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DE LA PREŞEDINTE

man, și prima doamnă a țării a întrebato ce vrea să facă. Femeia i-a cerut apă,
bandaje, mâncare și tot ce trebuie ca să
mai poată salva pe cei ce rămăseseră din
cei opt mii de evrei duși la exterminare.
Regina a dat ordin ca tot orașul să-i stea
la dispoziție și gara s-a transformat întrun spital uriaș. O femeie slabă a oprit un
tren al groazei. Slăbiciunea ei n-a contat
pentru că și-a pus nădejdea în puterea
Dumnezeului evreilor.”
„Asta vreau să le spun la cei din Anglia.
Vor fi acolo oameni influenți, copii de
șefi de state. Vreau să-i provoc la lucruri
mari cu Dumnezeu.”

ÎNTRE FRAȚI
ltima lună a fost ca
un vis frumos după o
zi urâtă.

Pe 15 Mai 2010 am
fost invitat să particip la o înmormântare din biserica română adventistă din
Loma Linda. Prietenul meu Nicu Butoi,
unul din cei mai calzi evangheliști din
câți am auzit vreodată, a făcut totul ca
să mă simt bine în adunarea lor. M-am
simțit ca „între frați”.
La despărțire, Nicu m-a întrebat dacă
poate conta pe rugăciunile mele. Pleca
a doua zi dimineața la Oxford ca să-și ia
o diplomă și era programat să predice o
jumătate de oră în cadrul solemnității

de graduare. „Vreau să-ți spun titlul și
introducerea predicii, mi-a spus el. Titlul este: „Opriți trenul!” Introducerea
va fi despre o întâmplare din Roman,
România. Eram în gară și înghețam de
frig. M-am dus să mă plimb puțin ca să
nu îngheț și am văzut statuia unui femei, ridicată chiar în fața gării. M-a făcut curios și am făcut mai târziu câteva
cercetări. Era statuia unei femei ortodoxe, Viorica Agarici, care s-a așezat pe
șinele de cale ferată și n-a dat voie unui
tren plin cu evrei să plece din stație spre
locul în care trebuiau executați. Era una
din doamnele proeminente din oraș, așa
că n-au dat-o la o parte cu forța. Eu cred
că au fost și mulți îngeri acolo care i-au
paralizat pe ceilalți. S-a vorbit cu regina,
care, providențial, era tocmai spre Ro-

L-am ascultat cu uimire. Fusesem de
zeci de ori în gară la Roman și nu știam
nimic despre statuia Vioricăi Agarici sau
despre isprava ei formidabilă. Tragic, românii nu știu nici până astăzi să-și publice părțile bune și frumoase. M-am bucurat sincer că un român va spune ceva
frumos despre neamul meu la Oxford.
I-am promis că mă voi ruga marți seara,
ca să fie la el miercuri dimineața, când va
ține discursul cu pricina. L-am întrebat
dacă nu are emoții. Mi-a răspuns: „Așa
m-a întrebat și decanul de acolo: „Poți să
predici?” I-am răspuns: „Pot să nu predic? Asta este chemarea mea numărul
unu. Sunt nerăbdător să predic. Vreau
însă să fiu sigur că Dumnezeu va vorbi
prin mine și am nevoie de multă, multă
rugăciune.”
Sâmbăta trecută, 29 Mai 2010, am fost
la Cleveland pentru întrunirea păstorilor baptiști de pe Coasta de Est și pentru
aniversarea a 100 de ani de funcționare
a bisericii baptiste din oraș. După serviciul de seara, cu doua predici de excepție
rostite de Titi Cocian din Atlanta și Valentin Popovici din Chicago, ne-am retras pentru ședinta Comitetului Executiv.

Înainte de începere, fratele Titi ne-a
cerut să o ungem cu untdelemn și să
ne rugăm pentru sora Silvia Tărniceriu, amenințată cu cancer la ficat. A cerut untdelemn de la păstorul local. „Navem”, a venit răspunsul. I-am întrebat
dacă au bucătărie și dacă au acolo untdelemn. Mi-a spus că există doar de cel
obișnuit. I-am spus că este foarte bun
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și untdelemn obisnuit. Numai credința trebuie să fie
neobișnuită. Am rămas un grup de păstori și ne-am rugat. După primele clipe
s-a aprins rugul de foc și cerul a venit
să vorbească cu muritorii setoși după
puterea prezenței divine. A plecat Silvia și ne-am rugat apoi pentru un frate
evenghelist, aflat în fața unei campanii
speciale. Când și acesta a plecat, unul
dintre noi a spus: „E prea frumos și bine.
Hai să continuăm cu rugăciunea și să ne
rugăm unii pentru alții.” Așa am făcut.
Focul a continuat să ardă. Am renunțat
la ședință și am continuat să ne rugăm
unul după altul. Când am terminat, se făcuse foarte târziu. Plecaseră toți cei din
curte. Doar câteva soții de păstori și cei
responsabili de curățenie mai erau prin
preajmă.
„Ce-a durat așa de mult ședința?” Ne-a
întrebat dojenitor una din soțiile de păstor.
„N-am avut ședință. Ne-am rugat.”

„Așa mult?” Nu observaserăm că fusese „așa de mult”. Vizitasem eternitatea
cerului. Fuseserăm „între frați”.

Miercuri și Vinerea acestea, 2 și 4 Iunie
2010, am fost la priveghiul și înmormântarea fratelui Moise, membru la biserica
penticostală a fraților țigani din Riverside. Îl cunoșteam de mulți ani, de când
era membru la bisericile Mihai Bravu și
Iuliu Valaori din București. Zilele acestea am fost pentru prima dată în viața și

părtășia unor biserici de români țigani
penticostali. M-a surprins curățenia,
ordinea și disciplina din adunările lor.
Fratele Samu, pe care-l cunoșteam de
pe când se făceau mari treziri la Mediaș,
a făcut totul ca să nu mă simt stingher
printre ei.

Când unii începuseră să se foiască,
fratele Samu a spus: „Etnia și tradiția
noastră are două obiceiuri: Nu începem
la timp și nu terminăm la timp. Dacă tot
l-am făcut pe primul, hai să-l facem și pe
cel de al doilea și să mai stăm puțin peste program.”
La sfârșit, fratele Samu a spus public:
„Hai să nu fim dintre cei „mari”, ci dintre
cei mici. Cei „mari” vin doar la biserică și
nu mai vin și la cimitir... Si eu care plănuisem să plec după serviciul de la biserică... Iar m-a smerit Domnul.

Chemați de prietenia familiei fratelui
Moise, veniseră de pe Coasta de Est Pavel Nicolescu și Mihai Oara, și ei vechi
prieteni ai lui Moise. Mulțimea mare din
curtea cimitirului era prea mare pentru
vocile noastre. A apărut repede un generator pe motorină, un amplificator, microfon și difuzoare portabile. Am rămas
încă o dată uimit și smerit de Dumnezeul fraților mei. Fratele Samu a vorbit
din inimă. A făcut chemare. S-a predat
Domnului, lângă sicriul tatălui său,
unul din fiii fratelui Moise. S-a prăbușit
în genunchi lângă groapă. Ne-am rugat
pentru el. Fratele Samu a mai încercat o

dată. A venit să îngenuncheze unul din
nepoții favoriți ai fratelui Moise. Dumnezeu folosea încă o dată moartea ca să dea
viață veșnică oamenilor.
După ce s-a terminat masiva înmormântare, Mihai Oara și Pavel Nicolescu
ne-au onorat cu prezența lor la biserica
noastră, Bethel, din Anaheim. Toți știau
că Mihai trecuse la biserica ortodoxă și
nu înțelegeau cum de venise la noi. L-am
prezentat ca un prieten și frate cu care
mă cunosc de multă vreme și pe care-l
stimez pentru lucrarea pe care o face
acum printre ortodocșii români. Au predicat amândoi. Mihai a vorbit primul și
a vorbit bine. Pavel a predicat al doilea
și a vorbit extraordinar. Ne-am simțit cu
toții ca într-o ocazie rarisimă. Petrecusem iarăși „între frați”.

L-am rugat pe Pavel Nicolescu să revină și duminica dimineață la botez.
S-a scuzat și mi-a spus că vrea să fie la
adunarea fraților creștini după Evanghelie din Fullerton ca să se întâlnească cu
fratele doctor Sima Ioan și cu ploieștenii
lui. L-am înțeles. Nu-i văzuse de mult și-i
era dor. Așa este „între frați”.

Daniel Brânzei

PENTRU INFORMAREA DUMNEAVOASTRĂ VĂ RUGĂM SĂ ALOCAȚI 5 MINUTE PENTRU A CITI URMĂTOARELE INFORMAȚII!

După ce ani de zile a spus pacienților că, chimioterapia este singura cale pentru a încerca (cuvântul cheie e a încerca!) să elimine
cancerul, John Hopkins s-a hotărât să prezinte și calea alternativă de tratament a maladiei.
1. Cu toții avem celule canceroase în
corp. Aceste celule nu apar, însă, la testele standard dacă nu sunt în număr de miliarde. Când doctorii spun bolnavilor că
nu mai există celule canceroase în corpul
lor după tratamentele efectuate, înseamnă doar că testele sunt incapabile să le
măsoare deoarece nu mai sunt în număr
detectabil.
2. Celulele canceroase apar în corp de 6
până la 10 ori în timpul vieții unui om.
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3. Când sistemul nostru imunitar este
puternic, celulele canceroase sunt distruse și astfel este împiedicată multiplicarea lor și formarea de tumori.
4. Când este diagnosticat cancerul, înseamnă că persoana respectivă are
deficiențe nutriționale multiple. Aceste deficiențe pot să apară din cauze
genetice, a noxelor din mediul înconjurător, a alimentației și stilului de viață
greșite.

5. Pentru a preîntâmpina deficitele
nutriționale multiple, este necesară
schimbarea dietei și administrarea de
suplimente nutritive, ceea ce va duce la
întărirea sistemului imunitar.

6. Chimioterapia presupune "otrăvirea"
celulelor canceroase cu rată mare de
creștere, dar astfel sunt distruse și celulele sănătoase cu creștere rapidă din
continuare la pagina 12

PRIETENIE, prietenii, s.f.
Sentiment de simpatie,
de stimă, de respect, de
atașament reciproc care
leagă două persoane;
legătură care se stabilește
între persoane, pe baza
acestor sentimente;
amiciție, prieteșug.
| Atitudine plină de
bunăvoință, prietenoasă
față de cineva. | Legătură
între grupuri sociale, între
popoare, între țări bazată
pe aspirații, năzuințe,
interese comune.
(Dicționarul Explicativ Român)

PRIETENIA ADEVĂRATĂ,
O REALITATE?
Interviu cu Shelly Pordea
Interviu realizat de Ioana Zamfir pentru Revista Impuls nr.10
:: Astăzi prietenia este pe buzele şi feţele tuturor, dar de fapt niciodată în
istorie omenirea nu a fost mai plină de
răutate. Cum putem găsi înţelesul real
al prieteniei în vremurile în care trăim?
Ce înseamnă de fapt o prietenie adevărată?
Eu nu cred că există prietenie adevărată fără Domnul Isus Hristos. Asta nu
înseamnă că nu pot fi o prietenă adevărată pentru o persoană necreştină, ci
înseamnă că nu pot să arăt cuiva dragostea adevărată fără să-i spun de Salvatorul meu. Numai prin El poţi găsi, în orice
vreme, o prietenie adevărată. Proverbe
18.24 spune că “este un prieten care ţine
mai mult la tine decât un frate.” Trebuie
să fim noi prieteni adevăraţi ca să obţinem o prietenie adevărată! Proverbe

17:17 spune „Prietenul adevărat iubeşte oricând…” De multe ori ne este greu
să acceptăm acest cuvânt: „oricând”, dar
exact asta vrea Dumnezeu din partea
noastră. Trebuie să fim gata să fim prieteni adevăraţi, adică să iubim oricând.
Am luat o decizie când eram în facultate,
provocată fiind de un mesaj din partea
pastorului, şi anume, să decid eu să fiu
un prieten adevărat. Am şi scris câteva
rânduri în Biblia mea, şi m-am hotărât
să nu mă uit la ce face persoana cealaltă,
doar să-mi fac partea mea. Indiferent de
circumstanţele vieţii, voi încerca să arăt
dragostea lui Dumnezeu celor numiţi
prietenii mei. Nu cred că trebuie să fiu
foarte apropiată de cineva ca să ne numim „prieteni”, pentru că întotdeauna
pot să fiu eu „prietenoasă”.

Mulţi oameni fac din afirmaţia „Dumnezeu este prietenul meu” o bază pentru viaţa lor. Cum ne putem relaţiona la
Dumnezeu ca şi prieten, dar în acelaşi
timp ca şi Dumnezeu Suveran?
În primul rând, nu cred că ştiu toate răspunsurile. Îl cunosc pe Dumnezeu prin
Fiul Lui, Domnul Isus, de aproximativ
29 de ani, şi totuşi sunt zile în care mă
tem de El într-un sens pentru că ştiu că
vorbesc cu Dumnezeul Creator, şi sunt
alte zile în care simt că stau în braţele
Lui blânde. Avem o relaţie părinte-copil,
şi probabil, ca la fiecare relaţie de acest
gen, avem zile şi zile. El este neschimbător, iar eu, o păcătoasă. Psalmul 111.10
spune: „Frica Domnului este începutul
înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o
minte sănătoasă şi slava Lui ţine în veci”.
Mă tem de El pentru că ştiu că are puterea să mă judece, şi este un lucru înţelept să nu vreau pedeapsă din partea
Lui. Dar în acelaşi timp, Îl iubesc ca Tată
pentru că ştiu că El mă iubeşte. I Ioan
4.9-10 spune: „Dragostea lui Dumnezeu
faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său
Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea
stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi
şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” Dacă ai o
relaţie personală cu Dumnezeu cred că
poţi să începi să înţelegi astfel de sentimente care par contradictorii, dacă nu,
n-ai cum să le înţelegi. Personal cred că
va dura o veşnicie să aflăm cum putem
să-L cunoaştem ca Dumnezeu suveran
şi ca prieten, şi totuşi, nu vom ajunge la
capătul măririi Lui!
:: Ce Îl determină pe Dumnezeu să considere pe cineva „prietenul Lui”?
Biblia ne dă răspunsul la această întrebare în Ioan 15:13-15 „Nu este mai
mare dragoste decât să-şi dea cineva
viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi
prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai numesc robi, pentru
că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci
v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl
Meu.” Dumnezeu a dovedit prietenia Lui
prin jertfa Lui pe Calvar (vs. 13). Dar de
la mine cere slujire sau ascultare, dacă
doriţi, pentru a-mi dovedi prietenia mea
faţă de El (vs 14-15).

:: În limba română există un proverb:
„Păzeşte-mă, Doamne de prieteni, că
de duşmani mă păzesc singur”. Din experienţa dumneavoastră, cât adevăr
este în această zicală?
Proverbe 27: 6 spune: „Rănile făcute de
un prieten dovedesc credincioşia lui,
dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase.”. Dacă sunt rănită de un prieten,
trebuie să am încredinţarea că este spre
binele meu, şi în acelaşi timp trebuie
să ţin cont că datoria mea este a fi cea
mai bună prietenă posibilă, nu să fac pe
alţii să fie prieteni mai buni. Încerc sămi amintesc mereu că trăim într-o lume
fizică, dar lupta mea nu este una împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva celui
rău. Zicala poate fi adevărată, dar asta
nu schimbă datoria mea de creştin.

