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De la prewedinte

Avraam wi cu tine
<Prin credinyq Avraam, cknd
a fost chemat sq plece ‘ntr-un loc
pe care avea sq-l ia ca mowtenire,
a ascultat wi a plecat fqrq sq wtie
unde se duce. Prin credinyq a venit
wi s-a awezat el ‘n yara fqgqduinyei,
ca ‘ntr-o yarq care nu era a lui, wi a
locuit ‘n corturi, ca wi Isaac wi Iacov,
care erau ‘mpreunq mowtenitori
cu el ai aceleiawi fqgqduinye. Cqci
el awtepta cetatea care are temelii
tari, al cqrei mewter wi ziditor este
Dumnezeu.> (Evrei 11: 8-10)
Avraam este numit Pqrintele
credinciowilor. Dar ... n-a fost
dintotdeauna awa.
A fost un moment cknd
Dumnezeu a luat iniyiativa wi l-a
chemat pe Avraam. El a ascultat
de Dumnezeu wi a ajuns ceea ce a
ajuns. Awa ceva se poate ‘ntkmpla
astqzi wi cu tine.
Nu Avraam L-a cqutat pe
Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a cqutat
pe Avraam. Credinya noastrq
nu este altceva deckt un ecou
al chemqrii pe care ne-o face
Dumnezeu prin Cuvkntul Lui.
Dumnezeu l-a chemat pe
Avraam. “n Genesa 12:1 citim:
<Domnul zisese lui Avram: <Iewi
din yara ta, din rudenia ta wi din
casa tatqlui tqu wi vino ‘n yara pe
care yi-o voi arqta>.
Avraam nu numai cq a crezut
‘n Dumnezeu, dar el s-a wi ‘ncrezut
‘n El. Este un lucru sq crezi cq
Dumnezeu existq, wi cu totul altul
sq te ‘ncrezi ‘n El, sq crezi cq El
este cu tine, cq te va pqzi, te va
ajuta wi El te va ‘ngriji ‘n fiecare
zi. Avraam a avut ‘ncredere ‘n
Dumnezeu. Acesta a fost primul
lucru pe care l-a fqcut Avraam
cknd s-a confruntat cu relayia lui
cu Dumnezeu. El a acceptat sq
plece din locul unde era spre o yarq
despre care nu wtia ‘ncq nimic.
Poate cq prietenii wi vecinii l-au
‘ntrebat unde merge, pentru ckt

timp wi cknd se va ‘ntoarce. Tot ce a
putut Avraam sq le spunq a fost cq
toate aceste lucruri erau cunoscute
de Dumnezeu, el nu le wtie, dar are
o mare ‘ncredere ‘n Dumnezeul
care l-a chemat! Avraam a riscat
totul sprijinindu-se doar pe
‘ncrederea sa ‘n Dumnezeu.
Poyi face oare wi tu acest lucru?
Dumnezeu promite protecyie wi
‘ngrijire, nu doar lui Avraam, ci
tuturor celor care se ‘ncred ‘n El.
Iatq ce ne se spune El ‘n Evrei
13:5-6:
<Nicidecum n-am sq te las, cu
nici un chip nu te voi pqrqsi>.
Un alt lucru pe care l-a
manifestat Avraam ‘n relayia lui cu

Dumnezeu a fost ... rugqciunea,
dorinya de a sta de vorbq mereu cu
Dumnezeu. Aceastq caracteristicq
s-a manifestat wi ‘n ceasuri bune
wi ‘n ceasuri grele. Avraam era
departe de a fi un om perfect.
Cuvkntul lui Dumnezeu spune cq
datoritq foametei care s-a abqtut
asupra Canaanului, el a plecat
cu familia ‘n Egipt. Acolo a avut
ckteva necazuri wi neplqceri din
care a iewit printr-o minciunq
ruwinoasq.
Cknd s-a ‘ntors ‘n Canaan,
Avraam a cqutat locul ‘n care
era altarul pe care-l fqcuse mai

‘nainte wi acolo <a chemat Numele
Domnului>. Primul lucru pe care
l-a fqcut la ‘ntoarcere a fost sq stea
solemn ‘naintea lui Dumnezeu wi sq
refacq pqrtqwia cu El.
Cknd grewewti wi tu, ai tot douq
posibilitqyi ca wi Avraam: sq te
‘mpietrewti ‘n inima ta, sq acyionezi
ca wi cknd n-ai fi fqcut nimic rqu,
sq mergi mai departe cu pqcatul
nemqrturisit sau sq-yi mqrturisewti
pqcatul wi sq te ‘ntorci cu toatq
inima la Dumnezeu. Avraam s-a
‘ntors ‘napoi nu numai ‘n Canaan,
ci la Bethelul din Canaan wi la
Dumnezeul care i se arqtase la
Bethel.
Biblia spune cq <dacq ne
mqrturisim pqcatele, El este
credincios wi drept, ca sq ne ierte
pqcatele wi sq ne curqyeascq de
orice nelegiuire> (1 Ioan 1:9).
Cartea Proverbelor ne
avertizeazq: <Cine ‘wi ascunde
fqrqdelegile, nu propqwewte, dar
cine le mqrturisewte wi se lasq de
ele, capqtq ‘ndurare> (Prov. 28:13).
Dacq cauyi sq-yi ascunzi
pqcatul, nu vei avea propqwire wi
binecuvkntare ‘n viayq. Dar dacq
‘yi mqrturisewti pqcatul wi te lawi
de el, vei cqpqtq ‘ndurare de la
Dumnezeu.
Avraam s-a putut ‘ntoarce la
Dumnezeu pentru cq ‘ntre ei doi
era o relayie de prietenie. Iatq ce
spune Cuvkntul Domnului ‘n Iacov
2:23:
<Astfel s-a ‘mplinit Scriptura
care zice: <Avraam a crezut pe
Dumnezeu wi i s-a socotit ca
neprihqnire; wi el a fost numit
<prietenul lui Dumnezeu>.
Cea mai tragicq sqrqcie
de pe pqmknt este lipsa ...
prietenilor. Este awa de bine sq ai
pe cineva cqruia sq-i poyi spune
toate necazurile, problemele wi
‘ngrijorqrile tale. Wi este awa de
trist sq n-ai pe nimeni care sq te
asculte. Nici mqcar o bucurie nu
(continuare ‘n pag. 5)
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File de istorie

Clovis

barbarul care wi-a ucis zeii

P

rintre numeroasele
neamuri ce populau
la sfkrwitul secolului
al V-lea vestul
Europei se numqrau
wi francii, ocupknd
zona nordicq a Galiei, pe teritoriul
actual al Franyei. “ntr-o epocq
‘n care pqgknismul nu fusese pe
deplin alungat de crewtinism, cknd
superstiyiile wi sacrificiile umane
erau ‘ncq o obiwnuinyq, mai ales
‘n aceastq parte a continentului,
francii au reprezentat cu adevqrat
ceea ce se poate numi un <popor
ales>. Prin ei, noua religie a
cqpqtat solide rqdqcini, fqcknd din
tqrkmul druizilor de odinioarq unul
dintre cele mai puternice focare
ale rqspkndirii crewtinismului.
Acest lucru nu ar fi fost posibil
fqrq Clovis - un lider carismatic
care, ‘n numele crewtinismului, a
reuwit sq-i uneascq pe franci wi sq-i
transforme dintr-un neam sqlbatic
‘ntr-unul dintre cele mai civilizate,
la ‘nceputul Evului Mediu.
Nqscut pe la 465, ca fiu al
wefului de trib Childeric wi nepot al
legendarului Meroveu (cel ce va da
numele dinastiei Merovingiene),
Clovis avea sq devinq la rkndul squ
cqpetenie la doar 16 ani, o datq cu
moartea acestuia. El se va dovedi
un conducqtor curajos wi ambiyios,
reuwind sq-i uneascq, pentru prima
oarq ‘n istorie, pe majoritatea
francilor. Dar el nu s-a mulyumit cu
atkt. “n 486, a ‘nceput o campanie
de cucerire a ‘ntregii Galii, luptknd
‘mpotriva celor ce-wi revendicau
apartenenya la deja defunctul
Imperiu Roman.
Aceastq regiune, ce fusese
ckndva provincia romanq Galia,
era stqpknitq de S]agrius, un fost
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general roman, care, dewi susyinea
cq domnewte ‘n numele Romei,
exercita propria sa voinyq asupra
provinciei. Francii i-au cerut
generalului sq se predea, ‘nsq
acesta a exclamat: <Ha! Francii,
conduwi de un copil, au venit
sq-i ‘nfrunte pe romani, stqpknii
lumii!>. Jignit, tknqrul rege i-a
rqspuns cu ‘ndrqznealq: <Da, un
copil, dar copilul qsta ‘yi va veni
de hac!> Wi, ‘ntr-adevqr, ‘n bqtqlia
care a urmat, adolescentul Clovis a
obyinut victoria, fapt ce i-a permis
sq se proclame <rege al francilor>
wi sq-wi extindq stqpknirea asupra
‘ntregii regiuni de la nord de
fluviul Loire.
Pentru a-wi spori influenya, s-a
aliat cu ostrogoyii, mqritknduwi sora, pe Audofleda, cu regele
acestora, Teodoric cel Mare. Sfqtuit
de mai vkrstnicii sqi tovarqwi de
arme, tknqrul rege a ‘nceput apoi,
la rkndul squ, sq caute o soyie
potrivitq. Auzind cq la curtea
Burgundiei trqiewte o tknqrq de o
frumuseye extraordinarq, a trimis
peyitori, sq o cearq suveranului
burgund Gondebaud. Frumoasa
fatq, pe nume Clotilda, era nepoata
regelui wi se pare cq acesta ‘i
ucisese pqrinyii, spre a pune mkna
pe putere.
Gondebaud a refuzat, iniyial, sq
‘wi dea acceptul pentru cqsqtorie,
pentru cq se temea cq, odatq ajunsq
soyia lui Clovis, Clotilda va cquta
sq se rqzbune. Pe de altq parte,
‘nsq, se temea sq-l ‘nfrunte pe
vijeliosul franc. Cu inima ‘ndoitq,
el a trimis-o pe Clotilda ‘n regatul
francilor. Clovis s-a ‘ndrqgostit
pe loc atunci cknd a vqzut-o pe
tknqrq wi se pare cq sentimentul a
fost reciproc - cel puyin awa susyin
cronicarii vremii.

O victorie miraculoasq
Au urmat zece ani ‘n care
Clovis a cqutat sq-wi consolideze
creayia, opunkndu-se tendinyelor
anarhice ale wefilor de trib.
Succesele obyinute de Clovis
au atras ‘nsq gelozia vecinilor,
triburile germanice ale alemanilor,
care au invadat Galia. “n primele
ciocniri desfqwurate, francii au fost
‘nfrknyi wi ‘mprqwtiayi. Se pqrea cq
regatul fqurit cu migalq de Clovis
se va destrqma, ‘n faya acestui
uragan venit dinspre miazqnoapte.
Atunci s-a produs unul dintre acele
evenimente stranii, pe care nici
mqcar istoricii nu le pot explica pe
deplin.
Hoardele alemane au fost
‘nvinse, ‘ntr-un mod miraculos,
de cqtre franci, la Tolbiac, dupq ce
Clovis a fqcut un jurqmknt religios.
Trebuie spus cq, pknq ‘n momentul
respectiv, francii venerau zeii
panteonului nordic wi chiar regele
lor se credea descendent din
zeul {otan. Soyia lui, Clotilda,
‘mbrqyiwase ‘nsq crewtinismul wi
‘ncercase ‘n zadar pknq atunci sq-l
convingq pe Clovis sq renunye la
credinya <dewartq> ‘n zei. De astq
datq, ‘nsq, situayia pqrea atkt de
periculoasq ‘nckt doar o intervenyie
divinq l-ar mai fi putut ajuta pe
rege sq iasq din ea. Clovis a jurat
solemn cq dacq ‘i va ‘nvinge pe
invadatori, va renunya la pqgknism
wi va alege credinya crewtinq.
“n cursul unei bqtqlii crkncene,
alemanii au fost bqtuyi wi ‘nsuwi
regele lor a cqzut ucis, fapt ce a
stkrnit panicq printre rqzboinicii
sqi. Regatul francilor era salvat.
Re’ntors din bqtqlie, Clovis wi-a
yinut promisiunea wi a acceptat

botezul crewtin, alqturi de luptqtorii
sqi, cerknd poporului sq ‘i urmeze
exemplul. Botezul regelui a avut
loc ‘n biserica din Reims, pe 26
decembrie 498, fiind oficiat de
episcopul Remi. <Pleacq-yi fruntea,
mkndre Sicambre! Adorq ceea ce
ai ars, arde ce ai adorat!>, a spus
episcopul wi apoi i-a vkrkt capul ‘n
apa ‘ngheyatq de trei ori, ‘n numele
Tatqlui, al Fiului wi al Sfkntului
Duh.

A urmat a doua parte a
ceremoniei, confirmarea ca rege,
prin ungerea cu mir a frunyii lui
Clovis, de cqtre episcop, ‘n numele
Domnului. “n acel moment s-a
petrecut din nou un eveniment
aflat sub semnul miraculosului
wi pe care Hincmar, arhiepiscop
de Reims, ‘l va descrie astfel:
<Cum Remi wi Clovis ajungeau la
baptisteriu, clericul care ducea
mirul a fost oprit de mulyime, ‘n
awa fel ‘nckt n-a putut ajunge la
cristelniyq. La aceastq fkntknq,
binecuvkntatq de voinya divinq,
lipsea deci marele wi sfkntul mir.
Wi cum mulyimea te impiedicq sq
intri sau sq iewi din bisericq, sfkntul
pontif, ‘ndreptkndu-wi ochii spre
cer, a ‘nceput sq se roage, vqrsknd
lacrimi. Wi, deodatq, un porumbel
mai alb ca zqpada a venit ‘n zbor,
aducknd ‘n cioc un mic vas plin
cu marele wi sfkntul mir, al cqrui
miros suav, mai presus deckt cel al
tqmkiei wi al lumknqrilor, a uimit pe
toyi cei care asistau. De cum sfkntul

pontif luq micul vas, porumbelul
dispqru>.

Mowtenirea lui Clovis
Desigur, convertirea la
crewtinism nu l-a fqcut pe Clovis sq
aibq ‘ntotdeauna wi o conduitq pe
mqsura noii religii. El a rqmas un
rege crud. Se povestewte cq, ‘nainte
de convertirea sa la crewtinism,
atunci cknd Reimsul a fost capturat
de trupele sale, soldayii au furat,
din biserica orawului mai multe
odoare sacre. Episcopul l-a rugat
pe rege sq i le ‘napoieze, dar
acesta i-a cerut sq awtepte mai
‘ntki ‘mpqryirea prqzii, dupq
obicei. Pe motiv cq regelui nu i se
cuvine, potrivit cutumei, deckt a
wasea parte din pradq, unul dintre
soldayi a spart vasul ‘naintea lui,
spunkndu-i cq n-are deckt sq-wi ia
partea cuvenitq. Clovis a scrkwnit
din dinyi dar a tqcut. Dupq ce a
devenit crewtin, ‘n timp ce inspecta
armele soldayilor sqi, Clovis a gqsit
cq sabia celui ce-l ‘nfruntase nu era
curqyatq cum se cuvine wi, imediat,
a scos toporiwca wi i-a despicat
soldatului capul!
Hotarele regatului franc s-au
extins ‘n ultimii ani ai domniei lui
Clovis atkt spre est, ckt wi spre vest,
unde Clovis i-a ‘nvins pe vizigoyi,
‘n bqtqlia de la Toulouse at Vouille,
‘n 507. Curknd, regatul francilor
avea sq cuprindq aproape ‘ntreg
teritoriul Franyei de astqzi, zona de
nord-est a Spaniei wi o mare parte
din Germania.
“n 511, Clovis a murit,
‘mpqryind regatul fiilor sqi. Dar
mowtenirea lqsatq de el nu a
dqinuit. Cei patru fii - Theuderic
(nqscut de o concubinq a regelui,
‘nainte de cqsqtoria cu Clotilda),
Chlodomer, Childebert wi Clotar se vor dovedi niwte risipitori wi vor
crea propriile lor structuri politice,
regatele de Reims, Orleans, Paris
wi Soissons, inaugurknd o perioadq
de dezbinqri ce va dura pknq la
sfkrwitul dinastiei Merovingiene.
Totuwi, exemplul lui Clovis nu va
fi uitat wi din geniul lui politic
wi militar ‘wi vor trage seva
conducqtorii de mai tkrziu - Carol
Martel wi Charlemagne - care vor
face din regatul franc principala
putere politicq wi militarq a
Europei.

