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Criza de identitate
Rodica Boyan

<Cel cu inima mulyumitq,
are un ospqy necurmat>. Proverbe 15:15

Doamne vin din nou ^naintea Ta,
Gol ‘n suflet…mai ca totdeauna;
Mintea ‘mpqryitq-n douq:
O fiinyq veche wi-o fiinyq nouq.
Aia veche-i numa de dispreyuit;
Aia nouq nici nu crewte, nici n-a ‘nflorit!
“ntre douq lumi mq tkrki ani la rknd,
Tot sperknd cq fructul sq aparq ‘n curknd…
Lupt cu firea mea cq restul ai ‘nvins Tu tot!
Dar de-atkta hqrmqlaie-n suflet…nu mai pot.
Gkndurile-mi strigq wi de gqlqgie nu mai am auz,
Wi de-atkta-nyelepciune am ajuns confuz!!!
Wi mi-ai dat de toate…
Cq wtiu numa a cere!
Wi ‘ntr-una pentru mine…
Cq doar de mine am durere !
Lumea ‘ntreagq umblq goalq wi ‘nfometatq,
Iar eu mq-nfrupt ca de Crqciun de fiecare datq…
Wi m-ai binecuvkntat ‘ntr-una,
Cq parcq-s numa-ntr-un ospqy…
Doar, doar cq-i destul... wi mulyumire am sq-nvqy!
Doamne, scoate din vocabularul meu bogat,
Toate vorbele ce-s de prisos, wi ce-s pqcat!
Nu-i depresie ce am…cq e nemulyumire!
Scoate-mq din starea asta grea de nesimyire!
Nu e stresul ce mq chinuie…
E goanq dupq vknt!
Nu am crizq de identitate, Doamne…
Ci am lipsq de <Cuvknt> !

Odatq cu luna Mai, toatq natura intrq ‘ntr-o nouq
‘nflorire care anunyq speranya adunqrii rodurilor din
toamnq. Uneori, viaya oamenilor urmeazq wi ea acest
ciclu anual: trecem prin perioade de iarnq din care
numai puterea ‘nvierii primqvqratece ne mai poate
da speranyq. “mpreunq cu pocqitul Pavel, ‘ngknqm wi
noi atunci vorbele credinyei ‘n binele wi chiar foarte
binele care va veni: <Uitknd ce este ‘n urma mea, fac
un singur lucru wi arunckndu-mq spre ce este ‘nainte,
alerg spre yintq, pentru premiul chemqrii cerewti a lui
Dumnezeu, ‘n Isus Christos> (Filip. 3:13-14).
Numai obiectele fqrq viayq, mqwtile, au o identitate
precisq. Orice este viu se aflq ’nsq ’ntr-o continuq
schimbare. Ce este omul? Iatq o ’ntrebare la care nu
se poate da simplist un rqspuns unic. De ’ndatq ce te
pregqtewti sq awezi pe el eticheta <un copil> vezi cq s-a
wi transformat ’ntr-un adolescent cqruia eticheta ta i-a
rqmas micq asemenea pantalonilor wi mknecilor de la
bluzq. Te ’ntorci wi scrii pe altq etichetq <adolescent>,
dar cknd sq i-o awezi pe frunte te ’ntklnewti cu ochii
vioi ai tknqrului ajuns ’n pragul maturitqyii. Te
rqzgkndewti iar wi scrii pe o altq etichetq <tknqr>,
dar cknd vrei sq o fixezi pe pieptul lui, auzi bqtqile
unei inimi ajunse ’ntre timp <mamq> sau <tatq>. Te
grqbewti sq notezi schimbarea, dar omul s-a schimbat
iarqwi, ajungknd la pragul tomnatic al bqtrkneyii. Ai
vrea sq-l prinzi sub o identitate de insectar wi nu poyi
nicidecum. Nici mqcar dupq moarte, cqci <ce vom fi nu
s-a arqtat ’ncq>!
Wi asta este doar ’n domeniul vieyii biologice ...
“n viaya spiritualq este wi mai complicat: ne nawtem
pqcqtowi inocenyi, devenim pqcqtowi conwtienyi, pocqiyi
din convingere, sfinyi din alegere, wi ... iarqwi, <ce vom
fi nu s-a arqtat ’ncq>!
Este imposibil sq fixqm o fiinyq sub o etichetq
oarecare. Viaya este ’ntr-o continuq miwcare,
transformkndu-se necontenit wi <devenind> mereu
<altceva>. Ce vom deveni? Numai Dumnezeu wtie cu
certitudine! <Celui ce va birui ’i voi da sq mqnknce
din mana ascunsq wi-i voi da o piatrq albq; wi pe piatra
aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l wtie
nimeni deckt acela care-l primewte> (Apoc. 2:17).
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Unde se aflq mormkntul Apostolului
Petru: la Roma sau la Ierusalim?
A wtiut Dumnezeu ce a wtiut
cknd a <ascuns> trupul lui Moise wi
locul ‘n care a fost ‘ngropat ...
Astqzi existq ‘n Israel o capelq
pe locul unde a murit Maria, mama
Domnului wi o alta de unde s-a
ridicat la cer ... Credinya adevqratq
este ‘n <duh wi ‘n adevqr>, dar cei
care au transformat-o ‘n afacere
religioasq au nevoie de locuri ‘n
care sq plaseze <casieriile> unde sq
‘ncaseze daniile naivilor. Numai cq
uneori se ‘ncurcq ‘n propriile lor
fantezii.

O problemq de
<succesiune>
Astqzi, existenya la Roma a
mormkntului wi a cktorva relicve
aparyinknd Sfkntului Apostol
Petru sunt certitudini decretate
incontestabile de cqtre Vatican.

O senzayionalq descoperire
arheologicq fqcutq ‘nsq la
jumqtatea secolului trecut pe
Muntele Mqslinilor din Ierusalim
ridicq, dupq cum vom vedea,
serioase semne de ‘ntrebare, cel
puyin cu privire la locul unde
se aflq adevqratul mormknt al
Apostolului Petru. Volumul ‘n
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care au fost strknse probele wi
formulate concluziile cercetqrii a
trecut, ‘n mod suspect, neobservat
wi numai tenacitatea unui catolic
american pasionat de subiect mai
amintewte de tqinuita descoperire.
Fqrq a ne exprima ‘n vreun fel
pqrerea, ‘ndrqznim sq supunem
atenyiei cititorilor nowtri istoria
acestei descoperiri care constituie,
fqrq ‘ndoialq, poate cea mai mare
dilemq a lumii catolice.
Pe 23 decembrie 1950,
Papa Pius al II-lea anunya la
radio descoperirea la Roma a
mormkntului Sfkntului Petru. Opt
ani mai tkrziu, doi preoyi romanocatolici, P.B. Bagatti wi J.T. Mili\,
publicau ‘ntr-o editurq franciscanq
din Ierusalim volumul <Gli Scavi
del Dominus Flevit> - Sqpqturile
de la Dominus Flevit>. Cartea,
de altfel, singurq, contrazicea
categoric anunyul fqcut de Papa,
prin dezvqluirea faptului cq printre
mormintele din epoca timpurie
a crewtinismului descoperite wi
cercetate de arheologi la <Dominus
Flevit>(mqnqstire ridicatq pe locul
unde Isus a deplkns soarta Orawului
Sfknt) se afla wi mormkntul
Apostolului Petru. Dovada o
constituia inscripyia <Simon Bar
Jona>- <Simon Fiul lui Iona>- gqsitq
pe un fragment de osuar, alqturi de
osuarele inscripyionate ale Mariei,
Martei wi al lui Lazqr.
Descoperirea a rqmas practic
necunoscutq, cartea nefiind, ‘n
mod suspect, promovatq ‘n rkndul
specialiwtilor.

O investigayie cu multe
obstrucyionqri wi reticenye
“n timp ce se afla ‘n Elveyia,
F. Paul Peterson, un catolic
american, avea sq afle de la un
prieten zvonul cq mormkntul
lui Petru nu se afla la Roma, ci

la Ierusalim. Entuziasmat de
informayie, a ‘nceput o amplq
investigayie pe cont propriu, care
avea sq-i aducq dupq ceva vreme
satisfacyia confirmqrii, nu foarte
uwoare, a zvonului. Ancheta a
publicat-o ‘n 1960, ‘n SUA, sub
titlul <Mormkntul Sfkntului Petru
descoperit recent ‘n Ierusalim>.
Peterson wi-a ‘nceput
investigayia la Ierusalim, unde
a stat de vorbq cu mai mulyi
preoyi franciscani, cu un profesor
arheolog de la Universitatea }ale,
specialist ‘n cercetqri orientale, cu
Mili\, unul dintre autorii volumului
menyionat mai sus, a fqcut
‘nregistrqri audio cu declarayiile
unor martori, a fotografiat locul
descoperirii wi celebra inscripyie
etc. “n cele din urmq, chiar dacq
s-a lovit de multe reticenye wi
obstrucyionqri, a reuwit sq confirme
informayia.

Papa Pius al XII-lea:
<Pqstreazq tqcerea asupra
acestui lucru>
“n lucrarea sa apar ckteva
date inedite legate de aceastq
senzayionalq descoperire. “n primul
rknd, faptul cq publicului nu i
s-a spus nimic niciodatq despre
obiectele gqsite la <Dominus
Flevit>, ele aflkndu-se dosite la

anul 70. Ele nu aveau cum sq
provinq dintr-o epocq anterioarq
venirii lui Isus.
Peterson concluzioneazq,
printre altele, cq descoperirea este
extrem de stknjenitoare, ‘ntruckt
submineazq chiar fundamentele
Bisericii Catolice. De vreme ce
Petru nu a trqit la Roma wi nu a fost
martirizat wi ‘ngropat acolo, el nu a
fost nici primul papq.
vremea respectivq ‘ntr-un muzeu
din Ierusalim. Apoi cq, dupq
apariyia unui articol pe aceastq
temq semnat de el, nimeni nu a
mai fost lqsat sq vadq locul unde
apostolul ar fi fost ‘ngropat. El mai
relateazq cq un preot franciscan de
la Bethleem i-a mqrturisit ‘n mod
confidenyial cq preotul Bagatti i-ar
fi arqtat dovada Papei Pius al XIIlea, iar acesta i-ar fi rqspuns, dewi
se convinsese de autenticitatea
dovezii: <Va trebui sq facem ckteva
schimbqri, dar, la momentul actual,
pqstreazq tqcerea asupra acestui
lucru.>

Osemintele apostolului,
awezate ‘n osuar dupq
obiceiul roman
F. Paul Peterson redq ‘n cartea
sa povestea acestei descoperiri,
din care reyinem faptul cq totul
a pornit de la niwte sqpqturi
‘ntkmplqtoare fqcute ‘n situl
arheologic ‘n 1953 de cqtre un
cqlugar franciscan. Excavayiile
ulteriore au scos la ivealq un ‘ntreg
cimitir paleocrewtin, fqrq nici un
obiect care sq fi aparyinut evreilor,
arabilor sau pqgknilor. Osemintele
despre care se presupune cq ar fi
aparyinut Sfkntului Petru au fost
gqsite ‘ntr-un osuar din piatrq,
puse acolo la aproximativ zece
ani dupq trecerea lui la Domnul,
dupq cum era obiceiul la romani.
Adicq, dupq un timp, oasele celui
decedat erau scoase, puse ‘ntr-un
fel de cutie, cu numele celui mort,
awezatq alqturi de alte osuare ‘ntr-o
groapq, pentru a face loc altor
moryi.
Potrivit specialiwtilor consultayi
de Peterson, ‘n mod indubitabil,
inscripyiile descoperite sunt
crewtine, inclusiv cea referitoare
la Petru, evident, sunt autentice wi
dateazq din perioada distrugerii
Ierusalimului de cqtre Titus, ‘n

Acuzayii wi argumente. A
fost, ‘ntr-adevqr, Apostolul
Petru ‘n misiune la Roma?
Mai multe argumente par a
acredita ipoteza celor doi preoyi
romano-catolici P.B. Bagatti wi
J.I. Mili\ referitor la existenya
mormkntului Apostolului Petru
la Ierusalim, nicidecum la Roma,
iar investigayia lui F. Paul Peterson
‘ntqrewte aceastq ipotezq.
“n primul rknd, conform
informayiilor vremii, osemintele
gqsite sub bazilica din Roma
aparyineau mai multor persoane,
de ambele sexe wi de vkrste diferite,
chiar wi unor animale, ceea ce duce
la concluzia cq era vorba despre un
cimitir pqgkn, loc ‘n care nu ar fi
putut fi ‘nmormkntat Petru.
Pe parcursul desfqwurqrii
sqpqturilor arheologice de sub dom
nu s-ar fi fqcut fotografii sau cel
puyin nu au fost fqcute publice, iar
accesul liber a fost ‘ngrqdit, dupq
ce s-ar fi fqcut modificqri ‘n site,
cum ar fi gruparea tuturor oaselor,
unele peste altele, lucru care ar
fi dus la ‘ngreunarea identificqrii
scheletelor. Au fost voci care l-au
acuzat pe monseniorul Lud[ig
|ass, iezuitul care a condus
cercetqrile, cq ar fi fqcut vizite pe
ascuns ‘n site wi cq ar fi efectuat
modificqri importante.
“n al doilea rknd, awa cum reiese
din Faptele Apostolilor, Petru a
predicat evreilor din Cezareea wi
Palestina. La puyin timp dupq aceea
a fost arestat de Irod, dar a fost
eliberat de ‘nger. Din 46 pknq ‘n
52 a stat la Ierusalim, iar Pavel,
convertit ‘n anul 34, ne spune cq la
trei ani dupq aceasta, adicq ‘n 37,
s-a dus la Ierusalim sq-l vadq pe
Petru, iar ‘n anul 51, adicq 14 ani
mai tkrziu, a repetat cqlqtoria ‘n
acelawi scop.

Unii au afirmat cq sub numele
de <Simon Bar Jonah> ar fi fost
altcineva, vreo rudq, dar wi acest
argument cade, de vreme ce Petru
a murit ‘n jurul anului 62, cknd
avea, se pare, 82 de ani. Ori ‘n
anul 70, Ierusalimul era distrus
de Titus. De la moartea lui Petru
pknq la distrugerea Orawului
Sfknt trecuserq opt ani, inscripyia
respectivq fiind imposibil sq
aparq cu referire la o rudq dintr-o
generayie de dupq Petru, deoarece
obiceiul atribuirii aceluiawi nume
altei persoane se fqcea dupq mult
mai mulyi ani. Cum cimitirul de la
<Dominus Flevit> este ‘n ‘ntregime
crewtin, nu se poate vorbi nici
de rude dinainte de ‘ntemeierea
crewtinismului.
La acestea se adaugq wi faptul
cq, dewi Sfkntul Pavel trimite
salutqri la 28 de persoane din
Biserica Romei, Petru nu este
amintit, iar ‘n epistola adresatq
lui Timotei spune cq <numai Luca
este cu mine>. Nici ‘n epistolele
cqtre Efeseni, Filipeni, Coloseni
wi Timotei, pe care Pavel le-a scris
din Roma, Petru nu este menyionat
ca fiind acolo. Mai mult, nicqieri
‘n Noul Testament nu apare vreo
mqrturie cq Petru ar fi fost la
Roma, mai ales cq unele cqryi au
fost scrise dupq moartea sa. Pknq
‘n anul 58, cknd Pavel trimite
romanilor epistola sa, Petru nu
a predicat la Roma, dupq cum
rezultq din Romani 15:19-20,
unde Pavel spune cq <a revenit
sq binevesteascq acolo unde
Christos nu fusese numit, ca sq nu
zideascq pe temelie strqinq>, ceea
ce ‘nseamnq cq nimeni, nu numai
Petru, nu predicase acolo.

Opinia criticilor primatului
petrin. Primul episcop al
Romei a fost Linus, fiul
Claudiei
Dupq unii critici ai primatului
petrin invocat de Biserica RomanoCatolicq, prezenya Sfkntului Petru
la Roma este de ordin legendar.
“n opinia lor, totul a pornit de la
rqstqlmqcirea scrisorii adresate de
Clement corintenilor, ‘n care acesta
vorbewte despre rqul care vine din
invidie wi dq exemple din Vechiul
Testament, referindu-se apoi la
LUMINQTORUL - Mai - Iunie 2008
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cei doi apostoli, Petru wi Pavel,
care fuseserq victime ale invidiei
persecutorilor lor, dewi nu spune
nimic wi nici nu lasq sq se ‘nyeleagq
cq ei ar fi fost martirizayi la Roma.
Simpla alqturare a celor doi i-ar
fi fqcut pe corinteni sq tragq
concluzia cq au fost martirizayi ‘n
capitala imperiului.
Ei mai susyin cq Petru a fost
episcop ‘n Antiohia, neavknd
cum ocupa ‘n acelawi timp wi
scaunul Romei. “nsuwi Apostolul
Petru, ‘n Constituyiile Apostolice,
mqrturisewte cq primul episcop al
Romei a fost Linus, hirotonit de
Pavel, informayie confirmatq wi de
Sfkntul Irineu al Smirnei, ucenicul
Sfkntului Policarp, care spune:
<Dupq ce au ‘ntemeiat wi pus ‘n
rknduialq Biserica Romei, au numit
episcop pe Linus>, fiul Claudiei.

Acelawi Linus este amintit wi de
Sfkntul Apostol Pavel ‘n Epistola
cqtre Timotei, iar dupq moartea
lui, cel de-al doilea a fost Clement,
<hirotonit de mine, Petru>. Deci,
Petru ar fi mers la Roma, dupq
apostolul Pavel, nu cu scopul de a
pqstori, ci doar pentru a hirotoni
un nou episcop.
Criticii pomeniyi mai susyin cq
atunci cknd Isus i-a spus fiului lui
Iona cq <tu ewti Petru wi pe aceastq
piatrq voi zidi Biserica Mea, wi
poryile Iadului nu o vor birui>, ar
avea o cu totul altq interpretare:
<Zic yie, pe care te-am supranumit
Petru, pentru tqria credinyei tale,
cq adevqrul pe care l-ai rostit este
piatra de temelie a Bisericii wi cq
‘nwelqciunea nu va birui niciodatq>.
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Declarayii contradictorii
la scurtq vreme dupq
descoperirile de la Roma
Unul dintre cei mai mari
susyinqtori ai autenticitqyii
prezenyei osemintelor wi implicit
a mormkntului Sfkntului Petru

fi ‘ntrebat pe Isus: <~uo vadis
Domine?>- <”ncotro
Te-ndrepyi, Doamne?>, la care
Isus i-ar fi rqspuns: <Vado Romam
venio iterum crucifigi.> Adicq <Am
venit la Roma spre a fi din nou
crucificat>. Ruwinat de observayia
lui Isus, Apostolul Petru s-ar fi
‘ntors ‘n oraw wi wi-ar fi primit cu
bucurie cununa moryii.

Cui aparyine scheletul de
sub domul San Pietro din
Roma?

la Roma este arheologul prof.
Margherita Guarducci, de la
Universitatea din Roma (foto),
implicatq ‘n excavqrile de la
Vatican ‘ncq din prima zi. Ea a
descoperit osemintele unui bqrbat
de 60-70 de ani, ‘ntr-un loc ascuns,
deasupra mormkntului Sfkntului
Petru. Mormkntul ‘n sine era gol,
susyine ea ‘ntr-un articol publicat
de UPI pe 10 mai 1967, pentru
cq osemintele au fost mutate
‘ntr-un loc uscat wi protejate de
eventualele profanqri. “n interiorul
zidului de deasupra ascunzqtorii
au fost ‘nscrise cuvintele <Petru se
aflq aici>, ‘nainte ca mormkntul sq
fie pecetluit. Puyin mai rezervat,
monseniorul Joseph Ru]sachaert
declarq cu acelawi prilej cq <sunt
prea multe necunoscute. Nu
existq o continuitate ‘n a lua urma
osemintelor. Lipsewte dovada
istoricq. Pot fi osemintele oricui>.

<~uo vadis Domine?>,
ultima ‘ntklnire a lui Petru
cu Isus
Conform <Legendei Aurea>, de
Jacob da Voragine, publicatq ‘n
secolul al XIII-lea, ‘n timp ce se afla
‘n preajma locului unde astqzi se
aflq Capela <~uo vadis, Domine?>
din Roma, Petru l-ar fi vqzut
ultima datq pe Isus ‘n momentul ‘n
care voia sq fugq din oraw pentru
a scqpa de martiriu. Petru l-ar

Astqzi este ‘ndeobwte acceptatq
informayia cq Petru ar fi ajuns la
Roma ‘n jurul anului 57 d.Ch. wi
cq ar fi devenit weful comunitqyii
crewtine din capitala imperiului,
unde l-ar fi ‘ntklnit pe Pavel.
Informayii legendare neacceptate
de tradiyia crewtinq spun cq
apostolii ar fi cauzat prqbuwirea
wi moartea lui Simon Magul, ‘n
timpul unui zbor pe care acesta
‘l fqcea ‘n faya ‘mpqratului Nero
(54-68 d.Ch.), ceea ce le-ar fi atras

arestarea.
Conform altei legende, cei
doi apostoli ar fi fost arestayi ‘n
timpul represiunilor anticrewtine
declanwate de Nero dupq
incendierea Romei ‘n anul 64
d.Ch. Apostolii ar fi fost ‘nchiwi ‘n
Carcera Mamertinica, din Capitoliu
wi Forumul Roman. Petru ar fi fost
condamnat la moarte wi executat
prin crucificare cu capul ‘n jos, la
cererea lui, pentru a se deosebi de
modul de rqstignire al lui Isus, ‘n
jurul anului 64 d.Ch., pe un teren
numit <Agger Vaticano>, fiind apoi
‘ngropat ‘n apropierea Circului lui
Caligula wi Nero, din afara zidurilor
Romei, ‘n cimitirul necropola al
celor sqraci, de lkngq wirul de
cavouri ale unor cetqyeni romani
mai bogayi.

