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CĂSĂTORII
CU AMERICANII

de la pReşedinte

Daniel Brânzei

M
-a întrebat cineva: „Cum 
staţi cu viitorul bisericii? 
Pierdeţi membrii pentru că 
tinerii voștri se căsătoresc 

cu „americani“?“

N-am știut ce să-i răspund pentru că 
n-am priceput de ce m-a întrebat. Acum, 
când mă gândesc mai bine… e destul de 
greu să te căsătorești cu „americani“. 
Nu-s chiar așa ușor de… găsit.

Ultimul tânăr din biserica noastră care 
s-a căsătorit cu cineva din afara biserici-
lor românești a făcut nunta într-o biseri-
că de olandezi reformaţi. A luat o fată de 
la ei, dar ea nu era nici măcar olandeză. 
Fusese înfiată de o familie din biserica 

olandeză tocmai din Coreea. A luat deci 
o coreancă. În treacăt fie spus, am aflat 
atunci că fratele ei, înfiat și el de aceeași 
familie olandeză, a frecventat o vreme 
în Los Angeles o biserică de coreeni și a 
vrut să se căsătorească cu una din fete-
le de acolo. Familia fetei nu l-a vrut însă 
pentru că nu l-a considerat destul de 
„corean“, pentru că nu le vorbea limba și 
fusese crescut într-o familie și biserică 
olandeză…

Dan Herghelegiu s-a căsătorit cu o fată 
din Hong Kong. Dănuţ Monafu, fratele gi-
nerelui meu s-a logodit cu o canadiancă, 
vorba vine, născută de părinţi irlandezi. 
Fata fratelui meu s-a căsătorit cu băiatul 
unor irlandezi. Am vizitat la spital un 

prieten român și m-am întâlnit acolo cu 
fratele lui. Era căsătorit cu o mexicancă.

Așa cum vă spun: americanii sunt foarte 
greu de găsit pe aceste meleaguri. Este 
foarte rar ca tinerii noștri să se căsăto-
rească cu unul dintre ei…

În privinţa căsătoriei, eu rămân la for-
mula ortodoxă: “Se căsătorește ROBUL 
Domnului cu ROABA Domnului...„ Restul 
este absolut neesenţial.   
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pagina familiei

P
rima menţiune cu caracter 
de “veste bună”, deci cu 
caracter evanghelic, se află 
la Geneza 3:15, unde se 
arată că “Sămânţa femeii va 

zdrobi capul şarpelui.”  Cum şarpele este 
cel ce amăgit pe primii oameni la cădere 
prin neascultare, textul de la Geneza 
3:15 spune despre faptul că Dumnezeu 
avea să binevoiască să trimită în lume 
pe Fiul Său, care s-a născut prin Fecioara 
Maria. Jertfa de la cruce a Domnului 
Isus Hristos L-a înfrânt pe Satan, căci 
prin moartea Sa urmată de Învierea 
şi Înălţarea Lui la cer, Domnul Isus a 
câştigat o mântuire deplină pentru toţi 
câţi cred în El, o mântuire veşnică.

Credincioasele mântuite prin Hristos 
şi care, prin harul lui Dumnezeu sunt 
mame, devin instrumente de preţ în 
mâna lui Dumnezeu. Nu doar în scopul 
continuării speciei umane ci şi în scopul 

creşterii pentru Dumnezeu a copiilor, 
în vederea cunoaşterii de către copii a 
Domnului Isus ca Mântuitor personal.  
Biblia, istoria adunărilor lui Dumnezeu 
pe pământ învaţă despre asemenea 
credincioase. Credinţa în Domnul Isus 
– se spune la 2 Timotei 1, sălăşluişte în 
bunica lui, Lois şi în mama lui, Eunice şi 
apoi în copilul, devenit mai apoi tânărul 
Timotei.  Cum s-au petrecu lucrurile.  
Mama şi bunica au mărturisit cu, 
cuvântul şi cu viaţa despre Domnul Isus, 
şi în acest fel iubirea lui Dumnezeu pri 
Domnul Isus a mişcat inima lui Timotei, 
lucrând pocăinţa, credinţa, întoarcerea 
la Dumnezeu şi schimbarea vieţii. Ce har 
pentru părinţii credincioşi să-şi îndrepte 
către Domnul copiii pe care i-au primit 
din partea lui Dumnezeu.

Am cunoscut într-o mică localitate 
din Judeţul Argeş, în zona Muscelului, 
la Sătic, o credincioasă, căreia i se 

spunea sora Veruţa. Era văduvă: soţul 
ei, credincios, murise într-un accident 
forestier, înainte de a li se naşte Victoraş. 
Când s-a născut, Victor nu mai ave 
tată. Sora Veruţa l-a crescut cu multă 
dragoste şi pietate. Îl lua cu ea şi la coasă 
şi oiţe, şi la câmp. Dar, mai ales duminica 
dimineaţa, îl purta pe braţe la adunarea 
din Rucăr, ca să asculte din fragedă 
copilărie Cuvântul Domnului. Dupå ani 
de zile, Victoraş a devenit tată, iar cele 
două fiice ale lui urmează pe Domnul 
Isus, după pilda bunicii lor. Cu câţiva 
ani în urmă, sora Veruţa a fost chemată 
acasă, în timp ce, îngenuncheată se ruga.

Să rugăm pe Domnul să dea în familii 
şi în adunări, mame care sunt bune 
educatoare şi trăitoare în şcoala iubirii, 
a iubirii Domnului Isus Hristos.   

Mama
credincioasă

în şcoala
iubirii

Şerban Constantinescu
http://heisable.wordpress.com 
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L
una aceasta se împlinesc 30 
de ani de când am pășit în 
apa botezului și am încheiat 
legământ cu Dumnezeu fă-
când o promisiune publică 

proclamând că vreau să-L urmez pe El 
toată viaţa mea. Doresc ca pentru câteva 
secunde să dau la o parte perdeaua tim-
pului și să privesc pe minusculul geam 
al vieţii mele și printr-o analiză perso-
nală să vă spun din umblarea mea cu 
Dumnezeu 3 regrete și 3 haruri. Nu do-
resc să narez un clișeu religios: Domnul 
este bun, Domnul mi-a mântuit sufletul, 
Domnul a fost Credincios, Milos și plin 
de Îndurare... și nu vreau să perorez că 
Dumnezeu este: Omniprezent, Omnipo-
tent, Imuabil. Consider că o naraţiune 
intelectuală a acestor subiecte nu ajută 
la prea mult. Da! Dau cunoștinţă reli-
gioasă dar nu produc metanoia minţii 
după modelul Biblic; avem cunoștinţă 
despre Dumnezeu dar stăm așa de defi-
citari la aplicarea cunoștinţelor care se 
reflectă în umblarea de zi cu zi sub că-
lăuzirea Duhului Sfânt. Care ar trebui să 
fie trăsăturile, linia caracteristică a vie-
ţii distinctus prin care la sfârșitul vieţii 
să am satisfacţia și împlinirea că; „am 
umblat cu Dumnezeu”... O formulă religi-
oasă concisă ar fi „să fiu tot mai mult în 
asemănarea lui Hristos”... dar dincolo de 
„formulă” cum ar trebui să arate un cre-
dincios distinctus autentic? Nu pretind 
să am un răspuns cu aplicare generală, 
dar după 30 de ani de umblare în liber-

tatea jugului Lui Hristos am ajuns să trag 
câteva concluzii (personale) cum arată 
un credincios distinctus, și doresc să vă 
împărtășesc aceste câteva trăsături schi-
ţând trei mulţumiri și trei regrete care le 
am. Doresc ca Duhul Domnului să cerce-
teze pe cititor care văzând frământările 
/ izbânzile mele să ia o decizie de a dori 
mai avid să umble distinctus într-o lume 
în care adevăratele valorile au ajuns cu 
adevărat „nebunia Lui Dumnezeu”...

Am avut harul să pot să iubesc. Acest 
simţământ care ne încălzește inimile, ne 
dă dorinţa de a trăi, ne înviorează și ne 
îndulcește viaţa pe acest pământ este un 
dar pe care societatea de astăzi îl ignoră 
aproape total. Cultul personalităţii - eu, 
al meu, pentru mine – egoismul, stau în 
totală contradicţie cu fericirile spuse de 
Domnul Isus de a trăi pentru altul - al-
truismul. Harul de a avea și experimenta 
sentimentul dragostei este una dintre 
cele mai mari mulţumiri care le am. Mă 
simt distinctus.  

Am avut harul să am o familie. Familia 
este singurul cadru pământesc unde 
poţi să fi tu însuși, locul unde ești iubit 
chiar și când nu meriţi, locul unde ţi se 
oferă dreptul de a iubi și a oferi har celui 
care nu merită. Familia este un colţ de 
rai aici pe pământ și sunt așa de mulţu-
mitor că la vremea deciziilor de a mă că-
sătorii am primit: călăuzirea Duhului, bi-
necuvântarea părinţilor și confirmarea 

dragostei reciproce dintre mine și aceea 
care a fost prima mea soţie (chemată la 
Domnul într-un „accident” rutier) și cea 
actuală a cărei soţ a fost dus la Domnul 
de „carul de foc” al cancerului). Mă bu-
cur de soţie și amândoi ne bucurăm de 
cei 4 copii distinctus care ne-au fost în-
credinţaţi să-i creștem. Este un har să ai 
familie. 

Am avut harul să am prieteni. Am avut 
multe lucruri materiale și am pierdut 
multe lucruri materiale, dar nimic nu 
se compară cu amintirile create în mij-
locul prietenilor. Prieteniile sunt acelea 
care fac viaţa frumoasă și ne dau ocazia 
să luptăm și să ne bucurăm împreună, 
să plângem și să ne mângâiem, să cân-
tăm și să ne rugăm, să ne încurajăm și 
să ne ajutăm împreună... prieteniile sunt 
peisaje artistice pe catapeteasma vieţii 
noastre care de fiecare dată când le ve-
dem ne produc bucurie și un zâmbet pe 
faţă. Domnul Isus a avut mulţi amici, 12 
ucenici, 3 prieteni (pe muntele schimbă-
rii la faţă) și un singur fârtat la cruce - 
Ioan... Este un mare har să ai un prieten 
autentic (fârtat) dar mulţumesc Domnu-
lui și pentru cei câţiva prieteni distinctus. 

Regret că nu am fost mai curajos. De ce 
am ţinut la confort, de ce nu am riscat 
să plec din confortul bisericii, de ce mi-a 
fost frică să dau mai mult lui Dumnezeu? 
De ce nu am încercat imposibilul...? De 
ce am ascultat la vocea descurajatoare a 

Distinctus - După 30 de ani...
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lui „Sanbalat” (Neemia 4)? De ce am stat 
la Eșcol (Numeri 32) până mi s-a înmu-
iat inima? De ce nu mi-am aţintit priviri-
le la Isus? (Evrei 3). Nici nu îndrăznesc 
să pun vina pe alţi oameni... Dumnezeu 
i-a pus în faţa mea ca să-mi testeze cura-
jul și credinţa. Când am fost la confluenţa 
deciziilor, confortul, conformitatea și co-
moditatea au fost testul curajului... și am 
picat... Regret, dar dacă mai am harul tim-
pului vreau să fiu un curajos distinctus. 

Regret că am fugit prin viaţă. Goana 
după „vântul materialismului”, goana 
după conformitatea socială, goana după 
„faptele” religioase mi-au răpit satisfac-
ţia și împlinirea de a vedea crinul cum 
crește, omul cum plânge, copiii cum 
cresc, adolescenţii cum se maturizează, 
pocăinţa omului, bucuria mântuitului, 
moartea credinciosului... suferinţa sfin-
ţilor... Este așa mare binecuvântare să 
vezi cum continuu Dumnezeu își mode-
lează creaţia (universul, natura și în spe-
cial omul). Regret că nu mi-am luat timp 
să mă plimb prin grădina vieţii și să stau 
mai mult de vorbă cu Dumnezeu și cu 
oamenii. Regret, dar dacă mai am harul 
timpului vreau să mă plimb distinctus; 
mai mult cu Dumnezeu și cu oamenii.