(continuare din pag. 3)

este ‘ntreagq dacq nu ai pe cineva
cu care sq o ‘mpqrtqwewti.
Biblia ne spune cq Ionatan wi
David au fost prieteni foarte buni
wi s-au ajutat mult. Exemplu lor ne
ajutq sq ‘nyelegem ce ‘nseamnq o
prietenie adevqratq.
Tot o prietenie adevqratq a fost
wi ‘ntre Rut wi Naomi. Dewi erau
norq wi soacrq, ele au fost prietene
bune wi au trqit o viayq foarte
frumoasq ‘mpreunq.
Dacq prietenia dintre oameni
poate fi awa de bunq wi dulce, cum
trebuie sq fie prietenia cu “nsuwi
Dumnezeu? Oare este posibilq o
asemenea relayie cu El?
“n cartea Iov ni se spune:
<”mprietenewte-te, dar, cu
Dumnezeu, wi vei avea pace! Te vei
bucura astfel iarqwi de fericire>.
Nu numai cq este posibil sq
avem o astfel de relayie bunq cu
Dumnezeu, ci tocmai aceasta este
ceea ce awteaptq Dumnezeu de la
noi!
Avraam a umblat cu Dumnezeu
wi avea pqrtqwie cu Dumnezeu, awa
cum au pqrtqwie doi prieteni. Iatq
ce se spune ‘n Geneza 18:17:
<Atunci Domnul a zis: <Sq
ascund Eu oare de Avraam ce am
sq fac?>
Ce minunat! Domnul sq vrea
sq-yi ‘mpqrtqweascq planurile Sale!
Avraam ‘nqlya altare wi se ruga
lui Dumnezeu. Aveau pqrtqwie wi se
bucurau unul cu altul.
Adevqratul succes ‘n lumea
aceasta, ‘n viaya aceasta, este
sq-L ai pe Dumnezeu de partea
ta. Matei 6:33: <Cqutayi mai ‘ntki
“mpqrqyia lui Dumnezeu wi toate
celelalte vi se vor da pe deasupra!>
Ce bine ar fi dacq tu wi cu
mine am avea wi noi calitqyile
lui Avraam! Sq ne ‘ncredem ‘n
Dumnezeu wi sq credem cq El va
fi cu noi wi ne va ocroti. Sq fim
oameni ai rugqciunii, sq aducem
‘naintea Lui toate problemele
noastre. Sq fim prietenii lui
Dumnezeu wi sq umblqm cu El
awa cum se ‘nsoyesc ‘n viayq doi
prieteni, la bine wi la rqu.
Astqzi, chiar acum, am putea
sq ‘ncepem o asemenea viayq.
Dumnezeu o awteaptq, o dorewte de
la noi. Eu sunt gata sq trqiesc cu
bucurie o asemenea viayq. Dar tu?
LUMINQTORUL - Iulie 2008
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Sq ne cunoawtem Biblia

Cartea
Iosua
Cele 12 cqryi care
urmeazq (Iosua Estera) sunt cunoscute
sub numele de <cqryi
istorice>. Dewi asaltate
de critici, acurateyea
cqryilor istorice a fost
‘ntotdeauna confirmatq
de descoperirile arheologice din
ultima vreme. Conyinutul acestor
cqryi acoperq formarea wi cqderea
teocrayiei ‘n Israel, robia Israelului
wi a regatului lui Iuda, ‘ntoarcerea ‘n
yara promisq (Gen. 15:18-21; Ezra
2:1), restaurarea Ierusalimului wi
rezidirea Templului. Din punct de
vedere cronologic, aceastq perioadq
se ‘ntinde pknq ‘n vremea profetului
Maleahi, a cqrui carte este ultima
din cqryile Vechiului Testament. Prin
contrast, cqryile profetice acoperq o
arie istoricq mult mai ‘ndelungatq. Ele
prevqd pedeapsa care va cqdea asupra
Israelului din cauza pqcatului, dar
merg dincolo de a-i ‘ndemna pe evreii
din fiecare generayie sq se ‘ntoarcq la
o viayq de credinyq wi de neprihqnire,
la anunyarea unei epoci viitoare,
caracterizatq prin slavq, bunqstare wi
pace sub conducerea lui Mesia.
Acest program de istorie poate fi
ewalonat ‘n opt etape distincte:

I. De la chemarea lui Avraam
pknq la timpul exodului (Gen.

12:1 - Ex. 12:51; cf. Fapte. 7).
“n aceastq perioadq a fost dat
legqmkntul Avraamic, ‘mplinit
apoi paryial prin transformarea
Israelului ‘ntr-un neam mare. (Se
crede cq evenimentele cqryii Iov s-au
desfqwurat wi ele ‘n aceastq perioadq,
dovedind ‘naltul nivel de cunoawtere
religioasq wi filosoficq al oamenilor
din acea vreme.)

II. De la exod wi pknq la
moartea lui Iosua. “n aceastq

perioadq Israelul este scos din
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Egipt, primewte Legea, ‘wi manifestq
necredinya ‘n Dumnezeu, este
pedepsit cu cei 40 de ani de rqtqcire
prin pustie, ajunge sub cqlquzirea lui
Moise wi Aaron la graniya Canaanului,
iar sub conducerea lui Iosua cucerewte
‘n sfkrwit yara promisq.

III. Urmeazq apoi perioada
judecqtorilor, descrisq ‘n cartea

Judecqtorilor, ‘n cartea Rut wi
‘n 1 Samuel 1:1-10:24. Vremea
judecqtorilor este caracterizatq printrun ciclu spiritual ‘n care aposta
zia, pedeapsa prin robie, pocqinya
wi izbqvirea prin ridicarea unui
conducqtor (numit wi <judecqtor>)
se repetq fqrq ‘ncetare. Israelul este
scos din acest haos moral, spiritual
wi politic prin apariyia profetului
Samuel, ‘n timpul cqruia Israelul cere
un ‘mpqrat wi-l primewte pe Saul.

IV. Perioada ‘mpqrayilor, de la
Saul pknq la robie, este descrisq ‘n

1 Samuel 10:25-31:13, 2 Samuel, 1
wi 2 “mpqrayi wi 1 wi 2 Cronici. Slava
wi mqreyia cunoscutq de ‘mpqrqyia lui
Israel sub David wi Solomon scade
treptat dupq divizarea ‘mpqrqyiei ‘n
regatul de Nord (numit wi Israel) wi
regatul de Sud. Israelul wi Iuda decad
din ce ‘n ce mai mult din punct de
vedere moral wi religios.

V. Perioada robiei. Pedeapsa
vestitq de Moise ‘n cazul neascultqrii
a cqzut peste Israel wi peste Iuda.
Cqryile lui Ieremia, Ezechiel,
Daniel wi Estera descriu agonia
suferinyelor trqite de evrei. Plecarea
evreilor din regatul lui Iuda ‘n robie
(586 ‘.Ch.) inaugureazq o epocq de
mare semnificayie profeticq cunoscutq
sub numele de <vremea neamurilor>
(Luca 21:24). “n acest timp,
Ierusalimul va iewi de sub controlul
evreilor wi va fi cqlcat ‘n picioare de
Neamuri.

VI. Perioada de la restaurarea
paryialq a Israelului wi pknq la
moartea, ‘nvierea wi ‘nqlyarea
lui Christos la cer. Evenimentele se

gqsesc descrise ‘n cqryile profeyilor
Hagai, Zaharia wi Maleahi din Vechiul
Testament wi ‘n conyinutul celor patru
evanghelii din Noul Testament.
Spre sfkrwitul acestei perioade a
venit Christos, <sqmknya> despre care
vorbise Dumnezeu ‘n legqmintele
Adamic wi Avraamic. El n-a fost
‘nsq acceptat de Israel ca “mpqrat wi
Mesia, a fost executat pe cruce, pus
‘ntr-un mormknt, dar a ‘nviat a treia
zi wi S-a ‘nqlyat la cer, promiyknd cq
va reveni. Toate aceste evenimente
extraordinare au marcat wi ‘ncheierea
celei de a-69-a sqptqmkni profetice
despre care vorbise Daniel ‘n cartea
sa (Dan. 9:24-27).

VII. Urmeazq perioada
Bisericii, de la Rusalii wi pknq la
Rqpire. ”n timpul acesta planul lui

Dumnezeu cu Israelul este pus de
o parte (Rom. 9-11). Evenimentele
acestei perioade sunt descrise
istoric ‘n cartea Faptele Apostolilor
wi explicate teologic ‘n conyinutul
epistolelor.
La ‘nceputul perioadei,
Ierusalimul a fost distrus (70 d.Ch.),
iar Israelul a fost risipit pentru a
treia wi ultima datq printre Neamuri.
Privilegiile de nayiune sfkntq sunt
puse deasemenea de o parte, evreii wi
Neamurile putknd sq intre cu aceleawi
drepturi wi privilegii ‘n colectivitatea
celor chemayi sq alcqtuiascq <trupul>
spiritual al Bisericii, mireasa lui
Christos. (1 Cor. 12:13; Efes. 3:6)

VIII. Ultima perioadq a istoriei
lui Israel va ‘ncepe odatq cu
debutul celei de a-70-a sqptqmkni

despre care a vorbit profetul Daniel
(Dan. 9:27). “n cea de a doua

jumqtate a sqptqmknii profetice, va
veni peste Israel o vreme teribil de
grea numitq wi <necazul cel mare>
(Dan. 12:1; Mat. 24:21). Acei ani
teribili nu se vor termina deckt la
revenirea lui Mesia, care va izbqvi
Israelul, va judeca pqmkntul wi
Neamurile wi va instaura o ‘mpqrqyie
de 1.000 de ani ‘n care Israelul ‘wi
va relua privilegiile de popor ales al
Domnului.
La ‘ncheierea celor 1.000 de ani,
Israelul ‘wi va ‘ndeplini rolul squ
etern continuknd sq ilustreze vewnic
credinciowia wi neprihqnirea divinq.
Sigur cq existq wi alte criterii
de ‘mpqryire a istoriei. Noi ne-am
oprit asupra acesteia pentru cq ea
se suprapune cu etapele planului
mesianic anunyat prin <legqmintele>
dintre Dumnezeu wi oameni.
< ... mergeyi sq cuceriyi yara pe
care v-o dq ‘n stqpknire Domnul,
Dumnezeul vostru> (Iosua 1:11).
Este bucuria lui Dumnezeu sq
dqruiascq, este datoria noastrq sq
cucerim prin credinyq!
Pentru ostawul crucii nu existq nici
o altq carte mai plinq de ‘ncurajare
wi de ‘nvqyqturq ca aceastq cronicq a
viteazului Iosua.

Titlul: Aceastq
carte este prima carte
din Biblie care poartq
numele autorului
ei. De fapt, numele
iniyial al acestui om
a fost <Howeea> sau poate <Iehowua>
care se pot traduce prin perifraza:
<Dumnezeu este Mkntuitorul>. Pus ‘n

Trecerea Iordanului wi cucerirea
yqrii este echivalatq aici cu intrarea
‘n prerogativele unei vieyi spirituale
binecuvkntate prin unirea cu Chris
tos Isus nu dupq moartea noastrq, ci
‘ncq din aceastq viayq. Canaanul este
simbolul vieyii crewtine abundente
care este dqruitq celor ce wtiu sq avan
seze prin credinyq.
C.Ch. Spurgeon spunea: <Existq o
viayq de plinqtate crewtinq care este
la fel de deosebitq de viaya crewtinq
obiwnuitq, precum este aceasta
de deosebitq de viaya de sqrqcie
spiritualq a lumii>.

slujba Domnului ‘ncq de tknqr, omul
acesta a devenit: <Iosua> care tradus
‘nseamnq: <Robul Domnului> sau <Cel
ce ‘mplinewte lucrqrile Domnului>.

Autorul: Iosua s-a nqscut ‘n
Egipt. El a fost aghiotantul lui Moise
‘n timpul evenimentelor petrecute la
Sinai (Exod 24:13), iar ca reprezen
tant al tribului lui Efraim a fqcut
parte din grupul celor 12 iscoade
trimise sq cerceteze yara Canaanului
(Num 13:1-33). Iosua wi Caleb au fost
singurii dintre cei 12 care au ‘ncurajat
poporul sq porneascq la cucerirea
yqrii (Num. 14:6-9)
Data: 1.4oo-1.370 ‘.Ch. Cartea
acopere o perioadq de aproximativ 25
de ani din istoria lui Israel.

Canaanul le-a dat
atunci evreilor:
(1) odihnq, (2)
abundenyq, (3) biruinyq.
Awa ceva este
pregqtit wi pentru
cei ce se apropie cu
credinyq de Domnul
Isus: <Rqmkne dar o odihnq ca cea de
Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Fiindcq cine intrq ‘n odihna Lui, se
odihnewte wi el de lucrqrile lui, cum
S-a odihnit Dumnezeu de lucrqrile
Sale> (Evrei 4:8-11). < ... noi, fiindcq
am crezut, intrqm ‘n <odihna>, despre
care a vorbit El ...> (Evrei 4:3)
Da, Canaanul a trebuit cucerit
(Iosua 1:1-2), dar evreii trebuiau sq
facq aceasta nu prin forya lor, ci prin
credinyq (Deut. 7:1; Deut. 6:10-11;
Lev. 26:6; Deut. 11:10-12). Forya nu
le-a folosit la nimic cknd pqcatul i-a
fqcut sq fie ‘nvinwi la Ai, dar credinya
wi ascultarea au dqrkmat zidurile
Ierihonului (Iosua 8; Iosua 6).

Conyinutul cqryii:

Cartea continuq
acyiunea de la sfkrwitul
cqryii Deuteronomul.
Sub conducerea
lui Iosua evreii duc
campaniile de cucerire a
Canaanului wi tot sub conducerea lui
‘mpart yara ‘ntre cele 12 seminyii ale
lui Israel.

Cuvinte cheie,
teme caracteristice:

“ntreaga carte este
un tip cu semnificayie
spiritualq. Tqlmqcirea
acestui tip este datq
de Noul Testament ‘n
Evrei capitolele 3 wi 4. Aceste douq
capitole trebuiesc citite cu cea mai
mare atenyie.