Informayiile diaconului
Gaius despre mormkntul
lui Petru
Istoricul antic Eusebiu de
Cesareea (260-339) a menyionat ‘n
scrierile sale relatqrile diaconului
roman Gaius, de pe la anul 200,
care susyinea cq ar fi cunoscut locul
unde s-ar fi aflat mormkntul lui
Petru. Acolo s-ar fi gqsit o inscripyie
cu numele lui Isus wi al lui Petru.
“n jurul anului 160, crewtinii
din Roma ar fi ‘nqlyat un prim
monument pe acel loc. Pornind
de la aceste informayii, ‘mpqratul
Constantin cel Mare (306-337)
a dezgropat presupusul schelet
al apostolului, reawezkndu-l ‘n
acelawi loc, deasupra mormkntului
ridicknd un monument cu o niwq
de marmurq, numitq Tropaion,
care se pqstreazq wi astqzi. Pe
acest Tropaion se afla o inscripyie
prescurtatq ‘n limba greacq - <Petrene> (<Petros enestin>)- adicq
<Petru se gqsewte ‘nquntru>. “n
anul 324, din ordinul aceluiawi
‘mpqrat, dealul <Agger Vaticano>
a fost nivelat, fiind afectate
pqryile supraterane ale vechiului
cimitir, cavourile din vechea
necropolq care depqweau nivelul
0 al terenului wi bazilica dedicatq
lui Petru, pqstrkndu-se doar
Tropaionul ca axq a altarului. “n
secolul al XVI-lea, vechea bazilicq
de pe vremea lui Constantin cel
Mare a fost demolatq pentru a face
loc actualului dom San Pietro.

Autenticitatea osemintelor,
pusq la ‘ndoialq
“n anul 1939, Papa Pius al
XII-lea a dispus efectuarea unor
sqpqturi arheologice sub domul
San Pietro din Roma pentru a
se verifica dacq mormkntul wi
osemintele aflate acolo sunt ‘ntradevqr ale Apostolului Petru.
Campania a durat nouq ani, din
1940 pknq ‘n 1949. Analizele
antropologice efectuate asupra
scheletului descoperit au indicat
lipsa oaselor de la genunchi ‘n
jos, ceea ce dupq unii ar fi fost un
indiciu cq, ‘ntr-adevqr, scheletul
ar fi aparyinut Apostolului Petru,
‘n ipoteza cq acesta ar fi fost
crucificat cu picioarele ‘n sus, iar
la coborarea de pe cruce picioarele
i-ar fi fost retezate de la genunchi.

“mpotriva acestei ipoteze, ‘nsq,
stau douq argumente: a) nu au
fost gqsite urme de strqpungere
a mkinilor cu piroane wi b)
reconstituirea aratq cq nu ar fi
vorba despre un bqtrkn de 60-70
de ani, cu o staturq impunqtoare,
cum se spune cq ar fi fost Petru.

arestat ‘n Ierusalim, yinut ‘n lanyuri
wi eliberat miraculos de un ‘nger.
El a fqcut o cqlqtorie misionarq ‘n
Antiohia (Turcia de astqzi), dupq
care, pentru o vreme, i s-a pierdut
urma.

Craniile lui Petru wi Pavel wi
lanyurile de la Ierusalim wi
Roma

P.S. - Ce bine, frumos wi sqnqtos
ar fi dacq cei care se pretind
urmawii apostolului Petru i-ar
asculta ‘ndemnurile wi i-ar pune ‘n
practicq ‘nvqyqtura! Marele apostol
a fost <Mare> prin smerenie wi
prin atitudinea lui fayq de Isus. Nu
Petru este <piatra> pe care trebuie
ziditq Biserica, ci Christos. Asta o
mqrturisewte chiar apostolul:
<Apropiayi-vq de El, piatra vie,
lepqdatq de oameni, dar aleasq wi
scumpq ‘naintea lui Dumnezeu.
Wi voi, ca niwte pietre vii,
sunteyi zidiyi ca sq fiyi o casq
duhovniceascq, o preoyie sfkntq,
wi sq aduceyi jertfe duhovnicewti,
plqcute lui Dumnezeu, prin
Isus Christos. Cqci este scris ‘n
Scripturq: <Iatq cq pun ‘n Sion o
piatrq din capul unghiului, aleasq,
scumpq, wi cine se ‘ncrede ‘n El, nu
va fi dat de ruwine.>
Cinstea aceasta este dar pentru
voi care ayi crezut! Dar pentru
cei necredinciowi, <piatra, pe care
au lepqdat-o zidarii, a ajuns sq
fie pusq ‘n capul unghiului>; wi
<o piatrq de poticnire, wi o stkncq
de cqdere.> Ei se lovesc de ea,
pentru cq n-au crezut Cuvkntul, wi
la aceasta sunt rknduiyi> (1 Petru
2:4-8).
Aceasta este <cheia> Evangheliei
pe care i-a ‘ncredinyat-o Dumnezeu
lui Petru. Cine o folosewte deschide
uwa harului spre viaya vewnicq.

Presupusele cranii ale lui Petru
wi Pavel au fost duse wi pqstrate
pknq astqzi ‘ntr-o cutie osuar de
sub ciboriumul-altar din bazilica
<San Giovanni in Laterano>, din
Roma. De asemenea, ‘n bazilica
San Pietro ‘n Vincoli din Roma se
pqstreazq sub altar presupusele
lanyuri cu care ar fi fost legat
Petru ‘n ‘nchisoarea din Ierusalim,
precum wi lanyurile din <Carcera
Mamertinica>. Lanyurile din
Ierusalim ar fi fost aduse la Roma
de Euxodia, fiica ‘mpqratului
Theodosius (379-395), soyia co’mpqratului Valentianus al II-lea
( 383-392), dupq un pelerinaj la
Ierusalim. Lanyurile din <Carcera
Mamertinica> ar fi fost descoperite
la ‘nceputul secolului al II-lea de
cqtre temnicerul roman ~uirinus
de Neuss.

Simon, zis Chifa, adicq
Petru, pescarul din
Betsaida, apostol al lui Isus
Sfkntul Apostol Petru a fost
fiul lui Iona wi era pescar din
Betsaida, o localitate de pe malul
lacului Ghenezaret, frate cu
Apostolul Andrei wi unul dintre
cei mai importanyi apostoli ai
Mkntuitorului Isus Christos. Awa
cum aflqm din Evanghelia lui
Marcu, acesta a locuit ‘mpreunq
cu soyia sa wi cu soacra ‘ntr-o casq
din Capernaum, localitate aflatq de
asemenea ‘n apropierea aceluiawi
lac. Iniyial, el s-a numit Simon,
Isus ‘nsq i-a zis Chifa, care ‘n
aramaicq ‘nseamnq <Piatrq>, nume
tradus ‘n latinq Petrus. El a fost
unul dintre ‘ntemeietorii primei
comunitqyi crewtine de la Ierusalim,
‘mpreunq cu alyi doi apostoli:
Iacob cel Bqtrkn wi Ioan. Dupq
ce regele Agripa I l-a decapitat
pe Iacob cel Bqtrkn, Petru a fost

Dumitru Manolache
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Sq cunoawtem Biblia

Cartea

Deuteronom
Deuteronomul este cea de a cincea
carte din Pentateucul lui Moise.
Aceste cinci cqryi, numite de evrei
wi Tora, alcqtuiesc o veritabilq Biblie
‘n miniaturq. “n ele vedem succesiv,
ruina, rqscumpqrarea wi readucerea
omului ‘n pqrtqwie cu Dumnezeu,
apoi cqlquzirea divinq wi dragostea lui
Dumnezeu care reuwewte mereu sq ne
scoatq la capqt. Wi tot ‘n ele cqpqtqm
o revelayie progresivq treptatq a lui
Dumnezeu cqtre oameni.
Geneza ne descopere
suveranitatea lui Dumnezeu, ‘n
creayie wi ‘n alegerea Israelului.
Exodul ne descopere puterea wi
mqreyia lui Dumnezeu. Leviticul
adaugq la acestea sfinyenia divinq,
evidenyiatq ‘n ‘ndemnul la punerea
de o parte pentru Domnul. Numeri
ne aratq severitatea wi bunqtatea
manifestatq de Dumnezeu ‘n relayia
Lui cu oamenii.
“n Deuteronom vom vedea,
dincolo de promisiuni wi pedepse,
credinciowia lui Dumnezeu. Aceastq
carte devine astfel o complectare
necesarq a tuturor celorlalte.
Titlul: Numele
cqryii vine de la douq
cuvinte din limba
greacq: deuteros
(a doua) wi nomos
(lege). “n secolul III
dinainte de Christos,
‘nvqyayii care au tradus
originalul ebraic ‘n Septuaginta
greacq au combinat aceste cuvinte
pentru a obyine titlul cqryii. De fapt,
Deuteronomul nu este o a doua lege,
ci numai o repetare a legilor ‘naintea
noii generayii de evrei nqscuyi ‘n
pustie wi aflayi acum ‘n pragul intrqrii
‘n Canaan.
Autorul: Awa cum
aratq wi conyinutul,
cu excepyia ultimului
capitol ‘n care moartea
lui Moise este adqugatq
de altcineva ca un fel
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de apendix al cqryii, Deuteronomul
este duiosul ckntec de lebqdq al lui
Moise. Adevqratul autor al cqryilor
sfinte este ‘nsq altcineva. De peste
500 de ori ni se spune ‘n textul
Pentateucului cq: <Dumnezeu a spus:>
sau <Domnul a vorbit lui Moise wi
i-a spus:> Dewi vom da mereu ‘n
schiyele noastre numele autorului
uman al cqryilor Bibliei este bine sq
yinem minte cq veritabilul autor al lor
rqmkne Dumnezeu “nsuwi. Iatq ce ne
spune Petru ‘n aceastq privinyq: <Cqci
nici o proorocie n-a fost adusq prin
voia omului; ci oamenii au vorbit de
la Dumnezeu, mknayi de Duhul Sfknt>
(2 Petru 1:21; vezi wi 2 Tim. 3:16,17).
Data scrierii: probabil ‘n timpul
unei singure sqptqmkni, cam cu o
lunq ‘nainte de trecerea Iordanului
(Deut. 1:1-3)
Contextul istoric: Moise a rostit
aceste cuvinte cknd se afla ‘n ckmpia
Moabului, ‘nainte de intrarea evreilor
‘n Canaan wi cu puyin ‘nainte de
propria lui moarte. Deuteronomul
acoperq o perioadq de timp de
aproximativ douq luni, incluzknd
wi cele 30 de zile de jale de dupq
moartea lui Moise.
Asistqm la o reconstruire a
cadrului de sfinyenie ‘n care Israel
este destinat sq fie poporul ales
pentru a purta ‘n faya lumii mqrturia
despre Dumnezeul cel viu wi despre
planul squ mesianic.
Conyinutul cqryii:
Cartea este o colecyie
de cuvkntqri yinute de
Moise ca rqmas bun
‘nainte de despqryirea
de copiii lui Israel.
Aceste discursuri calde
wi solemne au fost rostite ‘n ceasul ‘n
care marele om se afla ‘n pragul marii
treceri din viaya terestrq spre viaya
cereascq. Din ‘nqlyimea muntelui

Pisga, el privewte ‘napoi peste un
secol de istorie plin cu evenimente
de importanyq epocalq. Dupq ‘ncq o
secyiune ‘n care revine cu lqmuriri
la unele din legile primite anterior
de Israel, Moise ‘wi ‘ntoarce privirea
spre viitor, pqtrunzknd profetic pknq
cqtre sfkrwitul istoriei lui Israel, dupq
anticipata lor re’ntoarcere ‘n yarq.
Cuvinte cheie,
teme caracteristice:
“ncepknd cu Geneza
wi pknq la Numeri,
textul Scripturii nu
ne vorbew-te nicqieri
explicit despre dragostea divinq.
Abia ‘n Deuteronom aflqm motivayia
faptelor lui Dumnezeu: <El a iubit pe
pqrinyii tqi, wi de aceea a ales sqmknya
lor dupq ei> (Deut. 4:37). <Nu
pentru cq ‘ntreceyi la numqr pe toate
celelalte popoare S-a alipit Domnul
de voi wi v-a ales, cqci voi sunteyi cel
mai mic dintre toate popoarele. Ci,
pentru cq Domnul vq iubewte, ...>
(Deut. 7:7-8). <Wi numai de pqrinyii
tqi S-a alipit Domnul ca sq-i iubeascq;
wi dupq ei, pe sqmknya lor, pe care v-a
ales El dintre toate popoarele, cum
vedeyi azi> (Deut. 10:5; vezi wi 23:5).
Deuteronomul este o carte
de tranziyie. Ea marcheazq patru
schimbqri mari care s-au petrecut ‘n
viaya Israelului.
- tranziyia ‘nspre o nouq
generayie. Cu excepyia lui Iosua,
Caleb wi a lui Moise ‘nsuwi, toatq
mulyimea aceea de oameni scoasq
din Egipt wi numqratq la Sinai se
prqpqdise pe drumurile pustiei.
- tranziyia ‘nspre o nouq
mowtenire. Peregrinqrile prin
pustie aveau sq se sfkrweascq prin
dobkndirea unui teritoriu ‘n care sq
se aweze nayiunea. “n cel de al treilea
rknd este vorba despre tranziyia
spre o nouq experienyq, spre un alt
fel de viayq ‘n care corturile vor fi

‘nlocuite cu case, viaya nomadq va
fi pqrqsitq wi ‘n loc de hrana pustiei
vor ‘ncepe sq mqnknce lapte, miere
wi roadele Canaanului. Cea de a patra
tranziyie, wi cea mai importantq va
fi aceea ‘nspre o nouq cunoawtere a
lui Dumnezeu, ‘nspre cunoawterea cq
Dumnezeu este dragoste.
Vorbind de acest caracter de
tranziyie al cqryii Deuteronomul, este
bine sq arqtqm aici simetria care
existq ‘ntre Vechiul Testament wi Noul
Testament. Ambele ‘ncep cu ckte un
grup de cinci cqryi istorico-legislative
wi existq o asemqnare uimitoare ‘ntre
cea de a cincea carte a vechiului
Testament, Deuteronomul wi cea de
a cincea carte a Noului Testament:
Faptele Apostolilor. Cartea Faptelor
Apostolilor este wi ea o carte de
tranziyie. Ea marcheazq trecerea de
la mesajul evangheliilor la acela al
epistolelor.

- Ca wi Deuteronomul, ea
marcheazq tranziyia ‘nspre o nouq
revelayie a lui Dumnezeu: <Taina
lui Christos, ...care n-a fost fqcutq
cunoscut fiilor oamenilor ‘n celelalte
veacuri, ... pentru ca domniile
wi stqpknirile din locurile cerewti
sq cunoascq acum, prin Bisericq,
‘nyelepciunea nespus de feluritq a lui
Dumnezeu> (Efes. 3:4,5,10)
Ceea ce este ‘ncq wi mai izbitor
este faptul cq wi Deuteronomul wi
Faptele Apostolilor sunt cqryile ‘n care
Dumnezeu le dq oamenilor o a doua
wansq. Despre ce wansq se vorbewte
‘n Deuteronom? Este tocmai aceastq
<deuteros nomos>, aceastq repetare a
legii. “nainte de a-i preda conducerea
lui Iosua, Moise le repetq evreilor
legqmkntul Legii. Despre care a doua
wansq se vorbewte ‘n cartea Faptele
Apostolilor? Este vorba despre cea de
a doua oferire a “mpqrqyiei cerurilor
pentru poporul evreu, mai ‘ntki ‘n
capitalq, iar apoi ‘n yarq wi ‘n toate
provinciile imperiului Roman.

- Ca wi Deuteronomul, Faptele
Apostolilor se adreseazq unei
generayii noi: generayia <re-gene
rayilor> prin credinya mkntuitoare ‘n
Christos.

Mesajul cqryii:
Deuteronomul vorbewte
wi despre trinitatea lui
Dumnezeu. Iatq ce
citim ‘n pasajul din
6:4-5, numit de evrei
wi <Whema>: <Ascultq,
Israele! Domnul, Dumnezeul nostru
este un singur Domn. Sq iubewti pe
Domnul, Dumnezeul tqu, cu toatq
inima ta, cu tot sufletul tqu wi cu toatq
puterea ta>. Domnul Isus ‘nsuwi ne-a

- Ca wi Deuteronomul, ea vorbewte
despre o nouq posesiune: <Canaanul
spiritual plin de tot felul de
binecuvkntqri cerewti ‘n Christos>.
- Ca wi Deuteronomul, ea vorbewte
despre o nouq experienyq: experienya
unei nawteri noi, a unei vieyi noi, a
unei puteri noi prin locuirea Duhului
Sfknt ‘n cei credinciowi.

RECAPITULARE

Teme

Reamintirea lecyiilor
despre ascultare

Legi religioase
pentru Canaan

Legi civile
pentru Canaan

Legi administrative
pentru Canaan

Legqmkntul Palestinian

Cuvkntarea de rqmas bun
wi moartea lui Moise

REASiGURARE

Reamintirea
poruncii de a asculta

Text

REAWEZARE

Recapitularea
pribegiei

“mpqryirea cqryii

Schiya

spus cq aceasta este cea mai
mare dintre toate afirmayiile
Legii (Marcu 12:29-30). Evreii
wi unitarienii vqd ‘n acest text
o negare a trinitqyii, dar o
asemenea afirmayie intrq ‘n
conflict direct cu afirmayiile
textului. Cuvkntul folosit pentru
numele lui Dumnezeu este aici:
<Elohenu> forma genitivalq a lui
Elohim, despre care wtim deja
cq este o formq de plural. Citit
‘n original, acest verset sunq:
<Iehova Elohenu, este singurul
Iehova!> sau tradus: <Domnul
Dumnezeii nowtrii, este singurul
Domn!> Ba ‘ncq wi mai mult,
pentru cuvkntul: <singurul> este
folosit <echad> care numewte o
pluralitate wi nu <iachid> care
definewte unitatea absolutq.
Singularul de pluralitate se
folosewte wi ‘n limba rom‘nq
atunci cknd zicem de exemplu:
<un> ciorchine de struguri.
Un alt pasaj de importanyq
excepyionalq din Deuteronom
este capitolul 28. El ne aratq
ceea ce ar fi putut deveni Israel
dacq ar fi trqit ‘n ascultare de
Domnul (28:1-14). Cum awa
ceva nu s-a ‘ntkmplat, pasajul
rqmkne o referinyq despre
vremea <mileniului> (vezi wi
Isaia 60 pknq la 62; Zaharia
14:8-21, Ieremia 31:1-19,
Deut. 30:1-10; Rom. 11:2531). Versetele 47-49 ne vorbesc
despre invazia romanq din anul
70 d.H. wi de cumplita tragedie a
mqcelqririi evreilor.

1:1-4:43

4:44-11:25

11:25-16:17

16:18-20:22

21:1-26:19

27:1-28:68

29 - 30

31:1 - 34:12

Lecyii din trecut

Lecyii pentru viitor

Lecyiile unui lider

Viaya ‘n ascultare

Viaya ‘n rknduialq

Viaya unui om

Locul

“n Moab (la nord de Marea Moartq)

Timpul

Aproximativ 2 luni
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Harul care s-a
arqtat
prin credinya ‘n El iertarea tuturor
pqcatelor, o viayq nouq curatq wi o
vewnicie slqvitq ‘n raiul lui Dumezeu.

Cuvkntul <har> este ‘n mod
frecvent pe buzele celor credinciowi. El
se gqsewte ‘n Biblie de 168 ori, din care
de 125 ori ‘n Noul Testament. Cuvkntul
<har> are mare ‘nsemnqtate pentru
mintea crewtinului, pentru inima lui wi
pentru viaya lui.
<Dar cu darul fqrq platq nu este ca
wi cu greweala; cqci, dacq prin greweala
unuia singur, cei mulyi au fost loviyi
cu moartea, apoi cu mult mai mult
harul lui Dumnezeu wi darul, pe care
ni l-a fqcut harul acesta ‘ntr-un singur
om, adicq ‘n Isus Christos, s-au dat
din belwug celor mulyi. Wi darul fqrq
platq nu vine ca printr-acel unul care
a pqcqtuit; cqci judecata venitq de la
unul, a adus osknda; dar darul fqrq
platq venit ‘n urma multor greweli a
adus o hotqrkre de iertare.
Dacq deci, prin greweala unuia,
singur, moartea a domnit prin el
singur, cu mult mai mult cei ce
primesc, ‘n toatq plinqtatea, harul wi
darul neprihqnirii vor domni ‘n viayq
prin acel unul singur, care este Isus
Christos!
Astfel dar, dupq cum printr-o
singurq grewealq, a venit o oskndq,
care a lovit pe toyi oamenii, tot awa,
printr-o singurq hotqrkre de iertare a
venit pentru toyi oamenii o hotqrkre de
neprihqnire care dq viaya. Cqci, dupq
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cum prin neascultarea unui singur
om, cei mulyi au fost fqcuyi pqcqtowi,
tot awa, prin ascultarea unui singur
om, cei mulyi vor fi fqcuyi neprihqniyi.
Ba ‘ncq wi Legea a venit pentru ca sq
se ‘nmulyeascq greweala; dar unde
s-a ‘nmulyit pqcatul, acolo harul s-a
‘nmulyit wi mai mult; pentru ca, dupq
cum pqcatul a stqpknit dknd moartea,
tot awa wi harul sq stqpkneascq dknd
neprihqnirea, ca sq dea viaya vewnicq,
prin Isus Christos, Domnul nostru
>(Rom. 5:15-21).
“n Vechiul Testament, har
‘nseamnq condescendenya unuia
mai mare la unul mai mic. “n Noul
Testament, <har>-ul are o semnificayie
mult mai adkncq. “n Noul Testament
harul nu vine de la <unul mai mare>, ci
de la Cel Suprem, iar Cel Suprem este
Domnul Dumnezeu. Cu alte cuvine,
‘n accepyiunea Nou Testamentalq,
harul are obkrwie wi caracter divin.  “n
1 Petru 5 Dumnezeu-Tatql este numit
<Dumnezeul oricqrui har> iar la Ioan
1:14 se spune despre Domnul Isus
Christos cq <a locuit printre noi plin de
har wi de adevqr.> Textul de la Evrei
10:14 “l prezintq pe Duhul Sfknt drept
<Duhul harului>.
Este limpede: “ntreita Dumnezeire
este Dumnezeirea harului. Omul
pqcqtos poate avea acces la harul lui
Dumnezeu numai prin bunqvoinya lui
Dumnezeu-Tatql, Domnului Isus, Fiul
lui Dumnezeu wi a Duhului Sfknt.
Harul reprezintq o favoare infinitq
wi nemeritatq a lui Dumnezeu cqtre
pqcqtowi, ‘n temeiul jertfei Domnului
Isus, care pe cruce a fost ‘nlocuitorul
unei mari mulyimi de pqcqtowi,
care venind la Domnul Isus, capqtq

Cea mai dulce vorbq-i harul
Prin Isus Christos venit.
El de vin^ al nostru cuget
Pe deplim l-a curqyit.
Ioan 1:14 spune cq <harul wi
adevqrul au venit prin Isus Christos.
Yinknd seama de lucrarea Domnului
Isus Christos putem ‘nyelege cq <harul
este iubirea lui Dumnezeu acordatq
omului total decqzut wi vrednic de
pierzare, datoritq Jertfei de la cruce a
Mkntuitorului pqcqtowilor>, a Celui prin
care au venit harul wi adevqrul.
Harul wi Persoana slqvitq a
Domnului Isus Christos sunt de
neseparat. La 1 Petru 5:10 se spune cq
<Dumnezeul oricqrui har a chemat
(pe cei credinciowi) ‘n Christos, la
gloria Lui vewnicq. El ‘i va desqvqrwi, le
va da putere wi ‘i va face necliniyi>.
Cu alte cuvinte harul nu ‘nseamnq
doar iertarea pqcatelor, ci ‘nseamnq
chemare eficientq la slava vewnicq.
“n cqlqtoria pe pqmknt harul
‘nseamnq desqvqrwire (pe calea
sfinyirii poziyionale wi prin sfinyirea
progresivq a umblqrii), prezervare wi
perseverenyq.
Una din cele mai simple wi mai
eficiente definiyii ale harului care
lucreazq ‘n viaya celui credincios este
urmqtoarea: <Harul este dorinya wi
puterea de a face voia lui Dumnezeu
cu bucurie!>
Cqci Dumnezeu este acela care
lucreazq ‘n noi wi ne dq, dupq plqcerea
Lui, wi voinya wi ‘ndeplinirea.
Ai cunoscut tu, iubite cititor pe
Originatorul acestui har infinit?