:: Fiecare dintre noi are amintiri despre
prieteni care ne-au dezamăgit. Care
este motivul pentru care se ajunge
aici? Putem evita acest lucru?
Motivul dezamăgirilor în prietenii este
păcătoşenia noastră. Am făcut multe
greşeli în viaţa mea şi, fără să vreau, am
rănit pe unii. Ar trebui să fim perfecţi ca
să evităm acest lucru în totalitate. Singura mea scăpare este să merg mereu la
Dumnezeu şi să las dezamăgirile mele
în mâna Lui. El este singurul care nu mă
dezamăgeşte.

:: Cum poate o soţie să fie cea mai bună
prietenă a soţului ei, în mod practic, în
viaţa de zi cu zi?
Dacă vrei să fii prietena cea mai bună a
soţului tău atunci trebuie să-l faci pe el
cel mai bun prieten al tău. O fată înainte de căsătorie, vorbeşte orice şi la orice
oră cu prietena ei cea mai bună. La fel,
soţul nu trebuie să aibă îndoieli că este
cel mai bun prieten al nostru. Trebuie să
fim gata să ascultăm, să încurajăm, şi să
vorbim orice cu soţul. În acelaşi timp, nu
trebuie să uităm de lucrurile mici. Deseori, soţul meu spune de la amvon că soţii
trebuie să aibă grijă de soţiile lor, să le
cumpere flori din când în când, să le spună des că-şi iubesc soţiile, şi aşa mai departe. Deasemenea, noi ca femei nu trebuie să uităm că soţii noştri au nevoie de
atenţie – desertul lui preferat, un bileţel
dimineaţa pe mobilă, un bip sau mesaj
pe telefon în timpul zilei, sau oricare altă
mică atenţie care ne vine în gând.
6
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:: În ce măsură poate fi o mamă prietena copiilor ei?
Nu cred că trebuie să fim preocupaţi de
ideea de a fi prieteni cu copiii noştri. Din
câte ştiu eu, nu există un loc în Biblie
unde scrie că părinţii trebuie să aibă o
relaţie de prietenie cu copiii lor. Datoria
mea este să-i cresc pe copiii mei să fie
înţelepţi, să-L cunoască pe Dumnezeu
într-un mod personal şi la rândul lor să
mă aleagă pe mine ca şi „prietena” lor.
Dacă nu fac această alegere, tot părinte voi fi, şi datoria mea nu se schimbă.
Totuşi, eu cred că fiecare copil trebuie
să se simtă liber de a veni oricând şi cu
orice la părinţii lui. Eu am învăţat multe
de la părinţii mei, dar acum simt pe pielea mea importanţa de a avea o relaţie
deschisă cu copiii mei. Pe de altă parte,
nu vreau să zic că n-ar trebui să-i avem
pe copiii noştri ca prieteni, dimpotrivă!
Dumnezeu este Tatăl nostru, exemplul
nostru suprem, şi putem fi numiţi prietenii Lui dacă suntem ascultători. Aici
trebuie să avem grijă. Nu cred că trebuie
să existe o „duşmănie” în casă dacă un
copil nu este ascultător, dar bineînţeles
vor fi consecinţe. În acelaşi timp, să nu
uităm că vor fi recompense pentru ascultare, una din ele fiind o relaţie mai
strânsă cu copiii nostri.

:: În ce fel trebuie să se implice părinţii
în relaţiile de prietenie ale copiilor lor,
relaţii cu persoane de acelaşi sex sau
de sex opus?
În toate felurile! Deutoronom 6:5-9 „Să
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu
toată puterea ta. Şi poruncile acestea pe
care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi
să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când
vei pleca în călătorie, când te vei culca şi
când te vei scula. Să le legi ca un semn de
aducere aminte la mâni şi să-ţi fie ca nişte
fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii
casei tale şi pe porţile tale.”. Părerea mea
este că Dumnezeu ne-a scris aceste rânduri pentru că aşteaptă de la noi să fim
împreună cu copiii noştri acasă, să fim
prezenţi, în călătorie, când ne culcăm,
când ne sculăm, şi aşa mai departe. Ştiu
că nu putem fi veşnic cu ei, dar până când
cresc ei, adică până ce pleacă din casa părintească, eu cred că este responsabilitatea mea să ştiu ce se întâmplă în vieţile
lor în toate felurile, şi în oricare domeniu.

:: Cum putem fi un prieten bun?
Proverbe 17:17 „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca
un frate.” Nenorocirea este un lucru neplăcut, dar totuşi dacă suntem prieteni
adevăraţi, Biblia spune că ajungem să
fim ca fraţi, dacă ne iubim prin necazurile vieţii. De fapt, asta şi suntem dacăL avem pe Domnul, fraţi în Hristos. De
multe ori, când am o problemă, cât de
mică sau mare ar fi, ştiu exact la cine să
apelez. Mulţumesc Domnului că mi-a
dat astfel de prieteni! Şi eu vreau să fiu
prietena la care apeleaza prietenii mei
când sunt în necaz, pentru că ei vor şti
că voi face tot ce îmi stă în putinţă ca să-i
ajut! Cred că disponibilitatea mea şi atitudinea mea faţă de un prieten în nevoie
poate zidi o prietenie adevărată.

:: Dacă aţi putea da doar un singur sfat
în privinţa prieteniei, care ar fi acela?
Celui care nu Îl cunoaşte pe Domnul Isus
ca Mântuitor personal l-aş sfătui să îşi
deschidă inima pentru Cel care şi-a demonstrat prietenia adevărată faţă de el.
Celui credincios i-aş da următoarele versete. Iacov 4:4 „…Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că
cine vrea să fie prieten cu lumea se face
vrăjmaş cu Dumnezeu.” 1 Ioan 2: 15 „Nu
iubiţi lumea, nici lucrurile din lume…”
Mai mult ca oricând, cred că trebuie să
facem diferenţă între noi şi lume, şi mi se
pare că facem opusul. Să ne întoarcem la
dragostea noastră dintâi şi să fim numiţi
de către Dumnezeu prietenii Lui!
Shelly Pordea s-a născut într-o familie creştină
baptistă în anul 1975, în St. Louis, Missouri, SUA.
Mergea de trei ori pe săptămână la biserică, apoi a
fost înscrisă la grădiniţa şi şcoala bisericii. La vârsta de 4 ani a înţeles că are nevoie şi ea de Mântuitorul, şi L-a acceptat pe Domnul Isus în inima ei
în octombrie 1979. părinţii ei au fost foarte activi
în biserică, iar viaţa familiei era planificată după
programul bisericii, un lucru pe care îl apreciază şi
astăzi şi încearcă să îl practice şi cu copiii ei.
În anul 1993 a intrat la facultate în statul Indiana,
la Hyles-Anderson College, unde a studiat timp de
4 ani pedagogia creştină. La vârsta de 20 de ani
s-a căsătorit cu George Pordea, în 30 decembrie
1995. În anul 1999 s-au mutat în România, şi peste
un an Domnul i-a chemat la Braşov. Împreună cu
soţul ei, au 3 copii: Michayla, Jack şi Bobby. După
naşterea fetiţei, timp de 9 ani a stat acasă pentru a
se ocupa de creşterea copiilor lor. Nu regretă nici
un moment petrecut acasă cu ei şi Îi mulţumeşte
Domnului că a avut oportunitatea să se investească în ei. Timp de 5 ani a făcut un program de
homeschooling (educaţie la domiciliu), iar acum
predă la Şcoala Americană din Braşov, unde sunt
înscrişi toţi trei copiii.

CERURILE NOI
ȘI PĂMÂNTUL
CEL NOU

D

ar noi, după făgăduința
Lui, așteptăm ceruri noi
și un pământ nou, în
care va locui neprihănirea” (2 Petru 3:13).
“Apoi am văzut un cer
nou și un pământ nou;
pentru că cerul dintâi și pământul
dintâi pieriseră, și marea nu mai era”
(Apocalipsa 21:1).
“Cerurile și pământul dintâi au trecut. Să încercăm în imaginația noastră
să ne închipuim universul cel nou. Pământul a fost schimbat din temelii de
focul purificator. Orice urmă de păcat,
orice umbră a morții au fost înlăturate. Din uriașa conflagrație, ca din niște
veritabile chinuri ale nașterii a apărut
acum un pământ nou sub ceruri noi.
Asistăm la o nouă ordine cosmică. Cu-

vântul care definește pământul “cel
nou” ne face să credem că nu va fi un
pământ “total diferit”, ci asemănător cu
cel dintâi, dar înnoit în întregime. Pe el
nu vor mai exista nici “spini și pălămidă” și nici mărăcini. Natura va fi total
înoită” - William Hendriksen
Ultimele capitole ale revelațiilor din
Apocalipsa ne aduc înainte punctul
culminant al scopului lui Dumnezeu
cu oamenii. Cele descrise acolo întrec toate așteptările sfinților. Suntem
transportați din sfera timpului în sfera
eternității. Capitolele 21 și 22 sunt cele
mai spectaculoase din Apocalipsa și
descriu în scene care-ți taie respirația
cum va fi în lumea veșnică. Capitolul 20
se încheie cu cuvintele “a fost aruncat în
iazul de foc”. Prin contrast, următoarele
două capitole ne redau splendoarea și
gloria cerească în care-și vor petrece
veșnicia cei răscumpărați de Domnul.
Avem de a face cu o super-lume cu
caracteristici pe care nici nu le putem
visa astăzi. Evreii au oftat de mult visând cerurile cele noi și pământul pe
care nu va mai exista păcat, necaz și
suferință. Profetul Isaia i-a anunțat că
acestea vor veni:
“Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai
aduce aminte de lucrurile trecute, și
nimănui nu- i vor mai veni în minte. Ci
vă veți bucura și vă veți veseli, pe vecie,

pentru cele ce voi face” (Isaia 65:1718).
Ioan a văzut aceste lucruri promise în
descoperiri dumnezeiești. Ele au rămas
însă încă în viitor și vor deveni realitate
doar atunci când se vor împlini promisiunile profeților:
“...până la vremurile așezării din nou
a tuturor lucrurilor: despre aceste
vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura
tuturor sfinților Săi prooroci din vechime” (Faptele Apostolilor 3:21).
Apostolul Petru descrie metamorfoza viitoare prin care lumea va fi transformată din starea ei de azi în starea ei
viitoare:
“Ziua Domnului însă va veni ca un
hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece
cu troznet, trupurile cerești se vor topi
de mare căldură, și pământul, cu tot ce
este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate
aceste lucruri au să se strice, ce fel de
oameni ar trebui să fiți voi, printr-o
purtare sfântă și evlavioasă, așteptând
și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu,
în care cerurile aprinse vor pieri, și
trupurile cerești se vor topi de căldura
focului? Dar noi, după făgăduința Lui,
așteptăm ceruri noi și un pământ nou,
în care va locui neprihănirea” (2 Petru
3:10-13).
Pentru că “cerurile” (nu și cerul
prezenței lui Dumnezeu) au fost poluate și pângărite de prezența și lucrăriLUMINĂTORUL :: IUNIE - IULIE 2010
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le lui Satan, ele trebuiesc curățite prin
foc și sfințite. Pentru că acest pământ
a fost scena pe care s-a desfășurat drama omului căzut în păcat, pentru că în
acest pământ s-a scurs sângele atâtor
nevinovați și sfinți, și el va trebui mistuit
prin foc pentru a fi renăscut, asemenea
unei păsări Fenix, din propria-i cenușă
prin puterea lui Dumnezeu și pentru a fi
înălțat la o inimaginabilă glorie. Pentru
că străvechiul Ierusalim a fost pătat de
sângele profeților, martirilor și, cel mai
revoltător, de sângele Fiului lui Dumnezeu, și el va trebui să ardă. În locul lui se
va înălța Noul Ierusalim, locuința celor
neprihăniți.
Este foarte interesant că singura precizare care ni se face despre cerurile cele
noi și pământul cel nou este “...și marea
nu mai era” (Apocalipsa 21:1). Marea
este un simbol al tulburării și nestatorniciei. Într-una din viziunile anterioare,
Ioan văzuse cum din mare s-a ridicat
fiara:
“Apoi unul din cei șapte îngeri, care
țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine, și mi-a zis: “Vino să-ți arăt
judecata curvei celei mari, care șade pe
ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului; și locuitorii pământului s-au
îmbătat de vinul curviei ei!”
“Fiara pe care ai văzut-o, era, și nu mai
este. Ea are să se ridice din Adânc, și are
să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise
de la întemeierea lumii în cartea vieții, se
vor mira când vor vedea că fiara era, nu
mai este, și va veni.
“Apoi mi-a zis: “Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade,
gloate, neamuri și limbi” (Apocalipsa
17:1-2, 8, 15).
Apele veșnic frământate ale mării reprezintă națiunile lumii în permanentul
lor conflict dintre ele. În pământul cel
nou, popoarele vor trăi în pace și înfrățire.
Imaginea din finalul Apocalipsei, cu pământul transformat, desăvârșit și curățit
de orice întinăciune sau împotrivire față
de Dumnezeu este impresionantă. Pământul acela este “nou” nu în sensul unei
noi creații, ci în sensul unui caracter nou,
necesar pentru a putea fi reședința lui
Dumnezeu și a răscumpăraților Săi. Este
nou și în virtutea unui popor nou care-l
locuiește, devotat în întregime lui Dumnezeu și Mielului.
8
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ISUS - UN PROFET CA
MOISE

Exsiă oameni “epocali”, a căror viață
marchează trecerea de la o etapă la alta
în planul profetic. O astfel de persoană a
fost Moise. Religia evreilor se numește
“mozaică” din cauza lui. Legea dată de
Dumnezeu pe Sinai este cunoscută drept
“Legea lui Moise”, tot din cauza lui. Este
unul din oamenii care care ne vorbesc de
dincolo de moarte. Moise ne-a lăsat una
din cela mai importante profeții mesianice:
“Domnul Dumnezeul tău, îți va ridica
din mijlocul tău, dintre frații tăi un prooroc ca mine: să ascultați de el! Astfel el
va răspunde la cererea pe care ai făcut-o
Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb,
în ziua adunării poporului, când ziceai:
“Să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, și să nu mai văd acest foc
mare, ca să nu mor.” Atunci Domnul mi-a
zis: “Ce au zis ei, este bine. Le voi ridica
din mijlocul fraților lor un prooroc ca
tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui,
și el le va spune tot ce-i voi porunci Eu”
(Deut. 18:15-18, vezi și Deut. 34:10; Fapte 3:22-23; 7:37).
Această profeție s-a împlinit în multe
feluri în viața, moartea și învierea lui Isus
Hristos (Ioan 1:21, 45; 6:1î4; Fapte 7:3738). De fapt, o comparație între viața
lui Moise și viața lui Isus din Nazaret va
scoate la iveală cel puțin cincizeci de asemănări. Amândoi au fost profeți, preoți,
legiuitori, învățători și lideri ai poporului. Amândoi au vestit adevărul divin și
Dumnezeu le-a confirmat învățătura prin
minuni. Amândoi au petrecut un timp în
Egipt, protejați în mod supranatural de
cei care căutau să le ia viața. Familia lui
Moise n-a acceptat inițial rolul lui de lider, dar mai apoi fratele lui, Aaron, și
sora lui, Maria, i-au devenit asistenți în
lucrare. Nici familia lui Isus Hristos n-a
crezut de la început în El, dar mai târziu,
frații Lui au devenit lideri ai bisericii din
Ierusalim și ne-au lăsat două epistole, Iacov și Iuda.
Asemănările sunt evidente și în stilul
lor de lucru. Moise a ales șaptezeci de
bătrâni care să conducă peste Israel. Isus
a trimis șaptezeci de ucenici să-L vestească în Israel. Moise și-a întins mâna și
apele Mării Roșii s-au despicat în două.