Cucerirea yqrii
Campania sudicq

Campania nordicq

Yinutul de dincolo
de Iordan

“mpqryirea Canaanului

“ndemn
la unitate wi ascultare

Text

1:1-5:12

5:13-8:35

9:1-10:43

11:1-12:24

13:1-33

14:1-21:45

22:1-24:33

Teme

PREGQTIRE

“mpqryirea cqryii

Primele cuceriri

“mpqryirea yqrii

Intrarea ‘n Canaan

Schiya

CUCERIRE

Locul
Timpul

MOWTENIRE

De o parte wi de cealaltq a Iordanului
Aproximativ 7 ani

Aproximativ 18 ani
LUMINQTORUL - Iulie 2008
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De la inimq la inimq

Vindecq-mq de ... mine ‘nsumi!
Daniel Branzai

Aw putea numi ce urmeazq: <O
lecyie neawteptatq dintr-o sursq
necqutatq>, sau <Leac pentru
oboseala cauzatq de ‘ngrijorarea
nenecesarq.>
M-am dus undeva sq mq
odihnesc, sq dorm; sq stau ‘n casq
wi sq nu mq ‘ntklnesc cu nimeni;
sq nu mq gkndesc la nimic.
Urmqream sq fug <‘n hanul de la
marginea pustiei> de care vorbea
Ieremia> (Ieremia 9:2). Tknjeam
sq mq odihnesc wi sq mq re’ncarc
cu energie spiritualq cum spune
psalmistul:
<Eu zic: <O, dacq aw avea aripile
porumbelului, aw zbura, wi aw gqsi
undeva odihnq!> (Psalm 55:6)
<Pe cknd voi vq odihniyi
‘n mijlocul staulelor, aripile
porumbelului sunt acoperite din
argint, wi penele lui sunt de un
galben auriu.> (Psalm 68:13)
Liliana, doctoriya, care se ocupq
wi cu biblioteca de la biserica
noastrq mi-a dat sq citesc: <The
hidden lin\ bet[een Adrenalin &
Stress> (Legqtura ascunsq dintre
adrenalinq wi stres>) scrisq de
doctorul crewtin Archibald D. Hart.
Am luat-o mai mult din politeye
wi am rqsfoit-o cumva doar din
obligayie, ca sq pot sq-i spun cq am
citit-o... A fost ‘nsq altfel.
Redau mai jos, awa cum
le-am ‘nyeles eu, douq din
extraordinarele constatqri ale
acestui medic crewtin.
<Nu de mult, am yinut un curs
de <Stress management> pentru un
grup de pqstori aflayi ‘n concediu la
munte. Frumuseyea naturii din jur
era un cadru ideal pentru relaxare,
awa cq, timp de o sqptqmknq, am
cqutat sq-i ‘nvqy pe acewti bravi
ostawi ai lui Christos cum sq-wi
‘ngrijeascq trupul wi sufletul pentru
a nu cqdea victimq stresului.
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Dimineaya, meditayia wi
rugqciunea erau conduse de unul
din pqstorii bqtrkni, fost ani de zile
‘n fruntea denominayiei lor, umblat
prin toate bisericile, cunoscut de
toyi wi care se bucura de multq
cinste wi respect ‘n ochii tuturor
celor prezenyi.
“n cea din urmq zi a cursului,
spre totala mea surprizq bqtrknul
a anunyat cq tema mesajului din
dimineaya aceea avea sq fie o
rugqciune: <Mq rog Domnului sq
muriyi toyi ‘nainte de a vq termina
lucrarea.>
Un asemenea anuny m-a wocat wi
m-a jignit personal pentru cq toatq
sqptqmkna ‘ncercasem sq clqdesc
spre o cu totul altq concluzie:
<”nvqyayi sq vq ‘ngrijiyi ca sq
nu muriyi ‘nainte de vreme, cu
lucrarea neterminatq.> “i sfqtuisem
sq nu se risipeascq ‘n prea multe
direcyii wi sq se concentreze doar
asupra celui mai important lucru.
Mi-am zis cq omul acela mi-a
ascultat toate prelegerile, dar n-a
fost de acord cu nici una dintre ele,
iar acum, ‘n loc sq mq ia deoparte
wi sq mi-o spunq personal, dorea sq
mq contrazicq ‘n mod public wi sq
mq umileascq.
Pe mqsurq ce-l ascultam ‘nsq,
gkndurile mele, ostile mai ‘ntki,
au ‘nceput sq-i dea dreptate, iar
la sfkrwit, mi-am dat seama cq
omul nu numai cq era de acord
cu prelegerile mele, ci le ridica
acum pe un alt plan, mai ‘nalt,
necunoscut mie pknq atunci.
Dintr-o datq, toatq viaya mea mi-a
trecut pe dinaintea ochilor wi, venit
acolo sq-i ajut pe ceilalyi, m-am
trezit eu ‘nsumi ajutat wi privilegiat
sq ‘nyeleg un lucru care avea sq-mi
schimbe ‘ntreaga mea filosofie de
viayq.
Bqtrknul predicator nu pleda
pentru o moarte venitq ‘nainte de
vreme. Dimpotrivq, el se ruga ca
Dumnezeu sq ne dea o viayq lungq
wi plinq de roade. Ideia lui era ‘nsq
cq nu trebuie sq uitqm cq lucrarea

lui Dumnezeu nu se sfkrwewte
niciodatq cu noi. Ne-a citit din
Evrei 11 cq <toyi acewtia au murit
fqrq sq primeascq ceea ce le fusese
fqgqduit (v.13). Abel, Enoh, Noe,
Avraam, Sara, Isaac, Iosif, Moise,
Rahav - toyi au trqit <prin credinyq>
wi au murit <‘n credinyq> ‘nainte de
a putea sq-wi vadq ‘mplinite visele.
Singurul stqpkn al lucrqrii,
singurul care o face de la ‘nceput
pknq la sfkrwit este Dumnezeu.
Noi avem doar harul sq fim alewi
<colaboratori> (‘mpreunq lucrqtori)
cu El pentru o vreme, pentru un
anumit segment de lucrare, pentru
o anumitq etapq. Numai Dumnezeu
este Alfa wi Omega, ‘nceputul wi
sfkrwitul. Noi, toyi ceilalyi, suntem
doar <‘n parte> , cunoawtem <doar
‘n parte> wi lucrqm tot awa, doar <‘n
parte.>
Avraam a murit fqrq sq intre ‘n
stqpknirea yqrii promise. N-a primit
de la Dumnezeu nici o palmq de
pqmknt din Canaan. Ce-a avut, a
trebuit sq cumpere pe banii lui ca
loc de ‘nmormkntare pentru Sara.
Iosif a sfkrwit-o ‘n Egipt, tknjind ca
mqcar dupq moarte, oasele lui sq
fie duse la odihnq ‘n yara promisq.
Moise a scos poporul din Egipt,
dar n-a intrat nici el ‘n Canaan. S-a
rugat de Dumnezeu sq-l lase, dar
Dumnezeu i-a spus: <Nu! Destul!>
Ieremia a plkns pknq n-a mai avut
lacrimi pentru Israel wi a murit,
tkrkt de neascultarea poporului,
tocmai ‘n Egipt.
Pavel a stat ‘n anii cei mai activi
‘n ‘nchisoare, iar apoi a murit, ‘ncq
tknqr wi plin de planuri, la Roma.
Ioan a plkns de grija bisericilor pe
insula Patmos wi Dumnezeu i s-a
arqtat purtqtor de stele ‘n mknq,
asigurkndu-l cq bisericile nu sunt
responsabilitatea lui, pentru cq este
un Altul care le poartq.
<Toyi acewtia, mqcar cq au fost
lqudayi pentru credinya lor, totuwi
n-au primit ce le fusese fqgqduit>
(Evrei 11:39).

Este ‘n intenyia lui Dumnezeu
sq nu ‘mpartq slava cu nimeni.
Nimeni nu este deajuns pentru a
face <lucrarea> toatq.
<Sunt felurite daruri, dar este
acelawi Duh;
sunt felurite slujbe, dar este
acelawi Domn;
sunt felurite lucrqri, dar este
acelawi Dumnezeu,
care lucreazq totul wi ‘n toyi> (1
Cor. 12:4-6).
Firewte cq existq un motiv
pentru care toyi acewtia nu wi-au
vqzut ‘mplinite visurile cu ochii.
Dumnezeu nu este un tiran arbitrar
wi sadic. El nu se bucurq sq ne
vadq ‘nfrknyi wi reduwi la tqcere.
Nu! El are un plan mult mai mare
deckt acesta. De fapt planul lui
Dumnezeu este ca ‘ntr-o zi <sq ne
dea ce este al nostru> wi sq stqm pe
scaunul de domnie ‘mpreunq cu
Christos. Deocamdatq ‘nsq, El are o
altq prioritate cu noi. El vrea mult
mai mult sq-wi ‘ncheie lucrarea <‘n
noi>, deckt sq-wi termine lucrarea
<prin noi>. Dumnezeu wi-a asumat
riscul de a-Wi face lucrarea cu
oameni nepricepuyi, pe care-i
calificq la locul de muncq. Din
cauza nevredniciilor wi ckte o datq
din cauza nemerniciilor noastre,
Domnul Isus ‘wi zidewte Biserica
Sa uneori <prin noi>, alteori <pe
lkngq noi>, wi nu de puyine ori
chiar <‘mpotriva noastrq>, iar ca
sq ne yinq smeriyi wi deschiwi la
imprimarea caracterului Squ ‘n
inimile noastre, El nu ne lasq sq-L
ajutqm deckt <‘n parte>, lipsindune adesea de satisfacyia ‘mplinirii
dorinyelor wi planurilor noastre.
Pentru Dumnezeu <desavkrwirea
noastrq> este mult mai importantq
deckt <desqvkrwirea> lucrqrilor
noastre. El ‘wi poate duce lucrarea
mai departe wi fqrq noi, dar noi nu
putem merge mai departe deckt ‘n
mqsura ‘n care El ne desqvkrwewte.
< ... pentru cq Dumnezeu avea ‘n
vedere ceva mai bun pentru noi, ca
sq nu ajungq ei la desqvkrwire fqrq
noi> (Evrei 11:40).
Ca sq ne termine, Dumnezeu
are nevoie sq ne lase de multe ori
cu lucrurile neterminate.
Multe din tensiunile acumulate
‘n stresurile noastre sunt datorate
confuziei noastre. Prioritqyile
noastre aweazq obsedant ‘naintea
noastrq lucrqrile ‘ncepute wi pe

care le vrem terminate. Am vrea
sq punem numele nostru pe ele;
jinduim sq rqmknem ‘n amintirea
wi stima celor din jur prin ele.
Dumnezeu ‘nsq nu se grqbewte sq
ne asculte. El vrea sq ne convingq
de faptul cq <lucrarea> este a Lui,
nu a noastrq; cq El este stqpknul,
noi doar ispravnici angajayi
vremelnic. Noi suntem gata sq
dqm mkna wi cu ... duwmanul ca
sq trecem puntea spre ‘mplinirea
scopurilor noastre. Dumnezeu ne
pune adesea piedici ‘n cale wi este
pasionat doar ‘n <desqvkrwirea>
noastrq lquntricq. “ntr-o astfel de
analizq, ar trebui sq ne dqm seama
cq singura lucrare ‘n care progresul
lui Dumnezeu depinde de
participarea noastrq este lucrarea
Lui ... ‘n noi ‘nwine.
Restul este deja hotqrkt
din vewnicie wi curge ‘n matca
‘mplinirilor istorice printr-un plan
perfect ‘n care fiecare fracyiune de
secundq este minuyios calculatq wi
folositq.
Singura atitudine care ne
este recomandatq ca <ispravnici>
angajayi la stqpkn este sq spunem
‘n fiecare dimineayq: <Doamne, iatq
care sunt planurile mele pentru azi.
Te rog sq te simyi ‘nsq liber sq le
modifici pe oricare dintre ele.>

Vremi de-nviorare
Adu, O Doamne, vremi de-nviorare
Wi revqrsqri de har nemqrginit!
De douq mii de ani privim ‘n zare
Wi Te-awteptqm cu-atkta-nfrigurare
Sq Te zqrim venind la rasqrit!
“nsufleyewte-Yi Tu cu-a Ta putere
Lucrarea-n cursul anilor ce vin,
Ne dq tqrie-n cesul de veghere,
Nu ne lqsa-n ispite sau cqdere,
Ci poartq-ne ‘n carul Tqu divin.
O, Doamne, scoalq-Te la biruinyq,
Condu-ne peste dealuri wi prin vqi;
Pe noi trezewte-ne la pocqinyq,
Sq fim biruitori prin suferinyq
Ca sq se-mprqwtie vrqjmawii Tqi!
“ntoarce-Te la oastea Ta iubitq,
La zecile de mii din Israel,
La Iewurun wi turma Ta sfinyitq,
Biserica aleasq wi slqvitq,
Preascump Isuse Domn, Emanuel!

Valentin Popovici

Mulyumesc frumos, doctore
Archibald.
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Contemporane

Cum ‘wi aleg
americanii
prewedintele ?
Ne aflqm ‘n plinq campanie
electoralq pentru viitorul
prewedinte al Americii. Indiferent
de deznodqmkntul alegerilor
americane, mi se pare interesant
de subliniat, ‘nsq, modul ‘n
care americanii ‘wi voteazq
prewedintele.
Sistemul alegerii prewedintelui
este confuz pentru cei mai
mulyi americani, care cred cq,
atunci cknd voteazq ‘n favoarea
candidatului preferat, ei voteazq ‘n
mod direct pentru acel candidat.
De fapt nu este chiar awa. Existq
niwte electori care funcyioneazq ca
tampon ‘ntre voinya populayiei wi
... ceea ce trebuie sq se ‘ntkmple.
Sq explicqm ...
Sistemul de vot pentru funcyia
supremq ‘n stat funcyioneazq ‘ntrun mediu constituyional bazat pe
Colegiul Electoral sau Colegiul
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Electorilor. Acest Colegiu Electoral
este format din 538 de electori
wi primewte, de la nivelul fiecqrui
stat al federayiei americane, un
numqr de electori egal cu numqrul
de membri ai Congresului SUA ce
reprezintq statul ‘n cauzq. Mai pe
‘nyelesul tuturor, statul California
are 2 senatori wi 45 de membri
ai Camerei Reprezentanyilor wi,
ca atare, ‘n Colegiul Eelectoral,
California este reprezentatq de 47
de electori. “n cazul statului Ne[
}or\ sunt 36 de electori, ‘n cazul
Floridei - 21, ‘n cazul Texasului
- 29 de electori etc. Astfel, ‘n
momentul ‘n care americanul
se prezintq la urne pentru a-l
alege pe viitorul prewedinte, el
‘wi dq votul pentru cei 47 de
electori californieni, pentru cei

29 texani, pentru cei 36 ne[]or\
ezi wi awa mai departe, ‘n funcyie
de afinitqyile prezidenyiale prodemocrate sau pro-republicane.
Efectiv, cetqyeanul american
voteazq pentru electorii respectivi
care sunt dedicayi susyinerii unuia
sau a altuia dintre candidayii la
Prewedinyie.
Fiecare stat ‘n parte are
stabilit prin lege modul ‘n care
un cetqyean poate sq ajungq
elector. Persoanele acestea nu
sunt ‘nsq cunoscute marelui
public, portretele lor nu apar
‘n campaniile electorale, iar
marea lor adunare finalq de la
{ashington nu este publicq.
Niciodatq nu au apqrut fotografii
de acolo wi nici n-au fost fqcute
transmisii ‘n direct la televiziune.
Awadar, ‘n cele 50 de state,
plus Districtul Columbia, sunt 538
de electori. Regula spune cq acel

candidat care ckwtigq majoritatea
voturilor ‘ntr-un stat primewte wi
majoritatea voturilor ‘n colegiul
electoral al statului respectiv (cu
excepyia statului Maine, ‘n care
existq un sistem proporyional).
Dupq scrutin, electorii fiecqrui stat
se ‘ntklnesc, ‘n luna decembrie,
wi ‘l desemneazq pe viitorul
prewedinte al SUA.
Awa cum aratq Gitelson, Dudle]
wi Dubnic\, apar cel puyin douq
probleme ‘n ceea ce privewte
sistemul de alegere bazat pe
Colegiul Electoral.
Prima ar fi aceea cq, ‘n 21 de
state americane, electorilor al
cqror candidat de partid ckwtigq
majoritatea votului popular li
se cere sq voteze acel candidat
la ‘ntklnirea din decembrie. “n
celelalte 29 de state, ‘nsq, un
elector nu este obligat, prin
lege, sq susyinq candidatul care
a ckwtigat la votul popular ‘n
statul respectiv. De la cel de al
Doilea Rqzboi Mondial ‘ncoace,
‘n wase scrutinuri electorale (!) s-a
‘ntkmplat ca electori neloiali sq
voteze ‘mpotriva candidatului care
ckwtigase votul popular ‘n statul
respectiv!

A doua problemq care apare
ar fi aceea cq existq posibilitatea
ca un candidat la funcyia supremq
sq poatq fi ales prin majoritatea
voturilor din Colegiul Electoral
fqrq sq beneficieze de majoritatea
voturilor cetqyenilor (voturi
populare). Awa cum aratq istoria,
un asemenea caz a avut loc ‘n
1876, cknd Rutherford Ha]es a
ckwtigat alegerile pe baza votului

majoritar al Colegiului Electorilor
‘n ciuda faptului cq Samuel Tilden
- contracandidatul squ - obyinuse
majoritatea voturilor cetqyenilor!
S-a ‘ntkmplat wi a doua oarq, ‘n
1888, cknd Benjamin Harrison
a fost ales prewedinte chiar dacq
Grover Cleveland obyinuse mai
multe voturi ale cetqyenilor!
Candidayii la Prewedinyia
Statelor Unite sunt, astfel, ckt
se poate de conwtienyi de faptul
cq obyinerea majoritqyii votului
popular nu este ‘ntotdeauna
suficientq pentru a intra
‘n Biroul Oval de la Casa
Albq. Marea bqtqlie este
datq la masa electorilor.
De aceea, aratq analiwtii
americani, se considerq
cq cine ckwtigq susyinerea
statelor California (47 de
electori), Ne[ }or\ ( 36),
Texas (29), Penn
s]lvania (25), Ilinois
(24), Ohio (23), Florida
(21) wi Michigan (20)
ckwtigq, teoretic, alegerile
prezidenyiale.
“n cazul actualei
campanii cei doi candidayi
cautq din rqsputeri sq atragq
de partea lor toate cele wapte
state cu mare pondere la masa
electorilor. Este adevqrat cq, cel
puyin ‘n urma ultimelor sondaje de
opinie, democrayii se wtie cq wi-au
adjudecat California wi Ilinois, ceea
ce le conferq un atu interesant.
Republicanii, ‘nsq, par repartizayi
mai uniform ‘n masa electoralq.

