, Peter
went to the house of Mary, where
many were praying together. At first,
the people did not believe that it was
Peter at the door. Eventually, Peter
testified about his escape to those
gathered in the house. However,
I think we neglect to take into
consideration the fact that in verse five
the Scripture tells us that the church
was gathered together to pray for

Peter.
A few things come to mind, and
as Peter did, I want to share with you
about God’s grace in my life. As
Peter was held in prison, the church
gathered together to pray. They
especially met together to pray for
Peter. We all need prayer; you and
I both know that. I encourage you
to find the time to lift someone up in
prayer. I have yet to meet a child of
God that has no need for prayer. To
you, someone’s life may seem ideal
and without life’s difficulties. We
all know that is never the case. In
addition, Peter did not know what
was happening when he was rescued
from prison; he thought he was seeing
a vision. I am sure he was thinking,
“What is going on?”
That morning, when I went
through my ordeal, I had no idea
what was going on, but knew that
God had delivered me and filled me
with a spirit of peace and self-control.
My reaction was anything but usual.
We also need to thank God for our
friends and family that pray for us.
The greatest encouragement I get
from someone is when he/she tells
me that they are praying for me. I
am sure Peter thanked all who were
gathered for their prayers. To think
that someone is thinking about me
and lifting me up in prayer is an act
of God’s grace. Equally important,
we need to pray with faith. Those
praying together did not believe that it
was Peter standing at the door. Prayer
should change us. Prayer should
strengthen our faith. Prayer needs to
give us the faith that God is in control.
The answer will come according to
God’s time. Sometimes He answers;
sometimes he does not. Nonetheless,
both are answers to our prayers.
So, come next Monday morning,
would you pray for me? Because I
will surely pray for you.

An addition to our team ...
The Romanian Baptist Youth
Association Committee gladly
welcomes Diana Radoi as head of
the Communications Department
for the west coast. God has been
faithful in providing godly servants
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that desire to serve passionately with
a humble heart.  Diana has shown her
passion to serve the Lord in many past
RBYA activities.  She has shown great
commitment and dependability – she
will be a great help on the west coast.
Keep Diana in your prayers that God
would give her wisdom in the ministry
she has begun.

Book Review: The
Journey of Desire by John
Eldredge (Thomas Nelson
Publishers 2000)
By Monica Cure

In his by now well-known book,
The Journey of
Desire, John
Eldredge talks
about what he
calls “the dilemma
of desire.”
Contrary to some
expectations,
the dilemma is
not that we have
desires. Eldredge
spends the first
half of his book
discussing
situations in
which people have
successfully killed off their desires, or
are struggling to do so. Oftentimes,
this is seen as the Christian ideal. Not
wanting anything and not feeling any
strong emotions that might tempt us to

sin. But Eldredge points out that these
desires, in their essence, come from
God and are meant to lead us to God.
Trying to deny them short-circuits
His plan for our lives – it hardens our
hearts towards God Himself.
The dilemma of desire is actually
not getting what we want, because of
the broken state of the world, and the
pain that comes with this experience.
From the beginning of the book,
Eldredge tempers his celebration
of desire with his dedication to his
best friend, Brent Curtis, who was
Eldredge’s coauthor and partner in
founding a Christian ranch. Brent
died in a climbing accident two
years before the book was finished.
Eldredge interweaves that story
throughout, showing how it feels
when it seems as if God does not care
or is actively “ruining our happiness.”
At this point many people take matters
into their own hands, setting aside
ideals so that they “can get whatever
they can get now.” Clearly that leads
to pursuits that are less than God, and
we all know them well.
But how can we keep our hearts
open to wanting anything or loving
anyone when we know complete
fulfillment is impossible in this
world? Eldredge advocates actively
cultivating a heaven mind-set. He
talks about how desire rightly
understood leads us to desiring
heaven. Intimacy here is a taste of
what will be. Heartache is a sign that
so much more is waiting for us. We
must experience these things.

This is by no means a perfect
book (I’m sure you all know that
Nadia Comaneci was not a Russian
gymnast and that not all, though many,
men enjoy fly fishing). But it is an
imaginative one and The Journey of
Desire is definitely on the right track.

Impresii din
camp!!! (Ontario, Canada)
De Mihai Marinescu
Am avut un timp extraordinar de
binecuvkntat. Domnul ne-a ascultat
rugqciunile wi ne-a dqruit douq zile
<de varq>, ‘n luna Octombrie (20
wi 21). Am avut ocazia sq petrecem
momente frumoase ‘mpreunq cu
patru biserici din Canada (Toronto,
Montreal wi douq biserici din
|itchener). “n total au fost 80
de tineri prezenyi.
Fratele pastor Paul Dan a fost
invitatul special, care a yinut un
studiu cu tinerii ‘n cele douq zile.
Bucuria mea cea mai mare a fost
cknd la sfkrwit s-a fqcut chemare, wi
un tknqr wi-a predat viaya ‘n mkna
Domnului Isus. S-a meritat tot
efortul depus!
Pe lkngq toate acestea, am
avut un timp de interacyiune wi
de activitqyi sportive pentru a ne
cunoawte mai bine.
Urmqtorul camp va fi ‘n luna
Ianuarie sau Februarie la Montreal.
Ne rugqm ca Dumnezeu sq
binecuvinteze aceastq lucrare ca sq
creascq wi sq aducq slavq “mpqrqyiei
lui Dumnezeu.

LUMINQTORUL - Ianuarie 2008
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Devoyional

Sfinyi
vremelnici
Uitayi-vq la acewti <mai mari ai
norodului>, la <preoyii cei mai de
seamq> wi la <cqrturarii> din vremea
nawterii lui Isus Christos! Cknd
i-a ‘ntrebat Irod, ei au wtiut unde
trebuia sq se nascq Christosul:
<”n Betleemul din Iudea>. Venirea
magilor la Ierusalim i-a anunyat
cq Mesia se nqscuse ‘n Betleemul
din Iudea. Wi totuwi, niciunul dintre
ei nu se duce ... ‘n Betleemul din
Iudea, ca sq-L caute wi ca sq I se
‘nchine! Ce fel de oameni au fost
acewtia? Cum se poate explica
atitudinea lor?
La graniya dintre Missouri wi
Ar\ansas se aflq o construcyie a
unei biserici rqmase neterminate.
Credinciowii din zonq au fqcut-o
la jumqtatea drumului dintre
douq localitqyi aflate de o parte
wi de cealaltq a graniyei. Numele
pe care i l-au dat iniyial a fost:
<The Mid[a] Church> (Biserica
de la jumqtatea drumului. Dupq o
vreme, cineva le-a spus, sau wi-au
dat singuri seama cq numele acesta
poate fi interpretat wi altfel, ceva de
genul: <Biserica celor care n-au fost
gata sq meargq pknq la capqt> cu
credinya lor. Nu-i de mirare cq au
hotqrkt sq-i schimbe numele.
Existq ‘nsq o bisericq <a celor
care n-au fqcut deckt jumqtate
de cale> wi care s-au lqsat apoi de
credinyq. Numqrul lor este mare wi
s-ar putea pe unii sq-i cunoawteyi wi
voi. Eu am cqutat ‘n Biblie wi m-am
‘ngrozit de ckt de mulyi au fost cei
care nu wi-au dus credinya <pknq la
capqt>!
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1.