Daniel Branzai
Ce-ayi rqspunde dacq v-ar ‘ntreba
cineva foarte repde: <Spune-mi cknd
este sqrbqtoarea Rusaliilor?> Probabil
cq, la fel ca wi mine, ayi da din umeri
wi v-ayi repezi sq cqutayi data ‘n
calendar.
Aflayi la intersecyia celor
douq lumi, cea romkneascq wi
cea americanq, crewtinii baptiwti
romkni din America wi Canada sunt
descumpqniyi ‘n privinya sqrbqtorilor
crewtine.
Plecayi de sub tutela bisericilor
nayionale din Europa, crewtinii din
America au creat o societate care nu
mai respectq calendarul tradiyional
crewtin. Singurele excepyii notabile,
nici acestea practicate peste tot, sunt
Pawtele wi Crqciunul.
Adqugayi la aceastq realitate wi
faptul cq biserica pentecostalq acordq
sqrbqtorii Rusaliilor o prea exageratq,
‘n concepyia noastrq, importanyq wi
veyi ajunge sq constatayi cq pentru
baptiwti, aceastq sqrbqtoare este, dacq
nu neglijabilq, cel puyin discutabilq.
Rusaliile ‘wi au totuwi importanya
lor biblicq wi o recapitulare a
evenimentelor petrecute atunci nu
poate deckt sq ne facq bine, atkt
credinyei, ckt wi practicii noastre
crewtine.
Primul lucru care trebuie
remarcat despre Rusalii este cq sunt
o sqrbqtoare de <duminicq>. Cea de
a cincizecea zi, este un multiplu de 7
plus ‘ncq o zi, ceea ce o face sq cadq
‘ntotdeauna nu ‘n Sabat, ci ‘n cea
dintki zi a sqptqmknii. Prin aceasta,
Rusaliile Vechiului Testament sunt
dovedite ca o anticipare a harului
care ne-a venit odatq cu Noul
Testament.
Al doilea lucru pe care-l remarcqm
este cq Rusaliile au marcat abilitatea
de a scoate Evanghelia din graniyele
strkmte ale iudaismului, pentru a o
rqspkndi la toate neamurile de pe
faya pqmkntului. Abilitatea de a vorbi
‘n limbi noi a marcat cu <foc wi cu
vknt> cq se intrq ‘ntr-o dispensayie
nouq, acea a mkntuirii duse pknq la
marginile pqmkntului.
Cum ar trebui sq sqrbqtorim
amintirea unei astfel de zile?

“n nici un caz cu o naivq awteptare
a unei repetqri a ei ‘n fiecare an
calendaristic. Rusaliile au fost o
<poartq> prin care s-a trecut acum
douq mii de ani, nu o destinayie la
care trebuie sq ne tot ‘ntoarcem.
Biserica nu trqiewte privind ‘napoi,
ci arunckndu-se spre ceea ce este
‘nainte ‘n ‘mplinirea plenarq a
planului divin.
De Rusalii aniversqm bunqtatea
lui Dumnezeu venitq peste noi: <Cqci
fqgqduinya aceasta este pentru voi,
pentru copiii vowtri wi pentru toyi cei
ce sunt departe acum, ‘n orickt de
mare numqr ‘i va chema Domnul,
Dumnezeul nostru> (Fapte 2:39).
De Rusalii aniversqm importanya
venirii Duhului Sfknt pentru formarea
Bisericii, pentru nawterea noastrq din
nou wi pentru ‘mputernicirea noastrq
sq vestim Evanghelia. Odatq cu
Rusaliile am intrat ‘n <epoca puterii
venite de sus> (Fapte 1:8).
De Rusalii ne aducem aminte cq
ne apropiem cu pawi mari de vremea
sfkrswitului. Trqim <ultimele zile> wi
Domnul nostru poate reveni oricknd.
Se cade cu atkt mai mult sq ne luqm
chemarea wi lucrarea ‘n serios: <Sq
wtie bine dar, toatq casa lui Israel, cq
Dumnezeu a fqcut Domn wi Christos
pe acest Isus wi noi toyi suntem
martori ai Lui> (Fapte 2:32,36).
Ce-am putea face ‘n mod special
de Rusalii? De Rusalii ar trebui sq
proclamqm Evanghelia mqcar la
o singurq persoanq necunoscutq
nouq. Acesta ar fi un semn cq am
‘nyeles adevqrata semnificayie a
evenimentului. Altfel, sqrbqtoarea
va fi o simplq <comemorare>, rece wi
sterilq.

Duh sublim
Duh sublim al pqcii sfinte,
O, iubit ‘nvqyqtor
Pune blkndele-yi cuvinte
“n inimile tuturor!
Nu ne lqsa ‘n vorbire
Sq pqcqtuim cumva
Sau prin gknd de rqtqcire
Sq supqrqm faya Ta!
Nu ne lqsa ca sq mergem
Dacq nu vii Tu cu noi,
Nici pe cale sq culegem
Numai vreascuri wi gunoi!
Duh sublim de mijlocire
Al suspinelor cu dor
Strknge-ne ‘ntr-o unire
Doar o turmq wi-un Pqstor!
Duh sublim de zqri albastre,
Ne ridicq fruntea sus;
Umple inimile noastre
Cu lumina lui Isus!
Wi ‘ncheagq-ne ‘ntr-una
“n iubire strkns uniyi
Dacq vine iar furtuna
Noi sq fim nedespqryiyi!

Valentin Popovici
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Ioan Gabor din Oradea,
viaya de dupq moarte
clinicq
Octavian D. Curpaw - Phoenix
Dupq ce a experimentat trei
moryi clinice, Securitatea l-a
bqnuit de relayii cu extraterewtrii !
Timp de 30 de ani cazul lui
Ioan Gabor din Oradea a uimit
lumea medicalq de pe ‘ntreg
mapamondul. Cqzut ‘ntr-un bazin
cu apq clocotitq amestecatq cu
sodq causticq, ridicat printr-o
minune de la trei metri adkncime,
rqmas fqrq carne pe picioare,
domnul Gabor poate acum sq
umble, iar ‘n locul ‘n care altqdatq
se vedeau oasele, carnea wi pielea
au ‘nceput sq-i creascq din nou.
“ntkmplarea care i-a marcat viaya
lui wi altor sute de oameni, precum
wi evenimentele care au urmat,
au stat ‘n atenyia ministerului
sqnqtqyii din acea vreme wi
au lqsat fqrq grai pe cei care
crezuserq cq au pqtruns tainele
vindecqrii: medici de pretutindeni.
Regimul comunist a interzis ‘nsq
mediatizarea miracolului wi au
fqcut tot posibilul ca sq-l reducq
la tqcere pe acest om, pentru cq
wtiinya lor nu putea sq explice
evenimentele cqrora le-a fqcut
fayq.
Ioan Gabor
Nqscut pe data de 2 august
1939 ‘n localitatea Skncrai din
judeyul Cluj, Ioan Gabor era ‘ncq
de mic copil o fiinyq ciudatq. I se
spunea chiar „visqtorul>.
“n 1974 lui Ionel ‘i este dat sq
audq ‘n mod repetat aceeawi voce
care-i spunea: „Vezi cq peste doi
ani se va ‘ntkmpla ceva cu tine wi
vei fi cum nu a mai fost nimeni>.
Primul gknd care i-a venit ‘n minte
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a fost acela cq, ‘n mod neawteptat,
se va ivi probabil o funcyie foarte
importantq care ‘i va fi atribuitq
lui, astfel ‘nckt nimeni sq nu mai
fie asemenea lui. Dupq un timp,
‘ntr-o noapte, vocea ‘i spune: „S-a
aruncat Purim. Soryii au cqzut pe
tine pentru cq fratele tqu nu este
pregqtit sq treacq prin aceasta>.
Cuvintele respective i-au fost
repetate de trei ori, fapt care
a trezit iritare celui ‘n cauzq,
conwtient cq ‘nyelege atunci cknd
i se spune ceva. Apoi i s-a spus:
„Vezi cq vine o nenorocire de
moarte peste tine>. Aceste cuvinte
l-au fqcut sq se gkndeascq la faptul
cq, nu funcyia importantq trebuie
sq o primeascq, ci moartea. El
a ‘nceput sq se pregqteascq de
moarte.
„Am cqutat ‘n primul rknd sqmi rezolv problemele materiale.
Ckstigam foarte bine, awa cq mi-am
plqtit apartamentul, am cumpqrat
de toate ‘n casq, astfel ‘nckt soyia
sq poatq crewte cei trei copii>- ‘wi
amintewte Ioan Gabor.
“ntre timp Ioan Gabor a fost
detawat la Arad, unde a lucrat la
Combinatul Chimic din municipiu.
Familia ‘i rqmqsese la Oradea. Cu
o lunq ‘nainte de accident el wi-a
luat concediu wi a plecat acasq la
cunoscuyi wi la frayi pentru a-wi lua
rqmas bun de la cei dragi.
“n dimineaya zilei de 29
ianuarie, 1976, o dimineayq cu
zqpadq, dupq ce se rugase timp de
o orq, Gabor aude din nou vocea:
„Vezi cq a sosit nenorocirea>.
Aceste cuvinte l-au fqcut sq se
grqbeascq sq predea gestiunea
wi sq-wi doreascq sq ajungq ckt
mai repede acasq pentru a muri,
eventual noaptea prin somn, awa
cum se gkndea el la acea vreme.

“n graba mare, Ioan Gabor alunecq
‘ntr-o groapq adkncq de trei
metri, de dimensiuni 1.3 / 1.3
metri. “n acest bazin se yinea apq
clocotitq cu sodq causticq folositq
la spqlarea bazinelor chimice. “n
momentul cqderii apa i-a ajuns
pknq la ‘nalyimea taliei. “n contact
cu ea a ‘nceput sq urle, ‘n timp ce
simyea cum ‘i ard picioarele.
A reuwit sq le miwte doar de
trei ori, pentru cq ‘n momentul
urmqtor wi-a dat seama cq totul
este terminat.
<Atunci am strigat: Doamne ai
milq de mine wi scapq-mq de aici!>
A simyit cum o mknq puternicq
‘l ridicq din groapa adkncq wi-l
aweazq pe marginea ei. Dupq ce
s-a tkrkt ckyiva metri pe burtq
prin zapadq, a fost vqzut de patru
colegi, care l-au ridicat repede wi
l-au dus la Spitalui Clinic Judeyean
din Arad.
„Mi-am dat seama cq nu este
scqpare dar wtiam cq nu voi muri
pentru cq mkna lui Dumnezeu m-a
ridicat> - spune Gabor la 30 de ani
dupq accident.
Ajuns ‘n spital, ‘n momentul ‘n
care medicii doresc sq-l dezbrace
de pantalonii care ‘i avea pe el,
carnea a ‘nceput sq cadq pknq la
os. Tibia wi peroneul i-au rqmas
absolut descoperite la ambele
picioare. Cknd l-au vqzut, medicii
erau convinwi cq va muri ‘n ckteva
ore. Tocmai de aceea - susyine el au refuzat sq-i de-a apq, pentru a
nu-i prelungi agonia. Diagnosticul
de internare a fost: „Arsurq
de gradul II-III-IV la ambele

membre inferioare, perineu, fese,
antebrayul drept>.
„Vqzkndu-mq medicul m-a
‘ntrebat dacq am copii. Aflknd cq
am trei copii minori, a replicat:
„Mai bine nu-i aveai!>
Dupq plecarea medicului de la
reanimare, unui vecin de salon i se
fqcea milq de el wi-i dqdea apq.
„A doua zi, vqzknd cq nu am
murit, medicul wi-a dat seama cq
am primit apq wi m-a certat. Pe la
ora nouq ‘n aceeawi dimineayq am
intrat ‘n comq. Mai ‘ntki mi-am
pierdut vederea, apoi cunowtiinya.
Printr-o minune a fost ‘nstiinyat
fratele meu de la Deva, care era wi el
medic (d-l Ioan Gabor are doi frayi,
ambii sunt de profesie medici).
Cknd a ajuns el la spital, eram cu
ochii deschiwi dar buzele ‘mi erau
negre. “n aceeawi zi, el a ‘nceput
sq-mi caute un sicriu.> - ‘wi
amintewte d-l Gabor.
Pentru cq nu puteau sq-l
atingq cu nimic, l-au acoperit cu
o ramq metalicq peste care au
awezat un cearceaf. Ioan Gabor a
zqcut timp de opt luni la secyia
de reanimare a spitalului din
Arad, fqrq a se putea miwca sau
vorbi. Era alimentat cu perfuzii
wi apoi cu linguriya. Stknd pe
pat fqrq a se putea ‘ntoarce, lui
Ioan Gabor i-a putrezit coloana
vertebralq, fenomen cunoscut ‘n
lumea medicalq de „celulitq localq
invadantq>.
Pe de altq parte, din
cauza frisoanelor, a fqcut
bronhopneumonie bilateralq
(aprindere de plqmkni), ajungknd
sq scuipe sknge. O altq complicayie
a reprezentat-o infecyia cu
piocianic la fese, coapse wi gambe.
“n final, toate acestea au dus la
septicemie (infecyie ‘n sknge) cu
determinare pulmonarq. “n mod
firesc, fqrq a mai intra ‘n calcule,
arsurile de gradul IV wi aceste
complicayii ar fi dus la moarte.
Situayia lui a ajuns la urechile
ministrului sqnqtqyii, prof. dr.
Eugen Proca, care l-a wi vizitat.
Apoi, tot la interval de douq zile,
directorul spitalului din Arad
trebuia sq informeze ministrul ‘n
legqturq cu evoluyia pacientului de
la Oradea.

Interesat peste mqsurq de acest
caz iewit din comun, ministrul
i-a procurat medicamente din
strqinqtate. Efectul acestora a
fost ‘nsq foarte scqzut. Odatq
instalatq, starea de septicemie
urma, conform previziunilor
medicilor, sq-i cauzeze moartea.
Totuwi Ioan Gabor se ‘ncqpqykna
sq rqmknq ‘n viayq. Constatknd
cq ‘n urma complicayiilor, omul
rqmkne conwtient, medicii au ajuns
la concluzia cq lucrurile care se
petrec ‘ntrec puterea de a ‘nyelege
a minyii omenewti.
„Mare minune cq nu moare
wi e ‘ntreg la minte> - a exclamat
specialistul, dupq ce a analizat
starea sqnqtqyii lui.
“n toatq perioada celor opt luni
ckt a stat la reanimare, d-l Gabor
a remarcat alqturi de el prezenya
unui tknqr cu ochii strqlucitori.
„Niciodatq nu m-am ‘ntrebat
cine este pentru cq-l cunowteam wi
wtiam cq stq cu mine. “n schimb,
nimeni altcineva nu-l vedea. Cknd
le-am vorbit despre el wi constatknd
starea mea, un medic mi-a spus cq
e ‘ngerul pqzitor. Abia atunci m-am
gkndit la aceasta> - povestewte Ioan
Gabor.
Tot ‘n acea perioadq, domnia sa
a trecut prin trei moryi clinice.
„M-au declarat mort, m-au
deconectat de la aparate wi m-au
acoperit cu un cearceaf pe cap. Awa
se face dupq ce omul moare, ‘l lasq
‘ntre douq wi patru ore wi apoi ‘l
duc la morgq, pentru cq trebuia sq
elibereze patul. Cknd m-au declarat
mort, din corpul meu a iewit un alt
trup, duhul de viayq. Eu stqteam
‘n colyul salonului wi vedeam tot
ce fqceau cu trupul meu. Dupq ce
am revenit la viayq, le-am spus tot
ceea ce-au fqcut, cum au deconectat
aparatul, cum au spus sq-l punq
dupq uwq…. tot. Mi-au spus:
„bine, dar tu erai acolo mort sub
cearceaf>.
Atunci le-am explicat cq eram
‘n coly, tot eu, cu un trup prin care
vedeam wi wtiam tot ce fac cu mine.
“n lumea spiritualq existq altfel
de vedere, nu mai existq limite,
acolo wtii totul. Nu poyi sq spui cq
‘nchizi ochii wi gata, nu mai vezi
nimic. Vedeam la Cluj, la 300 de
\m distanyq. “ntr-un minut mi-am

vqzut tot filmul vieyii, tot ceea ce
am fqcut de cknd eram copil mic,
cum awteptam sq plece pqrinyii de
acasq ca sq fac ceva rqu… Vezi
absolut tot, wi ce-ai gkndit wi
ce-ai fqcut, wi ce premoniyii ai avut.
Toate le retrqiewti din nou. M-am
cqsqtorit, eu puteam sq mq ascund
de soyie, soyia de mine wi noi de
copii, dar de Dumnezeu nu te poyi
ascunde. Wi, dacq nu aw fi trqit
experienyele acestea, oriwicine mi-ar
fi spus (chiar dacq ‘n Biblie scrie cq
te vei ‘ntklni cu tot ceea ce-ai fqcut
wi vei fi judecat dupq faptele tale pe
care le-ai fqcut ‘n trup), nu wtiam ce
‘nseamnq cq te vei ‘ntklni cu faptele
tale. Am cunoscut aceasta doar
dupq ce m-au declarat mort. Wi ‘ncq
o minune pe care noi, oamenii, nu
o putem ‘nyelege. “n Biblie spune
cq o mie de ani va fi egalq cu o zi.
Eu nu am crezut asta. Am crezut cq
poate fi egalq o zi cu o sqptqmknq,
fie o lunq, ba chiar un an dar nu o
mie de ani. Wi totuwi atunci, ‘ntr-un
minut, am vqzut tot filmul vieyii
mele, pknq ‘n 1970, cknd m-am
pocqit. Am vqzut multe lucruri
rele pe care nu aw fi vrut sq le mai
vqd niciodatq, totul. Asta pknq ‘n
momentul ‘n care m-am pocqit,
adicq m-am nqscut din nou, pentru
cq degeaba te pocqiewti dacq nu te
schimbi tu, ca om>.
„Atunci am vqzut o mknq albq
pe care se vedea urma cuiului wi
puyin cum a stat pe cruce. Wi am
auzit o voce atkt de blkndq, cum
nu cred cq mai existq, care mi-a
spus: „Skngele lui Isus Christos
te-a curqyit de orice pqcat. Wi a
dispqrut tot filmul acela. Dupq
aceea am trecut ‘ntr-un loc, ‘ntr-o
luminq, am vqzut numai puyin
… Nu am cuvinte sq spun ce bine
m-am simyit. Lumina m-a acoperit
wi mi-a vorbit. Noi nu putem
‘nyelege awa ceva. Mi-a spus: de ce
te uiyi awa? Aici nu se poate face
rqu. Cum mq uitam awa ‘nainte,
‘n partea stkngq am vqzut doi
tineri. Era bunicul wi un frate de-al
meu. Aici este un lucru interesant.
Bunicul meu a murit cknd eu
aveam trei sqptqmkni, nu aveam
cum sq-l cunosc. Dar acolo mi-am
dat seama cine este. Cknd te uiyi
la cineva wtii cine este wi wtii tot ce
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gkndewte, la fel wtie wi el. Toyi sunt
tineri, cam la vkrsta de 17 ani, au
trupul alb, strqlucitor, iar faya puyin
wi mai albq… Fericirea de acolo
nu se poate spune ‘n cuvinte. La
distanyq mare, ckt vedeai cu ochii,
era o mare de tineri, toyi la aceeawi
vkrstq, fie cq au murit ‘n scutece,
fie bqtrkni. Toyi acewtia dqdeau un
program, dar ckntau trei ckntqri
deodatq ‘n paralel>.
„Atunci eu aw fi vrut sq nu mai
vin de acolo, dar tknqrul care a stat
tot timpul lkngq mine ‘n spital s-a
uitat la mine wi am simyit cq ‘mi
spune cq trebuie sq merg ‘napoi. Nu
am vrut. Atunci mi-a fqcut semn cu
capul wi m-am ‘ntors ‘mpreunq cu
el> - povestewte domnul Gabor.
“n timpul convalescenyei sale,
Ioan Gabor a vqzut murind nu mai
puyin de 117 oameni.
„Pkna atunci nu am vqzut pe
nimeni murind, dar atunci mi-am
dat seama de ce oamenii se temeau
de moarte. Cknd ‘i vedeam ‘nainte
de-a muri, se uitau ‘ngroziyi, parcq
voiau sq fugq dar nu puteau. Au
fost oameni care nu puteau muri.
Atunci asistentele care erau mai
‘n vkrstq wi care cunowteau ce se
‘ntkmplq ‘n asemenea situayii le
spunea: omule tu nu poyi muri
pknq nu vei mqrturisi ceea ce-ai
fqcut. Pe patul de moarte un om la
80 de ani a mqrturisit cq, pe cknd
era tknqr, wi-a ucis bunica pentru a
obyine o mowtenire>, ‘wi amintewte
Gabor.
Ioan Gabor a fost externat
pe data de 26 august 1976.
Pe biletul de iewire din spital,
doctorul Mircea Ududec, medic
primar chirurg, redq ‘n rezumat
observayiile clinice amintite mai
sus. Timp de un an wi jumqtate
el a fost hrqnit cu lingura de
cqtre soyie. Pknq la patru ani de
la accident, Ioan Gabor a stat
imobilizat la pat. “n ciuda faptului
cq medicii insistau sq-i taie
picioarele, el a refuzat acest lucru.
Cicatricele au rqmas ca
dovezi incontestabile ale acestei
‘ntkmplqri dureroase prin care a
trecut Ioan Gabor.
Prima datq a reuwit sq se ridice
pe picioare odatq cu trecerea celor
patru ani, cknd cicatricele de pe
partea superioarq a picioarelor au
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‘nceput sq crape wi sq aparq piele
wi pqr. Acest lucru a uimit din nou
lumea medicalq, specialiwtii ‘n
domeniu rqmknknd fqrq replicq.
„Awa ceva nu se poate. Este
minunea secolului XX sq aparq
muguri de piele wi pqr dupq o
arsurq de gradul III acolo unde
nu se face transplant> , i-a spus
specialistul care l-a tratat, doctorul
Nag] de la Spitalul Judeyean din
Arad.
Ultima ranq i s-a ‘nchis dupq
17 ani de la accident, iar acum
ambele picioare ‘i sunt acoperite
cu carne. Cicatricele se subyiazq
odatq cu trecerea vremii, iar
poryiunea de carne acoperitq cu
piele se extinde pe zi ce trece.