Bqtqlia se va da ‘n Florida wi Ohio
- douq state cu pondere mare ‘n
numqrul delegayilor.
Dincolo de aspectele
tehnice ale sistemului electoral
prezidenyial american, mi se
pare relevant un lucru. Anume
acela cq americanii folosesc un
sistem constituyional-electoral
rqmas neschimbat din perioada
‘n care acesta era chemat sq facq
fayq celor 13 state americane
(1776). Cel care a pierdut bqtqlia
pentru votul direct ‘n Convenyia
Constituantq - care a zqmislit
Constituyia SUA - a fost, la acea
datq, James {ilson, singurul
delegat care a susyinut cu ardoare
(dar fqrq succes!) alegerea directq
nu numai a prewedintelui SUA,
dar wi a membrilor celor douq
Camere (Senatul wi Camera
Reprezentanyilor).
Ewecul scoyianului emigrat
‘n Penns]lvania ‘n 1765, James
{ilson, se rqsfrknge wi astqzi
asupra sistemului electoral
american. Aparent mai puyin
democratic wi mult mai puyin
populist, acest sistem asigurq ‘nsq
o foarte mare stabilitate politicq,
‘ngqduind celor calificayi sq
vegheze asupra direcyiei pe care
merge yara.
Deasupra acestui sistem
‘nsq vegheazq providenya lui
Dumnezeu, recunoscutq nu
numai ‘n Constituyia Americii, ci
wi ‘n viaya marilor ei comunitqyi
crewtine. Participarea la vot
reprezintq pentru acewtia o datorie
de conwtiinyq wi un privilegiu pe
care nu l-au avut de prea multe
ori de-a lungul istoriei. Ea trebuie
‘nsq ‘nwoyitq de o intensificare
a vieyii de rugqciune, singura ‘n
stare sq ne alinieze cu planul lui
Dumnezeu pentru vremea actualq.
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Viaya de familie

Cqsqtoria
wi Gloria lui Dumnezeu
Este cqsqtoria doar o mkzgqliturq
pe un certificat de cqsqtorie?
“mpreunq cu Statul wi Biserica,
cqsqtoria face parte din cele trei
instituiri divine care dau stabilitate
societqyii. Numai cqsqtoria ‘nsq ‘wi
poate dovedi originea din glorioasa
perioadq a ... paradisului.

De - <eved]ahu>
(http://roalmohler.[ordpress.com)
<Dragii mei, ne-am adunat
aici, ‘n faya lui Dumnezeu wi ‘n
faya acestei adunqri, pentru a uni
acest bqrbat wi aceastq femeie ‘n
Sfknta Cqsqtorie; care este o stare
de cinste, instituitq de Dumnezeu
‘n timpurile de neprihqnire ale
omului, semnificknd unirea misticq
dintre Christos wi Biserica Lui
pentru noi.>
Acest limbaj familiar din Cartea
de Rugqciuni a Bisericii Anglicane,
recitat de mii de ori ‘n fiecare
sqptqmknq ‘n diferite forme,
prezintq o perspectivq asupra
cqsqtoriei ca wi o instituyie profund
crewtinq – chiar un portret necesar
al iubirii care ‘i unewte pe Christos
wi Biserica Lui. Dupq cum cqsqtoria
‘nseamnq aceastq <unire misticq>,
ea ne ‘ndreaptq privirile spre o
imagine care ne poartq dincolo de
relayia dintre un soy wi o soyie.
Oare majoritatea crewtinilor au o
‘nyelegere ckt de vagq cu privire la
acest lucru?
Este destul de grav cq lumea
secularq a redus cqsqtoria pknq la
un contract aproape semi legal care,
asemenea altor contracte fqcute de
bunqvoie, poate fi fqcut sau ‘ncqlcat
la buna plqcere. Cea mai mare
tragedie este ewecul crewtinilor de a
lua cqsqtoria ‘n serios.
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Biblia afirmq cq cqsqtoria este
conceputq de Dumnezeu nu numai
pentru a fi o arenq pentru fericirea
umanq wi pentru continuarea
rasei umane – este de asemenea
arena gloriei lui Dumnezeu, unde
bucuriile wi regulile cqsniciei indicq
scopul pentru care au fost create
fiinyele umane.
”n cqsnicie vorbim despre
fericirea noastrq, sfinyenia noastrq
wi ‘mplinirea noastrq – dar ‘n mod
suprem vorbim despre gloria lui
Dumnezeu. Cknd intrqm ‘ntr-o
cqsnicie ‘ntr-un mod neprihqnit,
cknd jurqmintele cqsniciei sunt
‘mplinite ‘n curqyie, cknd toate
bunurile cqsniciei aduc bucurie la
locul cuvenit lor – Dumnezeu este
glorificat.
Scopul nostru final este
sq-L glorificqm pe Dumnezeu
– wi cqsnicia este un mijloc
al gloriei Sale mqreye. Ca
pqcqtowi, ne preocupqm prea
mult de plqcerile, de ‘mplinirile,
de prioritqyile noastre, conceptul
nostru despre cqsnicie este acela de
acord domestic.
Scopul final al cqsniciei este
gloria mqreayq a lui Dumnezeu – wi
Dumnezeu este glorificat ‘ntr-un
mod mqrey cknd darurile Lui sunt
sqrbqtorite wi primite corect, iar
legqmintele Sale sunt respectate wi
pqstrate corect..

Vremuri decadente
Cqsnicia nu este respectatq
prea mult ‘n cultura noastrq
postmodernistq. Pentru mulyi,
legqmkntul cqsqtoriei a fost ignorat
‘n favoarea unui contract de
convieyuire. O eticq a autonomiei
personale a produs generayii
succesive care considerq lumea
ca wi arena ‘mplinirii personale wi

cqsnicia ca wi o relicvq demodatq a
unei culturi depqwite a obligayiei.
Era noastrq este una a exprimqrii
personale. Indivizii se exprimq prin
cqsnicie, apoi se exprimq prin divory
– de parcq ‘ntreaga viayq nu este
mai mult de o succesiune de fapte
ale exprimqrii de sine.
O culturq a divoryului explicq
‘ndatoririle wi promisiunile sacre
ca wi declarayii temporare ale unei
stqri emoyionale. Poate azi mq simt
cqsqtorit – mkine, ‘nsq, s-ar putea
sq nu mq mai simt awa.
Cultura noastrq este atkt de
confuzq ‘n privinya sexualitqyii,
‘nckt beneficiile sexului sunt
umbrite de jurqmintele wi
‘ndatoririle cqsniciei. Datoritq
tehnologiilor moderne, putem face
sex fqrq a avea copii, wi putem avea

copii fqrq a face sex wi amkndouq
cazurile ‘n afara cqsniciei.
Pentru mulyi, cqsqtoria a devenit
irelevantq.
Pentru alyii este wi mai rqu. Unii
au discreditat ‘ntr-atkt cqsnicia
numind-o ‘nchisoare domesticq,
o instituyie patriarhalq wi opresivq
care i-a manipulat pe bqrbayi wi
femei care nu bqnuiau nimic, cu
scopul de a-i priva de libertate,
autonomie, ‘mplinire wi eliberare.
Şi, pentru o culturq post-crewtinq,
existq acea problemq skckitoare a
caracterului esenyial al cqsniciei ca
wi instituyie sacrq. O societate care
nu mai crede ‘n Dumnezeu, ‘n final
nu va mai crede nici ‘n cqsnicie.

Vremuri de mqrturie
Cuplurile crewtine care sunt
dedicate acestei concepyii ‘nalte
despre cqsnicie trebuie sq se

considere contra-revoluyionari.
“ntr-un sens foarte real, ei sunt. Ei
yin piept valului opiniei publice,
tendinyei moralitqyii moderne,
distrugerii ordinii wi scqderii pe
piayq a credinciowiei. “naintea lui
Dumnezeu, ei sunt dedicayi unul
altuia – wi numai unul altuia. Ca
sq trqiascq ‘mpreunq unul pentru
celqlalt, indiferent de ce le rezervq
viitorul.

Scopurile cqsqtoriei
Biserica a recunoscut trei scopuri
majore ale cqsniciei, iar toate trei
au fost subminate de revoluyia
sexualq wi consecinyele ei.

Continuitate
Primul este procrearea wi
‘ngrijirea copiilor, cknd Domnul
dq copii ‘n cqsnicie. Acest scop nu
este respectat de mulyi, dar este
onorat ‘ntre credinciowii Domnului
Isus Christos. Copiii trebuie primiyi
ca daruri ale instituyiei cqsniciei,
transformkndu-i pe soy wi soyie ‘n
tatq wi mamq. “n era noastrq antinatalistq(anti-natalitate), copiii sunt
vqzuyi ca niwte obligayii – uneori mai
rqu. “mpotrivirea fayq de o direcyie
procreativq a cqsniciei – fiecare
cqsnicie deschisq sincer pentru
darul copiilor – este o negare a
perspectivei biblice asupra cqsniciei
‘n sine.

Castitate
Al doilea scop major al
cqsniciei, cum o exprimq wi
limbajul antic, este un <remediu
‘mpotriva pqcatului, wi sq evite
pqcatul trupesc… (credinciowii)
sq se cqsqtoreascq wi sq se
pqstreze nepqtayi ca wi mqdulare
ale Trupului lui Christos.>
Cqsqtoria, remediu pentru pqcat?
Acest scop este ridiculizat de mulyi,
dar este onorat ‘ntre ucenicii
lui Christos. Tocmai acest lucru
a fost accentuat de apostolul
Pavel cknd a scris Epistola cqtre
Corinteni. Confuzq wi sedusq de
pqcatul sexual, aceastq bisercq ‘wi
compromisese abilitatea personalq
de a-L reprezenta pe Christos.
Pavel a afirmat cq cqsnicia este
un mijloc de a canaliza dorinya
sexualq ‘n contextul potrivit, astfel

‘nckt credinciowii sq nu mai
<ardq> datoritq poftei wi sq
pqcqtuiascq ‘mpotriva lui
Dumnezeu. (1Corinteni 7:9).
Cultura noastrq a
transformat <arderea>
datoritq poftei ‘ntr-o formq de
artq hedonistq. Sexualitatea
explicitq – dezbrqcatq de
constrkngerile cqsqtoriei –
este energia din spatele unei
pqryi majore a economiei
noastre, un material pentru
distracyie, substanya artei,
farmecul publicitqyii. Cei ce
cred cq actul sexual trebuie sq aibq
loc doar ‘n cadrul cqsniciei sunt
respinwi ca wi persoane care sunt
‘ntkrziayi (retardayi) moral, fiinye
depqwite fqrq speranyq care n-au nici
o idee despre lumea modernq.

Comuniune
Al treilea scop major al cqsniciei
este tovqrqwia de-a lungul ‘ntregii
vieyi, prin bine wi rqu, comfort wi
pierderi, boalq wi sqnqtate, pknq
cknd moartea desparte soyul wi
soyia. Misterul completitudinii este
exprimat ‘n afirmayia cq cei doi vor
deveni una. Cknd un bqrbat wi o
femeie ‘wi rostesc jurqmintele unul
celuilalt, ei devin un ‘ntreg unic.
Dupq rostirea acestor jurqminte,
nu mai putem vorbi despre soy fqrq
soyie sau despre soyie fqrq soy. Ei au
devenit una, atkt ‘n unirea fizicq
al actului marital ckt wi ‘n unirea
metafizicq a relayiei maritale. Ca
wi cuplu – soy wi soyie – vor trqi
pentru gloria lui Dumnezeu unul cu
celqlalt, unul pentru celqlalt wi unul
cqtre celqlalt.

Gloria lui Dumnezeu
Scopul cqsniciei este de
fapt fundamentul ei – gloria lui
Dumnezeu, misterul lui Christos wi
al Bisericii. Exclusivitatea wi curqyia
relayiei maritale ne ‘ndreaptq
privirile spre exclusivitatea wi
curqyia relayiei dintre Christos wi
Biserica Sa.
Cum “l glorificq cqsnicia pe
Dumnezeu? Tertulian, unul dintre
pqrinyii Bisericii Primare, afirma cu
‘nyelepciune: <Ce frumoasq este,
atunci, cqsnicia a doi credinciowi,
doi care sunt una ‘n cqmin, una ‘n

dorinye, una ‘n stilul lor de viayq,
una ‘n religia pe care o practicq…
nu-i poate despqryi nimic nici ‘n
trup, nici ‘n duh… Ei se roagq
‘mpreunq, se ‘nchinq ‘mpreunq,
postesc ‘mpreunq, ‘nvqykndu-se
unul pe celqlalt, ‘ncurajkndu-se
unul pe celqlalt, ‘ntqrindu-se unul
pe celqlalt. Ei merg ‘n Biserica lui
Dumnezeu ‘mpreunq wi iau parte
la ospqyul Domnului, dau piept cu
greutqyile wi persecuyia ‘mpreunq, se
mkngkie unul pe celqlalt. N-au nici
un secret unul fayq de celqlalt; nu
evitq niciodatq compania celuilalt;
nu aduc ‘ntristare ‘n inima celuilalt
niciodatq… Vqzknd aceste lucruri
Christos se bucurq. Acestora El le dq
pacea Sa. Unde sunt doi ‘mpreunq,
acolo este wi El prezent.>
Cqsnicia este o sursq de o mare
fericire, de nedescris ‘n cuvinte.
“nsq datoritq pqcatului nu este
o fericire purq. Scopul ei este sq
devenim sfinyi. Iar prin legqmkntul
cqsqtoriei doi crewtini promit sq
trqiascq ‘mpreunq ‘n awa fel ‘nckt
sq se facq unul pe celqlalt sfinyi
‘naintea lui Dumnezeu, ca wi o
mqrturie a lui Christos.
Pqstrayi acest lucru ‘n mintea
dumneavoastrq ‘n mijlocul
dezabaterilor frenetice actuale
despre cqsnicie. Cknd vorbim
despre cqsqtorie vorbim ‘n primul
rknd despre gloria lui Dumnezeu.
Toate darurile diferite ale cqsniciei
decurg din acest fapt mqrey.
P.S. “n viaya de cqsnicie nu
poate fi vorba deckt despre fericire
sau faliment. Pentru cel din urmq,
vina nu-i aparyine niciodatq lui
Dumnezeu, ci numai nouq ‘nwine. e
cqsnicie poate fi oricknd reabilitatq
wi refqcutq de Dumnezeu.
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Columb este un ambiyios, un perseverent, un ‘ncqpqyknat chiar,
calitate esenyialq ‘n condiyiile ‘n care contemporanii sqi ‘l privesc
ca pe un amator, un idealist, un visqtor. “n 1484, genovezul ‘wi
prezintq proiectul regelui João al II-lea al Portugaliei, care ‘l
primewte cu bunqvoinyq wi ‘l ‘ncredinyeazq studiului unei comisii
de experyi, dar aceasta ‘l respinge. Savanyii portughezi intuiserq
instinctiv realitatea, calculele lui Columb pqrkndu-li-se total
fanteziste, fapt perfect adevqrat.

ale convertirii la crewtinism a
locuitorilor din eventualele teritorii
descoperite.
De data aceasta, regina se
lasq convinsq, mai ales cq Luiz
de Santangel, vistiernicul soyului
ei, regele Ferdinand, se obliga sq
gqseascq suma de douq milioane
de maravedis necesarq finanyqrii

America! America!
Dezamqgit, Columb pleacq ‘n
Spania, unde, ‘n douq rknduri
(mai 1486 wi septembrie 1487),
este primit ‘n audienyq de cqtre
regina Isabella. Noi speranye,
noi dezamqgiri, mai cu seamq
cq João al II-lea ‘wi pierde total
interesul pentru ideea genovezului
o datq cu atingerea Capului Bunei
Speranye de cqtre Bartolomeo
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Diaz, ‘n 1488, wi, implicit, cu
materializarea posibilitqyii de a se
naviga spre Indii prin sudul Africii.
Singura nqdejde rqmkne Isabella,
al cqrei fost confesor, Juan Perez,
intervine pentru ca lui Columb sq
i se acorde o nouq wansq. Abilul
cqlugar are grijq sq-i atragq
atenyia credincioasei suverane
asupra mqreyelor perspective

expediyiei. La 17 aprilie 1492, se
‘ncheie, la Santa Fe, ‘nyelegerea
prin care lui Columb i se acordq
titlurile de amiral, vicerege wi
guvernator al pqmknturilor pe care
le va descoperi, ca wi privilegiul de
a dispune de o zecime din toate
bogqyiile achiziyionate sau gqsite.
“n sfkrwit, Columb poate pleca ‘n
‘ntkmpinarea destinului squ, pe

care el ‘l considera deja hotqrkt
de Sfknta Treime. <Dumnezeu
m-a fqcut sol al cerului nou wi
al pqmkntului nou, create de
El>, scrie, cu misticq convingere,
navigatorul, ‘ntr-o scrisoare
adresatq donei Juana de la Torros.
Cristofor Columb nu poate fi
‘nyeles ‘n afara timpului squ, un
timp al ‘nnoirii, al orizonturilor
largi, al individualismului, ‘ntr-un
cuvknt, timpul Renawterii. Veacul
al XV-lea este unul al ‘ntrebqrilor,
al redescoperirii Omului care,
cqutkndu-L pe Dumnezeu, se
regqsewte pe sine. Oamenii prind
curaj, cautq aventura, ‘nfruntq
necunoscutul. Corqbiile lusitane
wi spaniole ‘ncep sq despice zqrile
Atlanticului, iar temeritatea
ia locul prudentei navigayii de
cabotaj. Marea Mediteranq, ‘nchisq
comeryului cu Orientul de cqtre
turci, devine un lac european
‘n comparayie cu nemqrginirea
Atlanticului, a Oceanului Indian wi,
‘n curknd, a Pacificului. Este timpul
oamenilor care viseazq, ‘ndrqznesc
wi riscq, iar Columb are stofa din
care se croiesc ‘nvingqtorii.