Regret că nu mi-am luat o valiză mai 
mică. Chipul veacului acesta: mai mare, 
mai spaţios, mai rapid, mai frumos, mai 
elegant, mai modern, mai luxos, mai ... 
mai... mai... Dorinţa de ceva mai mi-a în-
greuiat viaţa, mi-a cocoșit spatele, mi-a 
îndreptat privirile spre pământ, gându-
rile spre materialism, visurile spre efe-
merul mai... Ah! De luam seama doar la 
câteva din cele peste 2000 de versete 
din biblie care vorbesc despre Mamo-
na! Neascultarea m-a făcut din rege un 
catâr împovărat de Benz-uri, o Plasmă 
de 70in, un Pentium super-rapid, cinci 
dormitoare, trei băi, patul lui Goliat, oale 
Zepter, 30 de pantofi, garderobă... Toată 
marfa din valiza vieţii a făcut din vultur 
un păun, din leu un măgar, din prinţul 
cerului un paznic de valize în gara vie-
ţii... Regret, dar dacă mai am harul tim-
pului vreau să umblu distinctus cu o va-
lijoară în care să intre O Biblie (să nu mă 
rătăcesc), O harfă (să-mi laud Creatorul) 
și O batistă... să șterg lacrimile celor care 
regretă și sudoarea celor care au avut 
parte de har.

miHai...unde Hristos este Distinctus.

Bartimeu
A fost o zi pecetluită-n cer, o zi în care 
Creatorul a scris că pe pământul făurit 
de El am să mă nasc şi-o să trăiesc alături 
de tot ce El cu mâna şi înţelepciunea Lui 
făcuse.

A fost o zi când am venit pe lume, dar 
pentru mine încă nu răsărise lumina ce 
mi-ar fi putut lumina cărarea, şi pentru 
asta aşteptam în fiecare zi să răsară 
şi pentru mine dimineaţa care se lăsa 
aşteptată din ce în ce mai mult.

A fost o zi când speranţele mele s-au 
dus şi-am început să cred că Ziditorul 
m-a uitat... păşeam din zi in zi pe un 
pământ întunecos, pe un  tăram în care 
lumina nu fusese atinsă, un loc în care 
speranţele erau deşarte, în care visele 
nu aveau aripi.

A fost o zi în drumul meu prin întuneric, 
când am simţit batjocura, ori răutatea, 
când poverile mă apăsau tot mai mult 
şi mă făceau să gust amarul prafului ce 
paşii grăbiţi ai trecătorilor îmi umpleau 
ochii fără ţintă, dar într-o zi, alături 
de zdrenţele mele şi de puţinii bănuţi 
agonisiţi din mila unor oameni cu inimă, 
s-a oprit Cineva... nu puteam să-l văd, 
dar îi simţeam inima cum bate, simţeam 
puterea Lui şi sufletul cum îi ardea 
pentru noi cei plini de păcat. Voiam să 
opresc clipele în loc şi timpului voiam 
să-i spun să uite de noi, nu voiam să mă 
mai despart de Cel ce se oprise special 

pentru mine, dar ştiam că mulţi mai 
au nevoie de El... pentru prima dată în 
viaţa mea ştiam că şi fără lumină, de azi 
înainte voi fi cel mai fericit pentru că 
în prezenţa Lui cunoscusem adevărul, 
pacea îmi umplea sufletul, poverile mele 
pieriseră, iubirea mi se revărsa în inimă 
din plin şi pentru prima dată cu tot ce 
era înăuntrul meu puteam să strig de 
bucurie pentru că abia atunci pentru 
mine a răsărit şi a fost o zi.
  
Fericirea!
Mulţi cred că a fi fericit înseamnă să ai în 
jurul tău prieteni devotaţi care în orice 
moment sunt gata să lase totul pentru 
tine, ori o familie plină de înţelegere şi 
dispusă în orice moment să-ţi fie alături.
Şi e drept... fericirea depinde de toate 
acestea... o muncă care te mulţumeşte 
şi-ţi aduce tot ceea ce ochii visează sau 
tot ceea ce inima doreşte te poate face 
fericit...şi cine nu e fericit când lângă 
el simte în fiecare dimineaţă căldura 
sufletului pereche, şoapta dulce şi 
cuvintele pline de calm?

Tânjim după pace într-o lume învăluită în 
zgomot şi vrem linişte în inimile noastre 
bântuite de atâtea vânturi străine... ne 
dorim mulţumire când nu putem agonisi 
decât puţin şi vrem să fim darnici atunci 
când avem din belşug şi pentru alţii... ne 
străduim să câştigăm încredere chiar 
şi atunci când în noi înşine nu găsim 
încredere şi vrem să fim prieteni cu toţii, 
urând să ne facem duşmani...

Meditaţiile mele
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Şi reuşim deseori să împlinim tot ceea 
ce ne-am propus şi chiar să ne declarăm 
fericiţi, însă nu e nevoie decât să auzim 
o singură vorbă deloc potrivită pentru 
urechile noastre, şi răbufnim la fel 
cum un vulcan îşi aruncă lava peste tot 
neţinând cont că mai există şi viaţă în 
jurul lui...

Şi-atunci unde-i fericirea? La ce bun bani 
din belşug atunci când fericirea nu se 
poate cumpăra? Ce folos de toţi prietenii 
tăi care în astfel de situaţii nu te înţeleg? 
Câtă fericire-ţi mai poate aduce rangul 
pe care îl ai la locul de muncă şi cu ce 
eşti mai bun în asemenea situaţii decât 
săracul?

Fericirea e acel gol din inima ta pe care 
prietenii, cu tot hazul lor, nu-l pot atinge, 
nici familia cu toată înţelegerea lor nu-l 
pot cunoaşte, nici dragostea specială a 
cuiva n-o poate măsura, nici poziţia din 
marea societate nu-l poate şti, nici toţi 
banii tăi adunaţi pentru zile negre nu-l 
pot umple... şi oricât de mic ar părea 
acel gol şi oricât de mult te amăgeşti că 
vreodată, cu ceva trecător din aceasta 
lume deşartă, îl vei putea umple, nu 
vei reuşi pentru că în acel loc doar 
Suveranitatea şi Atotputernicia Celui ce 
este mai întins decât cerurile cerurilor 
şi mai bogat decât întreaga valoare 
a pămânului, poate să-şi zidească 
Împărăţia.
  
e uşor!
E-aşa de fain să poţi să te bucuri de 
încercările ce vin fără încetare şi e atât 
de bine să poţi să înduri persecuţii 
pentru credinţa vie şi adevărată, să  
înghiţi nedreptate şi să simţi binecu-
vântarea, să poţi să strigi printre 
lacrimi "mulţumesc!" şi e aşa de dulce 
sentimentul ce-ţi umple inima atunci 
când trebuie să te sacrifici pentru 
cineva, e-atât de uşor să întinzi mâna 
unui căzut, iar drept răsplată să-ţi simţi 
palma împunsă de cuie, e-aşa de bine 
să-ţi păstrezi calmul în mijlocul nevoilor 
şi-aşa de binecuvântat e momentul 
când o urmă de speranţă totuşi mai ai 
atunci când ai pierdut totul... e-aşa de 
uşor să binecuvântezi în loc să întorci 
cu acelaşi rău şi-aşa de multă pace 
ai atunci când în durerea ta, o forţă e 
mereu gata să-ţi aline suferinţa... e-atât 
de bine să iubeşti şi să fii iubit şi e-aşa 
de sublim să ai puterea să-ţi continui 

dragostea chiar dacă nu eşti plăcut de 
nimeni...

E-aşa de uşor totul atunci când e vorba 
de alţii şi e-atât de greu cel mai mărunt 
lucru atunci când Nimic-ul ne priveşte 
pe noi... Aşa de uşor descurajăm când 
ne-ncearcă o ispită şi atât de uşor cedăm 
când lupta e aproape de sfârşit...atât de 
uşor lăsăm armele jos şi ne pierdem în 
ceaţă şi tot atât de uşor ne declarăm 
învinşi în lupta cu noi înşine...

E-atât de uşor... însă nu şi pentru noi!!! 
...pentru că noi deseori suntem rodul 
EU-lui şi nu un altoi al cerului... lucrători 
dar nu semănători... fecioare însă nu 
înţelepte... fii dar dintre cei risipitori... 
bogaţi şi nu Lazări... pescari dar nu de 
oameni... ziditori pe temelii de nisip şi 
altare, dar nu pentru jertfă, ci altare la 
care alţii se închină...
  
iuBirea
Dacă aş fi fost un înger, poate locuiam 
printre astrele cerului, printre raze de 
Soare sau prin zarea de lună... poate 
vegheam somnul vreunui copilaş dulce, 
nenăscut încă, sau înlăturam căderea 
paşilor obosiţi şi grei...

Dacă aş fi avut aripi, chiar dacă nu de 
aur, aş fi zburat mai sus de norii cenuşii 
ai poeziilor triste... poate aş fi luptat cu 
vântul năpraznic şi adeseori rebel, poate 
aş fi ocrotit şi eu vreo inimă frântă şi 
tristă...

De-aş fi putut alege, aş fi rămas în cer 
printre copilaşii ce cresc în taină în 
splendoarea Lui, m-aş fi bucurat de acolo 
de sus pentru cei de aici şi poate i-aş fi 
înţeles mai repede... aş fi ales să fiu un 
vas de cinste  de care mulţi să se bucure 
şi-aş fi stat departe de cuptoarele mult 
prea fierbinţi pentru lutul din mine...

Dar sunt om... din pământ şi din duh,  
adeseori un vierme ce roade-n durerea 
altora, o pleavă purtată de vânturi 
încoace şi încolo, o putere ce dărâmă 
zidurile şi munca multora, un dram 
deseori de nechibzuinţă, ce fără voie,  
sparge sentimente... şi totuşi, în nimic-
nicia mea, în sufletu-mi abia şoptit 
şi-n inima-mi încă ciobită, în nopţile 
târzii în care rog zorile s-apară mai 
repede, răsună mai puternic decât orice 
neputinţă de-a mea, IUBIREA...

Dacă...
Dacă aş fi ştiut să cânt, Ţi-aş fi cântat 
Psalmii lui David din toată inima mea, 
insă nu pot decât să plâng durerile 
sufletului meu încercat...

Dacă aş fi ştiut mulţumi, Ţi-aş fi lăudat 
Numele şi bunătatea Ta în alt fel, dar 
închinarea pe care ţi-o aduc zilnic e 
întreaga mea inimă...

Dacă aş fi ştiut să mă rog, aş fi despicat 
şi eu mări şi aş fi mutat munţii, dar 
credinţa mea nu poate decât să te simtă 
pe Tine prezent în fiecare clipă lângă 
mine...

De-aş fi avut bogăţii, aş fi zidit şi eu 
altare în Numele Tău şi aş fi construit 
temple în care alţii să Te poată găsi, însă 
cu banii mei nu pot linişti decât foamea 
câtorva săraci...

De-aş fi avut înţelepciunea lui Solomon, 
aş fi strigat şi eu pe uliţi priceperea şi aş 
fi scris şi eu Proverbe din care alţii să 
ia învăţătură, însă ceea ce pot să arăt, 
e talentul pe care Tu l-ai scris în inima 
mea...

De-aş fi avut toiag, aş fi păscut şi eu 
turmele Tale de oi, însă cu puterea mea 
nu pot decât să conduc mieluşeii Tăi la 
ape limpezi...

De-aş fi ştiut că haina de judecător o 
poate câştiga cineva, m-aş fi luptat să 
fac dreptate, însă dupa fiecare încercare, 
am înţeles că singurul drept şi-n acelaşi 
timp şi bun, eşti doar Tu...