Nevasta lui Lot

- Luca 17:32
Wtiyi cq doamna Lot
a fost wi ea la aceiawi
bisericq cu domnul Lot? Wtiyi cq
a fqcut wi ea o <profesiune de
credinyq>? Totuwi, ea n-a reuwit sq
meargq pknq la capqt. A fost mult
mai uwor sq o scoyi pe doamna Lot
din Sodoma, deckt sq scoyi Sodoma
din doamna Lot! Ea a privit ‘napoi
wi privirea aceasta ‘n urmq a
nenorocit-o: s-a prefqcut ‘ntr-un
stklp de sare. N-o mai cqutayi!
Sarea este topitq repede de ploi
wi din doamna Lot n-a mai rqmas
nici mqcar urma. Domnul Isus ne
avertizeazq: <Aduceyi-vq aminte de
nevasta lui Lot!>

2.

Esau, fratele lui
Iacov.

Wtiyi cq toyi copiii
lui Israel ar fi trebuit
sq se numeascq copiii lui Esau? Ar
fi putut wi chiar ar fi fost normal
sq fie astfel, dar ... n-a fost sq
fie. Esau a fqcut pentru o vreme
parte din familia care a primit
binecuvkntarea. Ca ‘ntki nqscut
a avut dreptul sq mowteneascq
aceastq binecuvkntare, dar ‘n loc
s-o facq, Esau a dispreyuit-o; a
vkndut-o pe un ... blid de linte. Nici
el n-a mers pknq la capqt. I-a fost
foame! Mai tkrziu, cknd a plkns cu
amar wi cknd a regretat a fost <prea
tkrziu>. Lacrimile lui n-au fost
lacrimi de pocqinyq sincerq. El a

regretat doar cq a pierdut anumite
lucruri din viaya aceasta. Wtiyi ce
scrie ‘n epistola cqtre Evrei despre
Esau:
<Vegheayi sq nu fie ‘ntre voi
nimeni curvar sau lumesc ca Esau,
care pentru o mkncare wi-a vkndut
dreptul de ‘ntki nqscut. Wtiyi cq
mai pe urmq, cknd a vrut sq capete
binecuvkntarea, n-a fost primit;
pentru cq, mqcar cq o cerea cu
lacrimi, n-a putut s-o schimbe>
(Evrei 12:16-17).

3.

“mpqratul Agripa.

Apostolul Pavel wtia
cq ‘mpqratul Agripa
apucase pe drumul
credinyei. Lucrurile acestea nu pot
fi yinute ascunse wi oamenii din jur
vorbeau cu simpatie de interesul
pe care-l purta Agripa profeyiilor
din Biblie. Wtiind aceasta, Pavel i-a
vorbit cu ‘ndrqznealq:
<Iatq de ce au pus Iudeii mkna
pe mine ‘n Templu, wi au cqutat
sq mq omoare. Dar, mulyumitq
ajutorului lui Dumnezeu, am rqmas
‘n viayq pknq ‘n ziua aceasta; wi
am mqrturisit ‘naintea celor mici
wi celor mari, fqrq sq mq depqrtez
cu nimic de la ce au spus proorocii
wi Moise cq are sq se ‘ntkmple: wi
anume, cq Christosul trebuie sq
pqtimeascq, wi cq, dupq ce va fi

cel dintki din ‘nvierea moryilor,
va vesti luminq norodului wi
Neamurilor> (Fapte 26:21-23).
<Pe cknd vorbea el astfel ca sq
se apere, Festus a zis cu glas tare:
<Pavele, ewti nebun! “nvqyqtura
ta cea multq te face sq dai ‘n
nebunie.>
<Nu sunt nebun, prea
alesule Festus>, a rqspuns Pavel,
<dimpotrivq, rostesc cuvinte
adevqrate wi chibzuite. “mpqratul
wtie aceste lucruri, wi de aceea ‘i
vorbesc cu ‘ndrqznealq, cqci sunt
‘ncredinyat cq nu-i este nimic
necunoscut din ele, fiindcq nu s-au
petrecut ‘ntr-un coly! Crezi tu ‘n
Prooroci, ‘mpqrate Agripa? Wtiu cq
crezi.>
Wi Agripa a zis lui Pavel:
<Curknd mai vrei tu sq mq
‘ndupleci sq mq fac crewtin!>
<Fie curknd, fie tkrziu>, a
rqspuns Pavel, <sq dea Dumnezeu
ca nu numai tu, ci toyi cei ce mq
ascultq astqzi, sq fiyi awa cum sunt
eu, afarq de lanyurile acestea.>
“mpqratul, dregqtorul, Berenice wi
toyi cei ce wedeau ‘mpreunq cu ei,
s-au sculat. >- Fapte 2624-30)
Pavel i-a vestit lui Agripa
Evanghelia mkntuirii, dar Agripa
n-a vrut sq meargq chiar awa de
departe. El a preferat doar puyin
amuzament, puyinq curiozitate, a
cochetat doar pentru o vreme cu
crewtinismul.

4.

Iuda, unul din cei
doisprezece.

Iuda este omul care
a trqdat nqdejdea unor
pqrinyi care i-au dat un nume
bun. “n traducere, Iuda ‘nseamnq
<laudq>. De la Iuda ‘ncoace ‘nsq,
nimeni nu se mai gkndewte la
<laudq> cknd rostewte numele lui
Iuda. Numele lui a ajuns sinomin
cu <trqdarea> wi cu <vknzarea>.
Iuda a fost printre cei dintki care
au crezut ‘n Christos wi a ajuns
chiar sq intre ‘n numqrul celor
doisprezece ucenici ai Domnului.
Iuda n-a mers ‘nsq pknq la
capqt. El s-a ‘ntors din drum ca sq
vorbeascq cu duwmanii lui Isus wi sq
vadq ce poate ckwtiga de pe urma
Nazarineanului.
Mai tkrziu, atunci cknd wi-a dat
seama de greweala monumentalq
pe care tocmai o fqcuse, cknd a
venit sq dea banii ‘napoi marilor
preoyi, nici lacrimile lui n-au fost
lacrimi de pocqinyq. Undeva pe
acolo, prins wi batjocorit, mai era
‘n viayq Cel pe care-L vknduse.
Dar Iuda nu s-a dus sq-L caute,
nu wi-a cerut iertare de la Cel care
ar fi putut sq-l ierte. S-a oprit la
jumqtatea drumlui wi aceasta a fost
pierzarea lui ...

5.

Dima, ucenicul lui
Pavel.

Fratele Ioanid,
‘ntr-una din poeziile
lui, ‘l numewte pe Dima <un sfknt
vremelnic>. De acolo am luat wi
eu titlul acestei predici. Dima
a mers wi el cu apostolul Pavel
wi a semqnat vewnicia ‘n inimile
oamenilor. Dar sqmknya datq altora
n-a prins rqdqcini wi ‘n inima lui.
Dima a mers cu Pavel wi cu Domnul
doar pknq ‘ntr-o bunq zi, cknd a
hotqrkt sq se ‘ntoarcq din drum.
<Dragostea pentru lumea de acum>
l-a biruit:
<Cqci Dima, din dragoste pentru
lumea de acum, m-a pqrqsit, wi
a plecat la Tesalonic> (2 Timotei
4:10).
Greweala lui Dima a fost cq a
‘ncercat zadarnic o vreme sq le
‘mpace pe amkndouq: dragostea
de Dumnezeu cu dragostea pentru
lumea de acum. Nu se poate sq-L
ai pe Dumnezeu dacq nu te lepezi
de Satan. Nu poyi sq mergi cqtre
cer, deckt dacq vrei din toatq inima
sq te ‘ndepqrtezi ‘n fiecare zi de
viaya de pe pqmkntul acesta. Dima
era cu trupul ‘n Bisericq, dar cu
inima wi cu mintea era pe afarq, ‘n
lume, la <bucuriile de o clipq ale
pqcatului>.
Biserica celor de la jumqtatea
cqii este foarte ‘ncqpqtoare! Mulyi
oameni din toate timpurile wi-au
fqcut obicei sq meargq la ea. Nu
cumva ewti wi tu unul dintre ei?