Isus și-a ridicat mâna și a potolit vântul
și valurile de pe Marea Galileii. Moise a
trimis douăsprezece iscoade în Canaan. Isus a trimis doisprezece ucenici în
lume. Amândoi au vindecat leproși și au
săvârșit minuni. Poporul evreu s-a răsculat împotriva amândorura. Generația care
i s-a împotrivit lui Moise a pierit în pustie.
Cei care i s-au împotrivit lui Isus au murit
în asediul roman din anul 70 d.H.
Paralelismul este remarcabil și în
viețile lor personale. Biblia nu ne spune
despre niciunul din ei că ar fi experimentat boala. Deși amândoi au murit pe un
vârf de munte, trupurile lor n-au putut fi
găsite și identificate. Amândoi au postit
patruzeci de zile și au înfruntat crize în
pustie. La amândoi le-au strălucit fața
ca slava cerului, Moise pe Muntele Sinai,
Isus pe Muntele Schimbării la Față.
Cea mai mare asemănare dintre cei
doi este însă în ceea ce au făcut ei între
și pentru oameni. De Paște, și Moise și
Isus i-au eliberat pe cei care i-au urmat și
au crezut Cuvântul Domnului. Moise i-a
scos pe evrei din robia religiilor moarte
din Egipt, Isus i-a scos pe cei credincioși
din robia slovei moarte și a tradițiilor legaliste. Moise a biruit asupra dușmanilor
amaleciți ținând mâinile ridicate spre
cer. Isus a biruit asupra dușmanului cu
mâinile pironite în sus pe o cruce; un
șarpe de aramă în pustie ca să-i salveze pe evrei de mușcăturile mortale ale
șerpilor. Isus a fost ridicat pe cruce ca să
salveze oamenii de la mușcătura mortală
a păcatului.
De sărbătoarea “primelor roade” Dumnezeu l-a folosit pe Moise ca să-i scoată
pe copiii lui Israel dincolo de pericolul
morții prin apele Mării Roșii. De aceeași
sărbătoare, Isus a înviat ca “pârga celor
adormiți”. Cincizeci de zile după trecerea Mării Roșii, la Cincizecime, Dumnezeu le-a dat evreilor marele dar al Legii.
Cincizeci de zile după înviere, Dumnezeu
le-a dat credincioșilor darul Duhului
Sfânt.
Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului și El și-a ținut promisiunea
făcută lui Moise, ridicându-L pe Isus
Hristos ca Mesia. Similaritățile dintre
cei doi sunt dincolo de orice calcul al
probabilităților. Hristos a fost un profet “ca Moise”, sau, mai bine zis, Moise a fost un ante-tip al lui Isus Hristos,
Mesia:

1 Corinteni 10:1 “Fraților, nu vreau să
nu știți că părinții noștri toți au fost sub
nor, toți au trecut prin mare, toți au fost
botezați în nor și în mare, pentru Moise;
toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, și toți au băut aceeași băutură
duhovnicească, pentru că beau dintr-o
stâncă duhovnicească ce venea după ei;
și stânca era Hristos” (1 Cor. 10:1-4).
Nu este întâmplător că pe Muntele Schimbării la Față, unul din cei doi
trimiși de Dumnezeu ca să stea de vorbă
cu Isus a fost... Moise!
“După șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, și i-a dus singuri
de o parte pe un munte înalt. Acolo S-a
schimbat la față înaintea lor. Hainele Lui
s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de
o albeață pe care nici un nălbitor de pe
pământ n-o poate da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise, și sta de vorbă cu Isus”
(Marcu 9:2-4).
Și tot nu întâmplător este faptul că, în
eternitatea cerească, mulțimile de acolo
vor cânta inconfundabilele fapte ale celor doi:
“Ei cântau cântarea lui Moise, robul
lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Şi
ziceau: “Mari și minunate sunt lucrările
tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice!
Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor!” (Apocalipsa 15:3).

BISERICA LOCALĂ
ȘI ÎMPĂRĂȚIA LUI
DUMNEZEU

Biserica nu trebuie confundată cu forma
finală a Împărăției lui Dumnezeu. Aceasta a fost la început și greșala apostolilor
(Faptele Apostolilor 1:6). Domnul Isus
a vorbit despre Împărăție cu ucenicii
Săi înainte de înălțarea Sa la cer (Faptele Apostolilor 1:3), dar din cauză ca Israelul L-a refuzat pe Mesia, instaurarea
Împărăției a fost amânată. Noi ne aflăm
acum în vremea Bisericii.
Ce este atunci Biserica? Ea este o formă tainică a Împărăției. În timp ce le vorbea evreilor în pilde neînțelese, Domnul
Isus avea grijă să-i ia deoparte pe ucenici
și să le explice înțelesul ascuns pentru
că lor “le fusese dat să cunoască tainele
Împărăției cerurilor” (Mat. 13:11).

Biserica este o avanpremieră a
Împărăției. La scară redusă, tot ce se va
întâmpla în Împărăție se întâmplă astăzi în inimile credincioșilor. Ei experimentează acum: pacea Împărăției, bucuria Împărăției, călăuzirea lăuntrică a
Împărăției, biruința asupra Diavolului, și
natura neprihănită a Împărăției.
Necunoscută și nebăgată în seamă,
Biserica este astăzi cea mai redutabilă
“asociație secretă” din câte au cunoscut
vremurile. Apostolul Ioan exclamă: “Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-au
cunoscut nici pe El” (Ioan 3:1).
Că Biserica este într-un anume sens
“Împărăție”, dar că nu este veritabila
Împărăție se vede și din compararea
următoarelor două texte din Noul Testament: Mat. 5:9 și Apocalipsa 1:5-6. În
primul, Domnul Isus învață Biserica să se
roage; “Vie Împărăția Ta” și de aproape
două mii de ani Biserica repetă această
proclamare. În cel de al doilea, Ioan scrie:
“A Lui... care a făcut din noi o Împărăție și
preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său”.
Împărăția în forma ei tainică va înceta
să mai existe după perioada necazului cel
mare, la a doua venire a Domnului Isus,
când Împărăția va fi proclamată public și
instaurată cu putere, (“... în zilele în care
îngerul al șaptelea va suna din trâmbița
lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după
Vestea Bună (Evanghelia) vestită de El
robilor Săi proorocilor” (Apocalipsa
10:7). Până atunci, Biserica este reprezentanta lui Dumnezeu pe pământ și în
ea sunt depozitate “tainele Împărăției”.
Aceste taine sunt cunoștințe care
aparțin numai credincioșilor, căci mesajul creștin nu este primit astăzi de lume.
El este pentru “iudei o pricină de poticnire și pentru Neamuri o nebunie” (1 Corinteni 1:23).
Iată pe scurt tainele revelate de apostoli Bisericii:
(A) Taina întrupării. Coloseni 2:2 și
2:9 ca și Timotei 3:16 vorbesc despre
această de neînchipuit întrupare a Creatorului în dimensiunile create.
(B) Taina locuirii lui Hristos în noi.
Credinciosul nu este numai răscumpărat, ci și îndumnezeit prin natura născută din Hristos în el. Texte relativ cunoscute sunt: Coloseni 1:26-27 și mai ales 2
Tesaloniceni 1:10.
(C) Taina împietririi lui Israel. Biserica nu este Israel și Israelul nu este scos

definitiv din planul lui Dumnezeu. Motivele împietririi lui Israel, durata acestei
stări și revenirea Israelului sunt descrise
larg de Pavel într-o aparentă polemică
cu Biserica îngâmfată și disprețuitoare
(vezi Romani 9,10 și 11:7, 25).
(D) Taina fărădelegii. Este amintită
în 2 Tesaloniceni 2:7 și se va manifesta
cu toată puterea odată cu apropierea
sfârșitului.
(E) Taina Babilonului cel Mare. Este
istoria unui sistem de organizare politico-religioasă începută în istoria timpurie
a omenirii și cu o revenire surprinzătoăre în vremurile din urmă (Apoc. 17:5-7).
(F) Taina Bisericii. Amintită în Apocalipsa 1:20 și nebăgată în seamă de lumea care preferă să stea “întunerec”.
(G) Taina răpirii. Eveniment șocant
(1 Tesaloniceni 4:15-19) care va năuci
întreaga omenire și o va prăbuși într-o
spirală fatală de neascultare și răzvrătire, răsplătite cu o serie de pedepse cumplite “cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai
fi” (Mat. 24:21).
H. Taina Bisericii ca Mireasă. În plin
pasaj despre viața de familie, Pavel introduce această temă prezentând-o drept
“mare” (Efeseni 5:22- 32). După răpire, Biserica va merge la Nunta Mielului
(Apocalipsa 19:7-9).
I. Taina Bisericii ca Trup. (Efeseni
1:9, 3:3, 5-6,9). Este cea mai mare dintre
toate tainele. Dumnezeu își formează un
trup - din iudei și din Neamuri, din bogați
și săraci, învățăți și neânvățați, bărbați și
femei, robi și slobozi.
Epistola către Efeseni este tratatul depre Biserică ca și trup al lui Hristos. În capitolele 1 la 3 se găsește învățătura despre trup, iar în cele de la 4 la 6 se găsește
descrisă viața și interacțiunea în trupul
lui Hristos. Primul verset din Epistolă
prezintă credincioșii “în Hristos”. Noi nu
numai că am ajuns să credem în Hristos
ci suntem așezați de Dumnezeu “în Hristos”. “În El avem viața, mișcarea și ființa”
(Faptele Apostolilor 17:27) (vezi și Corinteni 12:12).
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SCHIŢĂ DE PREDICĂ

de Sorin Covaci
Aprilie 25, 2010

CULTIVĂ CU GRIJĂ
PENTRU CĂ VEI
CULEGE ROADELE!
1 Timotei 4:12-16; 2 Timotei 1:3-8
2 Timotei 4:10

L

umea în care trăim
este rânduită după câteva legi cruciale, legi
a căror ignorare poate
conduce la distrugerea vieții. De asemenea sunt legi care nu
pot fi cu nici un chip încălcate. Una din
ele este legea semănatului. Această lege
este foarte simplă dar puternică: ce cultivi, aceia vei secera.
Pasajele indicate prezintă trei personaje care împărtășesc câteva lucruri comune și care sunt despărțite de câteva
lucruri atât de diferite între ei.
Unul dintre ei este Pavel. Ajuns la o
vârstă ce-i conferea autoritate asupra
celorlalți, însemnat cu cicatrici ce valorau mai mult decât medaliile unui
general, fiind cicatrici obținute în lupta
împotriva împărăției întunericului, gata
să fie turnat ca o jertfă de băutură, adică

10

RBA :: WWW.ROMANIANBAPTIST.ORG

gata de a fi consumat de dragul Domnului Hristos, în așteptarea cununii veșnice
și care a strâns în jurul lui oameni de nădejde pe care i-a încurajat, i-a pregătit și
i-a lansat în misiunea răspândirii Evangheliei. Dintre aceștia doi se remarcă în
mod deosebit.
Unul este Timotei. Fiul unui grec și
al uncei iudeice credincioase (Faptele
Apostolilor 16:1) Un tânăr deosebit, vorbit de bine, om de încredere, credincios
asemenea mamei și bunicii sale.
Al treilea personaj prezentat este
Dima. Pornit cu Pavel și Luca în călătorie misionară, cu un viitor promițător, la
un moment dat îl părăsește pe Pavel și se
întoarce în lume. Cu toate că fusese parte
a unei echipe speciale, Marcu, Aristarh,
Luca, Dima renunță la tot pentru lume.
(Coloseni 4:14 , Filimon 1:24 )
Trist, nu? Avem un om care renunță la
tot pentru Dumnezeu - Pavel și un om
care renunță la Dumnezeu pentru lume,
Dima.
Din care categorie ați dori să fiți? Cu
cine vreți să semănați? A cui model vreți
să-l urmați?

ţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.”
1 Ioan 2:16

,,Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să
fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va
şi secera’’. Galateni 6:7

2. Stăruiți în învățăturile Scripturilor.

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar:

Adică, ai grijă ce cultivi pentru
că vei culege roadele!

,,Noi suntem nebuni pentru Hristos’’.
1 Corinteni 4:10
Domnul Isus spunea:
,,Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui
Meu’’. Luca 21:17

În comparație cu Dima, iată ce face Timotei:
,,Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea
Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia,
prin puterea lui Dumnezeu’’.
2 Timotei 1:8

Iată câteva sugestii pentru cei
ce vor să fie asemeni lui Timotei:

1. Alipiți-vă de Dumnezeu și asociați-vă
cu cei credincioși Lui!

,,Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta
Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine’’. 2 Timotei 1:5
1 Timotei 4: 15-16 ,,Pune-ţi pe inimă
aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul
cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta
însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai
altora; stăruie în aceste lucruri...”

1. Dima a cultivat firea pământească.
Galateni 6:8 ,,Cine seamănă în firea lui
pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în
Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică’’.
2. Dima a alimentat pofta ochilor.
,,Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.”
1 Ioan 2:16
3. Dima a preferat notorietatea zilei.

,,Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vie-

3. Fiți pilde în conduită și respect.

1 Timotei 4:12 “Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie”
Lucurile mici, făcute cu consecvență, cultivate în mod sistematic, vor aduce într-o
bună zi roade.

Matei 5:16 “Tot aşa să lumineze şi lumina
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri”

Nu suntem geloşi şi invidioşi pe ei, ci pe
fericirea lor, pe pacea lor, pe siguranţa lor.
Nu este corect. Nu-i cinstit din partea lui
Dumnezeu.
* Pacea celor răi. Cei răi nu sunt tulburaţi. Au poftă de mîncare, dorm bine
noaptea şi râd cu gura până la urechi.
* Mândria celor răi. Au o părere foarte
bună despre ei. Sunt chiar în stare să ţină
prelegeri şi predicuţe. Nu au nici o remuşcare şi pot participa la orice întâlnire sunt invitaţi. Se pot uita în ochii oricui
(chiar în ochii celor cărora le-au greşit ) şi
nici nu clipesc, nici nu roşesc.
În faţa acestor “realităţi” suntem la fel
de copleşiţi ca şi Asaf. Confuzia, tristeţea
şi dezamăgirea sunt atât de grele încât
suntem gata să îngenunchem sub povara
lor.