De-aş fi ştiut că viaţa e doar mâncare 
şi băutură, m-aş fi desfătat mai mult 
în aceste trecătoare plăceri, dar întot-
deauna ceva îi spunea inimii mele că 
plinătatea se găseşte doar în prezenţa 
Ta...

De-aş fi ştiut că banii pot cumpăra 
dragostea, fericirea si pacea, poate m-aş 
fi străduit mai mult să ajung un om cu 
renume, însă acum ştiu că dragostea, 
fericirea şi pacea nu costă nimic pentru 
că Tu mi le-ai dăruit prin Fiul Tău atunci 
când El a intrat în inima mea!!!   

Dana Racoltă,
Kitchener, Canada
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Un mesaj extraterestru
[partea 4]

În versetul 17, traducerea noastră 
spune: “După ce a asfinţit soarele, s-a 
făcut un întuneric adânc; şi iată că a 
ieşit un fum ca dintr-un cuptor, şi nişte 
flăcări au trecut printre dobitoacele 
despicate.” Când citeşti acest capitol, 
acesta este locul în care Dumnezeu 
sigilează legământul şi trece printre 
bucăţile înşirate. Este însă interesant să 
citeşti pasajul în ebraică. În mare parte, 
în ebraică este acelaşi lucru, dar vreau 
să vă aţintesc privirea asupra acestei 
fraze, şi vom privi mai îndeaproape la ea 
în ebraică. Tot ce avem de făcut este să 
schimbăm spaţiile. Amintiţi-vă ce a spus 
acel rabin, că Mesia va interpreta chiar 
cuvintele şi literele şi spaţiile? Ei bine, 
să nu facem altceva decât să mutăm trei 
spaţii puţin către dreapta. Vei spune, “Şi 
atunci ce înseamnă, Chuck?” Nu uitaţi 
că citim de la stânga la dreapta. Priviţi 

aici cuvântul pentru foc. Foc... rău... Bar 
Radin. ****** Iar asta este abrevierea 
pentru  Dumnezeu... iar cuvântul acesta 
înseamnă “a decretat” Sau dacă ne 
exprimăm altfel, “Un foc rău de două ori 
în Rabin, Dumnezeu a decretat.” Şi exact 
în ziua când evreii din lume citeau asta, 
primul-ministru Yitzhak Rabin a fost 
împuşcat de două ori, şi ucis. Întrebarea 
pe care nu putem să nu ne-o punem 
este, “Este aceasta doar o coincidenţă 
curioasă, stranie, sau o putem privi 
ca un fel de mesaj ascuns în text?” 
Capătă ea mai multă semnificaţie când 
o examinezi?... Şi îmi dau seama că de 
obicei presa îl elogia pe primul-ministru, 
dar să privim la realităţi. În 1994, într-
un discurs cu ocazia Zilei Independenţei, 
el a spus, “Voi desfiinţa de dragul păcii 
toate aşezările din teritorii. Cred că nu 
mai privim la Biblie ca fiind harta Statului 

Israel”. Unul dintre motivele pentru 
care 80% din populaţie îl consideră 
trădător este pentru că el declara în faţa 
lumii că Israelul nu are drept asupra 
ţării pe care i-a dat-o Dumnezeu. Unele 
ziare spun chiar că acesta este sfârşitul 
Sionismului aşa cum îl ştim noi. La 5 
octombrie, drept răspuns la Acordul de 
Pace de la Oslo, el a spus, “Biblia nu este 
documentul Israelului de proprietate 
asupra ţării”. Greşit! După treizeci de 
zile, la 4 noiembrie 1995, a fost asasinat, 
şi chiar în aceeaşi zi în toate sinagogile 
din lume s-a citit acest pasaj deosebit. 
Eu cred că este interesant, dar nu ştiu 
cum vi se pare vouă. Cred că fiecare din 
voi trebuie să audă aceste lucruri şi să 
se gândească mai târziu la ele pentru 
a-şi forma singur o părere. Eu nu insist 
mai mult, deşi este ceva care ne pune pe 
gânduri.

Să schimbăm subiectul. Să trecem la Noul 
Testament. Probabil că nu vi s-au ţinut 
lecţii de ebraică din Noul Testament. 
O să vă fac o surpriză, sau aşa cred. în 
Ioan 19 avem un lucru curios că atunci 
când Isus era pe cruce, Pilat din Pont a 
scris un epitaf. în versetul 19 ni se spune 
că “Pilat a scris o însemnare, pe care a 
pus-o deasupra crucii, şi era scris: "Isus 
din Nazaret, împăratul Iudeilor." Mulţi 
din Iudei au citit această însemnare, 
pentru că locul unde fusese răstignit 
Isus era aproape de cetate: era scrisă în 
evreieşte, latineşte şi greceşte. Preoţii 
cei mai de seamă ai Iudeilor au zis lui 
Pilat: "Nu scrie: "împăratul Iudeilor." 
Ci scrie că El a zis: "Eu sunt împăratul 
Iudeilor." "Ce am scris, am scris", a 
răspuns Pilat.” Este interesant că Pilat a 
refuzat s-o reformuleze... Aparent Pilat 
scrisese special în acest fel. Să încercăm 
să vedem de ce a scris Pilat aşa, sau de ce 
a pus să fie scris aşa. 

Aşa ar arăta în ebraică (amintiţi-vă că 
citim de la dreapta spre stânga): Yeshua 
hamatzara gamaleic haţ Yehudam ** 
sau Isus din Nazaret, împăratul Iudeilor. 
Ia prima literă din fiecare cuvânt în 
original, şi obţii... ce obţii? Yahşeh. Nu 
se traduce total. Mie mi se pare foarte 
interesant. Acum înţeleg de ce liderii 
evrei erau atât de deranjaţi, dar este cu 
atât mai fascinant că Pilat după cât se 
pare a scris aşa în mod voit. Se poate să fi 
făcut astfel doar în ciuda lor, fiindcă ştia 
că din pizmă sau din invidie îl dăduseră 
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pe Isus în mâinile Lui. Sunt însă cu atât 
mai fascinat de faptul că mai târziu ei au 
venit la el după vreo două zile îngrijoraţi 
în legătură cu mormântul—aveau într-
adevăr de ce să fie îngrijoraţi— şi i-au 
cerut nişte gărzi care să păzească cu 
deosebită grijă mormântul, fiindcă le 
era frică să nu fie furat trupul sau ceva 
de felul acesta, iar Pilat face o remarcă 
ciudată. El le spune: "Aveţi o strajă; 
duceţi-vă de păziţi cum puteţi [de bine]," 
şi din text ai senzaţia că n-a fost surprins 
când în a treia zi mormântul era gol. Şi 
nu pot să nu mă gândesc cât de multe 
păreri îşi va fi făcut el despre ce s-o fi 
întâmplat în realitate, dar să trecem mai 
departe.

Dacă ar fi să parcurgem pe rând aceste 
lucruri, am putea discuta despre sute 
de exemple din tot Vechiul Testament. 
Toate sunt incredibile, însă cred că e 
bine să trecem la un pasaj din Biblie pe 
care eu, după patruzeci de ani de studiu 
biblic, îl consider cea mai uimitoare 
profeţie din Biblie. 

(PARANTEZĂ) Am avut privilegiul pe 
când eram adolescent... ce să vă spun... 
acum mai mult de... o sută de ani... să 
aud ceva despre asta, şi în acea vreme 
era un subiect foarte special, şi am fost 
beneficiarul unor daruri deosebite şi a 
unei învăţături primite din partea unor 
oameni familiari cu aceste lucruri, deci 
mi-a devenit ca un obicei pe când eram 
adolescent. În cursul anilor n-am uitat 
asta şi am privit-o prin ani cu o fascinaţie 
personală ca un detaliu tehnic care m-a 
intrigat. Evident, astăzi este cunoscută 
mai bine, fiindcă a fost popularizată în 
multe moduri. De ce v-o spun? Nu doar 
pentru că este fascinantă... am şi învăţat 
ceva. (SFÂRŞIT DE PARANTEZĂ)

Am descoperit că Isus însuşi face 
referire la acest text ca la o cheie a 
tuturor profeţiilor, şi mulţi oameni vin la 
mine, “Ştii, Chuck, noi ştim Biblia destul 
de bine, dar niciodată n-am studiat 
cu adevărat profeţiile, dar am înţeles 
că tu te-ai cam ocupat cu subiectul 
acesta. De unde să începem? Cum să 
înţelegem profeţiile în mijlocul tuturor 
controverselor de tot felul?” Răspunsul 
meu previzibil este, “Dacă veţi studia 
Daniel capitolul 9, ultimele patru versete, 
şi ajungeţi să le înţelegeţi cu adevărat, 
restul devine foarte uşor.” Am mai 

multe motive să ne ocupăm de această 
proorocie. Daniel, capitolul 9, ultimele 
4 versete, 24, 25, 26 şi 27: aici găsim o 
proorocie pe care îngerul Gavril i-o dă 
lui Daniel. Daniel se găseşte în robie în 
Babilon. El ştie din citirea Scripturilor 
că robia aproape s-a terminat. El ştie că 
robia va dura 70 de ani şi deja trecuseră 
şaizeci-şi... de ani grei, şi el ştie că robia 
babiloniană este aproape de sfârşit, şi el 
se roagă fierbinte dar este întrerupt de 
sosirea îngerului Gavril care-i dă această 
profeţie de patru versete, care este cea 
mai umitoare din Scriptură. 

Acum, dacă ţi-ai făcut lecţiile biblice, ştii 
că descrierea slujbei acestor doi îngeri 
este foarte specifică. De fiecare dată când 
îl întâlneşti, Mihail este conducătorul 
militar care luptă pentru Israel. Gavril 
este întotdeauna vestitorul lui Mesia. 
Deci, fiindcă e vorba de Gavril care îi 
aduce profeţia lui Daniel, ştii din start că 
trebuie să fie o profeţie mesianică.

Acum, în cele patru versete, mai întâi, 
dacă le înţelegi cu adevărat, realizezi că 
primul verset din cele patru este ţinta 
întregii profeţii. în total este vorba de 
70 de săptămâni de ani. Daţi-mi voie 
să fac un comentariu scurt aici. Eu şi 
tu suntem familiari cu săptămânile de 
zile. La evrei ai o săptămână de zile, 
dar ai şi o săptămână de săptămâni, de 
exemplu Sabot ******, ai o săptămână de 
luni... de la Nisan la Tişri... şi există şi o 
săptămână de ani. Anul Sabatic era un 
concept. Pământul trebuia cultivat timp 
de şase ani şi în al şaptelea se odihnea. 
Deci există conceptul de an Sabatic, 
şi aşa mai departe. Deci şaptezeci de 
săptămâni sunt săptămâni de ani, nu 
de zile. Lucrul acesta este evident dacă 
înţelegi cele şaptezeci de “shabuam” 
despre care vorbeşte. Vom ajunge la 
asta. Când studiem structura acestor 
patru versete şi vedem că primele 69 
de săptămâni sunt o perioadă continuă, 
tu şi eu presupunem în mod natural că 
toate 70 constituie o singură perioadă 
continuă de timp, însă dacă studiezi cu 
atenţie profeţia, înţelegi că versetul 24 
este ţinta ei, versetul 25 are cele 69 de 
săptămâni după care este un interval 
de timp, şi apoi avem săptămâna finală. 
Versetul 26 descrie evenimentele de 
după săptămâna a 69-a dar înainte de 
a 70-a. Odată ce înţelegi acest lucru, 
ceaţa se ridică şi totul capătă claritate. 