Daniel Branzai
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Nu vq
‘ngrijorayi...
Gicu Cotley
A\ron, Ohio

T

rqim vremuri cknd
‘ngrijorarea cuprinde tot
mai mult inima oamenilor.
“ngrijorarea a cuprins inima
cerşetorului din stradq şi pkna
la cel mai bogat om al planetei
Pqmknt. Ea se ‘ntinde ca şi o
caracatiyq ascunsq ‘n ‘ntunerecul
nopyii ‘n apele murdare ale lumii.
Printre victimele acestei maladi
se numqrq oameni de toate nivelele
sociale şi de toate vkrstele. Nu poyi
gqsi un ziar sau o revistq ‘n care sq
nu descoperi motive de ‘ngrijorare.
Oamenii ‘ncearcq disperayi sq
descopere antidotul sau vaccinul
care sq previnq sau sq vindece
aceastq maladie a secolului XXI,
dar continuq sq bkjbkie fqrq succes.
Unul dintre mari eroi ai
credinyei creştine spunea: ({orr]
does not empt] tomorro[ of it^s
sorro[s; it empties toda] of it^s
strength.) „“ngrijorarea nu te
scuteşte de necazurile zilei de
mkine; ea te goleşte de putere
astqzi>.
Meditknd adknc la acest
subiect mi-am dat seama cq totuşi
existq medicamente care pot
preveni sau pot vindeca aceastq
boalq. Problema esenyialq este sq
recunoşti singur nevoia acestui
medicament şi sursa de unde ‘l
poyi procura. Sunt sigur cq unii
vor spune cq nu au bani sau
nu au ‘ncredere ‘n puterea de
vindecare al acestui medicament
iar alyii ar putea spune cq: „Sunt
bogayi, şi s-au ‘mbogqyit, şi nu duc
lipsq de nimic>. Personal aş vrea
astqzi sq mergem ‘mpreunq la
farmacia de unde poyi sq primeşti
absolut gratuit medicamente cu
care sq-yi ungi ochii şi sq vezi,
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sq-yi ungi rqnile ascunse ale
sufletului şi ale trupului bolnav şi
sq te faci sqnqtos. Preyul acestor
medicamente a fost plqtit cu mult
timp ‘nainte de Domnul Isus.
Singurul lucru pe care tu trebuie
sq-l faci este sq deschizi Sfknta
Scripturq şi sq recunoşti cq ea este
Cuvkntul lui Dumnezeu care are
putere şi-n secolul XXI sq vindece,
sq ‘mbqrbqteze, sq lege orice ranq a
sufletului şi trupului omenesc.
“nainte de a ne adknci puyin
privirile ‘n Scripurq noi trebuie sq
‘nyelegem ce ‘nseamnq cuvkntul
„“NGRIJORARE>. Dicyionarul
explicativ al limbii romkne spune:
„starea omului ‘ngrijorat; grijq,
temere, nelinişte, fricq> etc. De
asemenea trebuie sq nu facem
confuzia de-a rqmkne complet
nepqsqtori la tot ce se ‘ntkmplq
‘n jurul nostru. Nu ‘nseamnq cq
nu este responsabilitatea noastrq
de-a ne face planuri pentru ziua
de mkine sau luna şi anul care
vine. Noi suntem cei care trebuie
sq ne facem planuri dar ‘mplinirea
lor depinde ‘n mare majoritate
de voia lui Dumnezeu care este
suveran peste noi şi peste planurile
noastre. De asemenea este bine
sq cunoaştem care sunt lucrurile
pentru care avem dreptul sq ne
‘ngrijorqm şi cele pentru care nu
trebuie sq ne ‘ngrijorqm. Greşeala
capitalq pe care suntem tentayi s-o
facem chiar noi creştinii este cq ne
‘ngrijorqm tot mai mult de lucrurile
pqmknteşti şi stqm nepqsqtori de
lucrurile spirituale.
Domnul Isus ne spune: „Nu
vq ‘ngrijorayi de viaya voastrq,
gkndindu-vq ce veyi mknca, sau
ce veyi bea; nici de trupul vostru,
gkndindu-vq cu ce vq veyi ‘mbrqca.
Oare nu este viaya mai mult deckt
hrana, şi trupul mai mult deckt
‘mbrqcqmintea?> (Matei 6:25)
“n acest scop primul adevqr
esenyial pe care trebuie sq-l
cunoaştem este cine este cel care
ne dq viaya şi ce valoare are viaya
pentru noi.
“n Faptele Apostolilor 17:2425 scrie: „Dumnezeu, care a fqcut
lumea şi tot ce este ‘n ea, este
Domnul cerului şi al pqmkntului...
El, care dq tuturor viaya, suflarea
şi toate lucrurile.> Deci dacq
recunoaştem cq de la El primim
viaya atunci ne este foarte uşor sq

‘nyelegem cq El se va ‘ngriji şi de
celelalte nevoi ale noastre.
Domnul Isus ne mai spune:
„Uitayi-vq la pqsqrile cerului: ele
nici nu samqnq, nici nu secerq, şi
nici nu strkng ‘n grknare; şi totuşi
Tatql ceresc le hrqneşte. Oare
nu sunteyi voi cu mult mai de
prey deckt ele?> (Matei 6:26). “n
acest context am putea spune cq
‘ngrijorarea noastrq este irayionalq.
Dacq Dumnezeu poate sq poarte de
grijq la toate pqsqrile cerului şi ale
pqmkntului oare nu va putea sq se
‘ngrijeascq şi de nevoile noastre?
Versetul 27 din Matei 6 ne
spune: „... cine dintre voi, chiar
‘ngrijorkndu-se, poate sq adauge
mqcar un cot la ‘nqlyimea lui.>
Deci putem deduce cq ‘ngrijorarea
noastrq este complet inefectivq şi
lipsitq de logicq.
“n concluzie prin ‘ngrijorarea
noastrq nu facem nimic mai mult
deckt sq-L facem pe Dumnezeu
neputincios iar Cuvkntul Sfintelor
Scripturi fqrq valoare iar prin
aceasta pqcqtuim ‘mpotriva lui
Dumnezeu.
Cu toate acestea adesea
descoperim cq suntem ‘ngrijorayi.
“ntrebarea se pune din nou: „Ce
facem cknd vine ‘ngrijorarea?>
Primul pas pe care trebuie sq-l
facem pentru a birui ‘ngrijorarea
este sq ne cunoaştem prioritqyile
şi sq nu avem o inimq ‘mpqryitq.
Nu vom putea niciodatq sq
slujim la doi stqpkni şi nu vom
putea fi prieteni şi cu lumea şi cu
Dumnezeu.
Al doilea lucru esenyial pentru
a putea fi biruitori este strategia
zilnicq pe care o aplicqm ‘n
problemele zilnice. Fqrq o strategie
bazatq pe Cuvkntul lui Dumnezeu
vom cqdea din nou sub povara
‘ngrijorqrilor, vom şchiopqta mereu
pe calea credinyei, vom suferi
spiritual şi fizic.
Cineva spunea cq ‘ngrijorarea
se aseamqnq cu un balansoar
care-yi dq ceva de fqcut dar ‘n
schimb nu ajungi nicqieri. De
asemenea trebuie sq recunoaştem
cqci prin ‘ngrijorarea noastrq nu
putem schimba cu nimic trecutul
dar putem foarte uşor distruge
prezentul ‘ngrijorkndu-ne de viitor.
Se spune cq toate submarinele
şi vapoarele mari de croazierq au o
construcyie cu totul specialq. Pupa