Omul
Nqscut pe 30 octombrie 1451
‘n familia unui modest yesqtor de
lknq din Genova, Columb intrq, ‘n
1471, ca marinar ‘n serviciul lui
Rene d^Anjou, conte de Provence.

“n urma unui naufragiu, el ajunge,
‘n 1476, la Lisabona, orawul-fanion

al expediyiilor atlantice din acea
vreme. Se cqsqtorewte, la sfkrwitul
lui 1479, cu Filippa de Perestrello
e Moniz, nepoata wi sora unor
navigatori wi antreprenori celebri.
Cqlqtorewte mult spre Madeira wi
Guineea, ckwtigknd experienyq,
‘ntocmind hqryi, fqcknd calcule.
O eroare majorq ‘l convinge cq
ar putea ajunge ‘n Indii navigknd
spre vest. Bazkndu-se pe o hartq
‘ntocmitq de celebrul cartograf
florentin Paulo Toscanelli, Columb
calculeazq cq distanya dintre
Lisabona wi Cipangu (Japonia) ar
fi de 78 de grade longitudine, ‘n
loc de 229 de grade, cum este ‘n
realitate. Greweala influenyeazq
favorabil hotqrkrea lui Columb de
a propune, pe rknd, suveranilor
portughezi wi spanioli proiectul
cqlqtoriei sale spre apus. “n 1482
i se nawte un fiu, Diego, viitor
vicerege al Americii spaniole.
Posteritatea familialq o datq
asiguratq, Columb se dedicq total
ideii care ‘l frqmkntq wi a cqrei
realizare ‘i va conferi titlul de cel
mai mare descoperitor al istoriei.

Aventura
Santa Maria, vasul amiral,
este comandat de cqtre ‘nsuwi
Columb, secondat de Juan de la
Cosa wi Peralonso Pinzón, Nina
se afla sub comanda lui Yáñez
Pinzón, iar Pinta – sub a lui Martin
Alonso Pinzón wi Francisco Pinzón.
Dacq nu ar fi Columb, expediyia
ar putea sq parq mai degrabq o
‘ntreprindere personalq a familiei
Pinzón care, de altfel, mai tkrziu
‘wi va aroga pentru sine meritul
descoperirii Americii. Echipajele
sunt compuse din 90 de marinari,
40 pe Santa Maria wi ckte 25 pe
celelalte nave.
“n zorii zilei de 3 august 1492,
cele trei caravele ridicq ancora din
micul port Palos, ‘ndreptkndu-se
spre Insulele Canare, pentru o
scurtq escalq. Dupq entuziasmul
primelor zile de navigat, apar
neliniwtile, ‘ndoielile, teama.
Timpul trece, iar calculele iniyiale
eronate ale lui Columb se fac
simyite ‘n prelungirea peste mqsurq
a cqlqtoriei. Pentru a potoli starea
de rqzvrqtire ce ‘ncepe sq se
manifeste ‘n rkndul echipajelor,
amiralul le comunicq oamenilor sqi
distanye false, mult mai mici deckt

cele reale. Astfel, pe 5 octombrie,
‘n loc de 33 de leghe, ‘nregistreazq
doar 17, cinci zile mai tkrziu
notknd 44 de leghe ‘n loc de 59. Wi
awa ‘n fiecare zi.

Descoperirea
Nervozitatea marinarilor crewte,
cu toate eforturile lui Columb de
a le ascunde distanya realq care ‘i
separa de casq. “n timpul cqlqtoriei,
Cristofor Columb dq adevqrata
mqsura a personalitqyii sale: calm,
hotqrkre, curaj, competenyq wi
intuiyie. Nu-l clintesc din decizia
de a merge ‘nainte nici mqcar
ameninyqrile cu moartea proferate
de cqtre oamenii nemulyumiyi.
Argumentul squ este simplu: fqrq
el nu se pot ‘ntoarce acasq, iar
dacq, prin cine wtie ce miracol, vor
ajunge pe yqrmurile Spaniei, rebelii
vor fi cu toyii spknzurayi. Totodatq,
fqgqduiewte zece mii de maravedis
wi o tunicq de mqtase celui care va
zqri primul pqmkntul. De altfel,
semnele apropierii acestuia se
‘nmulyesc wi, ‘n seara zilei de 12
octombrie 1492, la orele 23.00, se
aude, ‘n sfkrwit, izbqvitorul strigqt:
<Pqmknt! Pqmknt!> “ntr-adevqr,
Rodrigo de Triana zqrise, wi nu se
‘nwelase, yqrmul insulei {atling,
aflatq la 24º latitudine nordicq
wi 74º30^ longitudine esticq. Dewi
acosteazq la yqrm abia a doua
zi, pe 13 octombrie, credinciosul
Columb hotqrqwte sq-wi dateze
descoperirea cu 12, pentru ca
numqrul zilelor necesare traversqrii
Atlanticului sq coincidq cu numqrul
anilor lui Christos: 33.
O datq ivite zorile, Columb,
‘nsoyit de cqtre Martin Alonso
Pinzón, Yáñez Pinzón wi notarul
Rodrigo de Escobeda, debarcq
pe yqrmul insulei wi, ‘n numele
catolicilor regi ai Spaniei,
Ferdinand wi Isabela, ia ‘n posesie
noile pqmknturi descoperite. Ckt
despre Rodrigo de Triana, acesta,
o datq ‘ntors ‘n Spania, nu-wi va
primi rqsplata promisq, ‘nsuwitq,
se pare, chiar de cqtre Columb.
Dezamqgit, va fugi ‘n Maroc wi se
va converti la islamism. Marile
descoperiri ‘wi au ‘ntotdeauna
sacrificayii wi deziluzionayii lor.
De altfel, unul dintre
decepyionayii momentului va fi
‘nsuwi Columb. Odatq trecutq
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euforia descoperirii, urmeazq
trezirea la realitate: nu existq nici
aur, nici argint, nici mirodenii.
Chiar ‘n ziua de 13 octombrie,
Columb noteazq ‘n jurnalul squ:
<Mq strqduiam sq aflu dacq
prin acele locuri existq aur…
M-am hotqrkt sq-mi continui
drumul spre sud-vest, ‘n cqutare
de aur wi de pietre preyioase.>
Obsesia aurului ‘l ‘mpinge
pe amiral ‘nainte, acum ca wi
‘n urmqtoarele sale expediyii.
Deocamdatq, trebuie sq se
mulyumeascq doar cu descoperirea
altor insule, printre care Cuba (28
octombrie) wi Haiti (5 decembrie).
La 25 decembrie, aici va lua
fiinyq prima awezare europeanq din
Lumea Nouq wi va fi botezatq ‘n
consecinyq: Navidad (Crqciunul).
Blkndeyea bqwtinawilor ‘ntklniyi,
vegetayia luxuriantq wi fertilitatea
solului nu-l pot face ‘nsq pe
Columb sq-wi ascundq dezamqgirea
‘n faya evidenyei. Dewi convins cq
se aflq ‘n yara Marelui Han (Asia),
el nu gqsewte nici mirodenii wi nici
aurul atkt de mult rkvnit wi, mai
ales, promis monarhilor spanioli.
“mbarcknd ckyiva indieni la bordul
navelor sale, amiralul se ‘ntoarce,
la 15 martie 1493, ‘n Spania,
ancorknd ‘n acelawi port din care
plecase ‘n marea aventurq: Palos.

Gloria, umilinya wi sfkrwitul
Cristofor Columb este primit
ca un ‘nvingqtor, drumul spre
Barcelona semqnknd cu un marw
triumfal. Mii de oameni vin sq-l
‘ntkmpine, sq-l vadq pe el wi mai
ales pe cei ckyiva bqwtinawi cu
brqyqri wi salbe, cu papagali wi
plante rare; Isabella wi Ferdinand
‘wi onoreazq promisiunile fqcute
anterior wi ‘i confirmq titlurile de
amiral, vicerege wi guvernator
al yinuturilor descoperite. Nici
recompensa financiarq nu e de
neglijat, 335.000 de maravedis
rqsplqtind eforturile genovezului
de a da Castiliei wi Aragonului
o nouq lume. Columb este
consultat ‘n probleme de politicq
internayionalq, curtat, preyuit,
admirat……dar wi urkt, invidiat,
criticat.
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Faima wi onorurile nu-i aduc
numai prieteni, ci wi duwmani care
nu ezitq sq-l atace wi sq picure
otravq ‘n urechile regilor Spaniei:
unde sunt bogqyiile promise, unde
e aurul, unde sunt mirodeniile,
care sunt beneficiile Spaniei?
Columb reuwewte totuwi sq-wi
convingq suveranii sq-i mai acorde
o wansq. La 27 septembrie 1493,
17 caravele wi 1.500 de oameni
pornesc din Cádiz ‘n a doua
expediyie spre America, ‘n scopul
de a descoperi noi teritorii wi de a
le coloniza.
Din nefericire, ‘n aceastq
cqlqtorie, ca wi ‘n urmqtoarele,
Columb se va confrunta cu
violenyele dintre indigeni wi
spanioli wi cu ne’nyelegerile dintre
coloniwti. El descoperq, totuwi, o
serie de insule din arhipelagul
Caraibelor wi, mai cu seamq, ‘n
timpul celei de-a treia cqlqtorii
(mai 1498 – octombrie 1500)
gurile fluviului Orinoco. Acum,
‘nsq, suferq wi umilinya supremq a
arestqrii wi punerii sale ‘n lanyuri,
a confiscqrii averii wi arhivei sale.
Trimis ‘n Spania pentru a fi judecat
pentru presupuse abuzuri, este
totuwi eliberat wi repus ‘n drepturile
de amiral, dar nu wi ‘n acelea de
vicerege.
Umilit wi uitat dupq cea de-a
patra expediyie (9 mai 1502
– 7 noiembrie 1504), Columb

se stinge, bolnav de podagrq,
la Valladolid, la 20 mai 1506,
ne’ncetknd sq-wi revendice
drepturile wi sq-wi cearq banii care-i
erau datorayi.
Trupul squ urmeazq soarta
omului Columb, cqlqtorind
mult (Valladolid, Sevilla, Santo
Domingo, Havana, Sevilla) pknq
sq-wi gqseascq liniwtea vewnicq
wi preyuirea recunoscqtoare a
oamenilor. Doar consecinyele
descoperirilor sale: colonizarea
Lumii Noi, dezvoltarea
navigayiei, afluxul metalelor
preyioase pe piaya europeana wi,
implicit, avkntul schimbului, al
creditului wi al industriei ne dau
adevqrata dimensiune a omului,
a navigatorului wi a amiralului
Cristofor Columb.
Beneficiind de sprijinul bogatei
familii de armatori wi navigatori
Pinzón din Palos, Columb reuwewte
sq gqseascq cele 3 corqbii necesare
cqlqtoriei. Navele, cu toate
deficienyele pe care le prezintq (‘n
primul rknd cele legate de lipsa
condiyiilor elementare pentru
marinari), sunt solide wi vor rezista
cu bine marilor ‘ncercqri ale
expediyiei. Viteza pe care o ating
variazq ‘ntre 20 wi 25 de \m pe orq
– o performanyq excelentq pentru
acele timpuri.

“nvaYQ sQ ai rQbdare
de Dr. Ric\ {arren

Vecinul din iad

Viaya este un test al rqbdqrii! “n aceastq saptqmknq te
poyi awtepta sq fii testat ‘n cel puyin patru feluri diferite:
“ntreruperi – Stai la masq pentru a lua cina wi cineva
bate la uwq sau sunq la telefon. Ewti la baie wi cineva te
cheamq. Sau, ai de lucrat la un proiect care trebuie predat
urgent wi nu ‘yi poyi permite nici o ‘ntrerupere, dar weful ‘yi
cere sq participi la o wedinyq.
Neplqceri – Zborul tqu a fost anulat sau are ‘ntkrziere;
mawina yi s-a stricat wi te-a lqsat pe drum sau ... ‘n garaj;
cineva ‘yi cere sq-l ajuyi exact cknd tu nu poyi. Cum vei
reacyiona?
Supqrqri – Cumva, ‘ntr-un fel sau altul, te-ai supqrat
din cauza unor lucruri minore, care ne scapq de sub control
wi ne dau peste cap. Iritarea tinde sq scoatq la ivealq fie ce
este mai bun (best, ‘n englezq) ‘n noi – fie fiara sau bestia
(beast, ‘n englezq) din noi. Care dintre ele se va manifesta
‘n cazul tqu?
Lipsa de activitate – Ewti obligat sq awtepyi... la rknd,
‘n birouri, ‘n trafic, ‘n lifturi. Cknd ai prea multe de fqcut
wi prea puyin timp la dispoziyie, nu este uwor sq-yi pqstrezi
calmul. Mulyi oameni pe care-i cunosc ar face orice numai
sq nu fie nevoiyi sq awtepte, indiferent de motiv.
Cercetqrile au dovedit cq cei care nu au rqbdare, au
mai multe wanse sq aibq un atac de cord. Stresul contribuie
de multe ori la ‘mbolnqvirea inimii. Poate cq de aceea ‘n
Proverbe 19:2 gqsim urmqtoarea avertizare: <Cine aleargq
neghiobewte ‘nainte, o nimerewte rqu>.
Dacq dorewti sfaturi practice care sq te ‘nveye sq ai
rqbdare, le gqsewti ‘n Biblie. Iatq ckteva dintre ele:
1. Descoperq o nouq perspectivq. Gqsewte o cale
nouq de a vedea lucrurile. Rqbdarea ‘ncepe ‘ntotdeauna
cu schimbarea modului ‘n care gkndim despre ceva. Existq
‘ntotdeauna mai multe puncte de vedere. Poyi schimba
perspectiva negativq ‘ntr-una pozitivq. <”nyelepciunea ‘l face
pe om rqbdqtor> (Proverbe 19:11).
2. Dezvoltq-yi simyul umorului. “nvayq sq faci <haz
de necaz> ‘n anumite circumstanye wi nu lqsa ca ele sq te
‘nfurie sau sq te irite. Amuzq-te de frustrqrile tale. Studii
medicale au arqtat cq oamenii care au simyul umorului
trqiesc mai mult deckt cei care nu-l au. <O inimq liniwtitq
este viaya trupului> (Proverbe 14:30).
3. Mqrewte-yi dragostea. Cknd ewti plin de dragoste,
aproape cq nu este nici un lucru care sq te poatq supqra,
dar cknd ewti plin de mknie, aproape orice te enerveazq.
Dragoste ‘nseamnq sq te gkndewti mai degrabq la nevoile
altora, deckt la nevoile wi dorinyele tale. <Dragostea este
‘ndelung rqbdqtoare, este plinq de bunqtate> (1 Cor. 13:4).
4. Fii dependent de Dumnezeu. Dacq crezi cq
Dumnezeu stqpknewte asupra tuturor circumstanyelor wi nu
este luat prin surprindere de obstacole sau ‘ntreruperi care
par sq-I ‘ncurce programul, te poyi relaxa prin credinya cq El
va face ca toate lucrurile sq meargq bine pentru tine. Criza
de care yi-e fricq poate fi evitatq. <”ntqriyi de Dumnezeu…
cu toatq puterea, potrivit cu tqria slavei Lui, pentru orice
rqbdare wi ‘ndelungq rqbdare, cu bucurie> (Coloseni 1:11).