Să privim împreună cu atenţie. Vă rog să 
mă urmăriţi. Primul verset, versetul 24, 
este ţinta. Au fost hotărâte sau socotite 
şaptezeci de săptămâni. Şaptezeci de 
“shabuam” sau şaptezeci de şapte sunt 
hotărâte asupra... asupra cui? Asupra 
Cetăţii Sfinte. E clar că nu se referă 
la biserică. Se referă la “poporul tău, 
Daniele” asupra evreilor şi a Cetăţii 
Ierusalim. Remarcă faptul că se referă 
la Iudei. Este extrem de important. 
Până se împlinesc mai multe lucruri.... 
până la încetarea fărădelegilor... până la  
ispăşirea păcatelor... până la ispăşirea 
nelegiuirii... până la aducerea neprihă-
nirii veşnice... până la pecetluirea vede-
niei şi proorociei... şi până la ungerea 
Sfântului sfinţilor. Nu trebuie să te 
gândeşti prea mult pentru a realiza că 
aceste şase lucruri nu s-au împlinit încă. 
Mie mi se pare că omenirea n-a încetat 
să păcătuiască. Toţi cei ce au televiziune 
prin cablu se pot documenta din plin 
asupra acestui lucru. Credeţi că am 
terminat-o cu păcatul? Nu vă voi cere să 
arătaţi prin ridicare de mână. La unele 
din aceste lucruri putem discuta în 
diferite feluri, însă este clar că ţinta încă 
n-a fost atinsă. Într-un fel, nu s-a împlinit 
totul. Deci acesta este Daniel 9:24... ţinta 
întregii proorocii.

S
ă privim acum la versetul 
următor. Gavril îi spune 
lui Daniel, “Să ştii dar, şi 
să înţelegi.” Deci nu este 
o taină. El îi spune, “Tu 

trebuie să înţelegi aceste lucruri.” “Să ştii 
dar, şi să înţelegi, că de la darea poruncii 
pentru zidirea din nou a Ierusalimului...” 
Daniel este rob în Babilon. Locul de unde 
venise, în Ierusalim, era numai ruine, 
şi el ştie din profeţie că vor fi eliberaţi 
în curând să plece acasă, deci Gavril îi 
spune, “Să ştii dar, şi să înţelegi, că de la 
darea poruncii pentru zidirea din nou a 
Ierusalimului...” atenţie, nu a Templului, 
ci a oraşului Ierusalim, “până la Unsul 
(Mesia), la Cârmuitorul [în original, 
Mesheach Nagi]> adică Mesia, Prinţul sau 
împăratul. Cuvântul “Nagi” a fost folosit 
pentru prima dată de Saul, şi înseamnă 
“împărat.” Deci de la darea poruncii... 
până la Mesia Cârmuitorul, vor trece 
şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci 
şi două de săptămâni, pieţele şi gropile 
vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri 
de strâmtorare. Remarcaţi că Duhul 
Sfânt anticipa aici o stare de confuzie, şi 
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există mulţi oameni care cred că această 
profeţie are legătură cu Templul. Nu... 
mai târziu va fi o legătură, dar aici se 
specifică clar cetatea Ierusalimului, 
pieţele şi zidurile ei, etc. Vedeţi accentul: 
şapte săptămâni şi şaizeci şi două de 
săptămâni. Dintr-un anume motiv, cele 
69 de săptămâni sunt defalcate în şapte 
plus şaizeci şi două. Speculaţia este că 
unii cred că atât a durat să finalizeze 
reconstrucţia cetăţii, şi mai sunt şi alte 
păreri. Nu prea contează, destul că este 
o perioadă de şapte săptămâni apoi una 
de şaizeci şi două.

Acestea sunt dar cele 69 de săptămâni. 
Vei spune, “Bine, bine, Chuck, şi ce-i cu 
asta? Sună prea tehnic.” Ei bine, să privim 
mai îndeaproape. Ce spune îngerul 
Gavril este că “de la darea poruncii 
pentru zidirea din nou a Ierusalimului, 
până la Mesia Cârmuitorul, vor trece 7 
+ 62 de săptămâni...” şi nu avem timp să 
discutăm totul, însă când vorbim despre 
ani profetici avem ani de 360 de zile. 
Găsim în Geneza că erau ani de 360 de 
zile. Găsim şi în Apocalipsa că era ani de 
360 de zile. Pentru anumite motive pe 
care nu voi încerca să vi le explic, ei sunt 
exprimaţi astfel. Puteţi studia singuri 
materialele pe care le publicăm, dar 
7+62=69 de săptămâni. Dacă înmulţeşti 
cu şapte, apoi cu 360, obţii 173.880 de 
zile. 

V
eţi întreba, “Dar ce facem 
cu astea?” Prima întrebare 
este, când s-a dat porunca 
de rezidire a Ierusalimului? 
Unii din dumneavostră 

au Biblii de studiu cu note de subsol, 
cu diferite date posibile. Atenţie, nu 
vorbim de rezidirea Templului, ci de 
reconstruirea cetăţii, în zilele lui Ezra. 
Mai întâi, ştiţi că Babilonul a căzut. 
Daniel 5 descrie căderea Babilonului. 
Cir a trimis pe un general al său cu o 
divizie de soldaţi în sus, au blocat cursul 
Eufratului, au schimbat cursul apei spre 
alte canale, şi peste o vreme nivelul apei 
care proteja cetatea a scăzut. Belşaţar, 
fără să ştie acest lucru, a făcut un mare 
ospăţ şi ne amintim cu toţi de mâna care 
a scris pe perete şi de restul istoriei. 
Fără ca ei să ştie, trupele vrăjmaşe 
s-au strecurat pănâ la porţi şi au luat 
cetatea, şi unii din locuitori n-au aflat 
de asta decât la trei zile după aceea, dar 
idea este că Babilonul a căzut în timpul 

nopţii, şi după zece zile Cir Persanul 
şi-a făcut intrarea triumfală în cetate. 
Este interesant că Daniel i-a arătat 
proorociile din cartea Isaia 44:13 unde 
Dumnezeu scrie o scrisoare lui Cir, îl 
cheamă pe nume şi zice, “Eu am ridicat pe 
Cir, în dreptatea Mea, şi voi netezi toate 
cărările lui. El îmi va zidi iarăşi cetatea, 
şi va da drumul prinşilor Mei de război.” 
Cir a fost impresionat. Proorocia fusese 
scrisă cu 150 de ani în urmă, cum să nu 
fie impresionat! I se spusese numele şi i 
se descrisese cariera. Istoria arată că Cir 
nu doar că le-a dat drumul din robie, ci 
le-a pus la dispoziţie şi resurse materiale 
să se întoarcă înapoi la Ierusalim. Dar ei 
s-au întors să rezidească Templul. N-au 
avut sarcina să reconstruiască cetatea. 
S-au reîntors să locuiască acolo şi să 
zidească Templul, şi cartea Ezra arată 
necazurile şi dificultăţile întâmpinate de 
ei. Doar la câţiva ani după aceea Neemia, 
paharnicul împăratului Artaxerxe 
Laungemanis, tulburat de faptul că fraţii  
săi din ţară n-au nici un progres acolo, 
primeşte din partea împăratului 
Artaxerxe permisiunea de reconstruire 
a cetăţii, a zidurilor, şi despre asta scrie 
cartea Neemia. Şi în Neemia, capitolul 2, 
găsim decretul, şi avem şi data emiterii 
lui. Era 14 martie, anul 445 î.Hr.

Vei spune, “Interesant!” Partea a doua 
din profeţia lui Gavril se referă la Mesia, 
împăratul, Cârmuitorul. Când a fost 
aceasta împlinită? Aici avem o problemă. 
Dacă studiem cu atenţie Evangheliile, 
vom descoperi că, deşi ştim că sosise 
timpul şi Isus a apărut, totuşi de câteva 
ori în Evanghelii oamenii vin să-L ia 
să-L facă împărat, dar El se ascunde. El 
spune, “Vremea Mea n-a sosit încă...” 
Găsim acest lucru în Ioan 6 şi în câteva 
alte locuri. însă într-o altă zi El face ceva 
neobişnuit... Nu doar că permite acest 
lucru... dar îl şi aranjează. Le spune 
ucenicilor să se ducă în cutare loc, să 
spună următoarele lucruri, şi să aducă 
un măgăruş, după care intră călare 
pe măgăruş în Ierusalim, împlinind 
deliberat versetul din Zaharia 9:9, 
care prezicea că Mesia, atunci când 
se va prezenta ca împărat, va veni 
călare pe un măgăruş, etc. Noi numim 
acest eveniment Intrarea Trimfală în 
Ierusalim, şi este interesant că dacă 
datezi acest eveniment, vei descoperi că 
s-a întâmplat la 6 aprilie în anul 32 d.Hr., 
după cele spuse de Sir Robert Anderson 

în lucrarea cu titlul Classic Work în 
1894. El a mers la Observatorul Regal 
din Londra şi a făcut toate observaţiile 
şi procedurile de calcul, până înapoi 
în acel an. Din întâmplare, dacă citeşti 
Luca 19 vei descoperi că, în timp ce 
intra călare pe măgăruş în Ierusalim, 
unii din cei care-L urmau au început 
să cânte plini de zel Psalmul 118... 
“Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! 
Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele 
Domnului...” Fariseii au considerat că 
aceştia se întrec cu măsura, şi au zis lui 
Isus: “învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!... 
nu-i lăsa să rostească blasfemie...” iar El 
drept răspuns le-a zis: “Vă spun că, dacă 
vor tăcea ei, pietrele vor striga.” Cu alte 
cuvinte, El se prezintă pe Sine însuşi 
ca împărat al Ierusalimului. După care 
plânge pentru cetate, fiindcă El ştia ce 
urmează... El ştie ce urmează.

Şi El spune mai dinainte ce urmează... 
iată aici Intrarea Sa Triumfală. Una din 
reacţiile Sale când trece de sprânceana 
Muntelui Măslinilor, coborând spre 
Poarta Shushan, este că El plânge pentru 
cetate şi spune, “O, dacă ai fi cunoscut 
şi tu, măcar în această zi, lucrurile, 
care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, 
ele sunt ascunse de ochii tăi.” Ascunse 
pentru totdeauna? Nu. Pavel ne spune 
în Romani 11:25 că sunt ascunse până la 
intrarea numărului deplin al Neamurilor. 
Apoi Dumnezeu are un destin pentru 
Israel, un destin foarte interesant şi cu 
totul extraordinar... 

Dar am avut această zi interesantă. Noi 
spunem deseori, “Aceasta este ziua, pe 
care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm 
şi să ne veselim în ea!” Şi aplicăm acest 
lucru la oricare zi, şi nu este rău, dar 
acest verset este din Psalmul 118 şi de 
fapt el se referă specific la acea zi, ziua 
prezentării lui Mesia. Dumnezeu îşi ţine 
promisiunile.

Să ne întoarcem la subiectul nostru: 
este interesant că dacă socoteşti de la 
14 martie până la 6 aprilie găseşti 24 
de zile, apoi din anul 445 î.Hr. până în 
anul 32 d.Hr. sunt 173.740 de zile. Şi 
dacă socoteşti zilele anilor bisecţi din 
acest interval mai ai 116 de zile. Dacă 
aduni toate aceste zile, ce crezi? Găseşti 
173.880 de zile. Care este deci marja de 
eroare a îngerului Gavril? Zero! 
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Când ne întoarcem şi citim  Luca 19, 
găsim că Isus a spus, “Vor veni peste tine 
zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura 
cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor 
strânge din toate părţile: te vor face 
una cu pământul, pe tine şi pe copiii 
tăi din mijlocul tău” şi după 38 de ani 
Titus **** Espasian şi legiunile romane 
a 5-a, a 10-a, a 12-a şi a 15-a au asediat 
cetatea Ierusalimului şi au ucis peste 
un milion de locuitori. Şi poate îţi pui 
întrebarea, “De ce a îngăduit Dumnezeu 
ca Ierusalimul să fie distrus?” Priveşte 
înapoi la cuvintele lui Isus din Luca 
19:44, “...pentru că n-ai cunoscut vremea 
când ai fost cercetată.” Staţi un pic! Isus 
i-a făcut responsabili, fiindcă ei trebuiau 
să cunoască Daniel 9. Lucru complicat! 