vasului este compartimentatq ‘n
mai multe camere toate ‘nchise
ermetic ‘ntre ele cu uşi metalice
automate cu scopul preveniri unor
catastrofe. “n caz de o avarie ‘n
una din compartimentele de jos
ale vasului, uşile metalice ‘nchid
automat camera respectivq pentru
ca apa sq nu pqtrundq mai departe
şi-n alte camere şi astfel vasul este
protejat de naufragiu.
Dumnezeu ‘n mqreyia Lui
ne-a construit şi pe noi ‘ntr-un
mod aşa de minunat dkndune posibilitatea sq ne protejqm
sufletul şi viaya printr-o ‘ncredere
neclintitq ‘n promisiunile Lui. El
ne-a ‘nzestrat fiinyele noastre cu o
minte sqnqtoasq sq putem observa
dinainte furtuna care se apropie,
iar atunci cknd valurile ‘ngrijorqrii
lovesc puternic ‘n corabia vieyii
noastre trebuie sq gqsim adqpost
‘n promisiunile lui Dumnezeu.
“n acest scop trebuie sq ştim sq
‘nchidem cu zqvoarele credinyei
‘ngrijorqrile zilei de ieri şi de mkine
lqsknd doar razele binefqcqtoare
ale Duhului Sfknt sq ne lumineze
ziua de azi. El ne-a promis cq, chiar
dacq o femeie poate „sq uite copilul
pe care-l alqpteazq, şi sq n-aibq
milq de rodul pkntecelui ei... Eu nu
te voi uita cu nici un chip.> (vezi
Isaia 49:15)
Apostolul Petru ne ‘nvayq
sq aruncqm asupra Lui toate
‘ngrijorqrile noastre, cqci El ‘nsuşi
‘ngrijeşte de noi. (vezi 1 Petru 5:7)
Singurul lucru care ar trebui sq
ne ‘ngrijoreze este pqcatul sqvkrşit
ieri care ar putea sq ne afecteze
ziua de azi şi veşnicia.
Haideyi acum sq spunem şi
noi ca şi ucenicii: „Mqreşte-ne
credinya!> Ajutq-ne Doamne sq ne
‘ncredem mai mult ‘n Cuvkntul
Scripturii şi ‘n promisiunile
minunate ale lui Dumnezeu. Ajutqne sq cqutqm mai ‘nt’i “mpqrqyia
lui Dumnezeu şi neprihqnirea Lui,
şi toate celelalte lucruri ni se vor
da pe deasupra. Ajutq-ne sq nu ne
‘ngrijorqm de ziua de mkine; cqci
ziua de mkine se va ‘ngrijora de
ea ‘nsqşi. Vindecq astqzi pe toyi
cei deznqdqjduiyi şi fqrq speranyq.
Fq ca Lumina Evangheliei sq
strqluceascq ca un far ‘n viaya
noastrq, ca astfel sq putem vedea
mqreyia lui Dumnezeu şi dragostea
Lui pentru fiinya umanq.

Dupq
planul lui
Dumnezeu!
Sorin Covaci

Despre David, omul dupq inima
lui Dumnezeu şi regele fqrq egal al
Israelului, Sfknta Scripturq afirmq
cq: „… a slujit celor din vremea
lui, dupq planul lui Dumnezeu>
(Faptele Apostolilor 13:36).
“n cele din urmq acesta este
mandatul fiecqrui credincios –
slujirea celor din generayia sa
‘n conformitate cu planul lui
Dumnezeu.
Mesajele prezentate la cel de
al 95-lea Congres al Asociayiei
Bisericilor Baptiste Romkne din
Statele Unite şi Canada au reiterat
aceastq imperioasq nevoie. “nsqşi
tema congresului ‘i provoacq,
‘n egalq mqsurq, pe pqstori şi
participanyi la o mobilizare fqrq
rezerve ‘n cqutarea şi ‘nyelegerea
nevoilor reale ale oamenilor din
generayia noastrq.
Nu trebuie sq uitqm ‘nsq sensul
dual al acestei acyiuni; ‘nyelegerea
nevoilor celor din jur este doar
o parte a problemei. Societatea
pune şi ea un mare accent pe
acest demers şi mobilizeazq
segmente importante ‘n vederea
‘ntkmpinqrii nevoilor oamenilor.
Misiunea specialq a Bisericii
‘nsq este aceea de a se asigura
cq nevoile acestea sunt cele reale
iar soluyiile sunt cele pregqtite de
Dumnezeu. Din punctul acesta de
vedere, Biserica funcyioneazq ca
un ferment al stabilitqyii (temelie)
adevqrului dar şi ca factor de
progres (stklp) ‘n cunoaşterea
celui ce este Adevqrul ( Ioan
14:6). Dimensiunea socialq,
orizontalq, trebuie sq o ‘ntklneascq
pe cea spiritualq, verticalq, pentru
a oferi soluyii relevante, eficiente,

dar mai ales, cu efect veşnic ‘n
existenya semenilor noştri.
Nimeni nu se mai ‘ndoieşte
de complexitatea vremurilor
pe care le trqim. “n paradigma
postmodernistq este ‘ncurajat
tot ceea ce este neconvenyional,
novator, ne’ngrqdit de norme şi
dogme. “n mare mqsurq aceasta a
fost şi purtarea Domnului Isus ‘n
timpul ckt a trqit printre oameni.
Ceea ce trebuie sq redescoperim
noi credincioşii este modul Squ
de viayq şi lucrare. Cu toate cq
le invocqm mereu, ‘nvqyqturile
şi practicile Sale nu ‘şi gqsesc
o expresie vie şi dinamicq ‘n
instituyii anchilozate şi fqrq vlagq
spiritualq.
Biserica este promotoare a
‘nnoirii şi formqrii spirituale
a individului şi a comunitqyii.
Adevqrul este „liberator> şi
‘nnoitor, iar Biserica trebuie sq-i
‘nlesneascq acyiunea.
Cu bucurie am constatat cq
existq ‘ncq pasiune aprinsq pentru
aceste acyiuni şi trebuie doar sq ne
gqsim „fqgaşul> ‘n materializarea
lor. Rugqciunea fiecqrui
credincios, credincioşia ‘n slujirea
‘ncredinyatq de Dumnezeu,
conformq cu darul, chemarea şi
caracterul fiecqruia, precum şi
spiritul colaborqrii ‘n unitate va
face ca şi despre noi sq se poatq
spune „au slujit celor din vremea
lor dupq planul lui Dumnezeu>.
First Romanian Baptist Church
of Detroit
covacisorin@gmail.com
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arme de distrugere ‘n masq
Pericolul Islamic 			
Bqtqlia pentru Ierusalim 		
Invazia lui Magog 			
Apariyia superstatului european
Ridicarea Chinei			
Plqgi biotehnice globale 		
Religia ecumenicq 			
Guvernul mondial 			
Rolul Americii 			

Mat. 24:22
Dan. 11
Zah. 12; Luca 21
Ezech 38, 39
Dan. 7:7
Isaia 49; Apoc. 19
Apoc. 6:8
Apoc 13, 17, 18
Apoc. 13
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.