Martori incomozi
Dupq ce lumea medicalq a
aflat cq Ioan Gabor nu a murit,
l-au chemat sq-l vadq. La el au
venit specialiwti din ‘ntreaga
lume, care nu au reuwit nici ei
sq explice fenomenul. Cknd l-a
vqzut, ministrul Proca a exclamat:
<Tu ewti? Nu-mi vine sq cred,
nu yi-au tqiat picioarele? Cazul
dumneavoastrq se wtie ‘n toatq
lumea. Ce sq le spun, cum sq
le explic?> Apoi s-a ridicat ‘n
picioare wi a strigat: <Nu am
crezut cq este Dumnezeu, dar
acum trebuie sq spun cq este ceva,
Dumnezeu sau ce-o fi qla>.
Cazul lui Ioan Gabor a
incitat ‘nsq wi autoritqyile vremii.
Securitatea l-a contactat wi i-a
cerut sq ‘nchidq uwa wi sq nu mai
lase pe nimeni ‘nquntru. Telefonul
i-a fost pus sub urmqrire, iar ‘n
apartament i-au fost instalate
microfoane. Au ‘ncercat chiar sq-l
scoatq din yarq, trimiykndu-l ‘n
Austria.
Neputkndu-wi explica
fenomenele, secretarii de
partid wi securiwtii au ‘nceput sq
creadq cq omul este ‘n atenyia
extraterewtrilor. Cu toate acestea,
el a rqmas ‘n yarq, iar cazul lui a
ajuns sq fie cunoscut pe tot globul.
Ioan Gabor a fost tratat ‘n
revistele de specialitate din
Occident wi ‘n mass-media de
pretutindeni. “n Romknia ‘nsq,

regimul comunist a impus tqcerea
asupra lui.
Accidentul de muncq de la
bazinul Combinatului Chimic din
Arad a fost cercetat, cum era wi
firesc, de organele Procuraturii
locale. De caz s-a ocupat ‘nsqwi
procurorul wef Wtefqnuy Petru
din Arad. Ceea ce nu a putut
procuratura sq explice, a fost
existenya unei singure urme pe
zqpada proaspqtq. Acest lucru a
pus ‘n dificultate ‘ntreaga anchetq,
pentru cq nimeni nu wtia unde sq
caute rezolvarea.
Analizknd peste ani cele
petrecute, d-l Ioan Gabor este
convins de faptul cq toate cele
‘ntkmplate au avut ca scop oprirea
ofensivei anticrewtine ‘nceputq de
comuniwti wi descoperirea voii lui
Dumnezeu pentru cei care trqiau
‘n ‘ntunericul pqcatului.
“n pofida a ceea ce i-a fost dat
sq treacq, domnul Ioan Gabor

afirmq cq este un om fericit. <Am o
pace ‘n suflet wi avem o armonie ‘n
familie pe care aw dori sq o aibq toyi
‘n cqminele lor>.
Cei care doresc sq afle mai
multe amqnunte despre Ioan
Gabor, care este membru al
bisericii baptiste <Emanuel>
din Oradea, pot sq-l contacteze
personal.

Principii
pentru

succesul pastoral

uneori ‘wi neglijeazq familia. Ispita
de a ceda presiunilor externe wi
de a cquta sq ‘mplinewti toate
awteptqrile celorlayi duc la
neglijarea copiilor wi soyiei. Timpul
‘mpreunq cu familia la o ‘ngheyatq
poate fi mai important deckt
cine wtie ce ‘ntklnire wi discuyii
financiare ale bisericii. Familia
este mai importantq deckt cei
care-yi plqtesc salariu, indiferent
de domeniul ‘n care lucrezi.

4.

Credinciowia este
mai importantq
deckt competiyia

Cknd te compari cu alyii este

“n rkndurile urmqtoare voi
scrie ckteva gknduri pentru cei
care sunt, ca wi mine, pqstori. “n
linii mari, acestea sunt parafrazqri,
traduceri dintr-un articol scris de
Er[in Lutzer.
Aceste rknduri pot fi valabile
pentru toyi cei implicayi ‘n lucrare,
‘ntr-un fel sau altul.

1.

Rugqciunea este
mai importantq
deckt predicarea

Trebuie
sq-yi pqzewti
timpul de
rugqciune,
chiar mai
mult deckt
timpul de
studiu. Dacq
ewti foryat sq
alegi dintre
cele douq, fq
din rugqciune
prioritate. Rugqciunea nu este
pregqtire pentru lucrare, este
lucrarea! Dacq viaya ta de
rugqciune este mediocrq sau
inconsecventq, trebuie sq-yi pui
timp deoparte pentru rugqciune.

2.

Predicarea e mai
importantq deckt
administrayia

Foarte
mulyi pqstori
petrec foarte
mult timp ‘n
managementul
bisericii,
rqmknknd
cu foarte
puyin timp
pentru studiu
wi reflecyie.
Comitetele sunt necesare. Chiar
wi mai importantq este viziunea
wi abilitatea de a duce biserica ‘n
direcyia potrivitq. Dar lucrarea cu
Cuvkntul are cel mai mare impact.

3.

Familia este mai
importantq deckt
adunarea

Existq, la pqstori o puternicq

inclinayie de a fi preocupayi de
nevoile adunqrii awa de mult cq

uwor sq devii descurajat. Biruiewte
duhul de comparayie wi bucurqte de succesele altor lucrqtori.
Cknd vei fi mulyumit cu partea
ta de lucrare vei gqsi ‘mplinire wi
satisfacyie.

5.

Dragostea este
mai importantq
deckt abilitatea

Clar, nu poyi lucra fqrq darurile
care te calificq pentru slujire.
Trebuie sq cunowti Cuvkntul wi
sq fii capabil sq-l comunici. Wi
trebuie sq ai ‘ndemknqri de lider
wi talent ‘n a lucra cu oamenii. Dar
apostolul Pavel ne atenyioneazq
cq toate darurile wi ‘ndemknqrile
wi abilitqyile nu sunt nimic, dacq
sunt lipsite de dragoste. Chiar wi
cea mai bunq ‘nvqyqturq biblicq nu
schimbq vieyi dacq nu este filtratq
printr-o personalitate umplutq de
dragoste.
Aurel Mateescu, pqstor
Vancouver, Canada
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Imperiul
contraatacq
Citind Epistolele Apostolului Pavel
noile comunitqyi crewtine ‘nfiinyate
au aflat o multitudine de informayii
privitoare la identitatea lui Satan
wi opoziyia sa fayq de “mpqrqyia
lui Dumnezeu. Apostolul a avut
discernqmkntul spiritual de a ‘nyelege
cq Dumnezeu a permis opoziyia
satanicq care se manifestq prin:
(1) orbirea necredinciowilor 2Corinteni 4:3,4. <Wi dacq Evanghelia
noastrq este acoperitq, este acoperitq
pentru cei ce sunt pe calea pierzqrii,
a cqror minte necredincioasq a orbit-o
dumnezeul veacului acestuia, ca sq nu
vadq strqlucind lumina Evangheliei
slavei lui Christos, care este chipul lui
Dumnezeu.>
(2) ispitirea credinciowilor –
1Corinteni 7:5. <Sq nu vq lipsiyi unul
pe altul de datoria de soyi, deckt doar
prin bunq ‘nvoialq, pentru un timp,
ca sq vq ‘ndeletniciyi cu postul wi cu
rugqciunea; apoi sq vq ‘mpreunayi
iarqw, ca sq nu vq ispiteascq Satana,
din pricina nestqpknirii voastre.>
(3) ckwtigarea unor avantaje de pe
urma celor credinciowi – 2Corinteni
2:11. <Ca sq nu lqsqm pe Satana
sq aibq un ckwtig dela noi; cqci nu
suntem ‘n newtiinyq despre planurile
lui.>
(4) realizarea de minuni
contrafqcute - 2Tesaloniceni 2:9.
<Arqtarea lui se va face prin puterea
Satanei, cu tot felul de minuni, de
semne wi puteri mincinoase.>
(5) atacuri asupra liderilor
spirituali - 1Timotei 3:7. <Trebuie sq
aibq wi o bunq mqrturie din partea
celor de afarq, pentruca sq nu
ajungq de ocarq, wi sq cadq ‘n cursa
diavolului.>
(6) ‘mpiedicarea lucrqrii
misionare – 1Tesaloniceni 2:17,18.
<Noi, frayilor, dupq ce am fost
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despqryiyi cktqva vreme de voi, cu
faya dar nu cu inima, am avut cu atkt
mai mult dorinya sq vq vedem. Astfel,
odatq, wi chiar de douq ori, am voit
(eu, Pavel, cel puyin) sq venim la voi;
dar ne-a ‘mpiedicat Satana.>
Opoziyia lui Satan fayq de lucrarea
misionarq a Apostolului Pavel wi
a colegilor sqi de slujire este bine
exprimatq ‘n argumentul folosit ‘n
apqrarea acuzayiilor de neglijenyq fayq
de crewtinii din Tesalonic. Punctul
nevralgic din aceastq atitudine era
faptul cq Pavel nu se re’ntorsese ‘n
Tesalonic dupq plecarea lui ‘n grabq
(Fapte 17:10 - <Frayii au trimes
‘ndatq, noaptea, pe Pavel wi pe
Sila la Berea...>). Pentru a preveni
un asemenea gknd incorect, Pavel
dezvqluie adevqratul motiv: Satan
m-a determinat sq nu vin la voi,
punkndu-mi piedici.
“n efortul crewtin de a extinde
“mpqrqyia lui Dumnezeu pe pqmknt,
umorul de tip <Dracul m-a pus>
nu ‘wi are rostul. De fapt situayia
este ‘nversatq deoarece gqsim
numeroase instante ‘n care singura
explicayie a realitqyii este: <Dracul
m-a ‘mpiedicat.> Scopul suprem al
lui Satan (numele se traduce prin
“mpotrivitor, Adversar) este de a
‘mpiedica planurile lui Dumnezeu wi
aceasta este atkt de evident.

Marea Invazie Spiritualq
Cuvkntul tradus prin <’mpiedicat>
este un termen militar care se
referq la sqparea unui tranweu, sau
stricarea unui drum de importanyq
strategicq. “n antichitate strategiile
de a ‘mpiedica avansarea armatei
invadatoare erau materializate
prin distrugerea podurilor wi a
drumurilor, precum wi prin otrqvirea
fkntknilor sau arderea oricqror surse
de mkncare. Aceastq hqryuire era
intenyionatq sq opreascq temporar
‘naintarea trupelor invadatoare.
Pavel folosewte acest termen
pentru a descrie realitatea slujirii

sale. Pentru el, efortul misionar nu
era o carierq, nici o excentritate, ci
era frontul de bqtqlie unde fqcea
fayq obstrucyiilor Satanei. Imaginea
folositq este consecventq cu cea ‘n
care descrie o armatq ce ‘nainteazq
spre armata inamicq wi distruge
totul ‘n cale, iar Pavel face parte din
aceastq armatq (2 Corinteni 10:3-5 <Mqcar cq trqim ‘n firea pqmknteascq,
totuw nu ne luptqm cqlquziyi de
firea pqmknteascq. Cqci armele cu
cari ne luptqm noi, nu sunt supuse
firii pqmkntewti, ci sunt puternice,
‘ntqrite de Dumnezeu ca sq surpe
‘ntqriturile. Noi rqsturnqm izvodirile
minyii wi orice ‘nqlyime, cari se ridicq
‘mpotriva cunowtinyei lui Dumnezeu;
wi orice gknd ‘l facem rob ascultqrii
de Christos>). Uneori progresul este
‘ncetinit datoritq strategiilor Satanei,
dar el este ‘nvins deja.
Apostolul mai folosewte termenul
<’mpiedicat> wi ‘n alte instanye.
De exemplu ‘n Galateni 5:7 (<Voi
alergayi bine: cine v-a tqiat calea ca
sq n-ascultayi de adevqr?>) ‘l ataweazq
imaginii unei ‘ntreceri ‘n alergare,
unde Satan taie calea crewtinilor ‘n
aflarea adevqrului. De asemenea
‘n Romani 15:22 (<Iatq ce m-a
‘mpiedicat de multe ori sq vin la voi>)
termenul este folosit iar ‘n descrierea
dorinyei lui Pavel de a vizita crewtinii
din Roma, dar este iar ‘mpiedicat. De
fiecare datq cknd Pavel folosewte acest
termen se referq la o imposibilitate
temporarq, wi subliniez temporarq, de
a ‘mplini un plan.
“n 1Tesaloniceni contextul este
diferit. Pavel devine extrem de
emoyional cknd ‘wi aduce aminte de
plecarea din mijlocul tesalonicenilor.
Guvernul din Tesalonica i-a cerut
garanyie lui Iason (Fapte 17:9 - <cari
au dat drumul lui Iason wi celorlalyi,
numai dupq ce au cqpqtat dela ei
un zqlog>) obligkndu-l sq se asigure
cq Pavel, presupus a fi ‘nceput o
revoltq, va pqrqsi orawul wi nu se va
mai ‘ntoarce. Aceastq ‘ntkmplare l-a
‘ntristat mult pe Pavel, asemeni unui
pqrinte care este obligat sq ‘wi lase ‘n

mod foryat copilul orfan. Inabilitatea
lui Pavel de a se re’ntoarce ‘n
Tesalonic este pusq ‘n spatele lui
Satan, nu ‘n dorinya lui Pavel de a
nu-i vizita.

Ckntqrind Inamicul
“n opoziyia sa, Satan ‘wi descoperq
adevqratul caracter, cel care este
adversarul planului lui Dumnezeu.
Pavel vede ‘n Satan nu un concept,
ci un oponent real care este extrem
de personal cknd atacq. Satan este
un duh necurat care acyioneazq
conform unui plan (2Corinteni 2:11
- <ca sq nu lqsqm pe Satana sq aibq
un ckwtig dela noi; cqci nu suntem ‘n
newtiinyq despre planurile lui>) prin
metode bine alese (Efeseni 6:11 <”mbrqcayi-vq cu toatq armqtura lui
Dumnezeu, ca sq puteyi yinea piept
‘mpotriva uneltirilor diavolului>).
Pavel este convins cq Satan nu este
o putere maleficq, ci o persoanq
maleficq capabilq de a avea un plan
pe care-l wi pune ‘n aplicare. Pavel nu
poate atribui nici unei alte persoane
faptul cq este ‘mpiedicat, ci doar
implicqrii personale a lui Satan.
Pavel ‘l cunowtea pe Satan, Satan ‘l
cunowtea pe Pavel, iar interacyiunea
antagonicq era personalq. Cknd Pavel
descrie actul ‘mpiedicqrii folosewte
modul indicativ, ceea ce face clar
faptul cq Pavel nu avea nici un dubiu
cq autorul acestei acyiuni era Satan.
Ceea ce aduce mai multq greutate
textului este realitatea cq Satan, ca
orice creaturq, nu poate fi ‘n douq
locuri ‘n acelawi timp!
Satan nu acyioneazq la ‘ntkmplare
ci cu un scop ‘mpotriva crewtinilor
angajayi ‘n misiunea ‘ncredinyatq
de Dumnezeu. Nu numai Pavel a
fost subiectul ‘mpiedicqrii, ci wi
conlucrqtorii sqi: Timotei wi Silvan.
Pavel afiweazq ‘n mod deschis dorinya
de a se re’ntoarce ‘n Tesalonic, dar
‘mpiedicarea ‘i afecteazq pe toyi trei.
Ne dqm seama de acest fapt deoarece
‘n versetul 18 folosewte singularul,
pentru ca mai apoi spre sfkrwitul
versetului sq foloseascq pluralul.
Pavel nu este clar ‘n dezvqluirea
naturii acestei ‘mpiedicari, dar avknd
‘n vedere cq folosewte pluralul, iese
din discuyie vreo ‘mbolnqvire a lui, ci
motivul poate fi legat de prima parte
a slujirii ‘n Corint, orawul de unde
scrie 1Tesaloniceni.
Satan este wi foarte insistent. Pavel
spune cq nu doar o datq, ci chiar de
douq ori a ‘ncercat sq-i reviziteze pe
noii convertiyi din Tesalonic. Douq
planuri date peste cap, reprezintq
evidenya faptului cq Satan este
perseverent wi abil ‘n a-wi duce planul
squ la sfkrwit. Crewtinii trebuie sq
fie conwtienyi cq Satan va reveni ori
de ckte ori este nevoie la strategia

iniyialq, bine’nyeles cu permisiunea lui
Dumnezeu.

Rezultate posibile ale
‘mpiedicqrii
“n acelawi context (1Tesaloniceni
3:5 -< Astfel, ‘n nerqbdarea mea,
am trimes sq-mi aducq wtiri despre
credinya voastrq, de teamq ca nu
cumva sq vq fi ispitit Ispititorul, wi
osteneala noastrq sq fi fost degeaba>.)
Pavel exprimq motivul pentru care
Satan l-a ‘mpiedicat. “n timp ce
Ispititorul, Satan, face ceea ce wtie
mai bine, adicq sq ispiteascq pe
crewtinii din Tesalonic, ‘l ‘mpiedicq
pe Pavel sq invadeze teritoriul squ.
“n ispitirea noilor convertiyi, Satan
folosewte trei modalitqyi specifice
pentru ca ei sq respingq adevqrul
Evangheliei: ‘ntki ‘ncearcq sq previnq
credinya (2Corinteni 5:7 - <Pentrucq

umblqm prin credinyq, nu prin
vedere>), apoi ‘ncearcq sq distrugq
interesul iniyial ‘n Evaghelie (Galateni
5:7 - <Voi alergayi bine: cine v-a tqiat
calea ca sq n-ascultayi de adevqr?>),
pentru ca mai apoi sq ‘ncerce
slqbirea credinyei. Tesalonicenii
erau sub atacul Satanei ‘n timp ce
Pavel ‘ncerca sq ‘i viziteze pentru
a-i ‘ncuraja wi a le ‘ntqri credinya ‘n
adevqr.
Dacq Satan reuwea sq aibq victoria
‘n acest asalt disperat, efortul lui
Pavel era pus ‘n pericol. Lucrarea lui
printre crewtinii din Tesalonic a fost
desfqwuratq zi wi noapte, o muncq
intensq chiar dacq pentru doar ckteva
luni. “n Efes, Pavel a stat trei ani, ‘n
Corint, optsprezece pknq la douqzeci
de luni, dar ‘n Tesalonic a stat doar
ckteva luni, iar persecuyia ‘n tot acest
rqstimp a fost violentq. Lucrarea
Ispititorului a fost sq distrugq planul
lui Dumnezeu, atacknd amkndouq
valori spirituale: misionarii wi
recipienyii Evangheliei.

Strategia unui invadator
Ca rqspuns la situayia creatq
‘l gqsim pe Pavel rugkndu-se zi wi
noapte pentru a ajunge la crewtinii
persecutayi. Rugqciunea nu este
direcyionatq spre Satan, ci spre
extinderea glorioasei “mpqrqyii a lui
Dumnezeu wi spre ‘nqlyarea Numelui
Squ printre Tesaloniceni. Pasiunea ‘n
rugqciune wi neclintirea lui Pavel sunt
parte din strategia folositq ‘mpotriva
lui Satan. Mintea wi atenyia lui Pavel
nu sunt focalizate pe Satan wi pe
lucrarea lui, ci pe harul lui Dumnezeu
prin cuvintele: <”nsuw Dumnezeu,
Tatql nostru, wi Domnul nostru Isus
Christos sq ne netezeascq drumul
la voi!> (1Tesaloniceni 3:11). Pavel
nu argumenteazq cu Satan, ci ‘wi
pune toatq speranya ‘n Dumnezeu,
Cel care poate nivela orice obstacol
de pe drumul care va face posibilq
re’ntklnirea.
Apostolul Pavel nu este disperat
deoarece Satan ‘mpiedicq avansarea
“mpqrqyiei lui Dumnezeu, ci ia ‘n
considerare strategii alternative. “n
acest caz, atitudinea sa ‘n ‘ntklnirea
personalq cu Adversarul este una
ofensivq, nu defensivq. Prin ofensivq
‘nyelegem fermitatea cu care
invadeaza teritoriul deja plin de
piedici al lui Satan. Pavel ‘l trimite pe
Timotei ca delegat apostolic pentru
a evalua situayia din Tesalonic wi
pentru a-i ‘ncuraja pe crewtinii de
acolo. Din nou, strategia lui Satan
s-a dovedit eficientq doar temporar,
deoarece Timotei i-a adus o veste
bunq (<evanghelizat> este cuvkntul ‘n
original) privitor la starea crewtinilor
din Tesalonic.

Avertizqri
Satan va lovi din nou, iar cei ce
sunt implicayi ‘n slujirea rqspkndirii
Evangheliei vor experimenta
obstacole wi tranwee ‘n drum.
Chiar dacq Adversarul ‘ncearcq sq
distrugq drumurile care ne stau
‘n fayq, ‘ncercknd sq ne ‘ncetineze
‘naintarea, ‘ncurajarea este cq
planul lui Dumnezeu nu va fi
niciodatq nimicit. Pentru a face fayq
lui Satan cu eficienyq trebuie sq
avem o perspectivq clarq, proaspqtq
a realitqyii, sq ckntqrim bine
“mpotrivitorul wi sq avem o strategie
biblic sqnqtoasq.
Faptul cq Pavel nu dezvqluie care
este natura ‘mpiedicqrii ne provoacq
mai ales pe cei ce sunt implicayi
‘n lucrarea “mpqrqyiei. “ntrebarea
trebuie sq fie: Ckt de mult atribuim
eforturilor lui Satan intr-o situatie
data?
Pastor Cristian Pana
Biserica Baptista Maranatha

LUMINQTORUL - Februarie-Martie 2008

17

“ntrunirea de primqvarq a pqstorilor
RBA de pe coasta de vest a Americii
wi Canadei - Sacramento 2008
Au fost prezenyi: George
Dancea, prewedinte, Octavian
Dobow, viceprewedinte, Nelu Pqscuy,
secretar, Liviu Yiplea (L.A.), Radu
Wtir (L.A.), Filip Mircea (Phoenix),
Daniel Warlea (L.A.), Cristi Panq (L
A), Daniel Branzai (L.A.), Claudiu
Vklcu (Sac), Doru Aninoiu (Sac),
Florin Filip (Vancouver, Canada),
Criwan Sandu (Sac), Serac Iosif(Ha]
[ard), Eugen Matei (Fuller,L.A.),
John Bilyi (Sac), Cristi Oatu (L.A.),
Ovidiu Rquca (S.L.), George Moyoc
(Ha][ard)
Absenyi: Eusebiu Rusu - plecat
‘n Israel; Nelu Brisc-bolnav; Cornel
Turcu (Seattle).