Mi-ai fost vecin, om cumsecade,
Nu ne-am certat, nu ne-am urkt.
Mi-ai fost prieten ca un frate,
De ce n-ai spus cq sunt pierdut?
Aveam ‘ncredere ‘n tine,
Wi nu wtiu alyi vecini la fel.
Wtiai de DUMNEZEU prea bine,
De ce n-ai spus nimic de EL?
Vecine bun, vecine dragq,
O vorbq doar de mi-ai fi spus,
Ce fericit aw fi ‘n slavq,
Wi cum yi-aw mulyumi nespus.
Dar vai, am stat pe aceeawi stradq
Wi mq wtiai cq-s pqcqtos.
Wtiai cq n-aveam mkntuirea,
Wi din pedeapsq nu m-ai scos.
Cknd te chemam la bquturq,
Spuneai cq ewti prea ocupat.
De ce n-ai spus atunci ‘n fayq
Cq ce fqceam era pqcat ?
Dacq veneam tkrziu acasq,
Dqdeai din cap cknd mq vedeai.
Puteam sq strig, sq cknt, sq urlu,
Tu tot nimica nu ziceai.
Wi mq gkndeam, vecin ca tine,
“n toatq lumea nu gqsesc,
E bun, simpatic, nu se ceartq,
Cu-awa vecin sq tot trqiesc.
Ai vrut sq fii doar cumsecade,
Doar respectat wi bun vecin.
Dar tu mergeai pe calea dreaptq,
Iar eu pe drumul de venin.
Nimic acum nu mai pot face,
Primesc pedeapsa mea ‘n iad.
Dar nu uita, eu sunt aicea,
Cq m-ai lqsat mereu sq cad.
Spune de-acum la toyi sq wtie,
Cq ewti salvat wi mkntuit.
Sq nu faci cum mi-ai fqcut mie,
S-ascunzi cq esti un pocqit !

LUMINQTORUL
LUMINQTORUL -- Iulie
Iulie 2008
2008

17

“ntrebqri wi rqspunsuri
Vq punem
la dispoziyie
o rubricq de
‘ntrebqri wi
rqspunsuri.
Trimiteyi
‘ntrebqrile
voastre la Nelu
Ban, foarte
cunoscut celor
din Arad, mai ales din biserica
Wega. Dupq mulyi ani petrecuyi
‘n Detroit wi ‘n biserica baptistq
de acolo, Nelu s-a pensionat
wi s-a retras alqturi de fata lui,
ca sq spunem awa ... la yarq.
Acolo are mai mult timp sq stea
de vorbq cu cei preocupayi de
adevqrurile Bibliei. “i puteyi
scrie la:
johnbanu@hotmail.com

‘mpreunq cu El, pentru ca trupul
pqcatului sq fie dezbrqcat de puterea
lui, ‘n awa fel ca sq nu mai fim robi
ai pqcatului>. (Rom. 6:6)
Cum se armonizeazq atunci tot
ce s-a spus pknq la capitolul 7, cu
strigqtul disperat al Apostolului
Pavel de la sfkrwitul capitolului 7,
‘n urma ‘nfrkngerilor repetate pe
care le mqrturisewte?
<Ştim ‘n adevqr, cq Legea
este duhovniceascq: dar eu sunt
pqmkntesc (carnal), vkndut rob
pqcatului…Ştiu, ‘n adevqr, cq nimic
bun nu locuiewte ‘n mine, adicq ‘n
firea mea pqmknteascq...> (Rom.
7:14,18)
<O, nenorocitul de mine! Cine mq
va izbqvi de acest trup de moarte?>
(Rom. 7:24)
Ba chiar mult mai mult deckt
atkt: Cum justificqm aceastq
expresie disperatq a Apostolului
Pavel din capitolul 7, cu ‘ntreaga
sa viaya de biruinyq care l-a
caracterizat?

2.

Ckteva argumente care
ne demonstreazq cq
experienya pe care o descrie
Apostolul Pavel ‘n capitolul 7 are
loc dupq convertirea sa.

“ntrebarea #2: <”n
capitolul 7 din epistola cqtre
Romani Apostolul Pavel face
o mqrturisire personalq. Este
aceastq mqrturisire o experienyq
trqitq de Apostolul Pavel dupq
convertirea sa, sau ‘nainte de
convertirea sa?>

1.

Mai ‘ntki vreau sq
subliniez marea
dificultate a acestei ‘ntrebqri.

Totul este prezentat atkt
de ordonat wi de perfect,
pknq ‘n capitolul 7, ‘nckt unii
cosiderq cq Apostolul Pavel
trebuia sq plaseze capitolul 7
dupq capitolul 5. Capitolul 6
culmineazq cu descoperirea
uneia dintre cele mai mari taine
ale vieyii de credinyq: eliberarea
celui mkntuit de sub robia
pqcatului:
<Ştim bine cq omul nostru
cel vechi (tot ce am mowtenit
prin Adam)... a fost rqstignit
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2.1 Apostolul Pavel ‘nainte de
convertirea sa nu s-a considerat
nici pe departe un cqlcqtor al Legii.
Apostolul Pavel, ca orice alt
fariseu, s-a auto-’ndreptqyit pe
sine wi n-a fqcut nici o aluzie la
imposibilitatea de a yine Legea lui
Dumnezeu, datq prin Moise. Iatq ce
mqrturisewte el despre sine ‘nainte
de convertirea sa:
<Eu, care sunt ... evreu din evrei;
‘n ce privewte Legea, fariseu; ... cu
privire la neprihqnirea, pe care o dq
Legea, fqrq prihanq.> (Filip. 3:5-6)
2.2 Numai cu privire la un
credincios este folosit acest termen:
<omul dinquntru>.
<Fiindcq, dupq omul din lquntru,
‘mi place Legea lui Dumnezeu; ...>
(Rom. 7:22)
Termenii biblici nu ‘i definim
noi, ci sunt definiyi ‘n Cuvkntul
lui Dumnezeu. Biblia definewte
<omul din lquntru> partea cea mai
interioarq a omului nqscut din nou,
din Dumnezeu, care se ‘nnoiewte
mereu, prin puterea Duhului Sfknt:

<... wi-L rog ca, potrivit cu
bogqyia slavei Sale, sq vq facq sq vq
‘ntqriyi ‘n putere, prin Duhul Lui, ‘n
omul din lquntru.> (Efes. 3:16, vezi
wi 2 Cor. 4:16)
Duhul lui Dumnezeu nu
locuiewte ‘ntr-un om care nu s-a
nqscut din nou. El nu are nici o
relayie cu Dumnezeu, este socotit
mort wi nu poate fi definit cu acest
termen: <omul din lquntru>:
<Voi ‘nsq nu mai sunteyi
pqmkntewti, ci duhovnicewti, dacq
Duhul lui Dumnezeu locuiewte ‘n
adevqr ‘n voi. Dacq nu are cineva
Duhul lui Christos, nu este al Lui.>
(Rom. 8:9, vezi wi Efes. 2:1)
2.3 Doar un om nqscut din
nou iubewte Legea lui Dumnezeu,
awa ‘nckt cqlcarea ei sq ‘i producq
disperare.
Omul care nu s-a nqscut din
nou nu poate iubi Legea lui
Dumnezeu pknq acolo ‘nckt sq
ajungq la disperare cknd vede
cq nu o poate ‘mplini, awa cum
declarq Apostolul Pavel dupq
‘ntoarcerea sa la Dumnezeu:
<Fiindcq, dupq omul dinlquntru
‘mi place Legea lui Dumnezeu; ...
dar vqd ‘n mqdularele mele o altq
lege, care se luptq ‘mpotriva legii
primite de mintea mea, wi mq yine
rob legii pqcatului, care este ‘n
mqdularele mele. O, nenorocitul de
mine! Cine mq va izbqvi de acest
trup de moarte?> (Rom. 7:22-24)
2.4 Cel mai puternic argument
care demonstreazq cq experienya
Apostolului Pavel din Romani
capitolul 7 a avut loc dupq
convertirea sa este ‘nsqwi logica
mkntuirii expusq ‘n Epistola cqtre
Romani.
Scopul acestei mkntuiri a
fost acela de a crea copii ai lui
Dumnezeu, care <sq fie asemenea
chipului Fiului Squ...>(Rom. 8:29)
Pentru realizarea acestui scop
Dumnezeu a trebuit sq elimine
pqcatul, cauza principalq care a
generat tragedia umanq. De aceea,
capitolul 6 trateazq problema
eliberqrii de sub puterea pqcatului.
Cuvkntul pqcat ‘n acest capitol este
menyionat de 17 ori:
< ... pentru ca trupul pqcatului
sq fie dezbrqcat de puterea lui, ‘n
awa fel ca sq nu mai fim robi ai

pqcatului; Deci, pqcatul sq nu mai
domneascq ‘n trupul vostru muritor,
wi sq nu mai ascultayi de poftele lui.>
(Rom. 6:6,12)
La ‘nceputul vieyii de credinyq,
cknd Apostolul Pavel a ajuns
sq cunoascq harul mkntuirii, a
hotqrkt: <Gata cu pqcatul, acum
vreau sq trqiesc numai pentru
Dumnezeu.> Nu micq i-a fost
‘nsq mirarea cknd a constatat cq
pqcatul este mai tare deckt el. Awa
a descoperit el legea pqcatului,
cknd a vrut sq ‘mplineascq Legea
lui Dumnezeu. Pqcatul nu este un
fenomen unic, care apare doar
ocazional ‘n viaya noastrq. “n lupta
cu pqcatul, pqcatul ckwtigq, pentru
cq are un aliat puternic ‘n firea
noastrq. Firea pqmknteascq nu
se regenereazq odatq cu spiritul
nostru, la convertirea noastrq. Ea
<nu se supune Legii lui Dumnezeu,
wi nici nu poate sq se supunq>(Rom.
8:7). Awa a ajuns Apostolul Pavel
la concluzia: < ... Astfel dar, ... cu
firea pqmknteascq, slujesc legii
pqcatului.>(Rom. 7:25) :
<Cqci binele, pe care vreau
sq-l fac, nu-l fac, ci rqul, pe
care nu vreau sq-l fac, iatq ce
fac! ... Gqsesc dar ‘n mine legea
(principiul) aceasta: cknd vreau sq
fac binele, rqul este lipit de mine.>
(Rom. 7:19-21 vezi wi Ier. 10:23 )
(sublinierea ‘mi aparyine).
< ... Legea este duhovniceascq:
dar eu sunt pqmkntesc, vkndut rob
pqcatului.> (Rom. 7:14)
“n capitolul 6, doar a fost
menyionatq eliberarea de Lege ca
singura soluyie pentru eliberarea de
pqcat. Dar Apostolul Pavel a wtiut
cum vor reacyiona evreii din Roma
cknd vor auzi cq nu mai sunt sub
Lege, de aceea, a adqugat imediat
cuvintele din versetul 15:
<Cqci pqcatul nu va mai stqpkni
asupra voastrq, pentru cq nu sunteyi
sub Lege, ci sub har. Ce urmeazq
de aici? Sq pqcqtuim pentru cq nu
mai suntem sub Lege ci supt har?
Nicidecum.> (Rom. 6:14-15)
Abia ‘n capitolul 7 este tratatq
eliberarea de Lege. “n acest capitol
cuvkntul <lege> este repetat de 18
ori. Eliberarea de Lege pe de-o
parte ‘nseamnq neputinyq totalq
din partea noastrq de a ‘mplini
Legea lui Dumnezeu, conform
cuvintelor Domnului Isus: <cqci
despqryiyi de Mine, nu puteyi

face nimic.> (Ioan
15:5). Insuccesul din
capitolul 7 constq ‘n
repetarea pronumelui
personal <eu>, sub
diferite forme, de
peste 40 de ori. Dupq
ewecuri repetate,
Apostolul Pavel a
ajuns deznqdqjduit, de
aceea a strigat dupq
ajutor: <O, nenorocitul
de mine! Cine mq va
izbqvi de acest trup de
moarte?> (Rom. 7:24) Rqspunsul
din partea lui Dumnezeu nu
a ‘ntkrziat sq vinq, de aceea
apare mulyumirea ‘n versetul
urmqtor: <Mulyumiri fie aduse
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos,
Domnul nostru!> (Rom. 7:25)
Pe de altq parte, eliberarea
de Lege ‘nseamnq a fii sub harul
care lucreazq ‘n noi prin puterea
Duhului Sfknt care face posibilq
‘mplinirea Legii lui Dumnezeu. :
<Dar acum, am fost izbqviyi de
Lege, wi suntem moryi fayq de Legea
aceasta, care ne yinea robi, pentru
ca sq slujim lui Dumnezeu ‘ntr-un
duh nou, iar nu dupq vechea slovq.>
(Rom 7:6)
Adevqrata biruinyq asupra
pqcatului crewtinul n-o realizeazq
sub Lege, orickt de normal ni
s-ar pqrea nouq aceastq metodq.
Adversarul competent care poate
ckwtiga biruinya ‘mpotriva pqcqtului
este Duhul Sfknt, pentru cq noi nu
putem face tot ce voim:
<Zic dar: umblayi ckrmuiyi de
Duhul, wi nu ‘mpliniyi poftele firii
pqmkntewti. Cqci firea pqmknteascq
poftewte ‘mpotriva Duhului, wi
Duhul ‘mpotriva firii pqmkntewti:
sunt lucruri potrivnice unele altora,
awa cq nu puteyi face tot ce voiyi.
Dacq sunteyi cqlquziyi de Duhul, nu
sunteyi sub Lege.> (Gal 5:16-18)
Ajutorul a venit prin Isus
Christos, care prin jertfa Sa
a oskndit pqcatul ‘n firea
pqmknteascq, a fqcut ispqwire
pentru vina noastrq wi a fqcut
astfel posibilq revqrsarea Duhului
Sfknt peste toyi cei credinciowi.
“n capitolul 8, apostolul Pavel
subliniazq importanya Duhului
Sfknt wi de aceea repetq acest
cuvknt de 19 ori. Legea a
fost incapabilq sq ne facq s-o
ascultqm, din pricina firii noastre

pqmkntewti. Duhul Sfknt din noi
face ‘nsq posibilq ‘mplinirea acestei
Legi, atunci cknd trqim dupq
‘ndemnurile lui:
<Cqci – lucru cu neputinyq
Legii, ‘ntruckt firea pqmknteascq
(Grecewte: carnea, aici wi peste tot
unde e <firea pqmknteascq>) o fqcea
fqrq putere – Dumnezeu a oskndit
pqcatul ‘n firea pqmknteascq,
trimiyknd, din pricina pqcatului,
pe ‘nsuwi Fiul Squ ‘ntr-o fire
asemqnqtoare cu a pqcatului,
pentru ca porunca Legii sq fie
‘mplinitq ‘n noi, care trqim nu dupq
‘ndemnurile firii pqmkntewti, ci dupq
‘ndemnurile Duhului.> (Rom. 8:3-4)
Apostolul Pavel poate acum
striga, plin de optimism sfknt:
<Acum dar nu este nici o
oskndire pentru cei ce sunt ‘n
Hristos Isus, care nu trqiesc dupq
‘ndemnurile firii pqmkntewti, ci dupq
‘ndemnurile Duhului. “n adevqr,
legea Duhului de viayq ‘n Hristos
Isus m-a izbqvit de legea pqcatului wi
a moryii.> (Rom. 8:1-2)
Nu capitolul 7 reprezintq viaya
normalq a celui credincios, ci
capitolul 8. Este destul de trist cq
cei mai mulyi dintre crewtini nu
ajung la capitolul 8, ci se aflq tot
‘n Romani capitolul 7. Ewecul ne
urmqrewte ca un bumerang, pknq
nu vedem cq pqcatul acyioneazq
ca o lege, Duhul Sfknt acyioneazq
dupq o lege mult mai puternicq,
iar noi, binevoitori, trebuie sq ne
aplecqm ‘n umilinyq pentru a trqi
dupq ‘ndemnurile Duhului Sfknt.
Totul are sens wi logicq ‘n
Cuvkntul lui Dumnezeu atunci
cknd nu-l alterqm prin ideile
noastre preconcepute.
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Perspectice 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 pasionayi 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
Zach. 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.