2

Problemele din Orient nu sunt
cauzate de Israel, ‘n ciuda miilor
de articole care vor sq ne facq sq
credem acest lucru. Da, existq un
conflict israelo-arab de peste o
sutq de ani, dar nu el este focarul
violenyelor de astqzi!
Milioanele de oameni uciwi ‘n
rqzboiul dintre Iran wi Ira\ n-au
avut nimic comun cu Israelul.
Genocidul care are loc acum ‘n
Sudan, unde regimul musulman ‘wi
masacreazq proprii cetqyeni, doar
pentru cq sunt crewtini de culoare,
n-are nimic de a face cu Israelul.
Desele wtiri despre crimele din
Algeria, unde sute de cetqyeni
civili de la sate sunt asasinayi
de militanyii islamici n-au nimic
comun cu Israelul.
Sadam Husseim nu a invadat
|u[eitul, nu a ameninyat Arabia
Sauditq wi nu wi-a mqcelqrit proprii
cetqyeni din cauza Israelului.
Egiptul n-a folosit arme cu gaz
otrqvitor ‘mpotriva Iemenului ‘n
1960 din cauza Israelului.
Assad, tatql actualului
prewedinte al Siriei, nu a omorkt
zeci de mii de sirieni ‘ntr-o singurq
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sqptqmknq, la El Hamma, din
cauza Israelului.
Rqzboiul civil din Afganistan
wi execuyiile revoltqtoare de acolo
n-au fost din cauza Israelului.
Libia n-a aruncat ‘n aer zborul
Panam din cauza Israelului.
Atentatele sinucigawe declanwate
de musulmani ‘mpotriva celorlalyi
cetqyeni ‘n India nu sunt provocate
de existenya statului Israel.

Luptele de graniyq dintre India
wi Pa\istan pentru provincia Cawmir
nu sunt din cauza Ierusalimului.
Exemplele ar putea continua ...
Rqdqcina tuturor acestor crize
este faptul cq lumea musulmanq
este cuprinsq de un haos total wi
inflamatq de fanatism religios. Ce
se ‘ntkmplq ‘n aceste yqri wi ‘ntre
guvernele lor nu este acceptabil
pentru nici un fel de standard
uman, oricare ar fi el wi aceasta
ar fi situayia wi dacq Israelul s-ar
fi alqturat Ligii Arabe, iar statul
Palestina ar fi fost ‘n fiinyq ‘ncq de
acum o sutq de ani.
Cele 22 de state membre ‘n Liga
Arabq, de la Mauritania wi pknq
la statele din Golf, au ‘mpreunq o
populayie de 300 de milioane de
oameni, comparabilq cu America
wi cu Europa de astqzi. Suprafaya
ocupatq de ele este mai mare wi
deckt America wi deckt Europa.
Aceste 22 de state, cu tot
petrolul wi cu toate resursele lor

naturale au un produs nayional
brut (GDP) mai mic deckt acela
al Olandei wi Belgiei, comparativ
cu jumqtate din GDP-ul statului
California.
“n interiorul economiei acestor
state, diferenya dintre minoritatea
foarte bogatq wi majoritatea
sqracq este imposibil de descris.
Superbogayii n-au ajuns la
colosalele lor averi prin merite

personale, ci prin corupyie wi
putere.
Statutul social al femeilor din
lumea arabq este cu mult inferior
aceluia al femeii din lumea
occidentalq de acum 150 de ani.
“n nici o societate islamicq nu
se poate vorbi despre <drepturi
ale omului>, ‘n ciuda faptului cq
Libia, ‘ntr-o farsq de rksul lumii,
a deyinut nu de mult prewedinyia
comisiei pentru drepturile omului
din cadrul Nayiunilor Unite.
Conform unui raport alcqtuit de
un comitet al intelectualilor arabi wi
publicat sub auspiciile Organizayiei
Nayiunilor Unite, numqrul de cqryi
din literatura mondialq traduse
‘n limba arabq este chiar mai mic
deckt numqrul de cqryi traduse de
o yarq micuyq cum este Grecia.
Lucrqrile wtiinyifice produse
de cei 300 de milioane de arabi
nu ajunge sq egaleze nici mqcar
numqrul celor produse de cele 6
milioane de cetqyeni ai Israelului.
Numqrul nawterilor din lumea
arabq este singura lor realizare.
Liderii lor o numesc <bomba
nuclearq a arabilor>, cu care vor
cuceri lumea. Europa a cunoscut
deja explozia ei. Numqrul mare
de copii face ‘nsq educayia sumarq
wi contribuie la un nivel de viayq
scqzut.
Lumea arabq este astqzi un
butoi de pulbere, iar realitatea
crizelor sfkwietoare prin care trece
este cauza marilor ei frqmkntqri.
Lipsa de educayie, lipsa de locuri
de muncq, o distribuire inegalq a
resurselor de bogqyie nayionalq au
creat un climat de nemulyumire
‘n care este uwor sq dai vina pe un
<yap ispqwitor>.
Islamul s-a dovedit un mediu
ideal pentru apariyia dictatorilor
demenyi, reyelelor teroriste wi a
grupqrilor radicale fqrkmiyate sub
cele mai diferite wi mai amqgitoare
nume. Arabii se grqbesc sq arate cq
cei vinovayi pentru situayia actualq
sunt americanii, europenii, evreii,
dar ‘n nici un caz ... ei ‘nwiwi.
S-ar cuveni sq spunem cq
cea mai tragicq este situayia
milioanelor de oameni decenyi wi
muncitori, moderayi ‘n pretenyiile
lor religioase, care sunt prinwi
<la mijloc>. Tragedia acestor
oameni este ‘n parte meritatq
pentru cq ei n-au vorbit la timp

wi clar ‘mpotriva retoricii
inflamatoare a fanaticilor
religiowi. Prin aceasta, ei
au devenit complici prin
tqcere. Aceastq vinovqyie
este wi a intelectualilor wi
a conducqtorilor politici
din lumea arabq. Dewi vqd
diferenya dintre bine wi rqu
wi pot deosebi uwor dreapta
de stknga, ei n-au vorbit
atunci de teamq wi acum
au ajuns sq se teamq sq
mai vorbeascq. Arabii sunt
astqzi propriile lor victime wi numai
o personalitate providenyialq sau
un rqzboi nimicitor ‘i mai poate
opri din crizele actuale prin care
trec.
Zilele acestea, America a
adunat la Annapolis delegayii
tuturor yqrilor arabe wi pe acei ai
Israelului pentru un ‘nceput nou
al dialogurilor pentru pace wi bunq
‘nyelegere. Concomitent, Iranul a
chemat la Teheran reprezentanyii
grupqrilor teroriste wi i-a declarat
pe cei care s-au dus ‘n America
<reprezentanyi falwi ai lumii arabe
wi ai nqzuinyelor lor>. Lupta
continuq ...
De ce ne intereseazq pe noi
toate acestea? Pentru cq arabii
vor sq impunq islamul pe toate
continentele wi chiar wi celor de altq
convingere. Iatq un caz concret.
Ewti profesoarq ‘n Anglia wi-yi
‘mplinewti dorinya de a lucra ‘ntr-o
yarq aparyinknd unei alte culturi.
Te duci ‘n Sudan, departe de
confortul wi abundenya de acasq,
‘n mijlocul unei nayiuni care a
introdus elemente de <Sharia>,
legea islamicq, ‘n sistemul ei
judiciar. La una din clasele pe
care le predai copiilor de wapte
aniwori vrei sq folosewti ca material
didactic un superb ursuley de pluw.
Din clipa ‘n care l-au vqzut, toyi
copiii s-au wi ‘ndrqgostit de el. Ca
sq-yi atingi scopul lecyiei, te faci
cq vrei sq dai lui Martinicq un
nume wi-i pui pe elevi sq-l aleagq.
Fiecare copil ar vrea ca ursuleyul
sq fie trecut pe numele lui, awa cq
trebuie fqcut un vot. Ckstigq elevul
numit, Mahomed (wtiyi, ‘n yqrile
islamice, mulyi pqrinyi aleg sq dea
copiilor lor numele profetului). Iyi
yii lecyia mai departe wi nu wti de
furtuna care pkndewte dupq coly.
Mahomed, elevul, este ‘nckntat.
Unii din ceilalyi copii, care n-au