Pe data de 28 Martie, 2008, la
Sacramento, California, a avut loc
‘ntrunirea de primqvarq a pqstorilor
de pe coasta de vest a Americii wi
Canadei.
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Dupq o ckntare
condusq de Radu Wtir,
Nelu Cintean ne-a dat
un ‘ndemn pentru
rugqciune din Evrei 4:4-16.
A fost prezent wi Cristi Ouatu,
care a fqcut oferta prezentqrii
seminarului lui Bill Gothard ‘n
limba romknq pentru bisericile
doritoare.
Liviu Yiplea a prezentat un
referat de interes pastoral: <Te
comporyi ca un Pqstor sau ca o
oaie>, dupq care au participat la
discuyii toyi cei prezenyi.
Eugen Matei a prezentat
posibilitatea ca ‘n viitor toyi
pqstorii sq aibq acces la biblioteca
facultqyii teologice Fuller, unde el
activeazq ca wi profesor.

Iosif Serac a prezentat proiectul
viitoarei ‘ntklniri de la Arad cu
pqstorii din Romknia.
“n ce privewte locul unde se va
yine Convenyia de toamnq, Ovidiu
Rqucq a propus ea sq se desfqwoare
la Chicago. Propunerea a fost
secundatq de Liviu Yiplea wi votatq
‘n unanimitate de toyi cei prezenyi.

“n seara de Vineri, pqstorii s-au
‘mpqryit ca sq participe la serviciile
celor trei biserici baptiste romkne
din zonq. Skmbqtq dimineaya,
lucrqrile au continuat wi am fost
vizitayi de fratele Popovici de la
Seattle, coordonator al lucrqrii
‘n douqsprezece biserici baptiste
moldovene.
Dknsul wi-a exprimat dorinya
ca ‘ntre aceste biserici wi Asociayie
sq existe pe viitor o formq de
colaborare. Problema va fi reluatq
cu ocazia Convenyiei din luna
Septembrie de la Chicago.
Nelu Pqscuy, secretar

“ntrebqri wi
rqspunsuri
(Din cauza modului ‘n care
este tipqritq revista, rubrica iniyiatq
de Nelu Ban nu a primit ‘ncq o
contribuyie la data apariyiei acestui
numqr. “n awteptarea ei, va supun
atenyiei o altq ‘ntrebare:
<Bunq ziua, eu m-am nqscut
‘ntr-o familie de crewtini evanghelici
wi la vkrsta de 13 ani L-am primit
pe Isus ‘n inima mea. Dupq o
perioadq de suiwuri wi coborkwuri am
lqsat deoparte viaya evlavioasq de
crewtin. “n momentul de fayq sunt
agnostic (neconvins de existenya lui
Dumnezeu) din urmqtorul motiv:
Dumnezeu care este 100%
sfknt wi perfect a creat ‘ngerii, apoi
Universul, viaya wi omul. Mi se pare
imposibil ca din ceva perfect sq iasq
ceva imperfect. Cum este posibil ca
rqul sq existe dacq Dumnezeu a fqcut
totul perfect? Urmqtorul citat, explicq
foarte bine ceea ce vreau sq spun:
<Ori Dumnezeu vrea sq elimine
rqul wi nu poate,
Sau poate, dar nu vrea,
Sau nu poate wi nu vrea.
Dacq vrea dar nu poate, este
neputincios.
Dacq poate, dar nu vrea, este
rquvoitor.
Dacq Dumnezeu poate wi vrea sq
elimine rqul,
Cum se face cq existq rqu?
Iar dacq poate wi nu vrea
De ce L-am mai numi
<Dumnezeu>? - Epicur
Vq mulyumesc anticipat pentru
lqmurirea dumneavoastrq.>
Nu te mkndri awa de repede cu
numirea de <agnostic>. Ea poate
‘nsemna sau ignorant intenyionat,
atunci cknd se poate cunoawte, sau
ignorant nevinovat, atunci cknd nu se
poate cunoawte.
“n contextul revelayiei prin
Christos, ignoranya este rezultatul
unei atitudini lipsite de interes
sau a lipsei de studiu. <Ceea ce se
poate cunoawte despre Dumnezeu>
este arqtat ‘n El, cqci ‘n El locuiewte
plinqtatea Dumnezeirii (Col. 2:9).
Unii nu se ‘ntklnesc cu Dumnezeu din
acelawi motiv pentru care hoyii nu se
‘ntklnesc cu poliyia. Este interesant
cq multe ‘ndoieli apar ‘n credinciowi

exact <dupq> ce au pqrqsit <viaya
evlavioasq> … (Ioan 3:19-21)
3. Problema rqului ‘n univers
a primit deja o sumedenie de
rqspunsuri. Cine cautq gqsewte, awa
cq nu voi insista acum. Mq voi adresa
‘n schimb problemei revoltei celui
ce nu ‘nyelege sau nu poate accepta
<dreptatea> lui Dumnezeu.
Care este organul cu care
analizeazq el aceastq problemq?
Propria rayiune. Cine i-a dqruit-o?
Dumnezeu. Dupq ce original a
fost fqcutq ea? Dupq <chipul wi
asemqnarea lui Dumnezeu>.
Concluzia logicq este cq rayiunea
noastrq nu poate fi satisfqcutq
deckt ‘n mqsura ‘n care <Rayiunea>
divinq este satisfqcutq. Cknd vom
cunoawte ce cunoawte Dumnezeu
(deocamdatq wtim doar ‘n parte) “i
vom da dreptate. Voia lui Dumnezeu
este definitq ca fiind: <Ceea ce am
face wi noi toyi, cu bucurie, dacq am
wti toate amqnuntele>. De aceea, la
judecata finalq, fiecare genunchi se va
pleca ‘naintea Lui wi toate limbile vor
mqrturisi cq El are dreptate.
De ce nu ne spune acum toate
lucrurile (Deut. 29:29)? Pentru cq
Adam a cqzut la examenul credinyei,
nu al cunowtinyei. Urmawii lui Adam
trebuie sq-wi dea restanya ‘n toamnq la
<credinyq>, nu la conoawtere. <Wi fqrq
credinyq este cu neputinyq sq-I fim
plqcuyi lui Dumnezeu. Pentru cq cine
se apropie de Dumnezeu trebuie SQ
CREADQ cq El este wi cq rqsplqtewte
pe cel ce-L cautq> (Evrei 11). Nimeni
nu se poate mkntui prin <cunoawtere>
(altfel am face niwte wcoli bune wi totul
s-ar rezolva). Dumnezeu a rknduit
sq ne cearq <credinya> care i-a lipsit
lui Adam la ‘nceput. <Oare a zis
Dumnezeu …> Credinya este UNICUL
examen pe care trebuie sq-l trecem.
Credinya este <marele unificator>,
nivelknd diferenyele dintre sqraci
wi bogayi, ‘nyelepyi wi nepricepuyi,
ignoranyi din junglq wi sofisticayi din
marile centre de civilizayie ale lumii.
Doar ca o sugestie pentru un
studiu personal: Seria de silogisme

a lui Epicur este falsq, pentru cq
el n-a citit Biblia. Epicur vorbea
despre <Dumnezeu> ‘n termenii
supranaturalului religios idolatru, nu
biblic. Dumnezeul Bibliei ELIMINQ
rqul din univers. Citiyi Apocalipsa!
N-ayi aflat de Marea Judecatq de la
urmq? N-ayi citit cq noi <vom judeca
lumea> wi <noi vom judeca pe ‘ngeri> ?
El o face ‘nsq nu printr-un
eveniment unic, ci printr-un PROCES
prin care “wi atinge o sumedenie de
alte scopuri.
<Da, mie, care sunt cel mai
ne’nsemnat dintre toti sfinyii, mi-a
fost dat harul acesta sq vestesc
Neamurilor bogqyiile nepqtrunse
ale lui Christos, wi sq pun ‘n luminq
‘naintea tuturor care este isprqvnicia
acestei taine ascunse din veacuri
‘n Dumnezeu care a fqcut toate
lucrurile, pentru ca domniile wi
stqpknirile din locurile cerewti
sq cunoascq azi, prin Bisericq,
‘nyelepciunea nespus de feluritq a lui
Dumnezeu, dupq planul vewnic, pe
care l-a fqcut ‘n Christos Isus, Domnul
nostru> (Efes. 3:8-11)
Existq <un conflict angelic>
care trebuie rezolvat prin marea
demonstrayie universalq numitq
<umanitate>. Experienya noastrq ne
va califica sq stqm ‘n <completul de
judecatq> alqturi de Dumnezeu.
Mq opresc aici cu rqspunsul meu
pentru cq nu te cunosc suficient wi nu
wtiu la ce nivel ewti ‘n umblarea cu
Dumnezeu. Dacq ewti doar la ‘nceput,
te sfqtuiesc sq <creazi copilarewte>.
La fel ai fqcut wi cknd yi-ai ‘nceput
viaya biologicq, i-ai crezut pe pqrinyii
tqi. Doar mai tkrziu ai ajuns sq-i wi
“NYELEGI.
<Cknd eram copil gkndeam ca un
copil, cknd m-am fqcut om mare am
lepqdat ce era copilqresc.> (1 Cor.
13:11).
Toatq viaya ‘nsq va trebui sq-L
credem pe Dumnezeu pe Cuvknt.
Altfel, repetqm pqyania lui Adam wi a
Evei.
Crezi wi ckwtigi! (parafrazknd
sloganurile care se poartq acum prin
Romknia).
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De la Mahomed la Christos
(O mqrturie personalq)

(continuare din numqrul trecut)
Printre numerowi compatrioyi curzi, cu care am
fqcut cunowtinyq ‘n Germania, aveam un prieten bun.
Locuiam ‘mpreunq ‘ntr-un apartament ‘n Hachenburg.
Dupq un timp el s-a cqsqtorit wi nu dupq multa
vreme a ajuns ‘ntr-o mare crizq financiarq. Fiind ‘n
acest necaz m-a rugat sq-l ‘mprumut cu bani. Era o
sumq mai mare de bani, pe care el mi-a wi achitat-o la
termenul stabilit, astfel mi-a ckwtigat ‘ncrederea, ‘nckt
nu-mi putea trece prin minte sq nu-l ‘mprumut wi a
doua oarq. Dar cknd la numai ckteva sqptqmkni voia
sq-mi cearq a treia oarq cu ‘mprumut - m-am vqzut la
sfkrwitul rezervelor mele financiare (cu alte cuvinte
m-am trezit fqrq bani).
Ne aflam amkndoi ‘ntr-o situayie disperatq.
Fiind ‘ntr-o zi ‘n mawina lui, ‘n drum spre
Montabaur, pe cknd ne apropiam de intrarea ‘ntr-un sat
din zonq, el mq ‘ntrebq deodatq: <Ce ai zice de un jaf ‘n
acest sat?>
“n timp ce eu pe de-o parte eram trist cq nu-l
mai puteam ajuta financiar, wi pe de altq parte eram
indignat de propunerea lui, el se ‘ndreptq spre mine
rknjind: <Ewti cumva un papq-lapte?>. Cu aceastq
remarcq mi-a atins coarda sensibilq a mkndriei wi i-am
rqspuns zkmbind: <Sq-mi fie teamq ? ... De cine? … O
fac!>. Numai ckteva minute mai tkrziu am ajuns ‘n faya
scenei cu care mi-am ‘nceput povestirea.
Acum dupq gratii, ardea ‘n mine dorinya de
rqzbunare pentru nenorocirea ‘n care m-a adus acest
awa zis <prieten> – acest trqdqtor ordinar!
Dupq 13 luni de cercetqri ‘n stare de arest, ‘n
martie 1987 am fost dus pentru executarea detenyiei
‘n |oblenz. Deoarece mi-am recunoscut vina wi nu am
fugit de la faya locului, ci eu ‘nsumi am fost cel care am
cerut sq vinq poliyia pentru a mq aresta, condamnarea
a sunat astfel: <Patru ani de ‘nchisoare, cu anumite
libertqyi>.
Mai ‘ntki am fost dus la Duisburg wi mai apoi la
Sch[erte-Ergste. Abia ajuns ‘n |oblenz, am primit
rqspuns la rugqciunea mea pe care o facusem ‘n
Montabaur - am primit un Nou Testament ‘n limba
turcq.
Mq aflam de opt ani ‘n Germania dar nu ‘ntklnisem
nici un crewtin cu care sq stau de vorbq despre ce mq
apqsa, despre lucrurile pe care le-am povestit din
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trecutul meu. Nu primisem nici mqcar un tractat din
care sq ‘nyeleg ceva despre adevqratul crewtinism.
Iqtq-mq ‘n ‘nchisoare - aici am un Nou Testament wi
am timp sq-l citesc!
Am citit cam un an din aceastq carte wi mi-a devenit
clar cq Dumnezeu, Creatorul meu, awteaptq de la mine
sq ascult de poruncile Lui, sq mq fac un om bun, wi s-o
rup cu viaya mea de ticqlos. Dar ce trebuie sq fac sq fiu
alt om?
“n Duisburg-Hambron am fqcut cunowtinyq pentru
prima datq ‘n viayq cu un crewtin autentic - domnul
Schneider. Omul acesta yinea, un curs biblic, ‘n
‘nchisoare, o datq pe sqptqmknq. Cknd am participat
pentru prima datq la acest curs biblic, am observat un
lucru pe care nu-l puteam ‘nyelege. Eram indignat de
faptul cq nu se vorbewte nimic despre ‘mbunqtqyirea
omului. La sfkrwitul orei, am izbucnit cu ‘ntrebarea
mea: <Tu ne tot povestewti despre Isus Christos. Dar
spune-mi nu existq wi alte teme? Ce gkndewti de
exemplu despre problema pqcii mondiale? Nu existq
nici o perspectivq ‘n acest sens?> El a rqspuns foarte
convins de ceea ce spune: <Si eu fac parte dintr-o
grupare pacifistq. Pacea mea este Domnul Isus Christos.
Cine crede ‘n El are pace iar cine “l dispreyuiewte nu
are pace>. Acest rqspuns atkt de simplu mi-a atins
inima wi conwtiinya. Am rqmas ca mut wi el m-a ‘ntrebat
mirat: <De ce nu continuayi sq mai spuneyi ceva?> La
care eu am rqspuns: <Sunt satisfqcut de rqspuns. Nu
mai am nici o ‘ntrebare>. <Vqd cq sunteyi un om care
cautq ceva. “n care celulq locuiyi?>. <”n celula 153
compartimentul 2>. <Voi veni wi vq voi vizita>.
Bine’nyeles, eu mq gkndeam cq nu a vorbit serios,
sau cq cine wtie cknd o va face … Nu a trecut ‘nsq nici
o orq cq a wi venit ‘n celula mea wi mi-a adus o Biblie
‘n limba turcq wi ckteva timbre powtale. M-a ‘ntrebat
dacq ‘i permit sq se roage ‘n aceastq celulq pentru
mine. Nu am avut nimic ‘mpotrivq wi mq awteptam ca
el sq rosteascq o rugqciune (wablon) awa cum eram
eu obiwnuit, ca musulman, sq mq rog lui Alah. Dar …
el … a ‘ngenunchiat pe podea wi s-a adresat Fiului
lui Dumnezeu pe un ton ca wi cum i-ar fi fost prieten:
<Doamne Isuse, ajutq pe acest tknqr sq te gqseascq wi
rezolvq-i Tu problemele lui! … Amin!>
Dupq aceastq rugqciune nu am putut sq-mi mai
stqpknesc lacrimile. Era prima rugqciune pe care am
auzit-o la un crewtin. L-am ‘ntrebat, adknc miwcat:

<Cknd ne vom re’ntklni?>. <Nu wtiu dacq ne vom
re’ntklni. Dacq ‘nsq vq ‘ntoarceyi la Dumnezeu
wi dacq-L acceptayi pe Domnul Isus ca Mkntuitor
personal, ne vom ‘ntklni cel tkrziu ‘n cer>. Aceasta
a fost wi a rqmas pknq azi singura mea ‘ntklnire
cu acest om, cqci deja o sqptqmknq mai tkrziu am
fost mutat ‘n Sch[erte-Ergste. Aici aveam timp
acum wi chiar posibilitatea sq gqsesc rqspunsuri la
‘ntrebqrile mele cu privire la Biblie. Trebuia Avraam
sq qducq jertfq pe Isaac sau pe Ismael? Am ‘nceput
prima carte, Geneza, wi dupq capitolul 22 am aflat
rqspunsul Bibliei. Am dat dreptate prietenului meu
armean de atunci.
Ckteva zile mai tkrziu m-a vizitat ‘n celula
mea o doamnq mai ‘n vkrstq care s-a recomandat
doamna Lehm\ühler, ca fiind pqstor al ‘nchisorii.
Ea m-a invitat sq particip la cursurile biblice pe care
le yinea ‘n ‘nchisoare. Am ‘nceput sq frecventez
cu regularitate aceste cursuri biblice. “ndeosebi
seara, fiind singur ‘n celula mea, aveam timp sq
mq gkndesc la ceea ce studiam. Mi-a devenit clar
cq Dumnezeu awteaptq de la mine o ‘ntoarcere
conwtientq. Totuwi o voce ‘mi woptea: <Nu e nimic. Tu
nu ewti pqcqtos, ai comis un jaf dar pentru asta ewti
aici ‘n ‘nchisoare; ‘yi ispqwewti pedeapsa wi gata, asta
e totul>. Mq chinuiau deasemenea ‘ntrebqri la care
numai un musulman poate fi sensibil: <cum e posibil
ca Dumnezeu sq aibe un Fiu?>. Aceastq afirmayie
pentru un musulman este o blasfemie, fiind
considerat cel mai grav pqcat care poate fi ‘nfqptuit,
un pqcat care nu mai poate fi iertat niciodatq. O
femeie sq fie mama unui Copil pe care l-a primit dela
Dumnezeu, care e Tatql acestui copil? Nu puteam
‘nyelege, wi nici crede. Musulmanii care au Coranul
condamnq aceastq ‘nvqyqturq wi o considerq hulq la
adresa lui Dumnezeu.
Eram cuprins de o neliniwte profundq ‘n inima
mea. Mi-a apqrut o ‘ntrebare care nu ‘mi dqdea
pace: <Ce s-ar ‘ntkmpla dacq ar trebui sq stau acum
‘n faya lui Dumnezeu?> Cam wase luni ‘n wir m-a
chinuit aceastq ‘ntrebare.
Dar … ‘n noiembrie 1987 s-a petrecut cea mai
mare minune din viaya mea. Gardianul ‘nchisorii
tocmai ‘ncuiase uwile celulelor wi ‘wi rostise urarea
de <noapte bunq>. “n timp ce ‘n jurul meu se fqcea
liniwte, ‘n mine a ‘nceput o tulburare ciudatq wi o
luptq ‘ngrozitoare. Mq ‘ntrebam: <Ce este viaya?
Se reduce totul doar la aceastq celulq ‘ntunecoasq?
Care este adevqrul? Am fost atkt de ‘nwelat de toyi!>
Mi-a apqrut apoi gkndul cq ar fi mai bine sq mq
sinucid. Un glas ‘mi woptea: <Acum sau niciodatq!
Ori, ori!>. Nu pot sq-mi explic ‘nsq cum mi-a apqrut
un alt gknd: Am cqutat, wi am gqsit ‘n Biblie un loc
pe care-l citisem: Am deschis Biblia wi am gqsit ceea
ce cquta sufletul meu. Este scris ‘n Ioan 14:6; <Eu
sunt Calea, Adevqrul wi Viaya. Nimeni nu vine la
Tatql deckt prin Mine>. “n apqsarea mea am strigat
cu glas tare: <Isuse eu vreau sq vin la Tine, de ce
nu pot?!> M-am prqbuwit pe genunchi plkngknd wi
tremurknd. Am ‘nceput sq strig: < Isuse, tu ai venit
pe acest pqmknt ca sq mori pe cruce; wi ai murit wi
pentru mine. Sunt pqcqtos. Te rog, iartq-mq!> Dupq
aceastq rugqciune m-am ridicat de pe genunchi un

alt om. Disperarea de care eram cuprins ‘nainte, s-a
transformat ‘ntr-o bucurie de nedescris. Toate gkndurile
de rqzbunare pe care le purtasem ‘n inima mea
dispqruserq. Eram convins: <Domnul Isus este ‘n mine>.
Pentru cq aveam de acum pe Dumnezeul dragostei wi
al iertqrii, am simyit cq nu mai urqsc nici pe <prietenul>
care mq ‘nwelase wi mq lqsase atunci ‘n ‘ncurcqtura wi
din cauza cqruia am ajuns ‘n inchisoare. Bucuria mea
era awa de mare ‘nckt nu am putut sq o yin doar pentru
mine. “n celula mea atkrnasem pe peretele uwii un
calendar crewtin ‘n limba turcq primit de la cursurile
biblice. Am scris imediat despre ceea ce se petrecuse
‘n mine, despre ‘ntoarcerea mea la Dumnezeu pe trei
pagini, cu detalii, wi am trimis scrisoarea pe adresa
misiunii care era scrisq pe calendar. “n ziua ‘n care am
mers la cursul biblic eram cuprins de o mare bucurie si
de dorinya de a spune wi altora despre experienya mea.
La urmqtorul curs biblic radiam de bucurie. Am cerut sq
spun celor prezenyi ce s-a ‘ntkmplat cu mine.
Nu voi uita niciodatq cum, dupq ce am terminat,
doamna Lehm\ühler, a venit la mine, mi-a strkns mkna
wi a ckntat un ckntec din care ‘mi amintesc ‘ncq aceste
secvenye: <Este adevqrat cq Isus a murit pentru mine
wi mi-a purtat vina?>. Iar refrenul acestei ckntqri era:
<La cruce a ‘nceput totul pentru mine! Cel ce a deschis
ochii orbului s-a dat pentru mine!>. Simyeam cq toate
aceste cuvinte exprimq ce am gkndit eu ‘n aceea searq
de neuitat! Ochii mei au fost deschiwi pentru Fiul lui
Dumnezeu!
Nu dupq mult timp am fost poreclit ‘n
compartimentul ‘nchisorii <sfkntul>.
“n ‘nchisoarea ‘n care ‘mi ispqweam detenyia wi
‘n condiyiile ‘n care am primit pedeapsa de care am
amintit mai ‘nainte, exista un regulament prin care
dupq o anumitq perioadq de timp aveam dreptul la
sfkrwit de sqptqmknq sq cer permisiunea de a fi vizitat
sau a vizita pe cineva din afarq. “n ziua ‘n care pentru
prima datq puteam sq cer aceastq permisiune eram
foarte abqtut pentru cq eu nu avem nici o persoanq
de contact cu care mi-aw fi putut petrece sfkrwitul de
sqptqmknq. Un deyinut mi-a strigat batjocoritor: <De ce
ewti awa frqmkntat emigrantule? Nu te mai ajutq Isus al
tqu?>
Am ‘ncercat sq-i explic cq nu mq ‘ndoiesc nicidecum
de faptul cq Domnul Isus mq poate ajuta, dar sunt
‘ntristat pentru cq nu wtiu pe nimeni cu care aw putea
sq schimb ckteva cuvinte. Atunci ‘n mod neawteptat el
mi-a spus: <Wtiu eu pe unul afarq care are ‘n cap aceiawi
gqrgquni ca tine. “yi dau adresa lui. Scrie-i, poate te
viziteazq>. Plin de bucurie nu m-am putut abyine wi i-am
spus: < Omule, vezi cq Domnul Isus mq ajutq? Wi chiar
prin tine>.
Duminica urmqtoare am primit permisie, astfel cq
am vizitat aceastq familie care ‘n lunile urmqtoare miau devenit ca wi tatq wi mamq.
Cu ei am mers pentru prima datq ‘n viaya mea la o
adunare crewtinq. Pentru mine Domnul Isus, a devenit
Mkntuitorul wi Salvatorul meu, iar dorinya mea este
sq mqrturisesc musulmanilor wi ‘n mod deosebit celor
turci wi curzi ce a fqcut Dumnezeu pentru mine, dar wi
pentru ei, sq le explic ce prey mare a plqtit El pentru
rqscumpqrarea mea dar wi pentru rqscumpqrarea lor.
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OZN-urile,
Prieten,
pericol sau
plqzmuire
{alter Martin, fondatorul lui Christian