5

<”ncqlzirea globalq a luat sfkrwit.
Ne awteaptq o nouq epocq glaciarq.
Va fi tot mai frig>, susyine un om de
wtiinyq australian.
Dupq ce ‘n 2007 a atins
un minim al ultimilor 11 ani,
activitatea petelor solare nu a
fost reluatq, ceea ce sugereazq cq
lumea este pe cale sq intre ‘ntr-o
nouq epocq a ‘ngheyului, susyine un
cercetqtor australian.
Geofizicianul Phil Chapman,
primul australian ce a devenit
astronaut al NASA, susyine
‘ntr-un articol publicat astqzi
‘n <The Australian> cq imagini
furnizate de U.S. Solar and
Heliospheric Observator] nu au
dezvqluit nici un fel de patq pe
soare.
Chapman susyine cq pqmkntul
s-a rqcit cu aproape 0.7 grade
Celsius ‘ntre ianuarie 2007 wi
ianuare 2008, lucru ‘nregistrat
de cele patru agenyii care
monitorizeazq temperatura
globului (The Hadle] Climate
Research Unit ‘n Marea Britanie,
The NASA Goddard Institute for
Space Studies ‘n Ne[ }or\, The
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Christ] group de la Universit] of
Alabama wi Remote Sensing
S]stems Inc ‘n California).
<Este cea mai rapidq schimbare
de temperaturq cunoscutq wi ea
ne plaseazq acolo unde eram ‘n
1930>, susyine Chapman, adqugknd
cq <dacq temperatura nu crewte din
nou, putem afirma cq ‘ncqlzirea
globalq a luat sfkrwit.>
Dr. Chapman afirmq cq, ‘n
ciuda declarayiilor fqcute de o serie
de cercetqtori privind ‘ncqlzirea
globalq, temperatura la nivel global
a rqmas neschimbatq sau chiar
a ‘nregistrat scqderi ‘n ultimul
deceniu. Acest lucru s-a petrecut
‘n ciuda crewterii continue a
concentrayiei de dioxid de carbon
‘n atmosferq, precizeazq omul de
wtiinyq australian.
Chapman menyioneazq wi ckteva
evenimente potrivit cqrora anul
2007 a fost unul rqcoros: prima
zqpadq ‘n Bagdad ‘n ultimele
secole sau iarna extrem de
friguroasq din China, adqugknd
‘nsq cq nu se pot trage concluzii
doar din evenimentele petrecute
‘ntr-un singur an wi cq trebuie
sq urmqrim ce se va ‘ntkmpla ‘n
urmqtorii ani.

Petele solare reprezintq zone
‘ntunecate de pe suprafaya soarelui
ce pot atinge lungimi de pknq la
100.000 \m. Numqrul petelor
solare urmeazq un ciclu variabil,
ce poate dura wi 11 ani. Ultimul
ciclu s-a ‘nregistrat ‘n martie anul
trecut wi nu a fost urmat imediat,
awa cum se awtepta, de un ciclu nou
deckt ‘n luna ianuarie a acestui
an, cknd petele solare au durat
doar douq zile. Chapman susyine
cq evenimentul este important
deoarece este o legqturq strknsq
‘ntre variayiile ‘ntre ciclul petelor
solare wi temperatura pqmkntului.
Omul de wtiinyq afirmq: <este
timpul sq lqsqm la o parte dogma
‘ncqlzirii globale wi sq ‘ncepem
sq realizqm planuri de avarie ‘n
cazul ‘n care intrqm ‘ntr-o nouq
Epocq glaciarq minorq, awa cum s-a
‘ntkmplat ‘n perioada 1100-1850>,
‘n caz contrar consecinyele fiind
catastrofale pentru omenire.
Chapman prognozeazq cq
rqcirea globalq ar putea sq nu se
‘ntkmple ‘n urmqtorii 1000 de ani
‘nsq, dacq rqcirea produsq ‘n 2007
continuq pentru ‘ncq 20 de ani,
temperaturile la nivel global vor fi
mai mici cu 14 grade ‘n 2027.
P.S. - Monstruoasa manevrare
mondialq, numitq <global
[arming>, este denunyatq de nu
mai puyin de 31.000 de oameni
de wtiinyq, printre care 9.000 de
doctori ‘n wtiinyq, care au semnat
un document de protest comun
fayq de <pseudo-wtiinya> folositq de
politicienii globalizqrii.
Puteyi citi un articol
foarte interesant la: http://
[[[.[orldnetdail].com/
index.php?fa=PAGE.
vie[&pageId=64734

Aniversare la Colton
Pe data de 18 Mai, 2008,
biserica Baptistq Romknq <Calea
Crucii> din Colton (California) a
aniversat 19 ani de la ‘nfiinyare.
La sqrbqtoare au participat
invitayi din Bisericile Baptiste
Romkne din Glendale, Betania wi
Anaheim.
Au fost prezenyi, Liviu Petrilq,
primul pqstor al bisericii, Daniel
Warlea, pqstorul actual, Radu Wtir,
pqstor ‘n Glendale, Liviu Yiplea,
pqstor ‘n La Habra wi Daniel
Branzai, pqstor ‘n Anaheim.
Din partea Asociayiei americane
a participat directorul de misiune
localq.
Programul de laudq a fost
susyinut de coruri wi grupuri vocale
din Biserica din Glendale.
Pe rknd, toate grupele de wcoalq
duminicalq ale bisericii locale au
trecut ‘n fayq wi au prezentat ckte
un program special: grupa copiilor,
grupa adolescenyilor, grupa
tinerilor, grupa adulyilor wi grupa
celor ‘n vkrstq.
Mesajele pqstorilor prezenyi
au subliniat importanya legqturii
frqyewti, a rugqciunii wi a misiunii ‘n
viaya Bisericii.

Biserica din Colton are ‘n
proprietate o foarte bunq bazq
materialq, foarte gospodqrewte
administratq ‘n prezent wi cu mari
posibilitqyi de extindere ‘n viitor.
Membrii bisericii susyin lucrarea
misionarq ‘nceputq de Biserica
<Betania>, pqstoritq de Liviu Yiplea,
‘n orawul San Diego.
Sqrbqtoarea ‘n sine wi
participarea celor veniyi din alte
pqryi a scos ‘ncq o datq ‘n evidenya
harul pe
care l-a dat
Dumnezeu
‘n lucrarea
din aria Los
Angeles,
pacea wi
colaborarea
care existq
‘ntre
bisericile
baptiste
romknewti din
zonq.
La prknz,
surorile
bisericii au
pregqtit
o masq

‘mbelwugatq pentru toyi cei
prezenyi. Astfel, pqrtqwia frumoasq
a putut continua ‘ncq o bunq
bucatq de timp. S-au depqnat
amintiri, s-au re’ntqrit prietenii wi
s-au fqcut planuri noi pentru viitor.
“n pozele de mai jos puteyi
vedea majoritatea celor care au
fost prezenyi (minus surorile de
la bucqtqrie) wi grupul de pqstori
prezenyi: Radu Wtir, Liviu Yiplea,
Liviu Petrilq, Daniel Warlea, Daniel
Brknzei.
Slavq Domnului pentru toate
lucrurile bune de care ne face El
parte!
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Maxime wi ‘ntkmplqri cu tklc

puternicei izbituri ‘n oglindq,
cqzu la pqmknt fqrq suflare
wi plin de sknge. Dacq ar fi
dat din coadq prietenewte
o singurq datq, toyi ckinii
din oglindq ar fi rqspuns ‘n
acelawi fel. Wi ‘ntklnirea lor ar
fi fost o sqrbqtoare!!

Gqsim ‘ntotdeauna doar ceea
ce cqutqm
Rqtqcind pe ici, pe colo, un
ckine uriaw ajunse ‘ntr-o odaie care
avea pe toyi pereyii oglinzi imense.
Astfel, se vqzu dintr-o datq
‘nconjurat de ckini. Se ‘nfurie,
‘ncepu sq scrkwneascq din dinyi
wi sq mkrkie. Firewte, wi ckinii din
oglindq fqcurq la fel, descoperinduwi colyii fiorowi.
Ckinele nostru ‘ncepu sq se
‘nvkrtq vertiginos ‘ntr-o parte wi ‘n
alta pentru a se apqra de atacatori,
dupq care - lqtrknd cu furie se aruncq asupra unuia dintre
presupuwii sqi adversari. “n urma

Era odatq un bqrbat care
wedea la marginea unei oaze
la intrarea unei cetqyi din
Orientul Mijlociu. Un tknqr
se apropie ‘ntr-o bunq zi wi ‘l
‘ntrebq:
- Nu am mai fost niciodatq pe
aici. Cum sunt locuitorii acestei
cetqyi?
Bqtrknul ‘i rqspunse printr-o
‘ntrebare:
- Cum erau locuitorii cetqyii de
unde vii?
- Egoiwti wi rqi. De aceea mq
bucur cq am putut pleca de acolo.
- Awa sunt wi locuitorii acestei
cetqyi, rqspunse bqtrknul.
Puyin dupq aceea, un alt tknqr
se apropie de omul nostru wi ‘i puse
aceeawi ‘ntrebare:
- Abia am sosit ‘n acest yinut.
Cum sunt locuitorii acestei cetqyi?

Omul nostru rqspunse cu
aceeawi ‘ntrebare:
- Cum erau locuitorii cetqyii de
unde vii?
- Erau buni, mqrinimowi,
primitori, cinstiyi. Aveam mulyi
prieteni acolo wi cu greu i-am
pqrqsit.
- Awa sunt wi locuitorii acestei
cetqyi, rqspunse bqtrknul.
Un neguyqtor care ‘wi aducea
pe acolo cqmilele la adqpat auzise
aceste convorbiri wi, pe cknd cel
de-al doilea tknqr se ‘ndepqrta, se
‘ntoarse spre bqtrkn wi ‘i zise cu
reprow:
- Cum poyi sq dai douq
rqspunsuri cu totul diferite la una
wi aceeawi ‘ntrebare pe care yi-o
adreseazq douq persoane?
- Fiule, fiecare poartq lumea sa
‘n propria-i inimq. Acela care nu a
gqsit nimic bun ‘n trecut nu va gqsi
nici aici nimic bun. Dimpotrivq,
acela care a avut wi ‘n alt oraw
prieteni va gqsi wi aici tovarqwi
credinciowi wi de ‘ncredere. Pentru
cq, vezi tu, oamenii nu sunt altceva
deckt ceea ce wtim noi sq gqsim ‘n
ei.

Surprinzqtoarea Romknie: <Iubire la vedere> wi <Aerisirea interzisq>
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wi curate au ‘nceput sq le tremure
‘n ochi, sq li se rostogoleascq peste
obrajii care de-acum luaserq culoarea
skngelui vqrsat pe crucea de la Calvar.
Nici un cuvknt, deplinq tqcere, dar
amkndoi wtiau prea bine ce au de
fqcut.
“n seara aceea, soyul l-a luat pe
bunic de mknq wi l-a condus cu grijq
la masa mare din centrul camerei.
Bunicu urma sq mqnknce la masq
‘mpreunq cu ‘ntreaga familie - ‘n
seara aceea wi ‘n fiecare searq deatunci ‘nainte, pknq la sfkrwitul zilelor
lui. Wi, dintr-un motiv sau altul, nici
fiul wi nici nora nu mai pqreau sq
fie deranjayi dacq se vqrsa din lapte
pe faya de masq sau dacq mai cqdea
ckte-o furculiyq pe covor.

Blidul de
lemn
(‘mpqrtqwitq de Jan Ross, dupq o
povestire de Tolstoi)
Un bqtrknel ‘mpovqrat de ani s-a
dus sq locuiascq ‘mpreunq cu fiul wi
cu nora lui, care aveau un bqieyel de
4 ani. Mkinile bqtrknului tremurau
tot timpul, ochii ‘i erau ‘nceyowayi, iar
pawii ‘mpleticiyi.
“ntreaga familie mknca ‘mpreunq
la masq, ‘nsq mkinile nesigure ale
bqtrknului wi vederea lui tot mai
slqbitq ‘l puneau mereu ‘n ‘ncurcqturq
- boabele de mazqre i se rostogoleau
din lingurq pe covor, cknd ‘ntindea
mkna dupq cana cu lapte, jumqtate
din lapte se vqrsa pe faya de masq.
Fiul wi nora se simyeau tot mai iritayi
de neajutorarea lui. Pknq-ntr-o zi
cknd...
<Trebuie sq facem ceva cu bunicu,
a spus fiul. M-am sqturat sq tot vqd
lapte vqrsat pe masq, sq tot calc pe
boabe de mazqre wi sq tot aud cum
plescqie wi troscqie ‘n farfurie!>
Awa cq soyul wi soyia au pus o
mqsuyq ‘n colyul camerei, dupq uwq.
Acolo bunicu mknca singur, ‘n timp
ce ‘ntreaga familie se bucura ‘n jurul
mesei. Wi pentru cq bunicul reuwise
sq spargq vreo 2-3 farfurii, i-au
cumpqrat un blid de lemn.
Uneori, cknd se uitau ‘n direcyia
bunicului, familia putea sq vadq o
lacrimq stingherq ‘n ochii lui slqbiyi
wi triwti - singur, dupq uwq, bunicu
‘wi mknca bucqyica de pkine muiatq

‘n lapte. Cu toate acestea, singurele
cuvinte pe care fiul wi nora le aveau
pentru el erau de mustrare cknd ‘i
cqdea furculiya pe
covor sau cknd se
mai vqrsa din lapte
pe masq. Bqieyelul
se uita cknd la
bunicu, cknd la
mqmica wi la tqticul
lui, fqrq sq spunq
un singur cuvknt...

Copiii sunt ca niwte radare
extrem de sensibile. Ochii lor nu lasq
nimic neobservat, urechile lor sunt
‘ntotdeauna pe recepyie, iar mintea
lor prelucreazq neobositq mesajele pe
care le recepyioneazq.
Tu ce mesaje le-ai transmis astqzi
copiilor tqi?

Apoi, ‘ntr-o
searq, chiar
‘nainte de cinq,
tatql a observat cq
bqieyelul mewterewte
ceva pe covor. S-a
apropiat wi a vqzut
cq ‘ncearcq sq
ciopleascq o bucatq
de lemn. <Ce faci tu
acolo>, l-a ‘ntrebat
tatql duios.
Bqieyelul wi-a
ridicat ochii mari
spre tqticul lui wi
i-a rqspuns la fel de
duios:
<O, am treabq,
vreau sq fac un blid
de lemn din care
sq mqnknci tu wi
mami cknd cresc eu
mare...> A zkmbit
wi s-a ‘ntors la
<treaba> lui.
De data
aceasta a fost
rkndul pqrinyilor
sq rqmknq fqrq
cuvinte. O liniwte
apqsqtoare s-a
awternut ‘n camerq.
Wi lacrimi mari
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Wtiri de pretutindeni
Nashville, Tn.
Sqrbqtoare ‘n Biserica Romknq
Baptistq din Nashville TN.
“n data de 10 februarie 2008
a avut loc un serviciu special de
instalare a fratelui Miu Timotei, ca
pqstor al Bisericii Romkne Baptiste
din Nashville TN.

tinerilor bisericii, a orchestrei wi a
grupului de ‘nchinare.
Fratele Iulian Costea – pqstor al
bisericii penticostale - a fost ‘nsoyit
de un grup de frayi wi de surori ce
au adus wi ei laudq Domnului prin
ckntare.
La finalul serviciului special de
instalare, dupq rugqciunea de punere
a mkinilor, toyi cei prezenyi s-au
bucurat la o masq de dragoste oferitq
de Biserica Romknq Baptistq din
Nashville.
Fie ca Dumnezeu sq-wi culeagq
slava wi sq-wi binecuvinteze lucrarea wi
lucrqtorii din acest coly de lume!
(a consemnat John Moga)

programul de laudq wi ‘nchinare a
fost o binecuvkntare pentru sutele de
romkni prezenyi.
Frayii pqstori Marian Chirla (Bis.
Harul), Florin Vancea (Bis. Betel),
Cristian Paul (Prima Bisericq), Bla\e
Coffee (Texas) wi Nelu Urs (Hic\or])
au avut fiecare mesaje provocatoare
pe tema dragostei, chemknd audienya
la rededicare wi consacrare totalq ‘n
slujba Domnului.