ckwtigat la vot wi care poartq altfel
de nume, sunt invidiowi wi plqnuiesc
o … rqzbunare. Ei se duc acasq
wi spun cq profesoara a ‘ndrqznit
sq-wi batq joc de numele profetului
lor drag wi a luat numele lui <’n
dewert>, etc. etc. Pqrinyii se ‘nfurie
tare rqu. Spun wi altora. Se ‘nfurie
cartierul. Aflq wi imamul. Urmeazq
o predicq ‘nflqcqratq la moschee.
Tu ‘yi vezi, newtiutoare wi naivq,
‘nainte de treabq, ca wi cum nimic
nu s-a ‘ntkmplat. Te trezewti ‘nsq
cu poliyia la uwq. Ewti luatq pe sus,
arestatq wi yi se spune cq trebuie
neapqrat sq mori pentru <crima> pe
care ai comis-o.
Acesta este cowmarul lui Gillian
Gibbons. Femeia awteaptq <nqruitq>
wi nenorocitq sq fie judecatq.
Bqnuitori cq justiyia <va ceda>
presiunilor occidentale, islamiwtii
pun la cale sq o rqpeascq ‘n drumul
de la puwcqrie la tribunal wi sq o
execute imediat. Marea <frqyie
musulmanq> incendiazq mqreaya
nayiune islamicq de pe toate
continentele!
Iar noi ne ‘ntrebam: Vq puteyi
‘nchipui awa ceva ‘ntkmplknduse ‘ntr-o yarq <occidentalq>?
Wtiu, <toate religiile sunt la fel de
violente, mai ales crewtinismul,
iar islamul este o religie a pqcii>,
dar … mqcar pentru o secundq,
am putea sq fim lucizi wi sq ne
‘ntrebqm: <Despre ce fel de pace
wi supunere nonviolentq vorbewte
lumea arabq atunci cknd ne
propune la toyi sq ne convertim la
islam?>
Dacq n-ar fi awa de trist wi tragic,
ar fi chiar comic. <Toate religiile
sunt la fel de violente> … Vai, ce
mult se teme cartierul londonez de
vicarul parohial si ce ‘ngroziyi sunt
oamenii la gkndul cq ar putea da
nas ‘n nas pe o zi ploioasq cu un
grup de evanghelici, tocmai iewiyi
de la un <studiu biblic> …
LUMINQTORUL - Ianuarie 2008

17

Cknd se maturizeazq
bqieyii?
Daniel Branzai
Cknd ajunge un bqiat la
maturitate ?
Pe vremea mea, ‘n Romknia, un
bqiat trqia doar cu <certificatul de
nawtere> pknq la paisprezece ani,
cknd primea, ‘n sfkrwit, un <buletin
de identitate> (pknq atunci existase
doar prin identitatea pqrinyilor lui).
Vkrsta aceasta de paisprezece ani
seamqnq suspect de mult cu un
echivalent al lui <Bar Mitzva> de la
evrei, cknd bqiatul citewte pentru
prima datq cu voce tare din Tora wi
este declarat <personal responsabil>
de ‘mplinirea ei ‘naintea lui Iehova.
Tot ‘n Romknia, la optsprezece
ani deveneai <major>. La
aproximativ aceastq vkrstq ‘yi luai
<bacalaureatul>, un cuvknt care
‘nsemna iniyial cq ai sfkrwit-o cu
wcoala wi ewti gata de ‘nsurqtoare.
La americani, devii major pe la
douqzeci wi unu de ani, cknd ai
voie sq-yi cumperi singur bquturi
alcoolice. “n realitate, wi ‘n Romknia
tot pe la douqzeci wi unu de ani erai
socotit major sau cum se mai spunea
<cu armata fqcutq>.
Capeyi o identitate pe la 12-14
ani, ewti major pe la 18-21 de ani ...
dar la <maturitate> cknd ajungi cu
adevqrat?
Am auzit pe cineva spunknd cq
nu poyi fi copil deckt o singurq datq,
dar poyi fi copilqros toatq viaya. Sunt
de acord cu observayia. Totuwi, cknd
ajunge un bqiat la <maturitate>?
Pe 19 Noiembrie 2007, de ziua
mamei mele, Dumnezeu i-a fqcut
un cadou mult awteptat: i l-a adus
alqturi pe tata.
Pe la ora cinci wi unsprezece
minute dimineaya, un ‘nger
binevoitor m-a atins cu aripa lui wi
m-a trezit. M-am repezit la patul
de spital montat ‘n dormitorul pe
care l-am ‘mpqryit ‘n ultimele douq
nopyi cu tatql meu. Nu i-am auzit
respirayia. Mi-am plecat urechea sq-i
ascult inima, dar n-am putut. Bqtqile
de baros care-mi loveau timpanele
wi pieptul erau prea zgomotoase.
Mkinile ‘i erau calde, picioarele
nu erau ‘ncq reci. M-am repezit ‘n
camera de alqturi sq-l aduc pe Cristi
Striblea, nepotul care-l ‘ngrijise
ultimele luni ca o revanwq pentru
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anii cknd <nenea Vasile> ‘i alintase
copilqria bucurewteanq. El mi-a
confirmat: tata plecase …
Acum, ‘n zilele acestea de crizq
personalq, cred cq eu pot sq dau
un rqspuns la aceastq ‘ntrebare: un
bqiat ajunge matur numai atunci
cknd ‘i moare tatql squ. Am cincizeci
wi trei de ani wi cred cq numai acum
trec ‘ntr-o singurqtate nouq pragul
maturitqyii.
Cu ckyiva ani ‘n urmq, l-am sunat
pe Valentin Popovici la ckteva zile
dupq moartea tatqlui squ wi l-am
‘ntrebat awa ... cum se ‘ntreabq
... fqrq sq awtept cu adevqrat un
rqspuns: <Cum te simyi?> Am primit
atunci un rqspuns pe care nu-l
awteptam, nu l-am ‘nyeles wi nu
l-am pqtruns pknq ce n-am trecut wi
eu prin aceeawi experienyq: <Frate
Daniel e greu ... s-a fqcut dintr-o
datq awa de ‘ntunerec wi de rece ‘n
jurul meu ...>
Cred cq >maturitatea> este
un prag existenyial imposibil de
trecut atkta timp ckt trqiewti ‘ncq
pe umerii tatqlui tqu. Ewti wi ai
dreptul sq rqmki copil cktq vreme
poyi rosti expresii ca acestea:
<Tatql meu este mai tare ca tatql
tqu!>, <Te spun lu^ tata!>, <Nu
wtiu, am sq-l ‘ntreb pe tatql meu>,
<Sq-i spunem wi lui tata> ... Cknd
nu mai poyi rosti aceste cuvinte
ewti condamnat la <maturitate>.
Absenya tatqlui te proiecteazq ‘n
realitatea unei singurqtqyi care
dezechilibreazq, descumpqnewte wi
chiar descurajeazq. Este o traumq
din care trebuie <sq te ridici singur>,
ca sq stai <pe picioarele tale>.