SUNT DEZAMĂGIT...
DAR NU DE DUMNEZEU
de Adrian Condrea

{www.ambasadorul.wordpress.com}

iaţa pare incorectă. Oamenii răi par să experimenteze mai multe
binecuvântări decât cei
buni. Oameni mincinoşi
se bucură de împlinirea
planurilor lor. Cei care
caută să stea în voia Domnului sunt cei
care sunt blamaţi iar cei care trăiesc în
minciună sunt cei care sunt aplaudaţi de
semenii lor.
Am ajuns la un moment dat ca şi Asaf
când a vrut să renunţe la tot şi să plece
acasă! A fost gata să renunţe la credinţa
lui în Dumnezeu din cauza a ceea ce vedea în jurul său.
O întrebare sinceră şi onestă care m-a
izbit recent:
De ce au succes cei răi?

Asaf începe cu o premiză universală pentru orice credincios: DUMNEZEU

ESTE BUN! Mi s-a spus uneori că ar trebui să cobor cu picioarele pe pământ. Eii
bine, nu-mi permit să cobor pe pământ.
Ca să pot rezista aici pe pământ trebuie
să-mi ţin mintea acolo sus! Deci, indiferent ce se întâmplă în jurul meu, continui să declar că Dumnezeu este bun! Da,
Dumnezeu este bun!
Ştiu! Tocmai acest adevăr crează probleme. Dacă Dumnezeu este bun nu ar
trebui să primim mai mult bine pe pământ? Nu ar trebui să avem cel puţin cu o
binecuvântare în plus pe lângă toţi mincinoşii, curvarii şi hoţii acestei lumi?
Asaf are două perechi de ochelari prin
care priveşte realitatea. O pereche este
marca: L.U.M.E.
Iată ce vedem când ne punem aceşti
ochelari:

* Prosperitatea celor răi. Aroganţii o
duc bine. Mincinoşii sunt crezuţi. Curvarii
sunt morali. Hoţii sunt negustori cinstiţi.

Dar, Asaf îşi dă seama că nu-i singur
acolo şi că în jurul său mai sunt şi alţii
care sunt cu urechile ciulite să audă ce
spune “pocăitu” la necaz. De aceea, e important ce verbalizează. Nu ne permitem
uneori să vorbim cu alţii despre îndoielile
noastre pentru că asta ar face mai mult
rău decât bine. Asaf, se abţine de a-şi expune dezamăgirea. Asta e de admirat, dar
problema lui rămâne. Tăcerea nu a rezolvat dilema.
Dacă cu tăcerea nu i-a fost mai bine,
Asaf încearcă să-şi pună raţiunea la bătaie. Finalul?
Zadarnică mi-a fost truda.

Asaf îşi schimbă ochelarii. Bună decizie! Ne punem şi noi ochelari marca C.E.R.

Atunci când ne uităm doar la ce se întâmplă în jurul nostru, şi când îl judecăm
pe Dumnezeuşi judecăm pocăinţa după
experienţele personale nu vom pricepe
mare lucru din imaginea reală. Dar perspectiva se schimbă atunci când intri în
prezenţa lui Dumnezeu. Părerea lui Dumnezeu o afli atunci când te întâlneşti cu El.
Când îţi aduci aminte de Puterea Lui, de
Sfinţenia Lui, de Mila Lui, de Caracterul
Lui.
Când ne uităm la viaţă prin ochelarii
cerului, vedem:

* Ruinarea celor răi. Asaf avea impresia
că el alunecă. Dar acum îşi dă seama că

a fost doar o iluzie. Realitatea
este că cei răi alunecă. În loc
să mă uit la fericirea celor răi, mai bine aş
fi înspăimântat de destinul lor final.
* Pocăinţa celui neprihănit. Trebuie
să recunoaştem că atunci când ne uităm
prea mult la cei răi, imaginea asta ne distruge pe interior. Când ne uităm doar la
pământ şi niciodată nu ne uităm spre viitor ne comportăm ca nişte animale. Ani-

malul este cel care se uită mereu la iarba
pe care o mănâncă acum. Nu se gândeşte
la viitor. Unul din lucrurile care ne diferenţiază de animale este că noi ne putem
gândi la viitor.
* Răsplata celui neprihănit. Ce aş vrea
mai mult decât prezenţa, protecţia, călăuzirea şi gloria lui Dumnezeu. Nu-mi
doresc nimic decât să ştiu că Dumnezeu
îşi găseşte plăcere în viaţa şi slujirea mea.

Este Dumnezeu tot ce-ţi doreşti? Indiferent de ce vezi în jurul tău, eşti împlinit
cu Dumnezeu?
Uneori sunt dezamăgit… dar în nici un
caz de Dumnezeu!
“Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te
uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăres, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.”

canceroase. Înlocuitorii de zahăr, îndulcitorii sintetici cum ar fi zaharina sau
alte produse (Nutrasweet, Equal, Spoonful, etc) au ca bază aspartamul (E951),
o substanță chimică dăunătoare. Un înlocuitor natural al zahărului ar fi mierea
de albine și melasa, dar în cantități moderate. Sarea de bucătărie conține adaosuri chimice pentru a avea culoarea alba.
Alternativa ar fi sarea de mare.

2-3 ori pe zi. Enzimele sunt distruse la
40 grade Celsius.

continuare de la pagina 4
măduva spinării, tractul gastro-intestinal etc., iar organe importante, cum ar fi
ficatul, rinichii, inima sau plămânii pot fi
iremediabil afectate.
7. Radioterapia distruge celulele canceroase, dar, în același timp arde, cicatrizează și distruge celule, țesuturi și organe sănătoase.
8. Chimioterapia și radioterapia vor reduce, la început, dimensiunea tumorilor.
Folosirea îndelungată a acestor tratamente nu va duce, însă, la distrugerea
definitivă a lor.

9. Când în corp se acumulează prea multe "deșeuri" toxice rezultate în urma chimio și radioterapiei, sistemul imunitar
este fie compromis, fie distrus, iar pacientul poate muri din cauza unor infecții
banale și a complicațiilor lor.
10. Chimioterapia și terapia cu radiații
pot favoriza mutații genetice în celulele canceroase care le fac foarte rezistente la tratament, și greu de distrus.
Intervențiile chirurgicale pot determina
diseminarea (împrăștierea) celulelor
canceroase la alte organe (metastaze).
11. O metodă foarte bună de luptă împotriva celulelor canceroase este de a le
înfometa, adică a se evita alimentele de
care acestea au nevoie pentru a se multiplica.
CELULELE CANCEROASE
SE DEZVOLTĂ CU :

(a) Zahăr. Eliminând din alimentație zahărul, se elimină astfel una din cele mai
importante surse de hrană a celulelor
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(b) Laptele și produsele lactate. Laptele favorizează producția de mucus în
corp, în special la nivelul tractului gastro
- intestinal. Cancerul este hrănit de acest
mucus. Renunțând la lapte și produsele
derivate și consumând lapte de soia neîndulcit, celulele canceroase "mor" de
foame...
(c) pH acid. Celulele canceroase "înfloresc" în mediu acid. O alimentație preponderent carnivoră induce un pH acid
în corp, și ar fi mai bine să se consume
pește și pasăre în cantități mici, decât
carne de vită sau porc. Carnea mai poate
conține substanțe administrate animalelor: antibiotice, hormoni de creștere și
paraziți, ce dăunează în special persoanelor cu cancer.

(d) O dietă bazată 80% pe legume proaspete consumate ca atare sau sub formă
de suc, grâu integral, semințe, nuci și
fructe schimbă pH-ul corpului în alcalin.
20% din alimentație poate fi din alimente gătite, inclusiv fasole boabe. Sucurile
proaspete din legume asigură necesarul
de enzime digestive, ușor absorbabile,
care ajung la nivel celular în 15 minute
de la consumare și care hrănesc și favorizează creșterea de celule sănătoase. Este
bine să se consume sucuri proaspete de

(e) Evitați cafeaua, ceaiul și ciocolata
ce pot conține cantități mari de cofeină.
Ceaiul verde este o alternativă foarte
bună, având și proprietăți anti-canceroase. Cea mai bună băutură este APA - purificată sau filtrată pentru a fi astfel eliminate toxinele sau metalele grele. Apa
distilată este acidă, deci evitați-o !

12. Proteinele din carne sunt dificil de
digerat și necesită o cantitate mare de
enzime digestive. Carnea nedigerată rămâne în interiorul intestinului, intră în
putrefacție și se crește astfel cantitatea
de reziduuri toxice din corp.
13. Celulele canceroase sunt acoperite de
un perete gros de proteine. Renunțarea
la carne sau reducerea ei în alimentație
duce la eliberarea de cantități din ce în
ce mai mari de enzime; acestea atacă
proteinele din peretele celular și permit
astfel celulelor specializate să distrugă
aceste celule canceroase .

14. Unele suplimente nutritive ajută la
întărirea sistemului imunitar, cum ar fi:
IP6 (inozitolul sau vitamina B9, conținut
de tărâțele de grâu, semințe, nuci), Essiac (ESSIAC este o formulă din plante ce
a fost utilizată din anul 1922 de o soră
medicală din Canada numită Rene Caisse
pentru a ajuta pacienți cu afecțiuni grave. Cele opt plante din rețeta originală
sunt: ciuline sfânt, rădăcina de brusture,
laminaria, trifoi roșu, ulm cu coaja netedă, rădacina de revent turcesc, năsturel,
măcriș mărunt), antioxidanți, vitamine,
continuare la pagina 15

CARTE ÎN SERIAL

Studiul de față este o combinație a trei cărți. Prima parte este formată din extrase culese din scrisorile scrise de către Frank Laubach din Dansalan, Lake Lanao, Insulele Filipine în anii 1930-1932 către tatăl său și
care au fost intitulate: «Epistolele unui mistic modern». A doua parte provine din «Jocul cu procesele verbale», tot de Frank Laubach. A treia parte este transcrierea în limbajul modern a cărții intitulate: «Trăind în
prezența lui Dumnezeu», scrisă de către Fratele Lawrence și publicată pentru prima dată în limba franceză
în anul 1692.

INTRĂ ÎN PREZENȚA DIVINĂ {partea a III-a}
de Fratele Lawrence
Frank Laubach

Eșecuri și reușite
18 aprilie 193o
Am avut o părtășie deosebită cu Dumnezeu, care mă face să fiu dezgustat de
orice, ce nu este în armonie cu El. În după-amiaza aceasta Dumnezeu a revărsat
peste mine o bucurie atât de mare, încât
am avut impresia că n-am mai experimentat vreodată așa ceva. Dumnezeu
era atât de aproape și uimitor de iubitor,
încât L-am simțit revărsându-se peste
mine cuprins de o satisfacție preafericită, ce mie mi s-a părut stranie. După ce
am o astfel de experiență de câteva ori
pe săptămână, murdăria lumii mă dezgustă, pentru că știu că ea vrea să mă
atragă de la Dumnezeu. Şi, după o oră de
prietenie strânsă cu Dumnezeu, sufletul
meu este curat, ca o zăpadă proaspăt căzută.
19 aprilie 193o

Nu trebuie să omit dificultățile și
eșecurile, dacă această mărturie a luptei
sufletului spre a-L găsi pe Dumnezeu se
vrea a fi completă. De exemplu, săptămâna aceasta nu a fost una din cele mai
bune, cu toate că a fost deasupra mediei.
Am încercat să fac ceva dificil, cel puțin
pentru vârsta mea, mai dificil decât anticipasem. Dar, m-am decis să nu renunț.
Totuși se pare că efortul nu este bun.
Atunci, când simt că este timpul să pă-

trund în <lăuntru>, iată, Dumnezeu este
acolo! Este atât de prezent, că te topești;
Îl auzi șoptindu-ți plin de dragoste, așa
cum o face un tată către fiul lui, și motivul pentru care nu am experimentat așa
ceva înainte este pentru că nu am intrat
în lăuntrul meu când a trebuit.
Părtășia cu Dumnezeu este ceva pe
care nimeni nu îndrăznește să o acopere pentru că o sufocă. Este ca un copilaș
gingaș sau o floare delicată. Durează
mult timp până ajungi ca să o ai, și după
ce o ai poți să o pierzi într-o clipită, în
momentul în care intervine <altcineva>.
Nimeni nu poate sluji și lui Dumnezeu și
lui Mamona, pentru că în momentul în
care cineva începe să aibă sentimente
pentru altcineva în afară de Dumnezeu,
El se retrage imediat. Idolul rămâne, dar
Dumnezeu dispare. Nu pentru că Dumnezeu este <un Dumnezeu gelos>, ci
pentru că sinceritatea și nesinceritatea
sunt opuse și nu pot exista deodată în
același loc.
<Experimentul> este interesant, cu
toate că până acum nu prea am avut
succes. Cred că, aproximativ două treimi din zi nu mă gândesc la Dumnezeu.
Dimineața aceasta am început-o bine,
având o experiență profundă cu Dumnezeu în timp ce urmăream răsăritul
soarelui. Apoi, am încercat să-L las să-mi
controleze mâinile în timp ce mă bărbieram, mă îmbrăcam și mâncam. Acum Îl
las pe Dumnezeu să-mi controleze mâinile în timp ce apăs tastele mașinii de
scris.
Nu putem face nimic, decât să ne deschidem inimile pentru Dumnezeu. În El
este, trebuie să fie mult mai mult decât

poate să ne dea, pentru că suntem atât
de apatici și putem primi așa puține lucruri. Trebuie să fie un mare folos în obiceiul de a căuta direct și ferm gândul lui
Dumnezeu, întrebându-L: <Doamne ce
vrei să pui acum în mintea mea?> Trebuie ca printr-o așteptare pasionată să-I
dăm lui Dumnezeu șansa să facă ceea ce
vrea. Îmi dau seama în fiecare zi, că din
cele cinci sau șase metode prin care încerc să păstrez contactul cu Dumnezeu
cel mai bine este să aștept să-mi pună
gândurile în mintea mea, să-i cer Lui să
vorbească.
14 mai 193o

O, cel mai uimitor lucru cu care am avut
de-a face vreodată, este menținerea unei
comunicări permanente cu Dumnezeu,
făcând din El obiectul gândirii mele și
tovarășul meu de conversație. Se poate.
Încă nu o pot face timp de jumătate de
zi, dar cred că odată o s-o pot face pentru o zi întreagă. Este o problemă de a
te obișnui să gândești într-un mod nou.
Acum îmi place atât de mult să stau în
prezența Domnului încât, atunci când
se depărtează de mine pentru o jumătate de oră - și o face de multe ori în timpul unei zile - mă simt ca și cum L-am fi
abandonat, ca și cum aș fi pierdut ceva
foarte prețios.
24 mai 193o

Analizându-mă, găsesc câteva lucruri,
care mi se întâmplă în ultimile două luni
ca rezultat al acestui efort extenuant depus în încercarea de a-L păstra pe Dom-

nul în minte în fiecare clipă. Concentrarea aceasta asupra lui Dumnezeu este
extenuantă, dar lucrurile nu mai sunt
cum au fost. Gândesc mult mai clar, nu
mai uit așa de des. Lucruri pe care înainte le făceam cu mult efort, acum le fac
ușor și fără nici un fel de efort. Nu mă
mai îngrijorez de nimic și pot să dorm.
Cea mai mare parte din zi mă plimb în
aer liber. Chiar și în oglindă văd că ochii
și fața îmi arată diferit. Nu mă mai grăbesc. Toate merg cum trebuie. Tot timpul sunt calm ca și cum nu s-ar întâmpla
nimic deosebit. Nu se poate întâmpla
nimic rău, cu excepția unui lucru. Dacă
nu am grijă, Dumnezeu poate pleca din
mintea mea. Dacă El este cu mine, întreg
universul este cu mine. Ceea ce am de făcut este simplu și clar.