Holl][ood, Florida
Martie 2008 , ‘n premierq la
Holl][ood, Florida, a ckntat Corul
bqrbqtesc <Agape>. “n vara anului
trecut (2007), cu ocazia plecqrii
la Domnul a fratelui Nicolae
Moldoveanu, s-a nqscut gkndul
‘nfiinyqrii unui cor bqrbqtesc pe
coasta de Est a Statelor Unite. Fratele
pqstor/dirijor Iacob Brkncovan ( Hic\

Fratele Miu Timotei este
absolvent al Facultqyii de Teologie
Baptistq Bucurewti promoyia 1997 wi
a slujit ca pqstor ‘n Romknia ‘n cercul
de biserici Eftimie Murgu, CarawSeverin (3 ani) wi ‘n Biserica Baptistq
Drajna de Jos, Prahova (7 ani).
Este cqsqtorit cu sora Patricia
Gabriela, absolventq a Facultqyii de
Teologie Bucurewti, Secyia – Litere
- Limba Romknq, promoyia 1999 wi
Dumnezeu a binecuvkntat cqsqtoria
lor cu patru copii (Timotei Jr., Iosif,
Rebeca wi Sara).
La programul desfqwurat cu
aceastq ocazie au participat urmqtorii
frayi pqstori:
George Dancea - pqstor Prewedinte al Asociayiei Romkne
Baptiste din SUA wi Canada - care a
yinut wi mesajul principal din Filipeni
3: 4-14 - <Un nou ‘nceput>.
Jim Cross - pqstor - <First Baptist
Church Donelson> Nashville TN.
Rust] Sumrall - pqstor - Director
cu Misiunea - <Nasvhille Baptist
Asocciation TN>.
Iulian Costea - pqstor - <Bethel
Romanian Church of God> Gallatin
Nashville TN.
Sqrbqtoarea bisericii a fost
‘ncununatq de laudele aduse
Domnului prin ckntqrile copiilor wi
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or] – Carolina de Nord) fondatorul
Corului bqrbqtesc <Agape>, ajutat de
dirijorul Marius Bahnean (|itchener –
Canada) au pornit prin credinyq acest
proiect muzical.
Scopul corului Agape este ‘ntreit:
(1) armonizarea relayiilor dintre
generayii; (2) consolidarea legqturilor
frqyewti ‘ntre bisericile Asociayiei; wi
(3) redarea valorii ckntqrilor <vechi>
din repertoriul baptist romknesc (vezi
N. Moldoveanu).
“n duminica din 30 martie a.c.,
am avut harul ca la Holl][ood –
Florida sq ascultqm pentru prima
datq Corul Agape. Cu participarea
dirijorilor locali (Florea Burcq, Otnel
Ciurdar, Peter Matcqu, Alin Lqzqrescu
wi Doru Pele) wi a coriwtilor din oraw,

“ntre ckntqrile corului Agape, au
mai lqudat pe Domnul
wi grupul Adoram din
Atlanta Georgia.
Un moment special
a fost prezenya familiei
Oprean din Texas.
Sora Lidia Oprean
fondatoarea wi prewedinta
Fundayiei Bec\]^s Hope
ne-a vizitat ‘nsoyitq de
fiica lor Bec\].
Bec\] este pentru
Romknia, ceea ce Joni
Eric\son Tada este
pentru America. Fundayia
Bec\]^s Hope lucreazq
‘n Romknia cu familiile
care au copii cu nevoi
speciale. Bec\], dewi este
limitatq la un cqrucior cu rotile de
mai bine de 20 de ani, transmite mai
multq bucurie, energie wi devotament
deckt cei mai mulyi dintre noi care,
dewi avem mai multe la exterior,
suntem mai sqraci pe dinquntru.
Mulyumim pe aceastq cale
coriwtilor pentru slujirea lor fqrq egal,
mulyumim pqstorilor pentru mesajele
inspirate wi fratelui Iacob Brkncovan
pentru inima dedicatq ce o are ‘n
slujba Domnului.
<Din El, prin El, wi pentru El sunt
toate lucrurile. A Lui sq fie slava ‘n
veci! Amin.>
Cristian Paul

Ne[ }or\
<Uite apa, ce mq ‘mpiedicq sq
fiu botezat?> - a fost ‘ntrebarea
sorei SILVIA NEDELCIUC, ‘naintea
martorilor vqzuyi wi nevqzuyi, in
ziua de Duminicq, 18 Mai 2008, ‘n
Biserica MARANATHA, Ne[ }or\.
Rqspunsul fratelui pqstor
Balaciu Ioan (venit ‘n vizitq de la
Arad) a fost: <Dacq crezi din toatq
inima, se poate>.
Sora Silvia a rqspuns: <Cred cq
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu
wi Mkntuitorul meu personal> wi a
fost botezatq.
Bucuria fiului wi norei ei, Florin
wi Alina Nedelciuc, ckt wi a Bisericii
a fost mare, mai ales cq ‘n urmq
cu ckteva luni, ‘n acelawi loc l-au
mqrturisit wi ei pe Domnul ‘n apa
botezului.
La actul de punere a mkinilor
s-a alqturat wi fr. Aurel Macovei,
diaconul Bisericii.

Dupq ckteva zile, ca wi famenul
Etiopian, sora Silvia s-a ‘ntors
acasq la Chiwinqu, plinq de bucuria
mkntuirii.

<Laudq Mielului> - ‘n Europa
Corul Barbatesc <LAUDA
MIELULUI>, apartinand
Bisericilor Baptiste Romane
de pe Coasta de Vest , U.S.A. a
plecat iar ‘n turneu prin Europa
([[[.LaudaMielului.org)
“mpreunq cu ei vor merge
wi predicatorii: Mihai Sarbu –
Phoenix, AZ. Valentin Popovici
– Chicago, IL. Doru Aninoiu –
Sacramento, CA.
LONDRA - 25 Iunie,2008
MADRID - 26 Iunie, 2008
MADRID - 27 Iunie 2008
CASTELLON - 29 Iunie 2008
BARCELONA - 1 Iulie 2008
TORINO - 2 Iulie 2008
VERONA - 3 Iulie 2008
VERONA - 4 Iulie 2008
VIENA - 6 Iulie (Dumineca 9:30
- 12:00), Rumanische Baptisten
Gemeinde, Gemeindeberggasse
#61 1130 - {ien, Informatii
– Pastor Samuel Costea tel:
0043-650-941-9481

VIENA - 6 Iulie (Dumineca
17:00 – 19:00), Biserica
Penticostala #1 ELIM,
Maculangasse #9 1220 {ien,
Informatii – Pastor Ionel Vlas
ARAD - 8 Iulie ( Marti 19:00
– 21:00 ), Biserica Baptista
Dragostea Parneava , Str.
Dorobantilor 23-25, Informatii
– Pastor Andrei Bulzan telefon:
011-402-572-147-28
ALBA IULIA - 9 Iulie ( Miercuri
19:00 – 21:00 ), Biserica Baptista
din cetate , Str.Dr. Ioan Ratiu
( avintului ) Nr.13 A, Pentru
informatii, Pastor Marcel Cordos
BISTRITA - 10 Iulie (Joi 18:00
– 20:00), Sala Polivalenta “ din
Bistrita, Informatii, Pastor Nelu
Ardelean telefon : 0788-239-544

Domnului Isus Christos sq-I fie
toatq slava, ‘n vecii vecilor! Amin.
A consemnat: Aurel Macovei

SUCEAVA - 11 Iulie Vineri
19:00 – 21:00), Biserica Baptista
Maranata , Str. Dragos Voda
nr. 28 A, Informatii, Pastor
Boingeanu Daniel, telefon:
011-402-305-221-65
CERNQUYI - 12 Iulie (
Sambata 19:00 – 20:30 ),
Biserica Baptista Romana din
Cernauti, Pastor David telefon
: 380-372-512-156, Pentru
informatii, Pastor Ion Gireada
telefon : 011380-372-577-229 si
cel. 072-468-0737
STOROJINET - UCRAINA
- 13 Iulie ( Duminica 9-11:30 ),
Informatii, Pastor Ion Gireada
telefon cel ; 072-468-0737
RAION HERYA - UCRAINA
13 Iulie ( Duminica 14-16:30 )
Informatii, Pastor Ion Gireada
telefon cel : 072-468-0737
RAION NOUASULITA UCRAINA - 13 Iulie ( Duminica
17-19:30 ), Informatii, Pastor Ion
Gireada telefon cel : 072-468-0737

LUMINQTORUL - Iulie 2008

25

Castelleon., Spania
Duminica din 30 Martie 2008
a fost <O Scumpq Zi> de mare
sqrbqtoare pentru Biserica Crewtinq
Baptistq Romknq <Maranata>
din Castellon, zi ‘n care 8 suflete
‘mbrqcate ‘n haine albe au pqwit
‘n apa botezului wi au mqrturisit
credinya lor ‘n Domnul Isus
Christos ca Domn wi Mkntuitor
personal.
Cuvkntul Domnului a fost vestit
de cqtre fratele pqstor Ioan Rkncu
din Timiwoara, iar actul botezului
a fost oficiat de cqtre fratele pqstor
girant al bisericii, fratele Dqnuy
Vrkncilq.
Dumnezeu sq fie slqvit ‘n veci!
A consemnat Dan Rusu

Anglia
Douq milioane de <britoni> au
pqrqsit Anglia pentru a se stabili
‘ntr-o altq yarq a lumii. Motivele lor
sunt legate de <comfort wi calitatea
vieyii>.
Privitq din perspectivq
romkneascq, aceastq wtire trebuie
sq ne mai liniwteascq inimile. Plus
cq ... se mai face loc ‘n Anglia, mai
ales pentru crewtinii care ‘nyeleg cq
<Zidewte Biserica mea> nu a ‘nsemnat
<zidewte clqdiri de bisericq>!
Unul din <sfinyii> Italiei a fqcut
aceastq confuzie wi wi-a dedicat viaya
construcyiilor bisericewti. Dintr-o
asemqnqtoare confuzie s-a nqscut
wi clqdirea bisericii din Franya ...
Pasiunea lui Dumnezeu, zidirea Lui
permanentq nu sunt clqdirile, ci
adunqrile duhovnicewti de oameni
awezayi, cqrqmidq cu cqrqmidq,
piatrq vie lkngq piatrq vie ‘n edificiul
trupului Squ. Aceastq este <Biserica>
pe care o zidewte El wi pe care <poryile
locuinyei moryii n-o vor birui> (Matei
16:18).
Cei obsedayi cu clqdirile <mamut>
pentru adqpostirea adunqrilor
crewtine din Romknia ar face bine
sq ‘nveye din pqyania crewtinilor din
Anglia, unde <ambalajele> clqdirilor
istorice au rqmas goale wi sunt astqzi
transformate ‘n ckrciumi wi depozite
de materiale. Pentru autentificare,
vq las <plqcerea> sq citiyi articolul ‘n
limba englezq.
Pentru adevqrata <zidire> a
Bisericii, Domnul Isus i-a spus lui
Petru: <Pawte oile mele>. Pqstorii
sufletewti trebuie sq pqstoreascq
suflete, nu sq ‘nalye piramide!
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{est Palm Beach, Florida
Scurt istoric al bisericii romkne
din {est Palm Beach
5350 Melaleuca Lane
La\e {orth, Fl 33460
18 Ma] 2008
Prin harul wi voia lui Dumnezeu,
pe data de 17 Octombrie 1992
Dumnezeu mi-a vorbit despre
deschiderea unei Biserici Romkne ‘n
zona {est Palm Beach, Florida, pe
cknd eram ‘naintea Domnului wi mq
rugam acasq. Astfel, am vorbit cu
ckyiva frayi din zonq care mergeau
la o Bisericq Americanq, la care
Domnul le-a pus pe inimq awa cum
mi-a pus wi mie, aceastq lucrare
wi pe data de 7 Januarie 1993 am
avut prima ‘ntklnire cu frayii la o
familie unde ne-am rugat wi am
cerut cqlquzirea lui Dumnezeu. Pe
data de 14 Martie 1993, am avut
primul serviciu religios la o bisericq
Americanq <Sherbroo\ Baptist
Church> unde am fost pknq ‘n anul
2007.
Prin Harul lui Dumnezeu am
avut ckteva Botezuri de-a lungul
anilor wi Biserica s-a ridicat la peste
60 de membri. “n luna August a
anului 1999, biserica a cumpqrat
5 acrii de pqmknt unde sq poatq
fi construitq clqdirea noii Biserici
Baptiste Romkne, lucrare pe care
am ‘nceput-o ‘n luna August, la 9
August 2003, cknd ‘mpreunq cu
frayii am lqudat pe Domnul,
ne-am rugat wi am ‘nceput lucrarea.
Dewi lucrarea necesitq multq jertfq,
era grea wi anevoioasq, iar o parte
din membrii s-au mutat wi alyii au
plecat, cu un numqr extrem de mic
care au rqmas s-a sacrificat mult atkt
financiar ckt wi fizic la construirea
bisericii (printr-un numqr mic,
Dumnezeu a fqcut o lucrare mare)
putem spune cu toatq tqria cqci
mkna bunq a Domnului a fost cu noi
ne’ncetat, wi astfel s-a terminat pe
data de 21 Decembrie, 2007. (4ani,
4 luni wi 12 zile).

La vreme de nevoie, am vqzut
cum Dumnezeu lucreazq punknd
pe inima altor frayi wi Biserici, (ba
chiar a unor persoane din afarqAmericani) care au donat bisericii
wi au venit ‘n ajutor ca aceastq
lucrare sq poatq fi terminatq wi sq
fie awa de frumoasq. Astfel, chiar
primul serviciu religios de ‘nchinare,
a fost o minune din partea lui
Dumnezeu, care ne-a onorat sfkrwitul
lucrqrii prin a ‘ngqdui ca prima
‘ntklnire de pqrtqwie sq fie ‘n ziua
de Crqciun a anului 2007. Serviciul
de deschidere a fost o adevqratq
sqrbqtoare ‘nchinatq ‘n cinstea
Domnului. La tqierea panglicii,
‘mpreunq cu pqstorul bisericii,
fratele Pavel Lungu, a participat
din partea orawului Palm Beach, Mr.
Santamaria, <Cit] Commissioner>
care a avut wi cuvkntul de
deschidere, mqrturisind-L pe
Dumnezeu.
Am avut o celebrare minunatq,
cknd aproape 500 de de musafiri
veniyi de pretutindeni, au participat
la a lquda wi glorifica Numele
Domnului prin ckntqri ‘nqlyqtoare
de fanfarq, coruri wi grupe muzicale.
Printre vorbitori a fost wi fratele
Dancea Gheorghe, care este
Prewedintele Asociayiei Baptiste
Romkne, iar ‘mpreunq cu el au
participat frayii pqstori de la toate
bisericiile din Hool][ood wi Napels,
Florida…apoi am citit scrisoarea de
‘ncurajare trimisq de fratele Sandu
Popa din partea lui wi a bisericii
pqstoritq de fratele Valentin Popovici
din Chicago. A fost o zi de neuitat
care credem cqci a fost ‘nregistratq
wi ‘n ceruri. Dorinya wi rugqciunea
noastrq, ca bisericq, este ca romknii
din zonq sq ajungq sq cunoascq pe
Domnul, dorim ca tot mai mulyi
tineri din zonq sq fie antrenayi ‘n
activitqyi spirituale wi sportive pe
terenul ‘ndestulqtor al bisericii.
Rugqciunea noastrq din inimq
este ca Dumnezeu sq binecuvinteze
pe toyi cei care au ajutat, punknd
ckte o cqrqmidq ‘n Numele
Domnului, la terminarea lucrqrii de
construcyie.

Vq invitqm pe toyi cei ce vizitayi
Florida, sq faceyi un popas wi la
Biserica Romknq din {est Palm
Beach, unde sq avem pqrtqwie wi
bucurie ‘n Domnul ‘mpreunq.
Pentru ani de zile Cuvkntul
Domnului care ne-a cqlquzit wi a fost
salutul nostru pentru Bisericii, se
gqsewte la Col.3:23,24.
<Orice faceyi, sq faceyi din toatq
inima, ca pentru Domnul, nu ca
pentru oameni, ca unii care wtiyi
cq veyi primi dela Domnul rqsplata
mowtenirii. Voi slujiyi Domnului
Christos.>
A Lui sq fie Slava ‘n vecii vecilor.
Amin (Pqstor: Pavel Lungu)

LUMINQTORUL - Iulie 2008

27

C

hristos a trimis nebunia sq
prqpqdeascq ‘nyelepciunea,

slqbiciunea ca sq lege tqria,
dispreyul ca sq stingq mkndria.
Aceasta este taina cea mare a
Evangheliei:
El n-a venit ca sq I se slujeascq,
ci ca El sq slujeascq; iar aceastq tainq
trebuie ‘mplinitq ‘n toyi slujitorii Lui,
pknq la cea de a doua Sa venire.

- Milton

From:

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