Vreau să vă spun ceva înainte de a trece 
mai departe. Dacă priviţi la Versiunea 
Septuaginta a Scripturii, ea a fost 
începută prin 285 î.Hr. şi terminată 
prin 270 î.Hr., deci cu vreo trei secole 
înainte de aceste evenimente. După ce 
s-a terminat captivitatea babiloniană, ei 
se găseau în Imperiul Persan, şi Imperiul 
Persan este cucerit de Imperiul Grec, 

iar limba Greacă devine vrând-nevrând 
limbă internaţională. Dacă erai evreu 
în acele timpuri, probabil că nu prea 
vorbeai evreieşte, ci vorbeai greceşte. 
Ebraica era folosită cam aşa cum folosesc 
catolicii Latina. Era o limbă religioasă. Şi, 
deci, cei mai mulţi evrei doreau să aibă 
Scriptura în limba lor naturală, care 
în acele zile era limba greacă, deci au 
trimis 70 de învăţaţi la Alexandria, unul 
din cele mai importante centre culturale 
ale lumii de atunci, să traducă întreg 
Vechiul Testament în limba greacă, 
şi de aceea se şi numeşte versiunea 
Septuaginta a Vechiului Testament... 
Septuaginta fiind un nume derivat din 
cuvântul <şaptezeci.> Avem cel puţin 
patru manuscrise ale Septuagintei, 

dar ce vreau să spun e că Septuaginta, 
Vechiul Testament, era scrisă negru 
pe alb cu trei secole înainte de venirea 
lui Hristos. Lăsând la o parte discuţiile 
despre cine a scris cartea Daniel şi toate 
nonsensurile pe această temă, toate 
acestea erau scrise negru pe alb cu cel 
puţin trei secole înainte de naşterea lui 
Hristos, şi preziceau data exactă în care 
Mesia va intra în Ierusalim călare pe un 
măgăruş, proclamându-se a fi Mesheach 
Nagi. Interesant. Pentru mine, cele 69 
de săptămâni ale lui Daniel sunt cea mai 
dramatică demonstraţie a dumnezeirii 
lui Isus Hristos şi a mesajului pe care tu 
şi eu îl avem în faţă astăzi.
Dar este mult mai mult decât atât. 
După şaizeci şi două de săptămâni ori 
şapte plus şaizeci şi două de săptămâni 
deci după 69 de săptămâni, Mesia va fi  
executat pentru o vină capitală, dar nu 
pentru Sine însuşi, şi poporul unui domn 
care va veni... Aici se introduce o nouă 
temă... şi poporul unui domn care va 
veni, va nimici cetatea şi sfântul Locaş... 
Un domn care va veni... acesta este unul 
din cele 33 de titluri care i se atribuie 
unui conducător al lumii care va ieşi 

puternic în evidenţă pe scena istoriei, 
probabil nu peste mult timp. <Poporul 
unui domn care va veni, va nimici cetatea 
şi sfântul Locaş,> deci aici în Daniel, cu 
trei secole înainte de venirea lui Hristos, 
se prezice că cetatea şi sfântul Locaş vor 
fi distruse. Cam ciudată profeţie, având 
în vedere că la timpul când a fost dată 
lui Daniel templul era dărâmat, şi avea 
nevoie să fie reconstruit pentru a putea 
fi dărâmat din nou. Mai mult decât atât... 
poporul unui domn care va veni, va 
nimici cetatea şi sfântul Locaş, şi noi ştim 
acum cine au fost aceştia. Romanii. Ei 
au nimicit cetatea şi sfântul Locaş după 
ce Mesia a fost executat pentru o vină 
capitală. Acesta este este motivul pentru 
care atât de mulţi învăţaţi biblici tind să 

creadă că “domnul care va veni” va fi un 
lider roman, sau european, sau dintre 
Neamuri... depinde din ce perspectivă 
doreşti să priveşti lucrurile... dar în 
orice caz poporul său a nimicit cetatea 
şi sfântul Locaş, şi la sfârşit va fi ca un 
potop sau o diasporă, şi către sfârşitul 
războiului va fi pustiire. Aşa scrie în 
Daniel 9:26. Acesta este versetul dintre 
săptămâna a 69- şi a 70-a.

A
m ajuns la ultimul verset 
al profeţiei, faimoasa 
săptămână a 70-a a lui 
Daniel. “El va face un 
legământ...” Cine este “el”? 

Unii spun că este Mesia. Total greşit din 
punct de vedere gramatical. “El” este 
pronume. Se referă la ultimul substantiv 
menţionat înainte, adică la cine? La 
“domnul care va veni.” El, adică domnul 
care va veni,  va face un legământ cu mulţi. 
“Mulţi” este un idiom pentru Israel. Deci 
liderul mondial care va veni va impune 
un acord. Nu se spune că va semna un 
tratat. Foarte mulţi oameni fac diagrame 
drăguţe şi presupun că el va semna un 
tratat. Este posibil să fie aşa, sau pur 
şi simplu el va impune un legământ, 
o înţelegere. Ce legământ? Poate este 
legământul din Geneza 15. Poate el va 
garanta lui Israel dreptul de stăpânire 
asupra ţării. Şi greşeala lor... motivul 
pentru care Isaia îl numeşte legământ 
cu Iadul este că ei privesc la acest 
domn care va veni şi nu la Dumnezeul 
Universului pentru a le garanta dreptul 
de stăpânire asupra ţării, dar în orice 
caz, el va face un legământ cu Israelul 
sau cu “mulţi” pentru o săptămână... 
aceasta este ultima săptămână de şapte 
ani. Însă la jumătatea săptămânii, la 
mijlocul perioadei de şapte ani, va părea 
că are de gând să-şi calce promisiunea. 
“Va face să înceteze jertfa şi darul de 
mâncare...” De aici ştim că va exista un 
templu zidit, fiindcă altfel n-ar fi jertfe şi 
daruri de mâncare, dar el va face cumva 
să înceteze aceste lucruri, şi pentru 
răspândirea generală a urâciunilor 
va veni unul care pustieşte până la 
distrugere, “până va cădea asupra celui 
pustiit prăpădul hotărât.” Nu vom intra 
în toate detaliile aici, însă acesta este 
ultimul verset din Daniel, capitolul 9, şi  
vom privi la înţelesul acestor lucruri.   

[continuare în numărul următor]

Să ne întoarcem la subiectul nostru: este interesant că dacă 
socoteşti de la 14 martie până la 6 aprilie găseşti 24 de zile, 
apoi din anul 445 î.Hr. până în anul 32 d.Hr. sunt 173.740 de 
zile. Şi dacă socoteşti zilele anilor bisecţi din acest interval 
mai ai 116 de zile. Dacă aduni toate aceste zile, ce crezi? 
Găseşti 173.880 de zile. Care este deci marja de eroare a 
îngerului Gavril? Zero! 
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Judecata începe 
cu noi, predicatorii
Harnack a definit creştinismul ca „un lucru foarte simplu 
şi foarte sublim: A trăi pentru timp şi pentru eter nitate 
sub ochiul lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dum nezeu.”
O, dacă ar fi credincioşii Domnului conştienţi de valorile veşniciei! Dacă am trăi 
fiecare clipă din viaţă sub ochiul lui Dumnezeu, dacă am judeca fiecare lucrare în 
lumina scaunului Său de judecată, dacă ne-am ruga fiecare rugăciune în lumina 
scaunului Său de judecată, dacă ne-am aduce zeciuielile din toate bunurile noastre 
în lumina scaunului Său de judecată, dacă am predica fiecare predică având în vedere 
că mulţimi de oameni vor fi sub condamnare şi osândă la judecata de apoi — atunci 
am avea o trezire sub puterea Duhului Sfânt, care ar scutura pământul acesta şi care, 
în foarte scurt timp, ar elibera milioane de la pierzare.

Buletinele de ştiri care ne vin, cu nesfârşitele armistiţii şi încălcările de armistiţii, 
cu prăbuşirea de tronuri şi ridicarea altor tronuri, patima după putere mondială în 

întrecerea dintre sistemele politice şi 
sociale, ar trebui să ne sperie. S-a zis, 
şi pe bună dreptate, că sunt numai trei 
clase de oameni azi, în lume: cei cărora 
le e frică, cei care cunosc prea puţin ca 
să le fie frică şi cei care cunosc Biblia. 
Sodoma, care n-avea nici o Biblie, nici un 
predicator, nici o oră de rugăciune, nici o 
biserică, a pierit. Cum vor scăpa America 
şi Anglia de mânia Celui Atotputernic? 
Avem milioane de Biblii, câteva mii de 
biserici, predicatori fără număr, dar vai, 
ce stare de păcat!

Oamenii zidesc biserici dar nu intră 
în ele, tipăresc Bibliile dar nu le 
citesc, vorbesc despre Dumnezeu 
dar nu cred în El, vorbesc despre 
Hristos dar nu se bizuie în El pentru 
mântuirea sufletelor, cântă imnurile 
noastre şi le uită imediat. Cum vom 
ieşi din impasul acesta?

Aproape fiecare Curs Biblic subliniază 
faptul că Biserica de azi e ca aceea din 
Efes. Ni se spune că, în ciuda păcatului 
şi a modului firesc de viaţă, suntem 
aşezaţi cu Dumnezeu pe scaunul Lui de 
domnie. Vai, ce minciună! Da, suntem ca 
Biserica Efesenilor, fără nici o îndoială. 
Dar ne asemănăm cu cea din Apocalipsa 
prin faptul că ne-am pierdut dragostea 
dintâi. Ne e ruşine de păcat, dar nu ne 
împotrivim faţă de el. În faţa unei astfel 
de Biserici, rece, firească, cârtitoare, 
nepăsătoare, nu va capitula niciodată 
veacul acesta imoral, plin de pofte 
şi murdărie. Să nu mai căutăm ţapi 
ispăşitori! Cauza căderii în imoralitate 
nu e nici radioul, nici televiziunea. 
Toată vina pentru decăderea şi corupţia 
mondială de azi stă pe treptele Bisericii! 
Aceasta a încetat să mai fie un ţepuş 
în coasta lumii. Fiindcă: nu în tim puri 
de popularitate a triumfat Biserica, ci 
în vremuri de prigoană. Nu vi se pare 
ridicol că suntem aşa de mărginiţi, 
încât avem impresia că vom schimba 
lumea prezentându-i standardul 
noutestamental al vieţii lui Hristos 
printr-un substandard de viaţă ca acela 
al creştinilor de azi?

De ce întârzie trezirea? Răspunsul e 
destul de simplu: fiindcă evanghelismul 
e azi mult prea comercializat! Bănuţii 
văduvei şi ai săracilor sunt cheltuiţi 
de mulţi evanghelişti în huzur şi 
lux. Statisticile umflate, mulţimile 

ceRcetaRe peRsonală
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enorme, rândurile de oameni care se 
predau, elogiile demnitarilor şi ale 
primarilor etc., sunt ridicate în slăvi.
Toate cu scopul să atragă publicitate... şi 
bani. Săracul se înşală când crede că îşi 
aduce ofranda în „slujba lui Dumnezeu”, 
când de fapt tot ce face e să ajute pe 
un predicator sau altul să-şi păstreze 
reputaţia sau să trăiască în saloane 
fastuoase de Hollywood.

Predicatori care au case şi cabane 
lângă lac, un yacht pe lac şi un cont 
puternic la bancă, au îndrăzneala să 
mai ceară. Cu aşa oameni de jupuială 
credeţi că va aduce Duhul Sfânt 
trezirea? Aceşti băieţaşi-predicatori, 
drăgălaşii de ei, nu-şi mai schimbă 
costumele o dată pe zi, ci de două 
sau de trei ori. Îl predică pe Hristos 
din iesle, dar ei trăiesc în hotele 
extravagante. Ca să-şi facă poftele, 
storc audienţa de bani până la sânge, 
în numele Celui care a trebuit să 
împrumute un ban ca să-Şi poată 
ilustra predica. Se ospătează la mese 
nesfârşite în amintirea Celui care 
a postit singur în pustie. Azi evan 
gheliştii se cred vrednici nu numai 
de salarii enorme, dar şi de avantaje 
bancare. Ce înfricoşătoare vor fi toate 
acestea în ziua judecăţii!