Realizările... de până acum
1 iunie 193o
Crezi că, pentru a-L avea în veșnicii pe
Dumnezeu, prețul pe care va trebui să-l
plătim este să ne dăruim Lui în continuu?
Din punctul de vedere al primului experiment, ar trebui să mărturisesc că a
fost un eșec destul de mare. Dar celălalt
experiment, atunci când îmi reușește,
îmi reușește atât de bine, încât, îl contrabalansează pe primul. Dumnezeu schimbă ceva. Când mă întorc spre El este ca și
cum trece un curent electric prin toată
ființa mea. De asemenea, îmi dau seama că efortul are un efect asupra minții
mele. La fel ar trebui să se întâmple și cu
alții. Mi se întâmplă ceva din care cauză
îmi este foarte greu să-mi păstrez mintea
ascuțită. Oamenii au o tendință de a lăsa
ca mintea lor să îmbătrânească și să-și
piardă agerimea. Probabil că am o minte
mai leneșă decât cea a omului obișnuit și
am nevoie de un efort constant pentru a
o disciplina.
Cea mai mare descoperire a vieții
mele este că o baracă poate fi transformată într-un palat, dacă este umplută
de Dumnezeu. Cineva, care a petrecut
multe luni într-o căsuță ca aceasta, gândindu-se mereu la Dumnezeu, când se
apropie de casă, de intrarea ei, începe să
o asocieze cu ceea ce-i mișcă inima și îi
umple mintea.
Vreau să-ți mărturisesc: încă <nu
m-am împotrivit până la sânge>, ca să
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câștig această bătălie. Vreau să demonstrez că acest lucru poate fi făcut de către oricine, în orice condiții, însă încă
nu am reușit să o fac. Ceea ce pot spune
este: ce lucru incredibil a făcut Isus.
Sunt cuprins de o dorință fierbinte să
întâlnesc pe cineva, care a trecut prin
același travaliu nesfârșit al speranțelor,
al aspirațiilor și al eșecurilor, și cu care
să vorbesc în seara aceasta. Dar nu este
nimeni. Când îmbătrânim concepțiile
noastre devin tot mai diferite de ale altora, și bănuiesc că în lumea întreagă nu
este nimeni care să mă înțeleagă cu adevărat, cu excepția lui Dumnezeu; și nici
chiar tu nu mă poți înțelege! O, Dumnezeule, ce mult mă apropie de Tine faptul, că numai Tu singur mă poți înțelege,
pentru că numai Tu le cunoști pe toate!
Dumnezeule, Tu nu mai ești străin pentru mine! Tu ești singura ființă din univers, care nu este un străin pentru mine!
Tu ești peste tot în mine. O, Dumnezeule, vreau să mă lupt în seara aceasta și
mâine ca niciodată până acum, pentru
ca să nu Te pierd din priviri. Pentru că,
atunci, când Te pierd pe Tine, pentru o
clipă, pierd ceea ce se poate face în mine
doar când influența Ta se manifestă tot
timpul asupra mea.
Lunea trecută a fost ziua cea mai întunecată de succes de până acum, în ceea ce
privește încredințarea mea completă în
mâinile lui Dumnezeu, - cu toate că sper
să am zile și mai bune, - și îmi aduc aminte cum priveam oamenii cu dragostea pe
care Dumnezeu mi-o dăduse, și cum ei se
uitau la rândul lor la mine, dorind parcă
să vină împreună cu mine. M-am gândit apoi, că timp de o zi am experimentat atracția extraordinară pe care Isus o
avea asupra oamenilor, fiind <îmbătat de
Dumnezeu> și radiind din cauza părtășiei
continue din sufletul Lui cu Dumnezeu.
2 iulie 193o

21 august 193o
Peste două săptămâni voi împlini vârsta
de patruzeci și șase de ani. Nu mai este
ca acum câțiva ani, când aveam impresia
că viața îmi stătea înainte. O parte din ea
a trecut, și a fost atât de nesemnificativă,
atât de departe de ce visasem, încât nici
nu îndrăznesc să mă gândesc la ea. Nici
la viitor nu prea îndrăznesc să mă gândesc. Prezentul, plin de Dumnezeu, este
singurul refugiu pe care îl am, ca să scap
de dezamăgirea otrăvitoare pe care am
simțit-o de atâtea ori, și chiar de rebeliunea mea împotriva lui Dumnezeu.
Aceasta am făcut, m-am angajat în
cea mai glorioasă acțiune omenească,
și chiar supraomenească, - să comunic
cu Însuși Dumnezeul universului. El
mi-a revelat chiar inima Lui, ceea ce nici
chiar îngerii nu pot vedea. Şi, pentru
cine este cu Dumnezeu, nu mai contează faptul că este într-o închisoare. Noi
predicăm și spunem că așa este, dar nu
prea am văzut pe mulți experimentând
aceste lucruri.

Când El îți dă voie să stai
în prezența Lui
2 septembrie 193o

Eram împreună cu Tip și Dumnezeu pe
dealul Signal Hill. O, Doamne, lasă-mă să
pot scrie cât de glorios a fost acolo. Mă
gândesc că a fost așa pentru că am încercat să fac din prima zi a celui de-al patruzeci și șaselea an o zi măreață. Presupun
că de aceea avem câteodată zile bune, și
altă dată zile nu prea bune. Dumnezeu
așteaptă tot timpul ocazia ca să ne dea
o zi bună. Prea rar suntem interesați să-i
oferim lui Dumnezeu ocazia, pe care El o
urmărește pentru noi.
21 septembrie 193o

Sunt foarte conștient că pot fi acuzat de
misticism, - de parcă cineva poate crede
în Isus fără să creadă în <misticism>, poate pentru că se crede că zilele în care
oamenii aveau contact direct cu Dumnezeu, sau primeau măcar înștiințări din
partea Lui s-au sfârșit odată cu scrierea ultimei file a Noului Testament. Dar
cât de stupidă ar fi lumea în care trăim
dacă oamenii, de frică să nu fie criticați,
nu ar face nimic diferit de ceea ce se
obișnuiește să se facă!

Căutându-L în strâmtori pe Dumnezeu
am ajuns dintr-o dată să fac o descoperire, aceeași pe care o are un explorator într-o mare nesfârșită, atunci când
iese la suprafață. Nu este vorba de o
nouă înțelegere asupra a ceva, ci un nou
simțământ. Îl simt astăzi pe Dumnezeu
ca fiind dincolo de orice. Îl simt. Este
chiar sub mâna mea, chiar sub mașina
de scris, dincolo de birou, înlăuntrul
fișetului și al aparatului de fotografiat.

Unul din basmele acestor moro, spune
că în spatele fiecărei stânci stă o zână
ce-l urmărește pe eroul poveștii. Așa Îl
simt astăzi pe Dumnezeu. Bineînțeles,
acesta este doar unul din modurile în
care poți exprima faptul că, Dumnezeu
este nevăzut și că este pretutindeni. Nu
pot să-mi imaginez cum arată lucrurile nevăzute, dar pot să-mi imaginez că
Dumnezeu se ascunde în spatele a tot
ceea ce vedem.
Pentru un singuratic este foarte plăcut și odihnitor să-L simtă pe Dumnezeu
atât de aproape, pretutindeni!
Este greu să transmiți altuia bucuria
cunoașterii atotprezenței lui Dumnezeu.
Se pare a fi atât de adevărat că privilegiul
părtășiei cu Dumnezeu face mai mult
decât orice altceva din universul întreg.
22 septembrie 193o

Este datoria noastră să trăim pe un
munte al schimbării la față, în prezența
lui Dumnezeu, până când devenim la fel
de albi ca Isus. La urma urmei, cel mai
mare adevăr este că trăirea unei vieți
asemănătoare celei trăite de Hristos este
glorioasă, nespus de glorioasă. Cât timp
Îl ai pe Dumnezeu, nu ești înfrânt, dar
când Îl pierzi, ești cel mai mare înfrânt,

chiar dacă stai în castele și te îngropi în
bogății.
12 octombrie 193o

Cât de mult doresc ca zece oameni sau
mai mulți să încerce să-L păstreze tot
timpul în mințile lor pe Dumnezeu și
să scrie apoi ce au experiementat, pentru ca fiecare să afle ce au descoperit
ceilalți! Cred că rezultatele ar fi șocante
pentru ceilalți oameni. Rezultatele eforturilor mele mă uimesc.
Îngrijorările s-au depărtat de mine
ca niște nori urâți și sufletul mi se
odihnește în razele unei păci continue.
Pot să stau oriunde în univers întrucât
sunt înconjurat din toate părțile de către Duhul Tatălui meu. Universul însuși
mi se pare atât de familiar! Ştiu puține
în plus față de câte am știut, dar acest
puțin este totul! Universul vibrează întro exaltare electrizantă! Ştiu ce înseamnă
să fii <îmbătat cu Dumnezeu>.
Dacă destinul nostru este să creștem
tot timpul și să devenim niște creaturi
mult mai frumoase decât suntem acum,
aceasta va face ca învelișul nostru exterior să fie destul de des spart pentru a
putea crește. Aș vrea să spun lumii întregi că are nevoie de o cale mai bună, că

Dumnezeul de pe Dealul Signal Hill este
suficient, și că se revarsă prin mine o
glorie, care mă face să fiu sigur că aceasta este calea adevăratei intuiții.
25 februarie 1931

Acesta este cel mai bun mod de a proceda: vorbește mult cu Domnul.
3 martie 1931

O, dacă l-am lăsa pe Dumnezeu să facă
ceea ce poate, El ne-ar străpunge inimile cu gloria revelației Lui. Este de datoria mea să-L privesc în față, până când
mă copleșește fericirea. Așa mă simt în
dimineața aceasta după două ore petrecute cu Dumnezeu. Şi acum nu mai vreau
să plec de pe acest <munte al schimbării
la față>.
5 aprilie 1931

Alegerea lui Hristos te conduce la mistere, respingerea Lui la disperare.
continuare în numărul următor

continuare de la pagina 12
minerale, etc., toate stimulând imunitatea să lupte și să distrugă celulele canceroase. Alte suplimente cum ar fi vitamina E produc apoptoza sau moartea
programată a celulelor, metoda naturală
a corpului de a scăpa de celulele bolnave, nedorite și inutile.

15. Cancerul este o boală a minții, corpului și spiritului.
Gândirea pozitivă și o fire activă ajută pe cel care luptă cu cancerul să
supraviețuiască. Furia, neiertarea și
amărăciunea “construiesc” un mediu stresant și acid în corp. Trebuie să
învățăm să avem un spirit iubitor și iertător, să ne relaxăm și să ne bucurăm de
viață!
16. Celulele canceroase nu se pot dezvolta în prezența oxigenului. Făcând

exerciții fizice zilnice și de respirație,
oxigenul ajunge adânc, la nivel celular.
Terapia cu oxigen este foarte importantă
pentru distrugerea celulelor canceroase.

ATENȚIE
1. Nu introduceți recipienți de plastic
în cuptorul cu microunde
2. Nu congelați apa
3. Nu puneți in microunde recipiente
cu capace de plastic

nătatea. A vorbit despre dioxină și răul
pe care îl poate face. Să nu se încălzească mâncarea la cuptorul cu microunde
în vase de plastic. Este vorba, mai ales,
de mâncarea ce conține grăsime. A recomandat, în schimb, folosirea de vase
de sticlă sau ceramică pentru a încălzi
mâncarea. Se obțin aceleași rezultate,
dar fără dioxină.

Dioxina este o substanță ce provoacă
cancer în special la sâni. Este extrem de
toxică pentru celulele corpului. Dioxina
este eliberată din plasticul sticlelor cu
apă introduse la congelator. Recent, Dr.
Edward Fujimoto, manager al programului de sănătate din cadrul Castle Hospital, a vorbit, în cadrul unei emisiuni
TV, despre pericolele care pândesc săLUMINĂTORUL :: IUNIE - IULIE 2010
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sunt mînia lui Dumnezeu şi Lacul (Iazul)
de Foc.

Între mulţi lideri religioşi care afirmă
că sunt creştini evanghelici (creştini care
cred Biblia) este prevalentă promovarea
unei evanghelii acceptabile şi admirate
de oamenii din lume. Astăzi, cea mai populară formă este evanghelia socială.
Deşi evanghelia socială este comună
multor mişcări noi evanghelice, nu este
nouă pentru creştinătate. Începuturile ei
moderne vin din anii 1800 cînd s-a dezvoltat ca o cale de dialog referitor la diferitele probleme sociale care produceau
suferiţă populaţiei. Se credea că extinderea numărului de practicanţi ai milei va
arăta dragostea pentru omenire. Acest
lucru ar fi posibil prin atenuare a suferinţei umane produse de sărăcie, boală,
condiţii grele de lucru, nedreptăţile sociale, drepturile civile, abuzuri,etc. Cei
care s-au alăturat acestei mişcări credeau că îmbunătăţirea condiţiilor de trai
va duce la îmbunătăţirea naturii umane.

RUŞINOASA
EVANGHELIE
SOCIALĂ

C

ăci mie nu mi-e ruşine de
Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede:
întâi a iudeului, apoi a grecului. (Romani 1:16)
Din mai multe motive, creştinii de
diferite coloraturi cred că “Evanghelia
lui Hristos” are nevoie de ajustări. Nu
schimbări majore, îţi va spune majoritatea, ci unele mici cioplituri pe aici şi
acolo. Schimbările deseori încep cu unii
care spun că nu e vorba de nici o schimbare reală ci o simplă schimbare de accent. Totuşi, indiferent de raţionament,
16
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de T.A. McMahon

rezultatul este îmi e ruşine de Evanghelia lui Hristos.
Ruşinea de Evanghelie acoperă un număr de atitudini, de la a-ţi fi ruşine cu
totul şi pînă la a crede că cineva o poate îmbunătăţi un pic pentru a o face mai
acceptabilă. Un exemplu de acesta este
pretenţia recentă a unui autor al Bisericii Emergente care afirmă că învăţătura
potrivit căreia Hristos a plătit pedeapsa
pentru păcatele omenirii prin moartea
lui pe cruce ar fi irelevantă şi privită
ca o formă de abuz cosmic al copilului.
Exemple mai subtile includ încercările
de a face Evanghelia mai puţin exclusivistă, de netezire a consecinţelor cum

O altă forţă motrice din spatele prezentării evangheliei sociale era una
escatologică, legată de vremurile din
urmă. Aproape toţi erau milenişti sau
postmilenişti. Înaintaşii crezuseră că
trăiau într-o perioadă (mia „simbolică”
de ani) în care Hristos conducea din ceruri, Satan era legat iar ei erau lucrătorii
lui Dumnezeu desemnaţi să aducă pe
pămînt o împărăţie vrednică de Hristos.
Postmileniştii mai credeau că se află în
mileniu şi scopul lor era să restaureze
pământul în forma edenică pentru reîntoarcerea lui Hristos din ceruri pentru a
conduce Împărăţia.