Research Institute (Traducerea wi adaptarea materialului TeodorMacavei, Petrowani)

INTRODUCERE
Pentru Biserica Crewtinq fenomenul OZN a ‘nsemnat
un dureros <yepuw ‘n coaste> a cqrui existenyq supqrqtoare
i-a fost greu sq o explice. Mulyi crewtini, educayi sau
needucayi, s-au mulyumit fie sq anatemizeze fenomenul, fie
sq-l ignore.
Impresia aceasta de slqbiciune ‘n abordarea
subiectului OZN ar fi putut fi evitatq dacq s-ar fi trecut
serios la analizarea fenomenului ‘n lumina Sfintei Scripturi.
Lumea cu wtiinya ei, cu toate mijloacele wi metodele de
cercetare, SE DOVEDEWTE INCAPABILQ SQ OFERE O
EXPLICAYIE ADECVATQ WI WTIINYIFICQ a fenomenului.
S-au fqcut ‘n schimb o mulyime de presupuneri, nici una
adeveritq p’nq ‘n zilele noastre. S-a speculat wi s-a profitat
nemilos de pe urma apariyiei Obiectelor Zburqtoare
Neidentificate prin diverse locuri pe planetq de cqtre tot
felul de oameni wi organizayii mai mult sau mai puyin bine
intenyionate, ‘nckt s-a ajuns astqzi sq fii considerat neserios
la simpla pomenire a subiectului.
“n ciuda aerului de controversq care plutewte asupra
subiectului Biblia vine nu cu o explicayie care dezarmeazq
prin simplitate, ci cu un evident avertisment: cei ce nu
recunosc autoritatea Cuvkntului lui Dumnezeu sunt victime
newtiutoare ale unui cumplit rqzboi spiritual purtat, fie
pentru ‘ntunecarea minyilor celor necredinciowi, fie pentru
iluminarea wi protejarea minyilor celor credinciowi!
Soluyia pentru dezlegarea misterului fenomenului
OZN, ca wi soluyia pentru dilema existenyei omului pe
acest pqmknt, se regqsewte ‘ntr-o biblicq relayie personalq
a fiecqruia cu Creatorul acestui Univers, cu Domnul Isus
Christos.
Dayi-mi voie sq spun cq dacq nu pornim de la aceastq
premizq, fenomenul OZN care comparativ cu fenomenul
rqutqyii omului este oricum mult mai puyin grav, RQMKNE
INEXPLICABIL! Cum de altfel wi este deocamdatq, ‘n lumea
secularq a zilelor noastre!
Noi, ‘nsq trebuie sq gqsim explicayii, iar ca wi crewtini wi
oameni rayionali sq examinqm explicayia, apoi Scripturile.
“ntki de toate existq doar 7 explicayii plauzibile pentru
fenomenul OZN. Oricine ‘ncearcq sq treacq peste acestea nu
face deckt sq speculeze. Iatq care sunt aceste wapte posibile
ipoteze:
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1. TOATQ POVESTEA ESTE O FARSQ
Nimeni nu s-a ‘ntklnit cu nimic wi toate rapoartele care
circulq prin lume nu sunt reale. Toate cazurile relatate de-a
lungul secolelor sunt stimulate de imaginayie. Nu a existat
nimic care sq le justifice. Sau, au fost ‘n mod intenyionat
inventate de oameni pentru a pqcqli. Este o farsq, o
plqsmuire. Totuwi, de unde le-a venit ideea?
Aceastq teorie este eliminatq imediat de faptul cq
redutabili oameni de wtiinyq ckt wi oameni simpli din
toatq lumea au experimentat acelawi fenomen wi ‘n orice
experiment ‘nchis aceasta constituie o realitate care nu
poate fi negatq. Deci, nu este farsq.

2. ESTE VORBA DE UN FENOMEN NATURAL
Pot fi fulgere globulare, plasmq, sau poate de baloane
meteorologice, pqsqri, sau inversiuni de temperaturq. Dupq
ce folosim toate aceste explicayii pentru a nega fenomenul,
nu putem explica cele mai mult de 2.000 de observayii
fqcute de piloyi wi de oameni care cunosc cerul wi tot ce
zboarq. Toyi mqrturisesc acelawi lucru: fenomenul existq wi
reprezintq o realitate!
Awadar, nu este doar un fenomen natural, ci este mai
mult deckt natural. “nseamnq mai mult deckt atkt. Este ori
extraterestru, ori supranatural.

3. ESTE INTERPLANETAR
Suntem vizitayi de undeva din sistemul nostru solar;
de pe Marte, Venus, Jupiter, Saturn, de aiurea. <Ei> ne
viziteazq. Poate ‘n partea ‘ntunecatq a Lunii se aflq una
din bazele lor. Aceastq teorie este infirmatq de faptul
cq telescoape gigantice din ‘ntreaga lume, printr-o
monitorizare de 24 din 24 de ore a cerului, nu au reuwit
sq ofere nici o dovadq a existenyei vreunor astronave sau
a altor obiecte care sq cqlqtoreascq ‘ntre planete, fie ‘n
sistemul nostru solar sau printr-o altq galaxie. Dacq existau,
acestea puteau fi observate foarte uwor! Cu siguranyq ar
fi putut fi observate ‘n jurul Lunii care este la o distanyq
de numai 238.000 de mile. Astfel OZN-urile nu sunt de
provenienyq interplanetarq. Nu sunt de origine din propriul
nostru sistem solar, awa cum ‘l cunoawtem ‘n clipa de fayq.

4. OBIECTELE AU PROVENIENYQ INTERGALACTICQ
Adicq, vin dintr-un alt sistem solar. Avem de-a face cu
fiinye dintr-un alt sistem solar care ne viziteazq la fel cum
noi am vizita o altq lume dacq am avea posibilitatea sq o

facem. Actualmente trimitem sonde spayiale spre alte
planete wi se vorbewte de trimiterea de nave cu echipaj
pentru a explora alte planete. Atunci, wi noi am urma
acelawi proces wi metodologie de culegere a mostrelor de
sol, mostrelor de plante wi chiar de examinare a fiinyelor,
dacq am avea wansa, la fel cum ne indicq fenomenul ce
se petrece pe pqmknt cq cineva a fqcut-o sau poate o
face ‘ncq, cu noi.
Astfel, fenomen intergalactic, ce provine din
spayiul extraterestru, vrknd nevrknd trebuie sq rqmknq
o opyiune posibilq. Dar ce ne facem cu lipsa de dovezi wi
cu timpul care trece fqrq sq gqsim rqspunsul. Ca fiinye
ce au o scurtq existenyq ne awteptqm la un rqspuns ‘n
timp ce ne aflqm ‘ncq ‘n viayq. Acesta ‘ntkrzie sq aparq,
fie pentru cq ‘n spayiul intergalactic nu existq unul, fie
pentru cq ne este ascuns intenyionat de cineva care nu

jurul continentelor noastre, despre care noi sq nu avem
vreo idee. Ceea mai bunq dovadq wtiinyificq ne spune cq awa
ceva nu este adevqrat.

6. ESTE O ARMQ SECRETQ
Construitq de fosta Uniune Sovieticq sau de Statele
Unite wi acum fiecare pqstreazq tqcerea. Sper foarte mult
sq fie a noastrq!! Dacq era a noastrq, atunci chiar din 1952
eram inventatorii wi posesorii unei aeronave ce cqlqtorea
cu o vitezq de peste 7.000 de mile pe orq ! G’ndiyi-vq la
toyi banii pe care i-am fi economisit ‘n programele spayiale!
Unul dintre aceste obiecte putea sq ajungq de la Pqmknt
la Lunq foarte rapid. Progresele pe care le-am fi realizat ar
fi fost inimaginabile! Dacq era a lor, ruwii ar fi ajuns acolo
primii sau noi am fi fost de mult acolo. Awadar nu este o
<armq secretq> a cuiva despre care sq avem cunowtinyq. Aw
‘ndrqzni totuwi sq spun cq atkt Pentagonul ckt wi |remlinul
ar fi vrut sq o posede ca <arma lor secretq>, procurknd-o ckt
mai repede posibil!

7. AVEM DE-A FACE CU FIINYE ULTRADIMENSIONALE (DINTR-O ALTQ DIMENSIUNE,
SAU DIN AFARA CELOR TREI DIMENSIUNI
CUNOSCUTE NOUQ)

dorewte ca noi oamenii sq-l cunoawtem. Urkt din partea
<respectivului< !? Acesta nu poate fi D-zeu, pentru cq
El ne-a spus cq ne va face cunoscut tot adevqrul wi cq
adevqrul ne va face liberi!

5. SE SPUNE SQ LUQM “N CONSIDERARE
FAPTUL CQ S-AR PUTEA SQ EXISTE O CIVILIZAYIE PE PROPRIA NOASTRQ PLANETQ
DESPRE CARE NU WTIM NIMIC
Planeta noastrq nu a fost exploratq ‘ncq ‘n ‘ntregime.
Existq pqryi ale ei pe care nu le cunoawtem bine. Existq
posibilitatea ca o altq civilizayie sq existe, civilizayie care
a avut remarcabilul bun simy de a nu face nici un contact
cu noi! Prin urmare, aceasta ar fi fost feritq de rqzboaie
wi de multe din viciile care ne sunt proprii nouq.
Aceasta este o teorie care a fost avansatq de
unii savanyi, dar trebuie sq recunoawtem cq nu existq
nici o dovadq care sq o sprijine. Se spune cq unele
OZN-uri au fost vqzute intrknd ‘n apq, ‘ndeosebi ‘n
jurul Triunghiului Bermudelor, numit wi <Triunghiul
Diavolului> (?!), ‘nsq nu poate fi adusq nici o dovadq.
Acelawi fenomen s-a remarcat wi ‘n California. Dar, ‘n
ciuda legendelor, nu existq nici o dovadq a existenyei
unei civilizayii aflate sub crusta planetei noastre sau ‘n

“n primul rknd, Biblia este cea care vorbewte autoritar
despre existenya unor fiinye de acest fel. Ea ‘i avertizeazq
pe oameni de existenya unor creaturi spirituale wi
puternice, care nu sunt supuse limitqrilor lumii noastre
tridimensionale (timp - spayiu - materie), ele putkndu-se
miwca ‘n voie prin spayiul cosmic sau atmosfera terestrq.
Mai multe versete ale ei ne vorbesc despre manifestarea din
zilele din urmq a Satanei wi a ‘ngerilor sqi care se va face
prin <tot felul de minuni, de semne wi puteri mincinoase wi
cu toate amqgirile nelegiuirii> (2 Tes.2:9,10). De asemenea,
cq <vor fi arqtqri ‘nspqimkntqtoare wi semne mari ‘n cer>
(Luca 21:11).
Dacq aceste fiinye se aflq ‘n spatele fenomenului
OZN, din punctul de vedere al Bibliei nu se pune problema,
pentru cq se aflq ‘n caracterul acestora sq imite, sq falsifice,
sq creeze iluzii, iar Cuvkntul lui Dumnezeu ne oferq
numeroase asemenea ilustrayii. Ce altceva mai potrivit ar
fi gqsit acestea ca mijloc de amqgire pentru o generayie
preocupatq de cqlqtorii interplanetare wi fascinatq de
atracyia stelelor, deckt aparenya unor vizitatori extraterewtri?
De aceea, un fenomen ca cel numit <OZN> este
conform tiparului manifestqrilor demonice wi era de awteptat
‘n epoca spayialq. Efeseni 2:2 se referq la Satana ca fiind
<domnul puterii vqzduhului> sau <prinyul aerului>. “n limba
originalq a textului, cuvkntul putere (exousia) este un
termen colectiv care descrie tot imperiul de spirite rele,
iar termenul <vqzduh> (grecescul <aer>) descrie atmosfera
terestrq, pqtura de aer numitq vqzduh. Astfel, conform
acestui text, centrul de activitate demonicq ‘l constituie
atmosfera terestrq din jurul Pqmkntului. Iar dacq aerul
este domeniul demonilor, atunci putem vedea legqtura
care existq ‘ntre acewtia wi misteriosul fenomen a cqrui
localizare se face de regulq ‘n atmosfera noastrq terestrq.
Sq mai adqugqm cq Scriptura ne spune cq noi ne luptqm
‘mpotriva (spiritelor rele) duhurilor rqutqyii care se aflq ‘n
locurile cerewti (vezi, Efes.6:12) wi acestq legqturq devine
wi mai evidentq. Pe deasupra, tot ceea ce poate fi numit
rqzboi spiritual wi amqgire spiritualq, se poate observa ‘n
experienyele relatate de <contactayi>.
“n concluzie, obyinerea unui rqspuns adecvat la
aceastq dilemq OZN depinde de considerarea atentq
a revelayiei biblice a comportamentului acestor fiinye
puternice dar ‘nwelqtoare care opereazq nestknjenite ‘n

LUMINQTORUL
LUMINQTORUL- -Mai
Mai-Iunie
- Iunie 2008

23

jurul planetei noastre, fiindcq <locul lor nu s-a mai gqsit ‘n
cer (evident e vorba, de Rai !) wi balaurul cel mare, warpele
cel vechi, numit Diavolul wi Satana, acela care ‘nwealq toatq
lumea, a fost aruncat pe Pqmknt wi ‘mpreunq cu el au fost
aruncayi wi ‘ngerii lui> (Apocalipsa 12:8-9). Cine sfideazq
aceastq realitate a lumii noastre nu va fi sub nici o formq
capabil sq ‘nyeleagq originea acestui fenomen popular wi
este probabil victimq a rqzboiului spiritual ce se poartq
‘mpotriva lor.

Ceea ce este interesant privitor la ipoteza lui
{eldon, este constatarea cq lumea ocultului a ‘mbrqyiwat
ozeneologia. Lumea ocultului wi exponenyii ei vorbesc
adesea despre contactele cu fiinyele din OZN-uri. Uri

MESAJELE OZN-URILOR, NE{ AGE-UL,
“NGERII, RE”NCARNAREA, TEOLOGIA WI
OCULTUL
“n sprijinul acestei concluzii vin mesajele receptate
de la acewti presupuwi extraterewtri a cqror teologie este
diametral opusq teologiei tradiyionale crewtine wi revelayiei
biblice. Aceste <mesaje> constituie o <altq revelayie>
care nu recunoawte existenya unui Dumnezeu personal,
Creator, a lui Dumnezeu Fiul, Mkntuitor wi Domn wi neagq
necesitatea pocqinyei wi a unei relayii a individului cu El.
Avknd ‘n vedere cq unii au vqzut ‘n acest fenomen
o legqturq cu Crewtinismul wi au afirmat cq OZN-urile
sunt o manifestare divinq wi entitqyiile care se aflq ‘n ele,
mesageri angelici, negarea acestor adevqruri teologice
ckt wi necinstirea lui Christos fac sq fie foarte greu de
acceptat cq acewtia ar fi ‘ngeri ai lui Dumnezeu care aduc
omenirii <mesaje> de la Dumnezeul Bibliei! Aceastq ipotezq
susyinutq la un moment dat de Reverendul american Barr]
H.Do[ning, autorul cqryii <Biblia wi Farfuriile Zburqtoare>
(Ber\ele] Boo\s, 1989), licenyiat ‘n teologie al lui Princeton
Theological Seminar], doctorand al Universitqyii Edinburgh,
consultant al lui Mutual UFO Net[or\ timp de 16 ani wi
editor al Jurnalului MUFON UFO, este infirmatq chiar de cel
ce a lansat-o wi care mqrturisewte cq ‘n ciuda convingerilor
sale, <trebuie sq spun cq nu pot numi nici mqcar un
singur teolog care sq creadq cq teoria mea este bunq> wi
cq, <se poate ca ‘nsqwi realitatea OZN sq fie frauduloasq
(‘nwelqtoare), ‘ncercknd sq ne convingq cq este divinq>.
Cheia ‘nyelegerii originii spiritiste a acestui fenomen
este totuwi <teologia> mesajelor transmise contactayilor.
Conform zecilor de cqryi scrise de acewtia wi relatqrilor
verbale, rezumknd, iatq ce spun aceste <avansate fiinye>
extraterestre: (1) cq, religia crewtinq este falsq wi este
demodatq sau depqwitq de vremuri; (2) cq, omul trebuie
sq-wi dezvolte puterile sale psihice; (3) cq, noi ne aflqm
‘n pragul unei Noi Ere de iluminare oculticq; (4) cq,
omul, creayia wi Dumnezeu fac parte ‘mpreunq din aceawi
esenyq divinq, tot este una wi una sunt toyi - panteism; (5)
cq, entitqyi din spayiu sunt prezente aici pentru a asista
umanitatea sq atingq o stare avansatq de spiritualitate. Pe
lkngq acestea nu sunt de neglijat mesajele care recomandq
unele forme de control social drastic al unei autoritqyi
planetare unice care poate asigura supravieyuirea acestei
planete.
Wtim cq Antichristul se va revela cu <semne wi
puteri mincinoase> wi dacq ar fi cu putinyq <i-ar amqgi
chiar wi pe cei alewi>. Lumea nu este ‘n awteptarea unui
Salvator teologic, ci se aflq ‘n cqutarea unui mkntuitor
<tehnologic>! Lumea awteaptq apariyia cuiva care sq rezolve
problema foametei ‘n lume, sq rezolve problema crewterii
demografice, sq rezolve problema rqzboaielor, sau a bolilor.
Este ‘n awteptarea cuiva care sq creeze ceea ce oamenii
neregenerayi spiritual vor. Adicq, <raiul pe pqmknt>, ‘n
condiyiile pe care ei le impun !
Nu este altq cale mai bunq prin care foryele ‘ntunericului
sq se reveleze la acest ceas pe Pqmknt, deckt sq parq cq
ar fi <mkntuitorii> problemelor complexe ale unei omeniri
confuze ce-wi cautq drumul spre viitor.
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Geller, spiritistul de la Universitatea Stanford, omul iewit
din comun care putea sq ‘ndoaie chei, cuyite sau furculiye
printr-un simplu act de voinyq, wi care putea sq opreascq
acele ceasornicelor doar poruncindu-le, care putea sq spunq
ce se aflq pe faya zarului dintr-o cutie ‘nchisq, afirmq cq el
este produsul unor forye dintr-o altq lume ce l-au pus pe
el aici pentru a-i convinge pe oameni sq accepte cq aceste
forye sunt binevoitoare (?!), wi doritoare sq ne conducq la o
viayq superioarq.
Prin anii ^50, George Adams\i, unul din primii care a
scris convingqtor despre subiectul OZN-urilor a declarat
cq, <a vorbit cu oamenii din OZN-uri> wi cq acewtia i-au
spus cq <omul nu ar trebui sq se teamq de moarte, fiindcq
re’ncarnarea a avut loc ‘n ‘ntreg Universul wi cq ‘n tot
Universul planetele sunt populate de suflete care au trqit
aici apoi au murit wi s-au re’ncarnat altundeva>. De fapt,
John |eel care a scris mult despre OZN-uri wi despre ocult
subliniazq cq oamenii care pretind cq sunt ‘n contact cu
OZN-uri afirmq invariabil cq ocupanyii acestor nave vorbesc
despre adevqrul re’ncarnqrii wi despre mkntuirea universalq
a ‘ntregii omeniri !
Teologia fiinyelor din OZN-uri mi se pare cea mai
revelatoare. Am cercetat care este teologia lor. Ce urmeazq
a fost cules de la oamenii care au pretins cq au vorbit
cu fiinyele extraterestre ocupante ale OZN-urilor. Aceste
fiinye, orice ar fi ele, NU CRED CQ DUMNEZEU ESTE
O FIINYQ PERSONALQ sau cq ISUS CHRISTOS ESTE
SINGURUL MKNTUITOR. NU CRED CQ DOAR BIBLIA ESTE
CUVKNTUL LUI DUMNEZEU. NU CRED “N “NVIERE. NU
CRED “N STAREA DE PQCAT A “NTREGII OMENIRI. NU
CRED “N JUDECATQ. NU CRED “N OFERTA DE IERTARE
PRIN ISUS CHRISTOS A PQCATELOR NOASTRE. Cred, ‘n
schimb, ‘n re’ncarnare wi cq omul poate evolua singur de la
planetq la planetq, ajungknd la perfecyiune?! Cred cq omul
poate fi iluminat spiritual intrknd ‘n contact cu entitqyi din
spayiul cosmic.
Ceea ce ozenauyii promoveazq este o teologie opusq
Crewtinismului. De aceea, s-ar sugera o evaluare mai
serioasq deckt s-a fqcut pknq acum. Poate cei cu care avem
de-a face sunt fiinye ultradimensionale (deci, dintr-o altq
dimensiune, sau din afara timpului, spayiului wi materiei
noastre) care au capacitatea de a se arqta ‘n atmosfera

planetei noastre, convingknd pe oricine cu <semne wi
minuni mincinoase/false>, care dacq este nevoie, sq se
poatq demonstra pe peliculq de film ‘n trei dimensiuni, spre
satisfacyia oamenilor de pe pqmknt, cq existq.
Mesajele din OZN-uri ne sugereazq sq abandonqm
religiile noastre tradiyionale wi cq Moise a primit ‘n realitate
Cele 10 Porunci de la un astronaut ce le-a decupat ‘n piatrq
cu un fel de armq laser ! Nu ar fi ‘ntr-adevqr fascinant dacq
o tehnologie (sau, civilizayie) superioarq ar fi hotqrkt sq fie
<mkntuitoarea> omenirii wi <creatoarea> lui homo sapiens.
Acum la sfkrwitul unei epoci de deosebite realizqri wtiinyifice
aceasta alege sq se prezinte ca fiind <izbqvirea> noastrq, dar,
‘n realitate producknd <amqgirea> noastrq !!
Contradicyia dintre aceste <mesaje> wi revelayia biblicq
este acutq dar nu asupra acestui fapt doresc sq vq atrag
atenyia. Ceea ce este mai surprinzqtor este faptul cq
aceste <mesaje speciale> transmise omenirii de pretinwii
extraterewtri sunt identice cu cele cunoscute ‘n lumea
strqveche a ocultului.
Dacq am fi fost cu adevqrat contactayi de civilizayii
extraterestre extrem de avansate, dovada acestui contact
ar fi trebuit sq se gqseascq ‘n miile de mesaje ‘nregistrate
cu credinciowie de <contactayi>. Din nefericire aceste mesaje
nu reflectq o culturq wtiinyificq extrem de avansatq ci
mai degrabq un pqgknism wi ocultism decadent. De fapt,
mesajele ce provin de la aceste pretinse entitqyi venite din
spayiu diferq foarte puyin de mesajele recent ‘ntemeiatei
religii Ne[ Age. La urma urmei se poate observa cq
<contactayii> OZN sunt cei ce au pus bazele modernei
Miwcqri Ne[ Age prin popularizarea unor astfel de mesaje
extraterestre ce vestesc atingerea unei avansate conwtiinye
cosmice wi pregqtirea omenirii pentru descoperirea
dumnezeirii latente din fiecare om. Mulyi cercetqtori au
remarcat cq acestea sunt o formq avansatq, modernq, a
strqvechiului ocultism. John |eel, o autoritate recunoscutq
‘n domeniul cercetqrii fenomenului OZN afirmq cq,
<nesfkrwitele mesaje de la cei din spayiu pot umple o