Cknd moartea tatqlui se produce
‘nainte de vreme wi orfanul este
‘ncq nevkrstnic, singurqtatea acestei
<maturizqri foryate> lasq urme
adknci wi uneori o viayq fqrq gust
sau cu gust de carton, ca pqtlqgelele
de serq culese ‘ncq verzi wi sortite
sq se coacq pe drumul cqtre piayq.
Un astfel de copil al nimqnui, care
are ‘n loc de tatq doar un nume de
‘mprumut pe certificatul de nawtere
sau pe buletinul de identitate, are de
obicei douq evoluyii posibile.
Una, pe care am vqzut-o la tatql
meu rqmas orfan ‘ncq de foarte mic,
este sq rqmknq o fiinyq vulnerabilq,
foarte sensibilq, care se retrage ‘n
spatele unui zid de aparentq rqcealq
wi pare <distant> celor din jur. Aw
numi aceastq evoluyie <alternativa
nucii>, care are o coajq tare, dar are
‘n inimq <patru frayi ‘ngemqnayi>,
dulci la gust wi plini de undelemn.
O a doua evoluyie posibilq este
sq devinq un om virulent, gregar,
purtqtorul unei mqwti de saltimbanc,
abil creator de fantezie, priceput la
scris, la muzicq sau la un alt limbaj
prin care poate crea o lume virtualq
‘n care sq se simtq el ‘nsuwi bine
wi <‘n siguranyq>. Cknd se simte
ameninyat, atacat sau contestat
direct, el rqspunde exagerat, cu
un sentiment de panicq. Aw numi
aceastq evoluyie <alternativa
artistului>.
Ce am sq fac eu la cei cincizeci
wi trei de ani ai mei? Cum se
<maturizeazq> un bqrbat ajuns ‘ntre
timp el ‘nsuwi bunic? Vq mqrturisec
sincer, nu wtiu. Vom trqi wi ...veyi
vedea. Pknq una alta, am ‘ncq
surprinzqtor de multe lacrimi ‘n
rezervor wi caut un loc ferit ‘n care
sq nu mq gqseascq ... nepoyii.

Sq ne cunoawtem Asociayia
Aceastq rubricq este destinatq prezentqrii bisericilor din Asociayia noastrq wi a lucrqrilor lor misionare

Bisericile Asociayiei - 2008
Sqrbqtoare la <Maranatha
Romanian Baptist Church>
68th Ave, Ridge[ood, N} 11385
[[[.mrbcn].org

Duminicq, 25 Noiembrie 2007
‘n cadrul serviciului divin de searq,
sub mottoul <Mulyumiri fie aduse
lui Dumnezeu> Biserica Maranatha
a sqrbqtorit, ‘ntr-o atmosferq
sfkntq, de laudq wi ‘nchinare, cea
de a 10-a aniversare.
Dumnezeu a fost slqvit,
‘ncepknd cu momentele de
rugqciune, continuknd cu grupul
de copii, tinerii, corul Bisericii,
wi propovqduirea Cuvkntului.
Programul de laudq a inclus wi pe
musafirii Casei Domnului: Nicolae
Bodean din Biserica <Sfknta
Treime> Chiwinqu, care pentru
ckteva sqptqmkni ajutq lucrarea
muzicalq de la Maranatha; Pqstor
Ernest Stafford, bun prieten al
Bisericii Maranatha, ckt wi Cristian
Satnic, fiul diaconului Cornel
Satnic, care a pornit lucrarea
la Maranatha (acum plecat la
Domnul). Rebeca Birgean, fiica
pqstorului Marius Birgean care
cu vocea-i de privighetoare ne-a
‘nqlyat tot mai sus, spre Isus.
Multe mesaje de mulyumire la
adresa Bunului nostru Dumnezeu
wi Tatq au fost primite de la fowti
membri ai Bisericii, iar acum
mutayi ‘n alte state ale Americii wi
Romknia, ckt wi de la frayi lucrqtori
care au ajutat lucrarea Domnului
de la Maranatha. “n mod special
menyionqm pe fr. Teofil Ciortuz,
fostul pqstor al Bisericii Maranatha
wi acum pqstor la Biserica Harul din
Lugoj.
Mesajul principal a fost adus
de fr. Marius Birgean, pqstorul
Bisericii Emanuel din Timiwoara,
care pentru ckteva sqptqmkni
ajutq lucrarea Domnului de la
Maranatha. Titlul mesajului: Cum
sq rqmknem Casa lui Dumnezeu
pknq la sfkrwit? (Evrei 3:1-6)

Din text ne-a dat 3 rqspunsuri:
1-Privind la Christos; 2-Preyuind
pe Christos; 3-Perseverknd cu
Christos.
Toyi cei prezenyi s-au bucurat wi
de frumoasele cadouri pregqtite cu
aceastq ocazie: calendare, semne
de carte, pixuri cu inscripyia: <Jesus
is all [e need>.
Cum familia din Betania, din
timpul Domnului Isus, avea o
sorq Marta, wi Biserica Maranatha
are o sorq Marta Marew, care a
fost responsabilq cu masa de
dragoste ce a urmat serviciului de
‘nchinare. Domnul a fost slqvit wi
prin aceastq masq de dragoste care
a fost apreciatq de toyi. Dupq masa
de dragoste toyi au fost invitayi
la o frumoasq prezentare video
a istoricului Bisericii Maranatha,
realizatq de secretarul Bisericii,
Marius Ianculovici.
Cu ajutorul Domnului Isus, ‘n
acewti 10 ani, Biserica wi-a ‘nyeles
menirea de a aduce suflete la
Domnul. Astfel, au avut loc 16
botezuri nou testamentale. Toatq
slava i Se cuvine doar Domnului
Isus, wi alqturi de poetul Costache
Ioanid, privim cu ‘ncredere spre
viitorul Bisericii Maranatha,
spunknd ‘mpreunq cu el:

<Prin strqvechile pustiuri,
El, Pqstorul ‘nyelept,
wi-a purtat pe umqr mieii
wi la piept!
Wi de aceea nu ni-i fricq,
chiar de-am fi ca fulgu-n zbor.
Cqci suntem o turmq micq,
Dar o turmq
wi-un Pqstor!>
A consemnat - Aurel Macovei
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Wtiri de pretutindeni

Castellion, Spania
Duminicq 7 Octombrie 2007 a fost
o nouq zi de sqrbqtoare sfkntq pentru
Biserica Baptistq Romknq Maranata
Castellon. Cu ocazia oficierii primului
botez nou testamental din noul local
de ‘nchinare al bisericii, opt suflete
‘mbrqcate ‘n haine albe din biserica
localq wi o familie din Biserica
Baptistq Romknq din Zaragoza L-au
mqrturisit pe Isus Christos ca Domn wi
Mkntuitor al vieyilor lor.
Cuvkntul Domnului a fost
propovqduit cu putere de cqtre fratele
pqstor Dqnuy Vrkncilq care a wi oficiat
actul botezului. Toatq Gloria sq fie a
Domnului! A consemnat Dan Rusu

|itchener, Canada
<Ckntayi Domnului o ckntare
nouq...cu harfa... cu trkmbiye şi
sunete din corn, strigayi de bucurie
‘naintea “mpqratului, Domnului!>
(Psalmul 98)
Prima Bisericq Baptistq Romknq
din Tro], Mi. pqstoritq de fratele
Sorin Covaci, a avut bucuria sq fie
gazda fanfarei wi orchestrei Bisericii
Baptiste Romkne din Chicago wi a
fanfarei Bisericii Baptiste Romkne
din |itchener, Canada. Cele trei
formayii ‘mpreunq cu fanfara bisericii
locale au avut un program minunat
‘n care au slqvit numele Domnului.
Cuvkntul Domnului a fost predicat
de cqtre fratele Valentin Popovici
care, ‘mpreunq cu sora Carmen, au
‘nsoyit formayiile de la Chicago. Cei
80 de oaspeyi ‘mpreunq cu frqyietatea
localq au avut o pqrtqwie minunatq, ‘n
Domnul.
A consemnat,
Ion Cotarla
Secretarul bisericii din Tro], Mi.