Evanghelia socială a avut cîteva realizări incontestabile (legile de protecţie
împotriva muncii copilului, sufragiul femeilor) care au contribuit la bunăstarea
societăţii. A devenit principalul mod de
a se raporta la Evanghelie al teologilor
liberali şi linia directoare a confesiunilor creştine în secolul XX. Deşi popularitatea ei creştea şi scădea, era deseori
energizată de combinaţia dintre religie
şi politicile liberale, de exemplu Martin
Luther King Jr. şi mişcarea pentru drepturi civile în SUA. La jumătatea secolului
trecut şi mai tîrziu, evanghelia socială a
influenţat dezvoltarea teologiei liberale
a romano-catolicismului şi a socialismului de stânga al creştinilor evanghelici.

De abia în acest secol evanghelia socială
a atins însă punctul culminant. Doi oameni, amândoi evanghelici practicanţi,
au dechis această cale.

George W. Bush şi-a început mandatul
prin instituirea la Casa Albă a Biroului de
Iniţiative Comunitare şi Religioase (fundamentate pe credinţă). Obiectivul era
să alimenteze cu fonduri guvernamentale bisericile locale, sinagogi, moschei şi
alte organizaţii care aduceau un serviciu
social comunităţilor lor. Bush credea că
programele conduse de “oameni ai credinţei” pot fi cel puţin la fel de eficiente
ca organizaţiile seculare în asistarea celor în nevoie şi uneori chiar mai mult,
datorită dedicării lor morale “de a-şi iubi
şi sluji aproapele”. La părăsirea biroului
declara că el consideră programul său
bazat pe credinţă una din cele mai mari
realizări a mandatului lui prezidenţial.
Candidatul la preşedinţie Barak Obama
afirma că, dacă va cîştiga alegerile, va
continua Iniţiativele Comunitare şi Religiaose (bazate pe credinţă).

Rick Warren, autorul bestsellerurilor
“Viaţa condusă de scopuri” şi “Biserica
condusă de scopuri” a dus evanghelia
socială pe culmi nemaiatinse: nu doar
în lumea întreagă ci în conceperea şi la
desemnarea liderilor mondiali. Warren îi
dă credit geniului în managementul afacerilor Peter Ducker pentru conceptul de
bază. Drucker credea că problemele sociale ca sărăcia, boala, foametea şi ignoranţa depăşesc capacitatea de rezolvare
a guvernelor şi corporaţiilor multinaţionale. Pentru Drucker, soluţia cea mai
bună ar fi sectorul non-profit , în special
bisericile cu armate de voluntari dedicaţi în atenuarea bolilor sociale a celor
din comunitatea lor.
Warren, recunoscîndu-l pe Drucker ca
fiind mentorul său în ultimii 20 de ani,
cu siguranţă că şi-a învăţat mai întâi propriile lecţii. Cele două cărţi, traduse în
57 de limbi şi cu vînzări de peste 30 de
milioane de exemplare, dezvăluie jocul
vizionar al lui Drucker. Warren a reuşit
să implementeze viziunea din cărţi în
bisericile locale datorită programelor 40
de zile de Scop şi 40 de zile de Comunitate. Pînă acum, 500,000 de biserici din
162 de ţări au devenit parte a reţelei lui.
Ele formează baza Planului de P.A.C.E.
Globală (Global P.E.A.C.E. Plan).

Ce este Planul de P.A.C.E. Globală (Global P.E.A.C.E. Plan)?

Prezentarea lui Warren către biserică
se găseşte la www.thepeaceplan.com. Pe
suport video, el enumeră “uriaşii” maladiilor umanităţii cum sunt golul spiritual, conducerea autoritară, sărăcia,
boala şi analfabetismul a căror eradicare
o speră prin (P)lantarea de biserici, (E)
chiparea liderilor, (A)sistarea săracilor,
(C)aritatea (şi îngrijirea bolnavilor) şi
(E)ducarea viitoarei generaţii.

Pentru a ilustra cel mai bun mod de
a ucide aceşti uriaşi, Warren foloseşte
analogia scăunelului cu trei picioare.
Două sunt guvernul şi afacerile care s-au
dovedit ineficiente pînă cum şi care, asemenea unui scaun cu două picioare, nu
poate sta. Al treilea picior foarte necesar
este biserica. “Există mii de sate în lume
care nu au şcoală, dispensar, nici afaceri sau guvern, dar au biserică. Ce s-ar
întîmpla dacă am mobiliza bisericile în
provocarea acestor cinci uriaşi mondiali?” Warren argumentează că dacă în
toată lumea sunt 2.3 miliarde de creştini,
ei pot forma ceea ce preşedintele Bush
numea “o mare armată a compasiunii” a
“oamenilor credinţei” aşa cum lumea nu
a mai văzut până acum.
În Planul de PACE pe lângă versiunea
creştină apare o versiune inclusivă care
a obţinut sprijinul şi susţinerea liderilor
politici şi religioşi şi a celebrităţilor din
toată lumea. La Forumul Global Economic din 2008 el declara: “Viitorul lumii
nu este secularizarea ci pluralismul religios…” Referindu-se la bolile ce macină pămîntul, declara “Nu putem rezolva
aceste probleme fără implicarea liderilor religioşi şi instituţiile lor. Nu se poate
altfel. Pe această planetă sunt 20 de milioane evrei, 600 milioane budişti, 800
milioane hiduşi, peste 1 miliard de musulmani şi 2.3 miliarde de creştini. Dacă
vei scoate din ecuaţie pe cei de o anumită credinţă, ai rămâne cu restul din cinci
şesimi. Şi dacă am lăsa la latitudinea oamenilor secularizaţi rezolvarea acestor
probleme majore, ce se va întâmpla?”
Pentru a facilita lucrul cu oameni de
toate credinţele Warren a revizuit “P”-ul
din P.A.C.E. şi l-a schimbat din “(P)lantarea bisericilor evanghelice” în (P)romovarea împăcării şi (E) ul din “Echiparea
liderilor bisericilor” în “(E)chiparea liderilor etici.” Warren şi-a reafirmat trece-

rea practică la pluralism “Cine e omul păcii în orice sătuc—sau poate fi o femeie a
păcii—cine este cel mai respectat? ….Nu
e neapărat să fie creştin. De fapt, poate
fi musulman însă poate fi un om de influenţă şi poţi lucra cu el pentru a ataca
cei cinci uriaşi (la care a agăugat încălzirea globală).” El citează un lider secular
care îi întăreşte poziţia: “Am priceput
Rick. Casele de rugăciune sunt centrele
de distribuţie pentru ceea ce trebuie să
facem noi.”
Warren s-a alăturat bordului consultativ al Faith Foundation, înfiinţată de
fostul prim ministru britanic, recent
convertit la catolicism, Tony Blair. Scopul
fundaţiei este să faciliteze înţelegerea
şi cooperarea între şase lideri religioşi:
creştini, musulmani, hinduşi, budişti,
şiiţi şi evrei. Cum se poate potrivi Crucea în această adunare ecumenică? Nu
poate. În atingerea ecumenismului este
critică tocmai eliminarea problemei religiilor exclusiviste, o îngrijorare articulată la Forumul Economic Mondial (World
Economic Forum): “Există unii lideri religioşi în diferite credinţe care, în căutarea afirmării propriei credinţe şi a legitimării şi autentificării ei… neagă credinţa
altora şi legimitatea şi autenticitatea lor.
Eu nu cred că putem continua aşa fără…
împrăştierea urii pentru care suntem
aici ca să o rezolvăm. Eu cred că e la latitudinea noastră să insistăm afirmarea a
ceea ce e frumos în tradiţia noastră fără
a denigra alte tradiţii sugerând că sunt
nelegitime şi sortite unui sfârşit rău”.
Biblia afirmă că toate religiile lumii
sunt “nelegitime” şi sunt “sortite” nu
“unui sfârşit rău” ci unui sfîrşit drept.
Numai credinţa în Evanghelia biblică salvează omenirea: “În nimeni altul nu este
mântuire: căci nu este sub cer niciun alt
Nume dat oamenilor în care trebuie să
fim mântuiţi.” (Faptele Apostolilor 4:12),
“Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar
cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa,
ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
(Ioan 3:36)

Istoria evangheliei sociale este, aproape în toate cazurile, o încercare sinceră
a creştinilor de a face acele lucruri care
cred că îl vor onora pe Dumnezeu şi de
care ar beneficia omenirea. În toate cazurile, totuşi practica faptelor de care
“beneficiază omenirea” a compromis
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credinţa biblică şi l-a dezonorat pe Dumnezeu. De ce? Cuvîntul lui Dumnezeu nu
dă bisericii sarcina de a rezolva toate
problemele lumii. Cei care încearcă asta
încep sub o premiză falsă, “o cale care
pare bună omului,” nu calea lui Dumnezeu. Deci, unde se va ajunge? ..la distrugere. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.
(Proverbe 14:12). Mai mult, problemele
lumii sunt toate doar simptome. Cauza
este păcatul.
Ce procent din “oamenii credinţei” din
toate religiile, cincişesimi din populaţia
lumii, înţeleg şi acceptă evanghelia—
singurul tratament al păcatului? Sau
câţi din cei 2.3 milioane de creştini din
lume cred Evanghelia biblică? Numerele
se prăbuşesc exponenţial….. “Da, dar…
ei sunt o forţă masivă de voluntari şi o
resursă preţioasă în eliminarea uriaşilor
unei lumi în suferinţă!” Ce le foloseşte
miliardelor de “oameni ai credinţei” să
aline ceva din simptomele lumii şi să-şi
piardă totuşi sufletul?

Evanghelia socială este o boală mortală pentru “oamenii credinţei”. Întăreşte
ideea că mîntuirea este prin fapte, renunţând la diferenţe de dragul binelui
comun, tratând pe ceilalţi cum vrem noi
să fim trataţi, purtîndu-ne moral, etic şi
jertfitor—şi fiind aşa vom fi îndrăgiţi de
Dumnezeu. Nu. Acestea sunt auto-amăgiri care uită de mântuirea lui Dumnezeu,
neagă standardul Său perfect şi resping
dreptatea Lui perfectă. Mântuirea nu e
“prin fapte, ca să nu se laude nimeni”. De
fapt, doar “prin Harul lui suntem mântuiţi, prin credinţă şi nu prin noi înşine:
este un dar al lui Dumnezeu.” (Efeseni
2:8-9). Isus însuşi a spus despre El că
este singura cale de a împăca o umanitate condamnată cu Dumnezeu: “Eu sunt
Calea, Adevărul şi Viaţa: nimeni nu vine
la Tatăl decît prin Mine.” (Ioan 14:6). Nu
este o altă cale, din pricina dreptăţii desăvârşite a lui Dumnezeu cerută ca plată
pentru păcat pentru fiecare om în parte.
(“căci toţi au păcătuit” - Romani 3:23).
Numai neprihănitul Om-Dumnezeu a
plătit pedeapsa pe deplin prin moartea
Lui pe cruce. Numai credinţa în El poate
împăca o persoană cu Dumnezeu.
Ruşinoasa evanghelie socială de azi nu
doar promovează “o altă evanghelie” ci
ajută la pregătirea unei împărăţii contrare învăţăturilor Scripturii. Dar cetă18
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ţenia noastră este în ceruri, de unde şi
aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus
Hristos. (Filipeni 3:20) Isus va reveni
din ceruri (Ioan 14.3) la “răpire” să ia cu
sine pe cei care au crezut în El (Mireasa
Lui) pe norii cerului şi îi va duce în cer
(1 Tesaloniceni 4:17). Împărăţia care va
rămîne pe pămînt va fi împărăţia lui Anticrist.

Oricine îşi pune încrederea în evanghelia socială, care angajează “oamenii credinţei” pentru a “face acest pămînt locul
în care poate veni Dumnezeu” , trebuie
să fie atent la cuvintele lui Isus din Luca
18:8 “Cînd va veni Fiul Omului, va găsi
El oare credinţă pe pământ?” Oameni de
toate credinţele, da, dar cu siguranţă nu
Credinţa pentru care Iuda, în Epistola Sa
din Biblie, îi îndeamna pe credincioşii
adevăraţi să lupte. Doamne, ajută-ne pe
toţi să nu ne fie ruşine de evanghelia Ta!

Fidel începuturilor mileniste, postmileniste, eforturile evangheliei sociale sunt
înrădăcinate în încercarea de restaurare
a Împărăţiei lui Dumnezeu. Eugene Peter- Preşedintele Barak Obama
son a infiltrat această erezie în mesajul lui
biblic: “Dumnezeu nu a trecut prin atîtea
cu Fiul Său pentru a ridica un deget acu“Ce inspiraţie. El e primul preşedinte
zator şi spunînd lumii cît este de rea. A cu adevărat mondial, primul preşedinte
venit să ajute, să facă lumea bună din nou. pe care l-a avut vreodată omenirea.” afir(pervertire a lui Ioan 3:17).
ma Pracha Kanjananont, un taoist de 29
Rob Bell în cartea sa Un Elvis de cati- de ani din Starkuck, Bankgkok. ” A avut
fea dezvăluie escatologia de
o copilărie asiatică, părinte
“reparare a pămîntului” la Evanghelia socială
african şi are un nume din
aproape toţi liderii Bisericii este o boală mortală Orientul Mijlociu. Chiar este
Emergente: “Mântuirea este
un preşedinte cu adevărat
pentru “oamenii
aducerea universului în arglobal.”
monie cu Creatorul. Asta are credinţei”. Întăreşte
Chiar înainte de alegeri
implicaţii uriaşe asupra mo- ideea că mîntuirea
Newsweek a publicat un
dului de prezentare a Evan- este prin fapte, rearticol intitulat “Omenirea
gheliei, a mesajului lui Isus. nunţând la diferenţe speră la primul ei preşeDa, Isus poate veni în inima
dinte”. Articolul se încheia
de dragul binelui
noastră. Dar trebuie să ne
astfel : “Lumea şi-a dat deja
alăturăm unei mişcări la fel comun, tratând pe
votul în sondaj după sondaj
de întinse şi mari ca univer- ceilalţi cum vrem noi şi ce vrea şi nu va obţine nici
sul însăşi. Pietrele şi copacii să fim trataţi, purtîn- chiar dacă va fi ales Obama,
şi păsările şi lebedele şi eco- du-ne moral, etic şi
este un Gandhi american,
sistemele. Dorinţa lui Duneun Gandhi care nu doar vorjertfitor—şi fiind
zeu e să le restaureze pe toabeşte în numele minorităţii
te… scopul nu este evadarea aşa vom fi îndrăgiţi
oprimate ci este unul din
din această lume ci să facem de Dumnezeu.
ei. Lumea a prins o sclipire
această lume locul în care
a celui dorit într-o amiază
Dumnezeu poate să vină. Şi Dumnezeu însorită de iulie în Berlin. Cam 200,000
ne va remarca printre cei care vor să facă de oameni l-au aclamat, o mulţime mai
această lucrare.”
mare decît a reuşit să strîngă în 18 luni
încordate. El a profitat de ocazie pentru
Pentru liderul Bisericii Emergente a se adresa unei audienţe mult mai mari.
Brian McLaren, acesta este stilul de via- “Oameni ai lumii”, a spus Barak Obama,
ţă al unui creştin. Într-un interviu din “priviţi la Berlin, de unde a căzut zidul,
28 iulie 2008 acordat ChristianPost.com s-a unit un continent şi istoria a dovedit
afirma: “Cred că viitorul ne va cere să ne că nu există nici o provocare prea mare
unim umil şi caritabil cu oameni de alte pentru o lume care se uneşte ca întreg.”
credinţe - musulmani, hinduşi, budişti,
În discursul victoriei electorale, înainevrei, seculari şi alţii – în căutarea păcii, tea unei mulţimi de aproape 90,000 de
a administrării mediului şi a dreptăţii oameni din Chicago, Obama a vorbit de
pentru toţi oamenii, lucruri aproape de victoria sa ca împlinire a visului ameriinima lui Dumnezeu. “
can şi mărturie a “puterii democraţiei”.
Nu, apropiat “inimii lui Dumnezeu” “Au afirmat-o tineri şi vârstnici, bogaţi
este ca “toţi să vină la pocăinţă” şi să şi săraci, democraţi şi republicani, negri,
creadă Evanghelia.
albi, hispanici, asiatici, băştinaşi ame-

ricani, homosexuali, heterosexuali, cu
disabilităţi şi fără disabilităţi, americanii au trimis un mesaj lumii: noi nu am
fost niciodată o colecţie de indivizi sau
o colecţie de state roşii sau albastre, noi
am fost şi vom fi mereu Statele Unite ale
Americii.”