‘ntreagq bibliotecq wi dewi acewtia pretind cq reprezintq o
altq lume, conyinutul acestor mesaje sunt identice cu cele
primite mai demult de mediumi wi spiritiwti>.
“n ciuda tendinyei dominante de a da crezare
ipotezei extraterestre, un numqr de cercetqtori de seamq
sunt convinwi cq ea nu este valabilq (o listq a acestor
personalitqyi wtiinyifice din domeniul cercetqrii fenomenului
OZN vq poate fi oferitq la cerere, pentru a verifica
veridicitatea acestei afirmayii). “n locul acesteia, ei prezintq
teoria spiritistq ‘n care este examinatq wtiinyific evidenta

naturq oculticq a fenomenului OZN. Aceastq teorie propune
urmqtoarele idei:
* OZN-urile reprezintq o formq inteligentq de viayq
* au existat de la ‘nceputul civilizayiei omenewti, dar
apqrknd sub forme diferite de-a lungul istoriei
* nu provin de la civilizayii avansate din spayiul
extraterestru ci dintr-o altq dimensiune sau altq lume
invizibilq care coexistq cu lumea noastrq
* reprezintq fqrq ‘ndoialq un fenomen spiritual (psihic)
ce poate opera, cel puyin temporar, pe planul material al
lumii noastre.
Foarte puyini cercetqtori care se remarcq prin
obiectivitate, neagq natura oculticq a experienyelor OZN.
Dacq se catalogheazq trqsqturile de bazq ale ocultului
wi se comparq cu fenomenul OZN, se poate descoperi o
similaritate esenyialq.
John An\erberg wi John {eldon afirmq cq dupq 20 de
ani de cercetqri, teoria spiritistq (demonicq) se potrivewte
foarte bine fenomenului ‘n toate aspectele lui. Acewti
cercetqtori crewtini evidenyiazq cq legqtura OZN-urilor cu
spiritismul este afirmatq de unii ca, B.Sch[artz, C.{ilson,
Clar\ wi Coleman, Brad Steiger, T.James, D.Scott Rogo wi
alyii. Unii dintre acewtia, cum ar fi Brad Steiger, au avut
parte de experienye personale extrem de traumatice
cu OZN-urile wi au primit mesaje de la entitqyile care
le conduc. Ei relateazq aspecte care sunt izbitor de
asemqnqtoare cu manifestqrile demonice relatate de-a
lungul timpurilor. Mqrturia acestora nu poate fi negatq. De
asemenea, se poate spune cq nu existq nici un <contactat>
OZN care sq nu fi fost sau devenit un medium spiritist.
Considerayi ckteva dintre paralele dintre demonologia
clasicq wi ozeneologie. O examinare a literaturii ocultice a
sec.XIX-lea, sq zicem, lucrarea autoritarq a lui Francis Barret
intitulatq The Magus - Boo\ 2 (Ne[ }or\: Universit]
Boo\s, 1801 - 1967 - pag.48-54), ‘i descrie pe ‘ngerii cqzuyi,
pe demoni, ‘n felul acesta:
<…unii care sunt aproape de noi urcq ‘n sus wi-n jos ‘n
aerul obscur. Alyii locuiesc ‘n lacuri, rkuri sau mqri; alyii ‘n
pqmknt wi ‘ngrozesc tot ce-i pqmkntesc…’i chinuie nu doar
pe oameni dar wi alte creaturi. Alyii care se mulyumesc doar
cu rksete wi batjocurq, ‘wi propun doar sq-i oboseascq pe
oameni deckt sq le facq rqu; alyii…care se schimbq singuri
sub diferite forme, ca sq-i tulbure cu teama… <
Ckteva pagini mai ‘ncolo continuq spunknd: <…awa
vorbesc demonii, iar ceea ce omul face cu o firavq voce
(fizicq), ei imitq prin a da impresia de vorbire audibilq celor
cqrora le vorbesc…de multe ori totuwi emit o voce audibilq>.
“n cartea lui G.H.Pember, <Earth Earliest Ages and Their
Connection [ith Modern Spiritualism and Theosoph]>
(Old Tappan, NJ: Revel,1876 - pag.254), acesta observq
cq ocultistul este iniyiat <‘ntr-o comunicare inteligentq cu
spiritele din aer wi poate recepyiona orice cunowtiinyq pe
care acestea o posedq, sau falsele impresii pe care acestea
(deci, spiritele) decid sq le ofere…demonilor pqrknd cq le
este ‘ngqduit sq facq diverse minuni la cererea lor>.
Marele teolog Augustin a observat cq, <ceea ce oamenii
pot sq facq folosind culori reale, demonii pot face foarte
uwor prin arqtarea de forme ireale… <.
Ipoteza extraterestrq reprezintq <calul de bqtaie> favorit
al multor oameni iar a o pune la ‘ndoialq este considerat
newtiinyific. A afirma o teorie numitq demonicq este
considerat un pic cam prea mult, ignorkndu-i valoarea
explicativq. “ntr-un fel aceastq reacyie este de awteptat de
vreme ce o asemenea teorie ‘i plaseazq pe cercetqtorii
wi promotorii OZN-eologiei, oarecum, ‘n coliziune cu
diavolul wi ocultul. Wi totuwi a ajunge corect la o asemenea
concluzie, convingerile cuiva, indiferent care ar fi acestea,
nu ar trebui sq ‘mpiedice acceptarea ei. “n afarq de cazul
(continuare ‘n pag. 27)
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Perspective profetice
Mknia Domnului nu se va potoli pknq nu va ‘mplini wi va ‘nfqptui
planurile Lui. Veyi ‘nyelege lucrul acesta ‘n cursul vremurilor>
								
(Ier. 23:20)
Chuc\ Missler, unul din teologii americani pasionat de profetologie,

‘ntreyine un <site> de Internet unde urmqrewte zece miwcqri mondiale care
prevestesc apropierea venirii Domnului.cotim de interes general pentru noi
toyi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Mat. 24:22
Dan. 11
Zah. 12; Luca 21
Ezech 38, 39
Dan. 7:7
Isaia 49; Apoc. 19
Apoc. 6:8
Apoc 13, 17, 18
Apoc. 13
2 Cron 7:14

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

4

Noul testament al Rusiei:
Putin pe urmele lui Petru cel
Mare wi Stalin
Rusia, awa cum o wtim, ‘ncepknd
cu Petru cel Mare wi trecknd prin
perioada sovieticq, nu a dus
niciodatq lipsq de ambiyii. Cei
mai importanyi lideri ai Rusiei
ne-au obiwnuit cu proiecte wi
abordqri politice de proporyii,
cu repercusiuni pe termen lung.
“n Rusia totul are dimensiuni
wi ambiyii colosale, de la mari
realizqri pknq la mari catastrofe.
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Standardul rusesc nu corespunde
modelelor deja bine conotate ale
lumii occidentale.
Cknd cqlqtorewti cu trenul spre
Rusia vezi cel mai bine aceastq
diferenyq. Cknd ajungi la hotarul
fostului Imperiu, trenului trebuie
sq i schimbe ecartamentul, cqci
cqile ferate rusewti au altq mqsurq.
Ritualul schimbqrii ecartamentului
(se schimbq ‘ntreg mecanismul de
osii de sub vagon) reuwewte sq ne
arate convingqtor diferenya.

Melagomania Rusiei
Marile proiecte ale
Rusiei, de la primii ei
ideologi wi pknq astqzi,
s-au bazat pe ckteva
elemente cheie. “n primul
rknd, ea wi-a construit
demersul politic pe ideea
de <excepyionalitate> –
<Mama Rusie> este, sau
trebuie sq fie, o <a treia
Roma>, un mare imperiu.
“n al doilea rknd s-a mers
pe ideea de <mesianism>,
prin care s-a propovqduit
mereu cq <Rusia are

o menire aparte>, de salvatoare a
lumii.
Rusia ‘ncq nu se poate concepe
o yarq europeanq <normalq>,
cu toate cq ea calchiazq din
plin modelul <normalitqyii>
occidentale. Dacq privim ‘nsq
mai atent <excepyionalitatea> wi
<mesianismul>, acestea nu sunt
caracteristice doar Rusiei, ci sunt
niwte vechi ideologii ale lui <Stupid
{hite Men>, cum ar spune Michael
Moore.
Europa crewtinq a inventat
aceste concepte wi a trecut de
nenumqrate ori prin astfel de
tentayii, iar SUA este modelul
actual perfect de reciclare
a <excepyionalismului> wi
<mesianismului> de tip occidental.
Zilele trecute (8 februarie)
Vladimir Putin a strkns Consiliulul
de stat al Rusiei, politicienii
wi mass-media wi a prezentat
<strategia de dezvoltare a Rusiei
pknq ‘n 2020>. Evenimentul este
foarte important, cqci se petrece
‘naintea alegerilor wi e practic o
dare de wtafetq a actualei puteri
noilor alewi de la |remlin (care de
fapt sunt aceiawi).
Prewedintele rus wi-a construit
discursul mai ‘ntki pe realizqri.
Realizqrile sunt ‘ntr-adevqr
palpabile, iar starea socialeconomicq a Rusiei este vizibil
‘mbunqtqyitq. Epoca lui Putin a
scos yara din perioada lui Elyin,
etichetatq drept <catastrofalq>.
Evoluyia economicq din aceastq
perioadq este impresionantq:
crewterea economicq din 1999 pknq
azi e de 22 de ori, investiyiile au
crescut de 7 ori, venitul populayiei
de 2,5 ori.
Conform datelor oficiale, ‘n
anul 2007, crewterea PIB-ului a
atins 8,1% iar crewterea salariului
mediu a fost de 16,2% pknq
la 18%. Dupq al 10-lea an de
crewtere economicq consecutivq,
Putin anunyq cq acesta este doar
‘nceputul, iar faptul cq Rusia
<a intrat ‘n clasa celor wapte
mari economii ale lumii>, nu-l
mulyumewte.
Putin wtie cq marea mizq a
Rusiei actuale, problema pusq ‘ncq
de pe vremea lui Petru cel Mare,

este modernizarea ei. “n acest
sens, discursul lui de sqptqmkna
trecutq s-a axat ‘n mod special pe
dezvoltarea economicq wi socialq
a Rusiei, iar declarayiile lui ne
amintesc de formula hrusciovianq
<sq ajungem din urmq wi sq
‘ntrecem America>.
“n proiectul lui Putin, Rusia
trebuie sq devinq pknq ‘n 2020
una dintre cele mai mari puteri
economice wi
militare ale lumii,
economia trebuie
sq se transforme
dintr-una bazatq pe
export de materie
primq, ‘ntr-una
modernq, bazatq
pe producyia de
‘naltq tehnologie
wi educatie; 60%
din populayia
yqrii trebuie sq
se transforme ‘n
clasq de mijloc,
mortalitatea trebuie
sq scadq drastic iar
speranya de viayq
trebuie sq ajungq la
75 de ani.
Important e faptul cq prioritatea
numqrul unu a acestui proiect
este <investiyia ‘n capitalul uman>:
Rusia anului 2020 <trebuie sq fie
una dintre cela mai atractive yqri
ale lumii>. “n ceea ce privewte
politica externq, domeniu ‘n care
Putin a reabilitat cel puyin paryial
imaginea wifonatq a Rusiei anilor
90, el a fost mai reyinut.
El a menyionat cq fayq de
<parteneri>, Rusia wi-a ‘ndeplinit
responsabilitqyile wi respectq
tratatele internayionale. <Ne-am
retras bazele din Cuba wi Vietnam.
Ce am primit ‘n schimb? Noi baze

americane ‘n Romknia wi
Bulgaria wi o a treia zonq
de apqrare antirachetq
‘n Polonia, care este ‘n
curs de construire>. <Din
pqcate, nu de noi depinde
wi nu noi am ‘nceput asta>,
awa cq industria militarq
rqmkne pentru Rusia una
prioritarq.
Pentru a convinge
cq realizarea unui astfel
de proiect ambiyios este
posibil, Putin a adus
exemplul URSS-ului de
dupq al II-lea Rqzboi
Mondial, care a reuwit, nu
numai sq iasq dintr-o catastrofq
economicq wi socialq, ci sq wi
devinq ‘n foarte scurt timp o superputere wi sq depqweascq America ‘n
realizarea proiectului cosmic.
E greu de crezut cq acum Rusia
va reuwi acest lucru. Putin wtie
foarte bine ce vrea, ‘nsq el pricepe
cq pentru a realiza acest lucru are

nevoie de timp. Rusia nu a avut
niciodatq probleme cu spayiul, ci
cu timpul. Timpul a fost duwmanul
lui Petru cel Mare, Lenin wi Stalin,
de aceea, ei au adoptat strategia
<arderii etapelor>.
Putin ‘nsq wtie la fel de bine cq
folosirea strategiei de <ardere a
etapelor>, de modernizare foryatq a
Rusiei, presupune wi mari sacrificii.
Mq ‘ndoiesc profund cq el ‘l poate
<repeta> ‘n contextul actual pe
Petru sau Stalin. “nsq cu siguranyq
<Proiectul Putin> anunyq o nouq
Rusie.
([[[.nascutinurss.ro)

(continuare din pag. 25)
‘n care prejudecqyile fayq de astfel
de convingeri ale comunitqyii
wtiinyifice sunt prea puternice. Cu
toate acestea au existat necredinciowi
care au recunoscut cq, <‘n mod cert
demonologia reprezintq una din
posibilitqyile logice>.
Fenomenul are toate trqsqturile
tipice demonologiei, wi de aceea
a-l ‘nfqyiwa ca o entuziasmantq
‘nt’lnire cu extrem de avansate
forme (binevoitoare ?!) de civilizayie
extraterestrq face un mare deserviciu
societqyii umane. Dacq OZN-urile
sunt manifestqri demonice, a nu
le identifica ca atare, poate avea
consecinye nefaste pentru ‘ntreaga
civilizayie. Dacq acestea sunt
precursoarele viitoarei dar apropiatei
dominayii mondiale a Antichristului,
cei implicayi ‘n cercetarea
fenomenului sau cei doar interesayi
de concluziile lor, nu pot ignora teoria
spiritistq, cea mai logicq explicayie,
din cauza unor concepyii materialiste
despre lume, a necredinyei sau
datoritq captivantei idei de <autentic
contact> cu avansate forme de viayq
extraterestrq. Responsabilitatea
pentru dezinformarea publicului le-ar
reveni atunci ‘n ‘ntregime lor wi ar fi
pqcat ca din cauza prejudecqyilor sq
rqmknem ‘n obscurantism.
Dayi-mi voie, ‘n ‘ncheiere la acest
scurt material despre un subiect atkt
de tulburqtor, sq vq ofer concluzia
d-nilor John An\erberg wi John
{eldon.
<Noi credem cq lipsa de dovezi
‘n sprijinul ipotezei extraterestre wi
ewecul celorlalte teorii de a explica
‘n mod adecvat fenomenul OZN ne
obligq sq considerqm teoria demonicq.
Aceastq teorie este confirmatq de
nefastele efecte fizice, psihologice
wi psihice ale ‘ntklnirilor OZN, de
cazurile de posesiune, de mesajele
anticrewtine, nebiblice wi multe
altele. Sq considerqm orientarea
neeticq, nebiblicq a entitqyiilor OZN
wi ‘nvqyqturilor lor. Comportamentul
lor bizar wi evidentele corelqri
ocultice wi demonice. Observayi de
asemenea, nenumqratele cazuri
de ‘nt’lniri de gradul III, care au
fost evenimente ‘nscenate pentru
beneficiul observatorilor wi care
sugereazq intenyia lor de a amqgi.
Atenyia de care se bucurq Pqmkntul
nostru demonstratq istoric wi faptul
cq fenomenul se aliniazq teoriei
demonice indicq aceastq explicayie ca
fiind cel mai bun rqspuns posibil la
misterul fenomenului OZN.>
Vom trqi wi vom vedea!
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Maxime, cugetqri wi ‘ntkmplqri cu tklc

Resentimentele ucid
Tatql lui Hubert French a
fost ‘mpuwcat de o persoanq
necunoscutq pe c’nd fiul squ avea
numai 10 ani. Din acea zi inima lui
Hubert a fost stqp’nitq de g’ndul
rqzbunqrii. El voia cu orice prey sq-l

gqseascq pe asasin wi sq-l rqzbune
pe tatql squ.
Dupq ckyiva ani cknd acest
copil a ajuns ‘n floarea tinereyii,
a fost ‘nsq diagnosticat cu o
severq dezordine neurologicq.
A fost spitalizat wi supus unui
tratament sever. Doctorii i-au spus
cq va depinde de medicamente
tot restul vieyii, iar singura-i
speranyq pentru viayq este legatq
de conwtiinciozitatea cu care ‘wi va
lua medicamentele.
“n ciuda acestor tratamente
medicale, starea sqnqtqyii
lui Hubert a continuat sq se
‘nrqutayeascq. Dupq numai ckyiva
ani de tratament a ajuns sq fie
inapt pentru muncq datoritq
problemelor psihice. “n acele
momente a ‘nceput ‘nsq sq se
gkndeascq cq sfkrwitul vieyii ‘i
este aproape wi a meditat mai mult
la cea ce s-a ‘ntkmplat cu tatql
squ, la experienyele pe care le-a
trqit atunci wi cum acest gknd al
rqzbunqrii i-a stqpknit ‘ntreaga
viayq.
Wtiindu-wi sfkrwitul aproape,
Hubert a ‘nceput sq meargq la
bisericq wi sq citeascq Biblia. Citind

Cuvkntul lui Dumnezeu, a ‘nyeles
cq pe cel ce i-a ucis tatql, trebuie
sq-l ierte din toatq inima. Dorind
sq punq ‘n practicq acest adevqr,
procesul a fost greoi wi s-a petrecut
‘ntr-un timp mai lung. Dar a avut o
zi ‘n care a mqrturisit cq Dumnezeu
i-a dat putere sq ierte wi sq uite pe
acel ce i-a fqcut atkta rqu.
Wtiyi ce s-a ‘ntkmplat ‘ncepknd
chiar din acea zi? Hubert a ‘nceput
sq se simtq mult mai bine, iar
numai dupq ckteva luni, doctorii
i-au ‘ntrerupt tratamentul. Toate
problemele lui neuropsihice au
dispqrut. Iar ‘n cei 12 ani care au
trecut de atunci, aceste probleme
n-au mai apqrut. El a reuwit sq-wi
reia serviciul wi sq-wi ‘ntemeieze o
familie, trqind ca un om perfect
sqnqtos.
Experienya acestui copil ne
aratq cq atunci cknd pqstrqm ‘n
inima noastrq resentimente, urq
wi dorinyq de rqzbunare, atunci
cknd nu suntem gata sq iertqm
pe cei ce ne-au grewit, noi suntem
cei ce vom suferi cel mai mult.
Aceste resentimente ne vor afecta
emoyional, spiritual wi fizic.
Vindecarea va veni numai
atunci cknd vom fi gata sq iertqm
din toatq inima.