Festivalul corurilor - cea de a VIa ediyie a Festivalui Corurilor de Tineret din Statele Unite wi Canada va avea loc ‘n perioada 16-17 Februarie 2008 la <Bethan]> Baptist Church, pqstor fr. Liviu Yiplea.
Detaliile cu privire la ‘nscriere, instrucyiunile generale wi recomandqrile pentru participare pot fii obyinute apelknd la ph (562) 773-6977 sau scriind la adresa laudadomini@]ahoo.com
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Biblia adevqratq?
Ckte manuscrise ale scrierilor
celebre din primele secole au fost
descoperite pknq ‘n perioada sec.
18 cknd a apqrut tiparniya:
49 manuscrise despre Aristotel
193 manuscrise despre
Sophocles
643 manuscrise despre Homer
24.633 manuscrise despre Noul
Testament.
Vedeyi diferenya? De aceea noi
credem cq ceva extraordinar este
cu aceastq scriere - Biblia. Wi ea nu
este fqcutq de mkna oamenilor! Ci

oamenii au ‘nceput sq o copieze
pentru a ‘mpiedica intenyia
aceasta de a ‘i schimba conyinutul.
Asta este ceea ce dq veridicitate
wi greutate Bibliei wi crewtinismului.
Crewtinismul nu face Biblia cum
se crede ‘n popor, ci Biblia face
crewtinismul. De aceea oamenii
ar trebui sq citeascq Biblia wi prin
ea sq verifice diversele culte, sau
biserici ckt de mult din Biblie
respectq ele. Existq wi erori de
interpretare biblicq, dar acestea
sunt nesemnificative pe lkngq
lumina wi perspectiva pe care yi-o
dq Biblia.
LUMINQTORUL - Ianuarie 2008
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La Pkrneava, familia Popovici a
fost ‘ntkmpinatq de fratele Mihai
Chiu (fost pqstor al bisericii) wi de cei
doi pqstori activi: Onisim Mladin wi
Andrei Bulzan.

Institutul Emanuel, Oradea
Este uimitor prin lucididate,
coerenya discursului, prin
sistematizarea subiectelor. Aici
predicq dintr-o schiyq pe care am
vqzut-o. Sunt wapte puncte ‘nwiruite
unul dupq altul wi restul … Duh.
1. Reducerea la zero - smerenia.
2. Atkrnarea de Domnul.
3. Cunoawterea Cuvkntului.
4. Obyinerea mesajului divin.
5. Cunoawterea vremii ‘n care
trqim.
6. Formarea unei biserici
misionare.
7. Sq fiyi mesageri ai pqcii.
Citewte din Biblia cu nişte
caractere foarte mici fqrq ochelari.
Stq ‘n picioare 90 de minute, fqrq
nici un fel de probleme.
Are putere ‘n voce wi nu-i tremurq
glasul deckt de emoyie.
<Plin de suc wi verde!> Nesckrbit,
neacrit, cu multq veselie wi simy al
umorului. Meritq sq ‘mbqtrknewti
awa!> - a consemnat Marius Cruceru.
Fratele Pitt Popovici a mers ‘n
Romknia din dorinya de a fi prezent
la sqrbqtoarea celor 100 de ani
ai Bisericii Pkrneava (Duminicq,
28 Octombrie). Au predicat Paul
Negruy wi Pitt Popovici, dimineaya wi
Mihai Chiu wi Pitt Popovici duminicq
dupq-masq. Dewi s-au strqduit sq o
restrkngq la perimetrul membrilor wi
cunoscuyilor, sqrbqtoarea a adunat o
mare mulyime de credinciowi veniyi
din multe pqryi.
- Marius Cruceru, Oradea

Michigan
Adventiwtii wi Alianya Evanghelicq

A doua rundq de convorbiri
‘ntre teologi adventişti de ziua
a şaptea şi teologi reprezentknd
{orld Evangelical Alliance
({EA) s-au ‘ncheiat recent la
Andre[s Universit] din Berrien
Springs, Statul Michigan. “n
urma ‘ntklnirii se aşteaptq ca ‘n
urmqtoarele luni participanyii sq
semneze o declarayie comunq care
sq identifice scopuri comune şi sq
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comunice rezultatele discuyiilor
purtate pknq acum.
Prima rundq de convorbiri
a avut loc ‘n 2006 ‘n Praga şi
convorbirile recente au mers pe
linia recomandqrilor ‘ntklnirii
din 2006. Scopul principal al
discuyiilor este de a elimina
prejudecqyile dintre evanghelici
şi adventişti. De asemenea,
adventiştii au folosit ocazia de a
‘şi explica teologia pentru a evita
pe viitor pqrerile izvorkte din terye
surse.
Adventiştii au cqzut de acord
cu declarayia de credinyq a
evanghelicilor care declarq cq
Biblia este Cuvkntul lui Dumnezeu,

care declarq credinya ‘n Trinitate, ‘n
persoana şi lucrarea mkntuitoare a
Domnului Isus Christos, ‘n justificarea
prin credinyq, ‘n rugqciune, pocqinyq,
sfinyire şi a doua venire a lui Christos.
Puncte discordante s-au datorat
crediyei adventiştilor cu privire la
judecata de dinainte de a doua venire,
locul lui Ellen G. {hite (a cqrei scrieri
a iniyiat şi inspirat mişcarea adventistq)
şi rolul zilei de sabat. Concluzia a fost
cq ‘n lucrurile ‘n care se crede la fel,
adventiştii şi {EA pot coopera.
{EA se laudq cu 420 milioane
de membrii ‘n diverse denominayii
rqspkndite ‘n peste 120 de yqri,
adventiştii se mkndresc cu 15 milioane
de membri ‘n peste 200 de yqri.

Prezenye pe
Internet

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

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

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

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

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

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

RBC Dallas TX
http://[[[.romdallas.org/

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://[[[.rcr[ebsite.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/

Aurel Mateescu
http://aurelmateescu.[ordpress.com/
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Specificul credinyei baptiste
Libertatea sufletului

Noi credem ‘n preoyia universalq a tuturor credinciowilor,
‘n libertatea wi responsabilitatea oricqrui om de a sta direct ‘n
faya lui Dumnezeu, fqrq impunerea unui anumit crez wi fqrq
interpunerea vreunui cleric sau guvern.

Libertatea Bibliei

Noi credem ‘n autoritatea Sfintelor Scripturi. Credem
cq Biblia, sub directa autoritate a Domnului Isus Christos,
este esenyialq ‘n viaya fiecqrui credincios wi ’n viaya Bisericii.
Susyinem libertatea fiecqrui crewtin de a interpreta wi aplica
Biblia dupq cqlquzirea personalq pe care o primewte din
partea Duhului Sfknt.

Libertatea bisericii

Noi credem ‘n autonomia bisericii locale. Credem cq
bisericile baptiste sunt libere, sub autoritatea Domnului Isus
Christos, sq hotqrascq cine poate fi primit ‘n Bisericq wi cine
sq fie cei care o conduc, sq hotqrascq formele de ‘nchinqciune
wi metodele de lucru, sq ordineze pe aceia pe care-i crede
‘nzestrayi de Duhul Sfknt cu daruri pentru slujire wi sq decidq
cknd wi cu cine sq colaboreze ‘n activitatea lqrgitq a trupului
spiritual al Bisericii lui Christos.

Libertatea religioasq

Noi credem ‘n libertatea religioasq, libertatea pentru
religie wi ‘n libertatea fayq de religie. Orice om este liber sq
‘mbrqyiweze wi sq practice o anumitq religie sau sq refuze
orice formq de credinyq religioasq. Suntem adepyii unei totale
separqri ‘ntre Bisericq wi Stat.
Practici specifice crewtinilor baptiwti:
B - botezul credinyei personale
A - autonomia Bisericii locale
P - preoyia universalq a credinciowilor
T - transformarea vieyii prin sfinyirea Duhului
I - inspirayia literalq a Bibliei
S - separarea totalq a Bisericii de Stat
T - trimiterea Evangheliei pknq la marginile lumii

From:

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