Trezirea întârzie fiindcă am ieftinit 
Evanghelia. Avem azi imnuri religioase 
care se cântă în tempo de dans, nu 
numai pe discuri, casete, la radio, ci şi 
în biserici. Am pus sângele şi suferinţele 
Mântuitorului într-o atmosferă de car 
naval, închipuiţi-vă! L-am aranjat pe 
Duhul Sfânt să fie sin copat! Platforma 
de evanghelizare arată ca vitrina unei 
prăvălii de mărunţişuri, o paradă de 
manechine. Mai degrabă m-aş aştepta 
ca o broască să cânte la pian Sonata 
Lunii de Beethoven, decât să-i văd 
pe aceşti predicatori lucioşi de azi că 
aduc pocăinţa în sufletele oamenilor. 
Evangheliştii de azi sunt pregătiţi să 
facă orice pentru oricine, doar să atragă 
lumea să vină în faţă să capete nişte 
broşuri. Fac apeluri răguşite: „Cine vrea 
ajutor, mai multă putere, fericire?” Un 
aşa creştinism uşor, fără pocăinţă şi 
reverenţă,aduce dezonoare sângelui 
vărsat la Calvar. Trebuie schim bată 
definiţia altarelor; căci altarul e locul 
unde se moare! Cei ce nu vor să plătească 
preţul, să-l lase în pace. Trezirea întârzie 

din cauza neglijenţei. Cei de la altare 
petrec prea puţin timp cu sufletele care 
caută adevărul şi veşnicia. Evanghelistul 
e fericit să-şi vadă prietenii şi să stea cu 
ei. În timp ce sufletele pierdute suspină 
la altar, el benchetuieşte în frişca 
dulceagă a laudelor primite. Iată de ce 
şi Anglia şi America sunt bântuite de 
confuzie, nesiguranţă, pline de oameni 
dezorientaţi.

Trezirea întârzie din cauza fricii Ca 
evanghelişti, ţinem gura închisă când 
vedem falsitatea religiilor de azi, ca şi 
cum ar fi mai multe nume prin care am 
putea fi mântuiţi. Dar tex tul de la Faptele 
4:12 se află încă în Sfintele Scripturi şi 
spune că „nu este alt 
Nume sub cer”. Unora 
lucrul acesta li se pare 
colorat cu prea mare 
intoleranţă. Ilie şi-a 
bătut joc de preoţii 
lui Baal şi le-a vorbit 
cu dis preţ, văzându-
le neputinţa. Mai bine 
fugi afară în întuneric 
(ca Ghedeon) şi 
dărâmă dumnezeii 
falşi, decât să-i 
tolerezi, călcând voia 
lui Dumnezeu. Cultele acestea lipsite de 
Evan ghelia lui Hristos, religiile lumeşti 
care apar ca ciupercile la acest ceas de 
miez de noapte, îl ispitesc pe Dumnezeu. 
Nimeni nu vrea să sune alarma? Nu mai 
suntem Protestanţi, suntem doar ne-
catolici! Împotriva cui şi a căror lucruri 
protestăm noi? Dacă am fi pe jumătate 
de calzi pe cât ne credem şi doar zece 
la sută de puternici pe cât spunem că 
suntem, creştinii ar fi botezaţi în sânge, 
ca şi în apă şi în foc.

Wesley a văzut uşile bisericilor engleze 
închise în faţa lui, iar Rowland Hill spune 
despre el: „Wesley şi armata lui de salahori 
laici, o legiune întreagă de predicatori 
neprofesionişti, adunaţi dintre fierari, 
tinichigii, căruţaşi şi homari - au ieşit să 
otrăvească minţile oamenilor!” Ce lim baj 
profan! Dar orice au spus oamenii de 
el, lui Wesley nu i-a păsat. Nu i-a fost 
teamă nici de oameni, nici de diavoli. 
Dacă Whitefield era privit în Anglia ca o 
parodie, în cel mai josnic sens, dacă primii 
creştini au înfruntat cu preţul vieţii lor 
orice infamie, cum se face că astăzi, 
din moment ce păcatul şi păcătoşii au 

rămas aceiaşi, noi, predicatorii, nu mai 
provocăm mânia iadului? De ce suntem 
în mod atât de frigorific de comuni, în 
mod atât de splendid de nepăsători? În 
cazul nostru, ne răsculăm, însă n-avem 
treziri. Dar în lumina Bibliei şi a istoriei 
Bisericii, spuneţi-mi, unde au fost treziri 
fără răscoale?

Trezirea întârzie pentru că ne lipseşte 
insistenţa şi urgenţa în rugăciuni. Un 
predicator vestit a intrat într-o con 
ferinţă biblică zilele trecute spunând: 
„Am venit la această conferinţă având 
pe suflet o mare povară a rugăciunii. 
Cei care doresc s-o împartă cu mine, să 
arate prin ridicare de mână, şi vă rog să 

nu fim ipocriţi!” Mulţi 
au ridicat mâna. 
Dar mai târziu în 
timpul săptămânii, 
când a fost anunţată 
o oră de rugăciune 
pe la miezul nopţii, 
vestitul predicator 
s-a dus să se culce. 
N-a fost ipocrit, nu? 
S-a stins integritatea. 
O viaţă superficială. 
Factorul care singur 
e cel mai important 

în oprirea Duhului Sfânt de a aduce o 
trezire spirituală e lipsa aceasta de luptă 
a sufletului în rugăciune. Am înlocuit 
propagarea cu propagandă. Ce nebunie! 
Noul Testament adaugă un post-
scriptum în legătură cu proorocul Ilie. 
La Iacov 5:17 e scris: „S-a rugat!” Dacă 
n-ar fi fost lucrul aces ta, citind Vechiul 
Testament doar, am fi spus: „Ilie a 
proorocit!” În rugăciunile noastre noi nu 
ne-am împotrivit încă diavolului până 
la sânge. Nu, noi nici măcar nu facem ca 
„sufletul să ni se frământe în sudoare”, 
după cum spunea Luther. Noi ne rugăm 
cu o atitudine de „ce ne pasă?”! Ne 
rugăm rugăciuni la întâmplare! Dăm lui 
Dumnezeu ce nu ne costă pe noi nimic. 
N-avem nici măcar o singură dorinţă 
care să ne înflăcăreze. Suntem doar: 
intermitenţi, capricioşi şi spasmodici.

Singura putere în faţa căreia Dumnezeu 
cedează e cea a rugăciunii. Noi scriem 
despre puterea rugăciunii, dar nu ne 
luptăm în rugăciune. Un titlu care se 
potriveşte bine pentru biserica de azi 
e „Nu s-a luptat!” Facem expoziţie 
cu darurile noastre, fie naturale 

Mai bine fugi 
afară în întuneric 
(ca Ghedeon) şi 
dărâmă dumnezeii 
falşi, decât să-i 
tolerezi, călcând 
voia lui Dumnezeu.



14       RBa  ::  www.RomanianBaptist.oRg

fie spirituale; ne spunem părerile pe 
undele aerului, vederi politice şi sociale. 
Scriem cărţi ca să îndreptăm pe un 
frate în problemele de doctrină. Dar 
cine e gata să ia cu asalt fortăreaţa 
diavolului? Cine i se va împotrivi 
diavolului? Câţi sunt gata să renunţe 
la mâncare, la anturaj plăcut, la somn, 
pentru ca iadul să tremure de ei în 
lupta încleştată, pentru ca demonii să 
fie făcuţi de râs, pentru ca robii să fie 
eliberaţi, pentru ca iadul să fie decimat 
şi sufletele înlănţuite să iasă de sub 
puterea lui; şi toate ca răspuns la lupta 
acestor oameni gata de sacrificiu, a 
acestor suflete spălate prin sânge. 
În final, trezirea întârzie pentru că 
noi furăm slava care aparţine numai 
lui Dumnezeu. Ascultaţi şi uimiţi-vă.  

Dom nul Isus a spus: „Eu nu umblu 
după slava care vine de la oameni.” Şi: 
„Cum puteţi crede voi, cari umblaţi după 
slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu 
căutaţi slava care vine de la singurul 
Dumnezeu?” (Ioan 5:41,44). Să dispară 
toate laudele şi bătăile pe umăr şi 
măgulirile fireşti de la amvoane! Să 
piară cu aceste mândrii deşarte ca: 
„Programele mele”, „Lucrările mele”, 
„Biserica mea”, „Cărţile mele”. O, ce 
paradă urâtă a firii la amvoane: „Avem 
marele privilegiu azi să”... şi e prezentat 
predicatorul. Vorbitori (care de fapt 
sunt acolo numai prin har) acceptă 
toate aceste laude, adică nu - chiar 
se aşteaptă la ele! Şi de fapt, dacă-i 
ascultăm bine pe toţi, n-am fi ştiut că 
sunt mari, dacă nu ni s-ar fi spus.

Săracul de Dumnezeu! Nu capătă prea 
mult din partea noastră! Mă mir însă că 
nu-Şi împlineşte încă făgăduinţa şi nu 
ne varsă din gura Lui. Am greşit! Ne-am 
murdărit. Ne plac laudele oamenilor. 
Căutăm slava „pe care ne-o dăm unii 
altora”.

O, Doamne, ridică-ne din această 
împerechere cu lumea şi din acest 
putregai!

Binecuvântă-ne, sfărâmându-ne!

Judecata trebuie să înceapă cu noi, 
predicatorii!   

pagina tineRiloR

The Gospel on Offense - 
The Faith of Tim Tebow

 by Mark Earley

america 's largest church has a capacity to hold 16,000. But 
while tim tebow may not be a preacher, when he runs into the 
university of Florida's football Stadium - affectionately known 
as "the Swamp" - his congregation numbers just over 90,000. 
and you can bet they're hearing tim's message.

I
t's not just that this University of Florida quarterback wears Bible verses 
etched into his eye-black on game days. Tim Tebow has been making headlines 
for more than simply his Heisman Trophy win as a sophomore and his two 
national championships. This summer the New York Times, GQ, and Sports 
Illustrated, all covered the quarterback's strong Christian faith.

Last year, when the Florida Gators won the national championship, the pre-game 
show followed Tim into a local Florida prison where he can regularly be found 
sharing his testimony and preaching the Gospel.

And this top-notch athlete, who spends his spring breaks and summers ministering 
to orphans in the Philippines has actually helped change the culture of the University 
of Florida . According to Sports Illustrated , "Since Tebow's arrival on campus, and in 
large part because of him, the University has launched a series of community-service 
initiatives." Even coach Urban Meyer has taken his family on a "Tebow-inspired 
mission trip to the Dominican Republic ."



lUminătoRUl  :: feBRUaRie 2010       15

The press seems to be fascinated with 
outspoken Christian quarterbacks like Tim 
Tebow; Sam Bradford, the 2008 Heisman 
winner; and now USC's Matt Barkley. 
Only a few decades ago, it would have 
been taken for granted that these would 
be the kinds of fellows any father would 
want his daughter to marry. Now they are 
put under the microscope as some kind 
of curious anomaly-well-known athletes 
who actually exhibit character.

In our doped-up, mug-shot celebrity 
culture, sadly these young men do look a 
little out of step. And that's to our culture's 
shame. Perhaps that is why last year 
when the press asked Tim Tebow a rather 
impertinent question, they were more 
embarrassed by the response than he 
was. It was at a Southeastern Conference 
news media event where one reporter 
asked in front of the crowded room, 
"Are you a virgin?" Tim answered with 
an unequivocal yes and had yet another 
platform to explain how his faith impacts 
every area of his life.