Surprinzqtoarea Romknie - <Trage pe dreapta!> wi <Curba moryii>
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Premiul Templeton 2008
De ce existq ceva mai degrabq
deckt nimic? O ‘ntrebare de 1,6
milioane de dolari

Un preot wi profesor de
matematicq polonez a ckwtigat
miercuri Premiul Templeton, cea
mai mare distincyie academicq din
lume, pentru lucrarea prin care
demonstreazq cum poate fi doveditq
existenya lui Dumnezeu cu ajutorul
matematicii, informeazq <Times>.
Teoria polonezului nu oferq atkt
dovezi ale existenyei lui Dumnezeu
ckt introduce ‘ndoieli asupra
existenyei materiale a lumii. Din
juriul de anul acesta a fqcut parte,
pentru prima datq, wi o personalitate
din Romknia, patriarhul Bisericii
Ortodoxe Romkne, PF Daniel. Premiul
Templeton se ridicq ‘n acest an la 1,6
milioane de dolari.
Profesor la Facultatea de Filosofie
a Academiei Pontificale de Teologie
din Cracovia, Michael Heller, ‘n vkrstq
de 72 de ani, wi-a dedicat mai bine
de 40 de ani din viayq cercetqrii ‘n
domeniul cosmologiei wi elaborqrii
unor teorii originale privitoare la
originea wi cauza universului. Dewi
wi-a desfqwurat cea mai mare parte
a activitqyii de cercetare ‘n plinq
perioadq a dictaturii comuniste, omul
de wtiinyq polonez s-a impus ‘n mediul
academic occidental drept autor al
unor concepyii provocatoare despre
univers, teorii situate la intersecyia
dintre fizicq wi cosmologie, pe de o
parte, wi teologie wi filosofie, pe de
alta. “ntrebqrile care susyin cercetqrile
sale yin ‘n egalq mqsurq de cercetarea
fundamentalq din mecanica
cuanticq wi cosmologie precum wi de
metafizicq: Se poate vorbi de o cauzq
primq a lumii? De ce existq ceva mai
degrabq deckt nimic? Este, oare,
necesarq existenya
universului? Pornind de la simpla
constatare a existenyei universului, ce
se poate spune despre existenya lui
Dumnezeu?

Lucrarea profesorului Heller se
concentreazq pe cqutarea unei teorii
fundamentale a creayiei. “n cercetarea
sa sunt incluse elemente de fizicq
cuanticq, cosmologie wi matematicq
purq, ‘ntre care wi propria versiune
a ecuayiei Heisenberg. Dewi teoriile
sale nu dovedesc existenya lui
Dumnezeu, ele ar putea oferi dovezi
circumstanyiale cq El existq. Atkta
timp ckt Universul a avut un ‘nceput,
susyine Heller, putem presupune cq a
avut un creator. “nsq dacq Universul
este cu adevqrat autonom, neavknd
limitq, el nu ar putea avea nici un
‘nceput sau sfkrwit: el pur wi simplu
ar fi. Unde ar fi, atunci, loc pentru un
creator? Profesorul Heller pledeazq
‘mpotriva conceptului Ne[tonian
al creayiei, respectiv ‘mpotriva ideii
unui spayiu wi timp absolut wi a unui
Dumnezeu care creazq energie wi
materie ‘n anumite momente. El
sugereazq ca teologii moderni sq
se ‘ntoarcq la doctrina tradiyionalq
potrivit cqreia creayia Universului a
fost un act care s-a produs ‘n afara
timpului wi spayiului.
Profesorul Heller a fost
nominalizat pentru Premiul
Templeton de cqtre Profesorul |arol
Musiol, rectorul unei importante
universitqyi din Cracovia. Acesta a
spus despre Heller cq <a introdus
o semnificativq noyiune a teologiei
‘n wtiinyq. El a reuwit sq arate cq
izolarea religiei de viziunea wtiinyificq
reprezintq o chestiune defectoasq,
iar ewecul wtiinyei de a recunoawte
alte cqi de ‘nyelegere este orbire>. La
rkndul squ, ‘ntr-o declarayie fqcutq
miercuri, Heller a arqtat cq dacq ne
punem ‘ntrebqri referitoare la cauza
universului, trebuie sq ‘ntrebqm de
cauza legilor matematice. <Fqcknd
‘nsq acest lucru, ne ‘ntoarcem la
‘ntrebarea cauzalitqyii ultime: de ce
existq ceva ‘n loc sq nu existe nimic?
Cknd ne punem aceastq ‘ntrebare,
nu ne referim la o cauzq ca toate
celelalte cauze. Punem o ‘ntrebare
legatq de rqdqcina tuturor cauzelor
posibile>, a arqtat cerecetqtorul.
Profesorul Michael Heller este cel
de-al 38-lea ckwtigqtor al Premiului
Templeton, care se ridicq la 1,6
milioane de dolari. Distincyia ‘i
va fi ‘nmknatq de cqtre ducele de
Edinburg, la 7 mai, ‘n cadrul unei
ceremonii ce se va desfqwura la Buc\ingham Palace. Fundayia Templeton a
fost fondatq de americanul de origine
britanicq Sir John Templeton, numit
cavaler de regina Elisabeta a II-a
pentru activitqyile sale filantropice.
Fondatorul a fixat valoarea premiului
astfel ‘nckt s-o depqweascq pe cea
a Nobelului, deoarece considera
descoperirile spirituale superioare
celor <provenite din ambiyii
omenewti>.

EVOLUYIE ?

asd
Se spune cq un bqrbat ar
fi gqsit o lampq prqfuitq la
marginea drumului wi s-a
apucat repede sq o frece cu
rkvnq.
Dupq ckteva clipe a iewit din
ea un duh care l-a ‘ntrebat:
<Care yie dorinya, stqpkne.
Cere-mi orice-yi dorewte
inima!>
Dupq un moment de
gkndire, bqrbatul a zis:
<Fq-mq ce n-a reuwit sq fie
niciodatq un bqrbat.>
<Puf !>, a fqcut din buze
duhul, <ewti o gospodinq!>
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Wtiri de pretutindeni

Bruxelles, Belgia

|itchener, Canada

Credinciowii evanghelici romkni
din Bruxelles au propriul loc de
‘nchinare.
Dupq mai mult de un an de zile
de zbateri wi frqmkntqri, romknii
evanghelici rezidenyi ‘n Capitala
Europei Unite avem locawul nostru.
“n urmq cu o lunq de zile a fost
semnat precontractul pentru
cumpqrarea, de cqtre Biserica romknq
interconfesionalq ELIM Bruxelles,
a complexului de clqdiri ‘n care
se adunq ‘n calitate de chiriawi de
aproape 5 ani de zile. O fostq salq
de spectacole cu trei niveluri plus
subsol, cu multe anexe wi dotqri:
salq de cult situatq la etajul unu al
clqdirii adqpostewte circa 700 de
persoane. Pknq ‘n toamna acestui an
va fi achitatq jumqtate din suma de
cumpqrare, adicq peste 600 mii euro,
cealaltq jumqtate fiind ewalonatq pe
5 ani.

Duminica din 10 Februarie,
‘n |itchener O.N., Canada, la First
Romanian Baptist Church, a fost
o zi de aleasq sqrbqtoare. Motivul
specialei bucurii a fost dat de
mqrturia cugetului curat al celor 9
persoane ‘mbrqcate ‘n haine albe,
care ‘n faya Bisericii wi a cerului au
declarat ‘nfqptuind botezul, cq Isus
Christos este Domn wi Mkntuitor peste
vieyile lor. Biserica ‘ntreagq ckt wi
musafirii s-au bucurat ‘nchinkndu-se
wi laudknd pe Dumnezeu. Cuvkntul
Sfknt a fost predicat cu aceastq ocazie
de pqstorul John Pqsui, iar actul
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botezului a fost oficiat de pqstorul
Daniel Pripon.
Binecuvkntqm pe Dumnezeu
pentru fiecare persoanq ce trqiewte
minunea mkntuirii ‘n generayia
noastrq, wi ne rugqm ca prin Duhul
Sfknt sq aducq flacqra unei treziri
spirituale peste generayia tknqrq. De
asemenea vq binecuvkntqm pe voi
toyi frayii nowtri de aproape sau de
departe cu Scriptura aceasta: < …
siliyi-vq sq fiyi gqsiyi ‘naintea Lui fqrq
prihanq, fqrq vinq wi ‘n pace.> (2 Petru
3:14)
Daniel Pripon

O remarcq cu totul specialq: nici
autoritqyile orawului Bruxelles, nici
vecinii foarte numerowi, nici ierarhii
catolici, care ‘mpreunq cu familia
regalq belgianq deyin dreptul de
proprietate asupra clqdirii, nu le-au
pus vreo piedicq; iar divergenyele
existente la un moment dat ‘ntre
factorii de rqspundere din sknul
bisericii au fost depqwite.
Pe lkngq o acusticq de excepyie, un
amplasament ultracentral cu ample
posibilitqyi de parcare, clqdirea
dispune de apartament de serviciu,
cantinq, salq de mese, club wi altele.

Timiwoara
Ghetsimani pe Calea Martirilor
“n anul 1989 pe Calea
Girocului, Timiwoara trqia un
nou Ghetsimani al istoriei ei,
revoltq, teamq, suferinyq wi
moarte. Cicatricele acelei suferinye
se vqd ‘n crucile ‘ncrestate cu
numele celor cqzuyi, ‘n tristeyea
revoluyionarilor deveniyi anonimi
pentru societate, pe feyele
contorsionate de durere ale celor
ce nu pot uita chipul drag al celor
pierduyi. Ghetsimaniul Timiwoarei
a favorizat deschiderea pe Calea
Girocului (azi Calea Martirilor)
a Bisericii Crewtine Baptiste
Ghetsimani, constituitq ‘n 1994.
“n anul 1998 a ‘nceput construirea
edificiului de ‘nchinare care a fost
inaugurat ‘n 14 octombrie 2007.
Mulyumim Domnului pentru
fratele Frenyescu Ermolaie care a
donat terenul aferent construcyiei,
frayilor wi bisericilor din yarq wi
strqinqtate, care au sprijinit aceastq
lucrare.
Slujba de inaugurare a fost
oficiatq de pqstorii Ianc Marius,

secretar al Comunitqyii Baptiste
Banat, Yuy Romulus, casier al
Comunitqyii Baptiste Banat,
Alexandru Neagoe, pqstor al
Bisericii Baptiste Betel, Timiwoara wi
Yuy Victor Viorel, pqstorul Bisericii
Ghetsimani, Timiwoara. Grupul Pro
Gospel Timiwoara wi tinerii bisericii
au ‘nqlyat Numele Domnului prin
ckntare.
Cuvinte de apreciere pentru
lucrarea Bisericii Ghetsimani a avut

senatorul Prof. Dr. Ing. Gheorghe
David, Prof. Dr. Ing. Popa
Gheorghe wi Directorul Liceului
Logos Timiwoara, Prof. Cqtanq
Gheorghe.
Dorim ca Biserica Ghetsimani sq
ofere climatul spiritual al apropierii
de Dumnezeu celor care “l cautq.
Pastor, Yuy Victor Viorel
0742 324 264
tutvio@]ahoo.com

Roma, Italia
Duminicq pe data de 10 februarie 2008
ne-am bucurat ‘mpreunq cu cei ce au ales
viaya, pe Christos Isus Mkntuitorul!
La capo linea Metro A, stayia Anagnina,
zeci de persoane au asistat la evanghelizarea
‘n aer liber; 12 suflete L-au acceptat pe Isus
Christos ca Mkntuitor al lor personal!
S-a distribuit Noul Testament ‘mpreunq cu
browuri crewtine, am vqzut lacrimile oamenilor
care doar ‘n aparenyq erau <fericiyi>, chiar
un romkn din Craiova care vindea seminye
de floarea soarelui s-a oprit wi apoi s-a awezat
pe marginea drumului wi plkngea ‘naintea
Domnului; este Cuvkntul Sfknt care sparge
piatra de granit cu care sunt ‘nfqwurate
inimile oamenilor!
Fratele Costel Boghean (pqstor la Biserica
Bethel Roma) wi fratele Florin Bodog (pqstor
la Biserica din Grotte Celoni), mqrturia
frayilor care au participat la evanghelizare,
corul Bisericii Bethel din Finocchio condus de
fratele Paul Asoltanei au fqcut ca Cuvkntul
care dq viayq sq fie propovqduit cu putere de
sus!
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Biserica Baptistq din Hunedoara
Biserica Crewtinq Baptistq
<Maranata> a luat fiinyq ‘n vara
anului 1948, atunci cknd un grup
de tineri credinciowi germani au
fost aduwi prin constrkngere din
alte zone ale yqrii pentru a lucra
la construirea Combinatului
Siderurgic wi a viitorului oraw.
Primele ‘ntklniri au avut loc
‘n curtea unei surori pe malul
Cernei, apoi ‘n casq, adunarea
mutkndu-se pe strada Popa Wapcq
‘n decembrie 1953. Avknd ‘n
vedere crewterea numericq wi
diversificarea activitqyilor, ‘n mai
1993 s-a cumpqrat un teren pe
care ‘ntre anii 1996 wi 2003 a fost
‘nqlyatq actuala clqdire a bisericii.
Din data de 15 iunie 2003, uwile
acestei case de rugqciune sunt
deschise pentru toyi oamenii care
doresc sq se ‘nchine lui Dumnezeu:
Aleea Parcului nr. 1, Hunedoara,
Romknia.
“nmulyiyi aceastq istorie ‘n
imagini de ckteva sute de ori wi
veyi avea imaginea misiunii fqcute
de membrii Asociayiei noastre ‘n
Romknia (‘n Hunedoara ‘mpreunq
cu crewtinii din Germania).
Dacq vq uitayi cu atenyie, ‘n
poza mare se vede, ‘ntre pqstori, wi
un frate din ... Ohio.
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{est Palm beach, Florida

Biserica Baptistq Romknq
din {est Palm Beach, Florida
a inaugurat noul locaw de
‘nchinare pe data de 6 Aprilie
2008.
Pavel Lungu, pqstorul Bisericii
ne-a comunicat noua adresq a
bisericii:
5350 Malaleuca Lane
La\e {orth, Fl 33463
Tel. (561) 586-8419

Dorim harnicei biserici de
romkni de pe coasta de vest
a Floridei multq bucurie wi
binecuvkntare ‘n noua casq.
Pentru cq ‘i wtim ca <primitori
de oaspeyi>, poate cq pe viitor,
una din frumoasele ‘ntruniri de
iarnq a pqstorilor din Asociayia
Bisericilor Baptiste Romkne din
Statele Unite wi Canada va fi
gqzduitq de ei.
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Roma, Italia
PUNCT NOU DE MISIUNE
ROMKNQ “N <TORRE ANGELA>
<Duceyi-vq wi faceyi ucenici din
toate neamurile, botezkndu-i ‘n
Numele Tatqlui wi al Fiului wi al
Sfkntului Duh.> - Matei 28:19
Aceasta poruncq a Domnului Isus
Christos este ‘ncq valabilq wi astqzi.
Biserica romknq <Harul> din Roma
ascultknd mesajul <Marei Trimiteri>
a deschis cu ajutorul lui Dumnezeu
un loc <al harului>, o nouq misiune
crewtinq romknq ‘n cartierul Torre
Angela din Roma. Acest cartier este
deosebit de celelalte prin faptul cq
52% din locuitorii lui sunt romkni wi
nu romani. Zona aceasta este foarte
prielnicq pentru a vesti Evanghelia wi
in urma rugqciunii wi al postului, frayii
nowtri au cqutat un loc unde sq se
poatq ‘nchina.
Noi avem un Dumnezeu Mqrey,
Puternic, Viu wi Adevqrat care nu
‘ntkrzie la cererile noastre. Rqspunsul
l-au primit prin frayii penticostali
italieni care au oferit sala wi
instrumentele lor.
“ntr-o duminicq, ‘mpreunq cu
ckyiva tineri din biserica noastrq
(Biserica Baptistq Romknq Torino),
am avut plqcerea sq slujim ‘n aceastq
bisericq care este la ‘nceput de drum.
“n acest loc se vestewte Mesajul
Evangheliei care aduce eliberarea de
sub jugul pqcatului wi al moryii. Este
un ‘nceput, wi orice ‘nceput este slab,
dar cred cq este wi binecuvkntat.
Dacq ai citit aceste rknduri ai
‘ncq un subiect de rugqciune wi de
mijlocire. Pentru cine? Pentru noul
punct de misiune romknq din Torre
Angela.
Daniel Boicu, Torino, Italia

Seul, Coreea
Lipsa programelor TV relanseazq
viaya de cuplu.
Realizatorii unui program de
televiziune din Coreea de Sud au vrut
sq afle cu ce-şi ocupq timpul bqrbayii
cqsqtoriyi dacq nu mai au acces la
televizor timp de trei sqptqmkni.
Concluzia ineditului experiment: soyii
‘şi ‘ndreaptq atenyia cqtre neveste,
ziare şi religie.
Rezultatele acestui experiment
care s-a desfqşurat ‘n micuya
insulq sud-coreeanq Darang au
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fost prezentate, ieri, ‘n ziarul
„Don-A Ilbo>, noteazq CNN. Totuşi,
experimentul „Televizorul ‘nchis> este
departe de a putea fi considerat un
studiu ştiinyific, avknd ‘n vedere cq
a luat ‘n calcul reacyiile a numai 28
de persoane din 10 gospodqrii. Toyi
aceşti oameni au declarat ‘nsq cq,
odatq ce au renunyat sq-şi petreacq
timpul liber vizionknd programele de
televiziune, viaya lor pur şi simplu s-a
‘mbogqyit.
„“nainte aveam mereu ochii lipiyi
de ecranul televizorului, dar acum
mq uit la soyia mea şi o gqsesc mai
frumuşicq deckt ’nainte>, a afirmat
Choi Daemun, considerat ‘nyeleptul
insulei. „O ajut sq-şi punq mqşti de
‘nfrumuseyare ‘n fiecare searq. Viaya
a devenit mult mai amuzantq>, a
adqugat acesta. Un alt bqrbat, pe
nume Han, a spus cq şi-a petrecut
timpul citind poveşti ‘mpreunq cu
nepotul squ.
„Soyiei mele ‘i era greu sq citeascq,
dar ne-am ocupat de asta ‘mpreunq,
ceea ce a fost mai bine>, a explicat
acesta. La finalul celor trei sqptqmkni
fqrq televizor, soyii nu şi-au reluat
vechiul obicei de a sta ore ‘n şir
‘n faya micului ecran. Aceştia au
continuat sq citeascq mai mult, sq se
roage mai mult şi sq-şi petreacq mai
mult timp discutknd cu soyiile lor.

La Mirada, California
Din iniyiativa lui Cristi Panq,
pqstor al bisericii <Maranatha>
din La Mirada, tineri din bisericile
baptiste din aria Los Angeles au
avut o ‘ntklnire skmbqtq, 12 Aprilie
2008, o adevqratq zi de primqvarq
californianq.

Ziua a debutat cu ckntqri de
laudq. Grupul de [orship al bisericii
Maranatha ne-a condus ‘n ‘nchinare.
Corul de tineri al bisericii Bethel a
lqudat pe Domnul cu trei ckntari
special pregqtite pentru aceastq
ocazie.
A urmat un concurs biblic din
cartea Faptele Apostolilor. Fqrq a
deveni foarte competitivi, tinerii s-au
‘ntrecut ‘n a arqta ceea ce au ‘nvqyat
din aceastq carte.
Cuvkntul Domnului a fost vestit
‘n limba englezq de cqtre Josh Caroll,
student la seminarul teologic Talbot
din La Mirada wi pastor de tineret la o

biserica din zonq. Josh ne-a ‘ndemnat
sq ne reevaluqm relayia cu Dumnezeu
wi sq nu ne lqsqm pe tknjealq, ci sq
vestim evanghelia tuturor celor din
jurul nostru prin vorbe, dar mai ales
prin fapte.
La prknz biserica gazdq a servit
tuturor o bogatq wi foarte frumoasq
masq, dupq care a urmat o dupqamiazq de volei, fotbal wi alte jocuri.
La aceasta ‘ntklnire au participat
tineri din bisericile Maranatha,
Bethel, Betania wi San Bernardino, un
numar de aproximativ 50 de tineri.
Au lipsit mulyi dintre cei pe care
sperqm sq-i ’ntklnim data viitoare.
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Evanghelia pe scurt
Dupq cqderea omului ‘n pqcat, Dumnezeu Şi-a ales un vas
(poporul Israel) pentru a dqrui omenirii care se ‘ndrepta spre
nimicire un Salvator – pe Isus Cristos. Domnul Isus Cristos, Cel
care este de fapt centrul mkntuirii, a venit ‘n lumea aceasta, a
murit pe cruce wi a ‘nviat din moryi pentru a da viayq tuturor celor
care cred ‘n El: „Fiindcq atkt de mult a iubit Dumnezeu lumea,
cq L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ‘n El sq nu
piarq, ci sq aibq viaya vewnicq. Dumnezeu, ‘n adevqr nu L-a trimis
pe Fiul Squ ‘n lume ca sq judece lumea, ci ca lumea sq fie mkntuitq
prin El. Oricine crede ‘n El, nu este judecat, dar cine nu crede a wi
fost judecat, pentru cq n-a crezut ‘n Numele singurului Fiu al lui
Dumnezeu> (Ioan 3,16-18). Apoi, Dumnezeu Şi-a urmat planul
dinainte stabilit cu Israelul wi Şi-a ‘mplinit promisiunile fayq de
poporul Squ. Oare Cel care a fqcut acest lucru nu va ‘mplini wi
toate celelalte promisiuni? Dumnezeu nu este un om ca sq poatq
minyi! Prin faptul cq astqzi putem vorbi de ‘ntoarcerea evreilor
‘n yara lor wi despre existenya unui stat evreiesc independent,
Dumnezeu ne-a dat un semn. ‘ntoarcerea Israelului din mijlocul
popoarelor ‘n propria sa yarq este fqrq ‘ndoialq o pregqtire concretq
pentru revenirea Domnului Isus Cristos pe acest pqmknt. Profeyia
biblicq referitoare la Israel traverseazq ca un fir rowu ‘ntreaga
Sfkntq Scripturq. Ea s-a ‘mplinit ‘n trecut, se ‘mplinewte ‘n prezent,
se va ‘mplini ‘n viitor wi putem fi absolut siguri cq nu se contrazice
niciodatq ‘n afirmayiile sale. Biblia, ca wi Cuvknt al lui Dumnezeu,
reprezintq adevqrul absolut. Dumnezeul cel atotputernic wi
minunat are un scop precis, wi anume mkntuirea omului, ‘n ideea
restabilirii relayiei acestuia cu Sfknta Treime, pentru glorificarea
Numelui Squ. De la moartea, ‘nvierea wi ‘nqlyarea la cer a lui
Isus Cristos, raiul este deschis pentru fiecare om. “n dragostea Sa
nemqrginitq, Dumnezeu primewte pe oricine cheamq cu credinyq
Numele Domnului, indiferent ckt de adknc ar fi cqzutq persoana
respectivq. Cine ‘i acordq Domnului Isus ‘ntreaga sa ‘ncredere, nu
va fi doar iertat de orice vinq, ci conwtiinya lui va fi eliberatq de
teamq wi de amintirile trecutului, deoarece va primi pacea deplinq
a lui Dumnezeu.
Din <Israel>

From:

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