Unde va duce Barack
Obama America?

Credinţa lui a fost subiect de interes
afirmându-se că ar fi în secret musulman
şi ar avea preocupări legate de vederile
radicale ale păstorului lui, Rev. Jeremiah
Wright. Avem şi ceea ce a mărturisit el
însuşi despre credinţa lui. Într-un interviu acordat Chicago Sun (5/4/04) înainte de a deveni candidat la preşedinţie,
afirma: “Sunt creştin. Sunt înrădăcinat în
tradiţia creştină. Cred că sunt mai multe
căi care duc în acelaşi loc şi e o credinţă
într-o putere mare, credinţa că noi suntem legaţi ca oameni. Cred că există valori care transcend rasa sau cultura, care
ne duc mai departe şi este responsabilitatea noastră, ca indivizi şi colectivitate
să ne asumăm responsabilitatea şi să facem vii aceste valori.” Continuă interviul
afirmînd că nu ştie dacă va merge în cer
şi nici nu crede că alternativa e iadul. Cu
alte cuvinte el crede că toate drumurile
duc la Dumnezeu.

Episcopul homosexual declarat Gene
Robinson, a cărui consacrare din 2003
a dus la o criză în Biserica Anglicană, a
dezvăluit conţinutul mai multor întâlniri
private dintre el şi Barak Obama în timpul campaniei prezidenţiale. Episcopul

Robinson a spus că, în timpul convorbirilor lor, domnul Obama “şi-a arătat
susţinerea nemijlocită pentru drepturile homosexualilor şi a lesbienelor.” Este
ştiut că Obama susţine “căsătoriile între
homosexuali” şi a afirmat că Predica de
pe Munte poate fi un argument în favoarea căsătoriilor celor de acelaşi sex.

Legat de problema Islamului, într-un
un interviu acordat New York Times
Obama descria chemarea la rugăciune

a musulmanilor de la asfinţit ca “unul
din cele mai frumoase sunete de pe Pământ la apus.” Reporterul de la Times,
Nicholos Kristof, scria că domnul Obama
a recitat “cu un accent arab clasa întâi ”
primele rînduri din chemarea musulmanilor la rugăciune. Rev. Jesse Jackson
vorbea de “schimbări fundamentale care
vor surveni în politica externă a SUA cu
sfîrşitul “deceniilor de a pune pe primul
plan interesele Israelului”. “Barack e hotărât să repare relaţiile noastre cu lumea
islamică şi musulmană” declara Jackson.
“Datorită mediului în care a crescut şi a
viziunii ecumenice, el ştie cum se simt
musulmanii chiar dacă el rămîne fidel
propriei credinţe.”

În lumea musulmană a existat un interes crescut în alegerea lui şi în special
în Iran. Obama şi-a afirmat dorinţa de
dialog cu conducerea iraniană fără impunere de condiţii, tendinţă privită de
Ahmadinejah ca un semn al refuzului
de abandonare a programului nuclear
al Iranului în faţa sancţiunilor SUA este
anulat şi că America va trebui să cedeze.
Ahmadinejad pretinde că puterile vestice în general şi SUA în particular sunt

“puteri apuse” în timp ce islamul reprezintă puterea “de răsărit” a viitorului. El
afirmă că “situaţia lumii este mai potrivită ca niciodată pentru întoarcerea lui
Hidden Imam” şi triumful final al islamului. Dacă Obama merge înainte şi va
retrage trupele US din Irak cel mai probabil Irakul va cădea în orbita iraniană
de ţări simpatizante cum e Siria, Libanul
pînă la graniţa cu Israelul.

Grăitor este articolul scris de jurnalistul iranian Amir Taheri: Este Barak Obama “prinţul luptător” promis că va ajuta
Imamul Ascuns al musulmanilor şiiţi să
cucerească lumea? Întrebarea a făcut
valuri în Iran pînă luna trecută cînd un
website pro-guvernamental a publicat
un Hadith (sau o tradiţie) dintr-un text
şiit a secolului 17. Tradiţia vine din Bahar al-Anvar (n. tr. Oceane de Lumină)
de Mullah Majlisi, o megaoperă în 132
de volume şi fundamentul islamului şiit
modern. După această tradiţie, Imamul
Ali Ibn Abi-Talib (verişorul profetului
devenit şi ginere) a profeţit că la sfîrşitul zilelor şi chiar înainte de întoarcerea
lui Mahdi, Ultimul Mântuitor, “un bărbat
negru, înalt îşi va asuma conducerea guvernului în Vest”. Conducînd “cea mai
mare armată a lumii” noul conducător
din vest va avea “un semn clar” de la al
treilea imam al cărui nume a fost Hussein Ibn Ali. Tradiţia spune: “Şiiţii nu au
nici cea mai mică îndoială că el este cu
noi”.
“Printr-o ciudată “coincidenţă” primul
şi al doilea nume al lui Obama – Barack
Hussein – înseamnă “binecuvîntarea lui
Hussein” în arabă şi persană. Numele
de familie Obama scris în alfabet persan
(limba Iranului) se citeşte O Ba Ma, care
înseamnă “el e cu noi”, formula magică
a tradiţiei Majlisi. Lăsînd la o parte motivele mistice, centrul khomeneist vede
înălţarea lui Obama ca un alt semn a declinului Vestului şi triumf al Islamului.”
Astfel nu sunt de mirare mesajele care
au circulat pe internet legate de numărul cîştigător la loterie în Illinois care
era “666” chiar în ziua de după alegeri
şi că numărul de cod poştal din Chicago
al lui Obama este 60606. Nu trebuie să
ne lăsăm purtaţi de acestea însă cu siguranţă că alegerea lui este un semn care
arată unde se îndreaptă lumea şi dorinţa
oamenilor din lumea întreagă după “un
mântuitor, salvator al lumii”, dorinţa lumii zilelor noastre.”
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the Romanians over the past 50 years
that they have to fight for what they
have, taking everything with a grain of
salt. This mentality imposed on them by
the unfortunate political environment
has left deep marks in the mentality of
the Romanian people.

WHAT ARE THEIR BELIEFS?

cultural heritage and try to teach their
American born children how to speak
Romanian. They also have many Romanian churches, cultural centers, restaurants, stores, and even radio stations in
some cities. The Romanian immigrants
tend to be educated, hard working, family oriented people.

Over 95% of Romanians are nominal
Christians and are members of the Romanian Orthodox Church. As such they
adhere to the basic Christian beliefs, but
do not believe in a personal relationship with God. Baptized as infants, they
are raised to believe that appurtenance
to the church is the only way to salvation. The lack of a personal god has led
to a very ritualistic practice of religion
in which major holydays (Christmas
and Easter) and major life events (marriage, death, baptism) are the only times
Romanian Orthodox believers visit the
church. Many of them take great personal offence at any fellow Romanian who
leaves the Orthodox Church considering
this an act of treason. One of the bridges
to faith in Christ that is already in place
in the case of the Romanian people is
that many of them have begun to understand the utter emptiness of the Orthodox tradition as practiced nowadays
and are becoming open to hear the Gospel. Another bridge would be through
some of the Orthodox priests working
in America and who are members of a
Gospel centered movement within the
Romanian Orthodox Church, called the
Lord’s Army.

WHAT IS THEIR HERITAGE?

WHAT ARE THEIR NEEDS?

The recent historical development of the
Romanians was deeply impacted by the
half a century of communist rule, characterized by restrained freedoms and
overarching persecution. The Romanians learned to adapt, and as such they
become a very malleable and cooperative people. They like to fit in and to assimilate while not forgetting their ethnic
roots. It is not uncommon for Romanians
to change their names, “Americanizing”
them so that they would more easily belong to their adoptive country. Oppression, suffering and need have thought

The Romanians in America need to develop intimate relationships with God.
For this purpose they must understand
that Jesus Christ is not a mere historical
figure, but a personal God and the only
one who is able to bring them salvation.
The church is not an institution, but a
living body made of the believers. The
Bible is available for them and is not reserved for the clergy. They must realize
that Christianity is not a state religion
into which one is born, but a personal
religion into which one accedes by faith
alone. The only way to enter into this

ROMANIANS OF
NORTH AMERICA
A PEOPLE PORTRAIT

WHO ARE THEY?
The Romanians are an Eastern European people with deep roots in ancient
history. Their culture and language has
rich Roman and Greek influences while
their country is surrounded by Slavic
peoples. Romanians are the only people in the Eastern part of Europe who
speak a Romance language. Most Romanians currently living in the United
States immigrated during the Cold War
because of religious, social and cultural
persecution. Some fled their country illegally, while some were ejected by the
authorities because of their religious or
political views. After the fall of the Iron
Curtain, and of communism, when Romanians were finally free to travel, they
came mostly for economic reasons. It is
estimated that there are a little over 1
million Romanians living in the United
States. Romanians tend to get established in large metropolitan areas. Romanian is their mother tongue, but many
are bilingual, speaking English as well.
Most Romanians care deeply about their
20
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religion is by repentance and faith in the
saving power of Jesus Christ.

•

WHAT IS KEEPING THE
GOSPEL FROM THEM?
For most Romanians the Gospel of Jesus
Christ is not something to be listened to
or discussed. It is reserved only to the
clergy and it belongs within the walls
of the church. Evangelists are labeled
quickly as cultists, and as enemies of the
faith, and therefore dismissed. Some orthodox priests tell their parishioners to
not have anything to do with Protestant
Christians as they are evil. Thus, one of
the better approaches for evangelizing Romanians is less by preaching and
more by personal example. They will not
listen to you if you tell them you are a
born again Christian, but they may want
where the hope of a Christian is coming
from. The Orthodox tradition is mostly
about doing and less bout understanding and believing. Thus a holy life would
be a better way of preaching about a holy
personal God than any words.

4. Starting Small Groups — that can
become churches
•
•

WHAT CAN MY CHURCH
DO?
1. Endvisioning — beginning with
the end in mind
•

•

•

Conduct a Peoples Search and do
other investigative work to locate
Romanians in your community and
beyond—and lead to work among
all peoples, one at a time.
Expand knowledge of this people
and its worldview by continually
adding information into a database,
ethnography, or worldview document.
Train church members to develop
a strategy among this people and
place, beginning with the end in
mind.

2. Prayer — focusing on the Romanian people as well as calling out
workers to the harvest
•

HOW CAN WE PRAY?

•

•

•

•
•
•
•

Pray that God opens opportunities
for Romanians to come in contact
with Christians.
Pray for new believers who are often
persecuted sometimes by their own
families.
Pray for the Romanians living in
your area.
Pray for the missionaries to Romania.
Pray for the Orthodox priests who
are being witnesses for Christ

Participate in the places or events
where an ethno-linguistic people
group’s heart language and/ or culture are studied.

Pray for persons of peace to be discovered among Romanians.
Prayerwalk among the largest pockets or concentrations of Romanians
in your community.
Enlist church members to develop a
prayer strategy for working among
Romanians.

3. Networking for Evangelism —
identifying relationships
•

Be ready to follow up prayerwalking and Peoples Search efforts with
believers that can engage a network
within a specific people and place.

•

Ask persons of peace from among
Romanians if they would like to conduct a short series of meetings to
discuss spiritual things.
Identify existing gatherings and join
in whenever they meet. (Examples:
sports teams, cultural group, family
group, classes, etc.) Look for opportunities to offer to lead a spiritual
discussion or a Bible study within
the group at a separate time.
Learn Bible storying techniques to
use with oral preference communicators that exist among the Romanians.

5. Leadership Training — identifying and equipping
•
•

Train church members to identify
and equip new leaders to lead their
own church’s ministries and call out
a pastor from their midst.
Train members of churches to lead
from the background, rather than
being out front leading themselves.
This helps the new groups respect
their own leaders and depend less
on outsiders.

Information may be updated by writing peoplegroups@namb.net.
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Ioan Ciobotă:
Cum a început lucrarea lui Dumnezeu
în viața dumneavoastră, când ați simțit
prima dată chemarea lui Dumnezeu și
dorința de a vă întoarce de pe căile lumii?

P.P.: Am fost crescut în familie de
credincioși baptiști. Tata a fost primul în
familie și primul în comună, în Firiteaz.
Ne-am întors din America în anul 1921
și în 1930, la vârsta de 12 ani m-am predat Domnului.
N-a stăruit tata, n-a fost nimeni acasă,
eram eu și cu Domnul. Am citit Cuvântul
Domnului, Cuvântul Domnului a apelat
la sufletul meu și am îngenuncheat lângă o laviță veche din casa părintească și
I-am predat Domnului viața mea.
Astăzi sunt în vârstă de 86 de ani -moșdar Îi mulțumesc Domnului că la vârsta
aceea fragedă mi-am predat Domnului
viața și am fost scutit de atâtea și atâtea
alte păcate și înfrângeri în viață.