That platform for sharing the Gospel is 
exactly what Tim's parents prayed for 
before he was born. Tim's father, Bob, a 
missionary in the Philippines, had been 
weeping over the millions of babies 
aborted in America.  It was then that 
he prayed, "God, if you give me a son, if 
you give me Timmy, I'll raise him to be a 
preacher."

Soon after, when Pam Tebow learned 
she was expecting, the parents' faith was 
put to the test. After a series of grave 
complications, doctors encouraged them 
to abort the child. They refused. Born 
small and weak, Timmy struggled from 
the beginning.  But his dad continued to 
tell him, "God's got a purpose for you, and 
at some point, He's going to call you to 
preach."

Dad was right. God's message would come 
through the roar of the crowd, beamed to 
millions via satellite. But little did they 
know, Tim would don a jersey, not robes, 
and use a stadium for his pulpit.

Tim's a great example of an opportunity 
every believer has to put our faith to work 
on the field of play where God has gifted 
us and called us.   

Forme ale  
mândriei spirituale

1. Mândria spirituală este înclinată să vorbească cu amar sau cu bat-
jocoră și ușurătate, și cu un aer de mulţumire despre păcatul altor 
persoane […] în timp ce umilinţa creștină înclină mai degrabă să nu 
vorbească despre aceste lucruri sau, dacă o face, vorbește cu durere și 
milă.

2. Mândria spirituală îndeamnă adesea pe oameni să se deosebească 
de ceilalţi în înfăţișarea exterioară[…] să vorbească în mod deosebit, 
să folosească un limbaj diferit, să aibă o voce, o înfăţișare și o purtare 
diferită. Dar un creștin adevărat și umil va rămâne ferm la datorie, chiar 
dacă este singur, și va merge singur pe drumul spre cer, chiar dacă toţi 
s-ar lepăda de el; cu toate acestea, el nu va căuta deosebirea de dragul 
deosebirii.

3. Mândria spirituală duce la separare, la îndepărtarea de alţii, fiind-
că persoana în cauză se consideră mai bună și vrea să arate că este de-
osebită. Creștinul umil dimpotrivă, este gata să se considere nevrednic 
de tovărășia altora, mai păcătos decât orice om, și demn de a fi alungat 
din societatea omenească, mai ales din mijlocul copiilor lui Dumnezeu.

4. Mândria spirituală se gândește mereu la opoziţia și injuriileprimi-
te și vorbește adesea despre ele. […] în timp ce umilinţa creștină pură îl 
face pe om să se poarte ca Domnul lui binecuvântat, atunci când a fost 
batjocorit: nu a deschis gura, ci a rămas mut și S-a încredinţat în tăcere 
Celui ce le judecă pe toate cu dreptate.

5. Un alt efect al mândriei spirituale este o anumită îndrăzneală ne-
potrivită și încrezută, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ei 
nu s-au bucurat tremurând, văzând maiestatea teribilă a lui Dumnezeu 
și marea distanţă dintre ei și Dumnezeu.

6. Un alt efect al mândriei spirituale este faptul că îi face pe oameni 
să fie falși. Adesea aceștia vorbesc și se poartă într-un fel special, știind 
că sunt observaţi și apreciaţi. El crede că trebuie să se îmbrace cu o 
mantie critică și dogmatică în discuţii, și să creadă că i se cuvine să dea 
sentinţe și să hotărască și să decidă, în timp ce umilinţa creștină nu se 
laudă, nu se umflă de mândrie și este gata să-i lase pe alţii să fie onoraţi.

7. Mândria spirituală te face să te încrezi prea mult în puterile tale, 
și să-i neglijezi pe ceilalţi. Umilinţa creștină, dimpotrivă, te face să 
respecţi pe toţi oamenii, conform regulii din 1 Petru 2:17. Într-adevăr, 
credinţa nu are nimic de câștigat din vorbărie și certuri aprinse, și unii 
sunt atât de înverșunaţi, încât nu este deloc plăcut să stai de vorbă cu 
ei. Tot ce li se spune este zadarnic.   

Sursa: Trezire spirituală 
www.trezirespirituala.wordpress.com
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Nu aș putea spune că afirmaţia este tocmai biblică indiferent 
de bineţea pe care am dat-o acestui clișeu.

Apostolul Ioan scrie în prima sa epistolă despre un test pe 
care credinciosul ar trebui să și-l facă pentru a vedea că are o 
credinţă autentică și acest test este despre părtășia cu ceilalţi 
credincioși – dacă îţi dorești să îl glorifici pe Dumnezeu și dacă 
inima ta tânjește să fie în preajma și în părtășie cu acei oameni 
care îl caută și îl urmează pe Domnul.

Într-adevăr, diavolul poate veni la biserică fără a fi creștin cum 
și oamenii pot veni la biserică fără să fie creștini dar un creștin 
adevărat nu poate să nu participe la părtășia credincioșilor.

Contează dacă mergi la biserică? Da. Dacă nu vrei să mergi 
acolo înseamnă că nu ești un credincios născut din nou și ai o 
credinţă nemântuitoare.

Domnul Isus Hristos, când vorbește despre biserica care 
practică disciplina, asigură credincioșii de prezenţa Sa în 
mijlocul lor și de participarea Sa la acea părtășie.

Contextul din Matei 18 arată clar că, cuvintele “doi sau trei 
adunaţi în numele Meu” sunt spuse în contextul disciplinării. 
Este adevărat că nouă ne place să folosim aceste cuvinte 
pentru a ne încuraja (uneori a ne minţi) că Isus Hristos este 
prezent la părtășia noastră dar contextul de acolo nu se referă 
la prezenţa lui Hristos în orice moment când doi sau trei 
credincioși se adună.

Contează în acest caz dacă mergi la biserică? Bineînţeles. 
Hristos nu promite că dacă privești la Alfa&Omega sau 
emisiunea “Păstorul cel bun” Hristos va lua parte la acea 
“părtășie”.

Mulţi credincioşi nu se alătură bisericii locale din diferite 
motive, iată de ce trebuie însă să aparţină uneia locale:

• În Noul Testament accentul este pus pe biserica locală, 
toate scrisorile sunt scrise unor biserici locale

• Bisericile trebuie să administreze botezul şi cina 
Domnului, cum o face îl lipsa membrilor?

• Dumnezeu vrea ordine şi autoritate iar aceasta nu poate fi 
exercitată în lipsa membrilor

• Cum poţi lua parte la Cina Domnului dacă nu frecventezi 
o biserică locală?

• Biserica este un cadru de a-şi împărtăşi darurile unul cu 
altul

• Dacă credincioşii nu aparţin nici unei biserici locale, 
atunci nimeni nu este responsbil pentru ei şi nimeni nu 
poate asigura disciplina creştină în vieţile lor

CONTEAzĂ  
DACĂ MERGI  
lA bISERICĂ?

am auzit în multe predici ale unor predicatori populari că “nu contează dacă mergi la biserică“. 
Vroiau ei să spună că dacă frecventezi o biserică asta nu înseamnă că eşti cu adevărat un 
creştin.

Sursa: Trezire spirituală 
www.trezirespirituala.wordpress.com
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ÎntâmplăRi cU tâlc :: maXime poeZie

Atâta timp cât Biserica Domnului Isus 
Hristos se află pe pământ, ea este  
condusă de oameni care nu sunt desă- 
vârşiţi.                                         John Piper

*
Rugăciunea poate fi cea mai bună 
investiţie pe care o poţi face vreodată.

 John Piper

*
Sunt succese care te înjosesc şi înfrân-
geri care te înalţă.               Nicolae Iorga

*
Caracterul se construieşte în momente 
nesemnificative ale vieţii.

*
În crize, Dumnezeu nu vorbește mai tare, 
ci noi auzim mai bine!

*
O nouă zi, o nouă posibilitate de a trăi 
pentru Regele Regilor!

*
Dragostea din inima ta nu este pusă 
acolo pentru a rămâne, dragostea nu e 
dragoste până nu o dăruieşti.

Arătăm cine suntem prin felul cum ne 
împlinim promisiunile, dar şi prin modul 
cum primim şi contăm pe promisiunile 
lui Dumnezeu. Asta îl onorează pe Dum-
nezeu.

* 
Lacrimile vărsate pentru tine sunt un 
semn de slăbiciune, lacrimile vărsate 
pentru alţii sunt un semn de putere.

* 
Cea mai sigură cale de a învinge răul 
este de a-l înăbuşi într-o fiinţă umană 
vie, gata să se sacrifice. Când răul este 
absorbit de o astfel de fiinţă, el îşi pierde 
puterea şi nu mai poate face nimic.

* 
Cei ce se află pe calea către cer, nu vor 
fi mulţumiţi să călătorească singuri. 
Dumnezeu nu îi alege pe cei desăvârşiţi, 
ci îi desăvârşeşte pe cei aleşi.

* 
Omul sincer nu spune tot ce gândeşte - 
gândeşte tot ce spune.

*
O înfrângere este mijlocul pe care ni-l 
dă Dumnezeu ca să vedem ce ne lipseşte 
pentru a ÎNVINGE.

Îl scădem,  
sau adunăm? 

S-a mai dus un an din viaţă
Însă ştim să-l numărăm?
În şiragul Veşniciei
Îl scădem sau adunăm?

Noi cu toţii ştim răspunsul
Dar ni-e teamă să ni-l dăm,
În raport cu cele sfinte
Ori scădem, ori adunăm.

Dacă noi iubim Scriptura
Şi la inim-o avem,
Anul ce s-a dus atuncea
Nu-l scădem, ci-l adunăm.

Dacă din câştigul nostru
Partea Domnului o dăm,
Nu-i aşa că anu-acesta
Nu-l scădem, ci adunăm?

Dar, dacă-n loc de-apreciere
Noi pe alţii criticăm,
Ştii prea bine frate dragă
Îl scădem, nu-l adunăm!

Dacă am făcut de-ocară
Numele ce îl purtăm,
Să te mai întreb odată
Îl scădem, sau adunăm?

Dacă dup-un an de zile
De unde-am plecat…plecăm,
Care poate fi răspunsul?
Îl scădem, sau adunăm?

Dac-a fost destul trăirea
Şi aşa L-am predicat,
Anul dus, ne spune Domnul
Nu-i scăzut, ci adunat!

…………………..
Şi în loc de încheiere 
Acelaşi lucru întrebăm,
Anul nou ce stă să-nceapă
Îl scădem, sau adunăm?!....

Pastor Ionuţ Deliu-Zaharie
Chicago, 31 Decembrie 2009
First Romanian Baptist Church Of Chicago

Fabula soarelui şi a vântului

O fabulă despre soare şi vânt spune: „Îţi voi dovedi că eu am mai multă forţă, spuse 
vântul. Îl vezi pe bătrânul acela? Pun pariu că îi pot scoate haina mai repede ca tine.” Şi 
soarele s-a ascuns după un nor, iar vântul a început să sufle până a pornit o adevărată 
vijelie, dar cu cât sufla mai tare, cu atât îşi strângea bietul om haina pe el. În cele din 
urmă, vântul s-a potolit şi a renunţat, iar soarele a ieşit dintre nori şi i-a zâmbit cu 
bunătate bătrânului. Imediat acesta şi-a descreţit fruntea şi şi-a scos haina. Atunci 
soarele i-a spus vântului că blândeţea şi prietenia sunt mult mai puternice decât 
mânia şi forţa.

www.romoflorin.wordpress.com

Dumnezeu nu are nici o importanţă, 
dacă nu are importanţa supremă. 

un rabin
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ŞTIRI
botez în Vancouver, Canada

Pentru slava Mântuitorului Isus Hristos şi pentru bucuria 
fraţilor care împărtăşesc o credinţă de acelaşi fel cu a noastră, 
vă informăm că Sâmbătă, 9 Ianuarie şi Duminică, 10 Ianuarie 
am avut la Vancouver servicii binecuvântate de Evanghelizare 
şi Botez nou-testamental.  
 
Împreună cu fr. păstor Nelu Brisc care a fost invitat să predice 
Cuvântul lui Dumnezeu, şi cu grupul Sunset care a lăudat 
Numele Domnului Isus prin cântări duhovniceşti înălţătoare, 
ne-am bucurat să slujim comunitatea de români aşezaţi 
vremelnic în aria Vancouver, din Canada. Ne rugăm ca Duhul 
Sfânt să continue să lucreze la inimile oamenilor care au 
ascultat Evanghelia, şi astfel Cuvântul semănat să aducă rod 
bogat pentru slava eternă a Domnului Isus! 
 

Ca o încununare a sărbătorii Bisericii Baptiste Emanuel, 
Duminică, 10 Ianuarie a avut loc un botez nou-testamental 
în cadrul căruia fratele Florin Filip, păstorul bisericii locale, 
a botezat 8 tineri care s-au întors de la păcatele lor şi s-au 
hotărât să trăiască după modelul Domnului Isus Hristos. 
 
Mulţumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările bogate 
revărsate asupra Bisericii Lui din Vancouver şi ne încredinţăm 
purtării Lui de grijă pentru propăşire spirituală şi părtăşie 
edificatoare în continuarea anului 2010.   
 
Soli Deo Gloria! 

A consemnat,
Florin Filip   
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Dragi Prieteni,

Ieri am câştigat o victorie importantă şi grozavă împotriva lui 
ACLU!

De ŞAPTE ani luptăm împotriva lui ACLU în apărarea unui 
monument cu cele Zece Porunci afişat în tribunalul din 
Grayson County, Kentucky. Organizaţia ACLU – în eforturile lor 
de a “purifica” locurile publice de orice semn Creştin – a dat în 
judecată pe Grayson County în 2002, şi a câştigat iniţial câteva 
victorii la tribunalele de primă instanţă, care au rezultat în 
demolarea monumentului. Dar noi nu ne-am dat bătuţi, şi am 
apelat la tribunalele de mai sus.

Ieri, Curtea Federală de Apel din Circuitul Şase al Statelor 
Unite a decis că monumentul cu Cele Zece Porunci din Grayson 
County nu încalcă – ci este protejat de – Constituţia Americii. 

De obicei, când un tribunal superior anulează decizia incorectă 
a unui tribunal inferior, îi comandă tribunalului inferior să 
conducă un nou proces, şi să încerce din nou să ajungă la 
rezultatul corect. Dar în acest caz, victoria noastră a fost aşa 
de profundă şi completă, încât tribunalul de apel a ordonat 
tribunalului de primă instanţă să nu mai ţină un alt proces, ci 
să pronunţe un verdict final în favorea noastră şi împotriva lui 
ACLU! Şah şi mat.

Slavă Domnului pentru această victorie! Din 2005, noi nu am 
pierdut nici un caz cu Cele Zece Porunci în tribunalele de apel. 
În curând, cele Zece Porunci vor fi din nou afişate la locul lor de 
cinste în tribunalul din Grayson County.

Victorii ca şi aceasta necesită mulţi ani, mii de ore de lucru, şi o 
investiţie de zeci de mii de dolari. Aşa victorii nu ar fi posibile 
fără Dumnezeu, şi fără oamenii Lui care iubesc America. Vă 
mulţumesc din nou pentru tot ceea ce faceţi pentru libertate.

În timp ce mulţumiţi lui Dumnezeu pentru această victorie, 
rugaţi-vă pentru mine şi pentru o altă victorie, întrucât Marţi, 
19 Ianuarie, voi fi din nou în tribunal federal, de data asta în 
Gainesville, Florida, pentru a apăra un alt monument cu Cele 
Zece Porunci (cel din Dixie County, Florida) împotriva lui 
ACLU. Am să vă trimit un raport după acest proces săptămâna 
viitoare, dar contez pe rugăciunile voastre şi aştept să văd cum 
Tatăl nostru atotputernic lucrează!   

În Numele şi Pentru Gloria Lui,

Horatio G. Miheţ, Esq.
Senior Litigation Counsel
Liberty Counsel

O nouă victorie!

Grayson County Courthouse
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AJUTOR
pENTRU
HAITI

Odată cu tragediile, apar şi şarlatanii care fură în numele celor nenorociţi. Astfel 
de "organizaţii de binefacere" îşi justifica existenţa furând 80 de cenţi din fiecare 
dolar pe care îl trimiteţi.

Dacă aveţi pe inimă să trimiteţi un ajutor financiar spre oamenii din Haiti vă 
recomandăm organizaţia fraţilor menoniţi din Ohio, Christian Aid Ministries.
Sunaţi la (330) 893-2428 şi cereţi să vorbiţi cu Gicu Cotleţ sau cu alte persoane 
care răspund de proiectul Haiti.   

Daniel Brânzei
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Căci ce este viaţa voastră? Nu 
sunteţi decât un abur care se 
arată puţintel şi apoi piere.

Iacov 4:14
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preşedintele Cultului Creştin baptist din România 
se adresează primului ministru, Emil boc

Guelph - Canada - un nou punct de misiune

Într-o scrisoare adresată Primului Ministru Emil Boc, domnul 
Otniel Bunaciu, Președintele Cultului Creștin Baptist din 
România își manifestă îngrijorarea faţă de schimbarea, 
fără o consultare prealabilă a cultelor recunoscute de stat, 
a subordonării Secretariatului de Stat pentru Culte de la 
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional la un 
secretariat special aflat în subordinea Primului Ministru.

Președintele Cultului Baptiste solicită o expunere a motivelor 
care au determinat această schimbare ce afectează viaţa 
bisericilor baptiste din România. Totodată solicită și o 
clarificare a unor declaraţii făcute în mass media de către 

Primul Ministru prin care afirma că noul secretariat va păstra 
legătura „cu Biserica Ortodoxă în principal”.

Domnul Otniel Bunaciu își exprimă speranţa că schimbările 
făcute sunt în spiritul Constituţiei României și a articolului 
9 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi 
regimul general al cultelor, care specifică faptul că „statul este 
neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee”, 
cultele fiind „egale în faţa legii şi a autorităţilor publice, iar 
„statul, prin autorităţile sale, nu va promova şi nu va favoriza 
acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de 
vreun cult”.   

Vă transmit multe salutări din partea mea şi a familiei mele.

Am venit în Canada în anul 2007. În anul 1997 am terminat la 
Institutul Emanuel din Oradea la secţia Teologie Pastorală, şi 
am fost ordinat ca păstor în iulie 1997. În ţară am slujit în trei 
judeţe: Sălaj, Bistriţa şi Alba.

De când am venit aici am avut pe inimă să mă implic în 
misiune, şi am început în anul 2007 când am fost cu colinda 
la Guelph. Prima dată am fost doar o maşină cu 7 persoane. 
În 2008 la Crăciun ne-am triplat am fost 3 maşini, iar anul 
acesta ne-am triplat din nou şi am fost 10 maşini. Am avut un 
an binecuvântat la colindă, am fost în case de ortodocşi care nu 
au mai auzit o colindă de peste 15 ani. Chiar am avut la ultima 
locaţie o experienţă interesantă.

Eram într-un bloc la etajul patru, şi am ocupat complet holul. 
Ne-a deschis uşa apartamentului o femeie, Lidia, care atunci 
când ne-a auzit cântând a început să plângă şi a vrut să cânte 
cu noi. I-am dat caietul şi a cântat şi ea. A deschis uşa vecina 
de vis-a-vis , canadiancă, care atunci când a văzut-o pe vecina 
ei că plânge a crezut că vrem sa îi facem rău şi ne-a arătat 
telefonul că sună la poliţie. Noi am mers cu colinda până la 
capăt şi i-am explicat că ea plânge de bucurie. Când a înţeles 
cum stau lucrurile a zis că îi place cum cântăm dar nu înţelegea 
de ce plânge vecina ei. Ei bine, femeia asta şi-a deschis inima 
pentru Domnul şi cu lacrimi în ochi a cântat cu noi apoi ultima 
colindă “Astăzi vin să-mi plec genunchii”. Pe fondul acestei 

cântări, i-am propus să îşi deschidă inima pentru Domnul. A 
fost ceva extraordinar. Am plecat acasă toţi cu inima plină de 
bucurie că s-a vestit Evanghelia şi un suflet a fost cercetat în 
mod deosebit.   

În harul Lui,
Nicu Ţopan
Guelph, Ontario, Canada
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Rodire în Canada de Est

Numele meu este Florin Dragomir şi sunt păstorul Bisericii 
Baptiste Române Bethel din Kitchener. Suntem parte din 
Asociaţie.

Cu 5 ani în urmă am venit din România, direct de pe băncile 
seminarului, ca pastor al bisericii, alături de fratele Ilie Vela. 
Acum fratele Ilie s-a retras, deşi mai ajută lucrarea, şi am 
rămas păstorul bisercii. Biserica noastră numără în jur de 90 
de membri, iar cu copiii depăşim 120.

Alături de noi, ca membru al bisericii şi al comitetului s-a 
aflat din 2007 fratele Nicu Ţopan, care a fost păstor în ţară 
unde a păstorit mai multe biserici. El a dorit să lucreze în via 
Domnului si ne-am gândit să încercăm să deschidem o lucrare 
în oraşul Guelph, care se află la 30 de minute de Kitchener. Vara 
aceasta am botezat o soră din Guelph, iar o altă soră, botezată 
în ţară anul acesta, locuieşte în Guelph şi frecventează biserica 
noastră. Cei din familiile celor două surori sunt nemântuiţi.

Domnul a fost bun, iar cu ajutorul fratelui Mircea Toma din 
Toronto, bun prieten şi colaborator al bisericii noastre, am 
reuşit să primim ajutorul unei biserici mai mari canadiene din 
Guelph, care ne-a pus la dispoziţie gratuit o sală de închinare, 
iar locaţia este foarte bună.

Din 10 ianuarie 2010 vrem să începem primul serviciu la 
Guelph, iar în 31 ianuarie am vrea să avem un serviciu special 
de inaugurare. Nu va fi usor, dar roadele suntem siguri că vor 
apare prin voia lui Dumnezeu. Am fost la colindat în Guelph 

împreună cu tinerii şi o parte din fraţii şi surorile din biserică 
şi am făcut invitaţii pentru serviciile următoare. Rugaţi-vă 
pentru această lucrare.

Zona Toronto-Kitchener este destul de bogată în biserici, 
pentru o întindere aşa de mică. Există 3, ba chiar 4 biserici 
baptiste în Kitchener, First Baptist Church (fr. Păsui), Biserica 
Speranţa (fr. Nicu Brinda), noi, Biserica Bethel si acum s-a mai 
format o biserică din First Romanian Baptist, numele lor este 
Metanoia, sunt în curs de formare şi speră să îl aducă ca păstor 
pe fratele Emil Bartoş. Apoi mai este biserica din Toronto  
(fr. Mircea Toma), biserica din Hamilton (fr. Petrică Marcuci) 
şi biserica din Windsor, acum fără pastor, dar a fost pastor  
fr. Cornel Unc. În rest, mai este biserica din Montreal, care este 
un pic cam departe de noi, 7 ore de condus.

Colaborăm între noi de câte ori avem ocazia, noi în special cu 
biserica din Toronto si Windsor, iar la nivel de Kitchener avem 
întruniri lunare cu păstorii din toate bisericile evanghelice 
(baptiste şi penticostale), care au ajuns la numărul de 7; patru 
sunt baptiste şi 3 de orientare penticostală.

Încercăm să îl slujim pe Domnul cât mai bine. La nivel de  
Asociaţie este mai greu pentru noi păstorii de aici să partici-
păm, fiind majoritatea noi veniţi dar ne cunoaştem cu păstorii 
de pe coasta de Est.˝  

Cu drag,
Florin Dragomir