INTERVIU CU
PITT POPOVICI
Interviu realizat de Ioan Ciobotă

P

astorul Pitt Popovici, invitatul emisiunii Vieți transformate, este una dintre
vocile cele mai respectate,
iubite și cunoscute de românii neoprotestanți de
pe întreg mapamondul.
S-a născut în 1918 în Statele Unite,
din părinți români emigrați acolo, dar în
1921 a revenit în țară, împreună cu întreaga familie.
Tânăr copil fiind, și-a dedicat viața lui
Dumnezeu și a intrat cu toată energia în
lucrarea de predicare a Evangheliei.
Pe vremea comunismului, fiind silit să
22
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plece în Statele Unite, a tradus 7 cărți și a
scris alte 27 de cărți. A predicat la 6 stații
de radio din lumea întreagă și mulți oameni au fost atinși în inimă și în suflet de
mesajele acestui om - micuț de statură,
dar mare în ochii lui Dumnezeu și cu o
inimă după voia lui Dumnezeu.

Pitt Popovici:
Domnul să binecuvânteze pe toți cei ce
citesc acest interviu. Domnul a făcut lucruri mari și face lucruri mari - în viața
mea și prin viața mea. Dumnezeu Și-a
făcut lucrarea Sa. Nu eu am făcut-o, ci El
a făcut-o.

I.C.: De la 12 ani la 92 de ani înseamnă
80 ani de umblare cu Domnul. Cum ați
putea descrie această călătorie fascinantă de umblare cu Domnul prin groapa
deșertăciunii?

P.P.: Bunyan, în cartea lui "Călătoria
creștinului" spune că creștinul și cel
credincios au trecut fără ca să asculte glasurile și chemările celorlalți. Așa
am făcut și eu. Am trecut prin "Bâlciul
deșertăciunilor" aici în România și am
trecut prin "Bâlciul deșertăciunilor" din
Statele Unite, dar am mers înainte, nu
m-am oprit la tarabele cu chemările păcătoase.
I.C.: V-ați implicat activ în lucrarea Domnului. A fost un alt moment când ați
simțit chemarea de a deveni lucrător
pentru Domnul?
P.P.: La vârsta de 12 ani, când am primit
chemarea Domnului, am primit-o pentru lucrarea sfântă. Atunci am îngenuncheat și atunci I-am predat Domnului
viața mea pentru lucrarea Lui. El a șters
toată vina mea, m-a făcut slujitor al Lui
și nu-I pot mulțumi îndeajuns.
I.C.: Până la 12 ani n-a fost tocmai o perioadă foarte lungă. Care au fost păcatele
de care Dumnezeu v-a iertat și v-a elibe-

rat? Ce ați simțit în momentul în care
L-ați primit pe Domnul Isus Hristos în
mod absolut personal în viața dumneavoastră?

P.P.: Când e vorba de păcat, oamenii consideră păcat numai crimele, desfrâul și
nu consideră și minciuna și micile neascultări de Domnul. Totul e păcat când nu
ne încadrăm în voia lui Dumnezeu. Sunt
păcate de comitere și sunt păcate de
omitere - adică lăsăm neîmplinit ceea ce
vrea Dumnezeu. Fiecare e vinovat și de o
latură a păcătoșeniei și de cealaltă, așa că
nu se pune în discuție chestiunea că la 12
ani nu ești păcătos.
Toți copiii ajung să-și dea seama, dacă
vor, că sunt păcătoși, vinovați. Și eu miam dat seama de aceasta.

I.C.: După ce ați ajuns în America, ați continuat să lucrați. În România ați fost timp
de ani de zile păstor la Biserica Baptistă
nr. 1 din Timișoara și apoi în America ați
început să traduceți cărți. Care a fost prima carte tradusă?
P.P.: Am fost păstor la Timișoara 14 ani.
Regimul comunist nu s-a împăcat cu
mine, nu ne puteam înțelege. M-au destituit pentru 4 ani și jumătate. Atunci, fiindcă aveam cetățenie americană, Dumnezeu i-a folosit pe comuniști să mă
trimită în America. Comuniștii au închis
gura mea pentru Timișoara, dar Dumnezeu mi-a deschis o gură largă în Statele
Unite. În 1967 am plecat în Statele Unite,
în 1968 am început lucrarea prin stații
de radio, am vestit Cuvântul Evangheliei
prin 6 stații de radio și am avut material
pentru tipărit cărți.
Am ținut un studiu la Timișoara: "Biblia este totuși adevărată". Am putut
strecura acel studiu în afara granițelor pe vremea aceea era foarte periculos așa
ceva - dar Dumnezeu m-a ajutat și am
reușit acolo să tipăresc lucrarea aceasta.
Și apoi alte și alte cărți.
Dumnezeu a binecuvântat lucrarea
aceasta prin literatură. Am lucrat 34 de
cărți, le-am tipărit, n-am avut eu banii,
dar Dumnezeu s-a îngrijit și de bani și
am făcut tradus 7 cărți.
Domnul fie binecuvântat pentru toate
aceste oportunități.
I.C.: În 1968, când dumneavoastră ați
început deja lucrarea dincolo, eu de abia

mă nășteam. Îmi amintesc cum ascultam
împreună cu tata la radio, la Trans World
Radio din Monte Carlo - Monaco, predici
cu Pitt Popovici. Care au fost sentimentele dumneavoastră atunci când vorbeați
în fața unui microfon, probabil ascuns
într-o bucătărie - bănuiesc că nu aveați
un studio profesional - înregistrați benzile și le transmiteați în toată România?
Ce sentimente ați avut atunci?

P.P.: Nu e ușor să predici la radio. E una
să predici în fața poporului și e alta să
nu ai pe nimeni în față. A fost puțin cam
greu la început, însă Domnul m-a ajutat
și am trecut peste "hopul" acesta.
Nu am avut studio de radio. În 1968
s-a format Societatea Misionară Română
și la societatea aceasta idealurile au fost
să transmită mesajul Evangheliei pe calea undelor și prin literatură.
Societatea Misionara Română a intrat
în legătură cu stația HCJB din Quito Ecuador. Fiindcă nu a fost un altul, fratele Truță, care era președintele Societății
Misionare a căutat un inginer de sunet,
dar nu a găsit. A găsit un singur frate - de
origine germană - care nu putea să lucreze programele în limba română, pentru
că nu știa care este rugăciune și care este
predica.
În Aprilie 1968 am avut o consfătuire și fratele Truță a fost foarte necăjit și
spunea: “Ce ne facem?” Stația din Quito
ne cerea programele și noi nu le aveam.
Aveam aparatura electronică pentru înregistrare, dar nu era cine să înregistreze. N-a găsit inginer de sunet.
După ce și-a manifestat durerea că nu
are inginer de sunet, eu am spus că pot
să lucrez, fiindcă am lucrat cu mai multe
tipuri de aparate de înregistrare în România și pot să fac lucrarea aceasta.
Dumnezeu m-a învrednicit așa încât
de la 1 Mai 1968 am organizat studioul de radio și am lucrat programe
pentru stația de radio Quito - Ecuador,
apoi pentru IBRA Radio și pentru alte
stații.
În 1971 ne-am mutat în California.
Acolo nu am avut studio de radio, trebuia să lucrez programele de radio într-un
dulap cu haine, ca să nu se audă zgomotele de afară. Dar Dumnezeu m-a ajutat și
am făcut lucrarea aceasta.
I.C.: Nu știu dacă dumneavoastră ați
simțit sau ați înțeles ce însemnau ace-

le mesaje transmise de la Trans World
Radio din Monte Carlo - Monaco pentru
români.
Era ca cineva aflat într-o cameră neagră în întuneric și vede o rază de lumină afară. Era în primul rând Cuvântul lui
Dumnezeu și în al doilea rând era o altă
lume. Aveți reacții de la cei care v-au ascultat sau cei care au citit cărți scrise sau
traduse de dumneavoastră? Pentru că
scopul final este întoarcerea oamenilor
la Dumnezeu.
P.P.: Da, am primit multe scrisori în
privința aceasta și când am venit în vizită
în România, o seamă de persoane mi-au
spus: “M-am întors la Dumnezeu datorită predicilor de la radio.” Slavă Domnului
pentru toată lucrarea pe care El a făcut-o
prin neputințele mele.

I.C.: Vă amintiți de-a lungul acestei vieți
foarte frumoase împreună cu Dumnezeu, care au fost momentele de teamă, de
frică, de văi adânci? Cu siguranță ați avut
și momente când v-ați temut.

P.P.: E natural, deoarece suntem doar oameni. Însă, când se ivea teama, mai ales
că am fost urmărit îndeaproape, toate încercările de intimidare din partea
vrăjmașului, prin oameni, m-au făcut să
mă apropii mai mult de Dumnezeu și Îi
mulțumesc pentru aceasta.
Dumnezeu își înhamă la carul Lui de
biruință uneori chiar și pe Satana. Eu
n-aș fi plecat în America. Eram cetățean
american, însa n-am vrut să plec în America. La 49 de ani, din cauză că mi s-a luat
dreptul să vestesc Evanghelia, Dumnezeu m-a determinat ca să plec în America. Aceasta a fost voia Lui.
Îi mulțumesc că s-a folosit chiar de
comuniști ca să mă determine să plec.
I.C.: Care au fost cele mai frumoase momente din viața dumneavoastră, momente de "umblare pe vârful munților"
împreună cu Domnul?

P.P.: Depinde cum iei lucrurile. Uneori
și pentru unii, momentele de strălucire sunt în mijlocul mulțimilor - mari
mulțimi. Pentru alții momentele de strălucire, de glorie, sunt în singurătate, în
părtășia cu Dumnezeu. Am avut momente binecuvântate și într-un fel și într-altul. Slavă Domnului.
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I.C.: Ce ați putea să spuneți pentru ascultătorii noștri, ca unul care ați văzut
bucuriile și întristările acestei vieți? Ce
anume trebuie să aleagă în viață, ce anume trebuie să facă în viață ca să poată fi
fericiți?
P.P.: Nu trebuie să asculte de oameni, dar
trebuie să asculte de Dumnezeu. Dumnezeu spune: “Iată, îți pun înainte calea
vieții și calea morții. Alege calea vieții.”
spune Dumnezeu. Și la îndemnul acesta,
omul trebuie să se conformeze.
Păcatul aduce nenorocire individului
și aduce nenorocire popoarelor. În măsura în care omul, individul, își dă seama
de starea lui și caută să părăsească calea
păcatului și să asculte de Domnul - Domnul Isus spunea când a început lucrarea
Lui misionară: “Pocăiți-vă și credeți în
Evanghelie”, în această măsură el poate
fi salvat.
Oamenii trebuie să se întoarcă la Dumnezeu - aici în România sunt atâtea necazuri. Singur Domnul este ajutorul celor
fără ajutor. În măsura în care un suflet se
întoarce la Domnul, ajunge să aibă bucuria lăuntrică și să aibă pacea în suflet lucruri care nu se pot cumpăra cu bani
și lucruri care întrec și depășesc toate
bucuriile bogătașilor.
E o stare de fericire cu Dumnezeu și
omul poate să ajungă la aceasta, datorită sângelui Domnului Isus, care a purtat
vina păcatelor noastre. Omul să se întoarcă la Dumnezeu și o sa aibă parte de
Harul binecuvântat al Dumnezeului Cel
viu.
Oamenii astăzi nu-L cunosc pe Dumnezeu. Asta e vina mare. Uneori chiar și
dintre pocăiți, nu-L cunosc pe Dumnezeu. În măsura în care cineva caută să-L
cunoască pe Dumnezeu, în acea măsură
găsește fericirea.
Dumnezeu e dragoste și nimic altceva
nu fericește viața noastră, cum fericește
dragostea lui Dumnezeu. Și asta e fericire pentru timp și eternitate.
Întoarceți-vă la Dumnezeu.
Prietenul meu, care auzi această chemare, ascultă-L pe Dumnezeu și vei
fi fericit și aici pe pământ, în mijlocul
păcătoșeniei și al stricăciunii de astăzi și
vei fi fericit pentru veci de veci.
I.C.: Ați scris 27 de cărți. Care sunt subiectele abordate în aceste cărți, ce ați
încercat să transmiteți cititorilor?
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P.P.: O parte din cărțile mele sunt apologetice. O parte sunt evanghelistice, iar
o parte biografice. Și în unele și în altele
am căutat să ajut pe frații mei, pe prieteni, pe cei păcătoși, să Îl cunoască pe
Dumnezeu.
Apologetice - am scris cărțile “Dumnezeu există”, “Graiul prorociilor” - aceasta
vorbește despre toate prorociile care
s-au împlinit, spuse cu sute de ani înainte de împlinire, și care dovedesc că Biblia
este Cuvântul lui Dumnezeu și este adevărată.
Am scris: “Promisiunile lui Dumnezeu”
- apologetică. Dumnezeu Își ține cuvântul dat. Fiecare poate verifica aceasta.
Dacă ia Cuvântul în laboratorul inimii
sale, ajunge să cunoască că promisiunile
lui Dumnezeu sunt "Da și Amin!".
Domnul să vă învrednicească să cunoasteți adevărul acesta în experiența
vieții.
I.C.: Pentru că ați tratat toate aceste subiecte, v-aș mai întreba: în ce moment
al existenței credeți că se află omenirea
acum, și cum ar trebui să trăiască fiecare
om în parte, în vederea lucrurilor care au
să vină?

P.P.: Venirea Domnului Isus este proclamată în Sfintele Scripturi. A fost anunțată
de prooroci, promisă de Însuși Domnul
Isus: “Mă duc să vă pregătesc un loc și
apoi mă voi întoarce ca să vă iau cu Mine,
ca unde sunt Eu să fiți și voi” - promisiune dată credincioșilor.
În Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24 sunt o seamă de semne date de
Domnul Isus, semne care se vor petrece
înainte de venirea Lui.
La fel găsim în Epistola a doua a lui Pavel către Timotei, capitolul 3, o altă serie
de semne care se petrec înainte de venirea Domnului Isus. Cercetați-le și veți
constata că cea mai mare parte s-a împlinit, iar unele sunt în curs de împlinire
chiar acum.
Niciodată pe fața pământului nu a fost
atâta răutate și păcătoșenie ca și astăzi.
Scriptura spune despre înmulțirea fărădelegii. Niciodată nu a fost atâta răceală
a dragostei, ca astăzi.
Din pricina păcătoșeniei, dragostea
multora se va răci. Și aceasta este o realitate pe care o constatăm astăzi.
Biserici cu oameni în băncile lor sunt
într-o stare de formalism, nu au nici un

contact, nicio legătură vitală cu Dumnezeu. Din cauza aceasta, se constată
răcirea dragostei. Apoi sunt probleme
în familii. Apostolul Pavel spune că va
lipsi dragostea firească în vremurile
din urma. Dragostea care trebuie să fie
între soț și soție, între părinți și copii,
nu există așa ceva astăzi. E rară dragostea. Divorțurile s-au ridicat la culme.
Când eu eram copil mic, se auzea peste
7 sate când cineva divorța. Erau cazuri
RARE!
Astăzi, sunt la culme divorțurile; din 2
căsătorii, una se desface. Toate acestea
sunt semne premergătoare. Domnul Isus
a vorbit despre ele, și spunea între altele
că oamenii vor fi mai iubitori de plăceri,
decât iubitori de Dumnezeu.
Câți sunt astăzi care Îl iubesc pe Dumnezeu?
Sunt foarte rari. Chiar și preoți și păstori sunt lipsiți de dragostea pentru
Dumnezeu și fac simplu profesionalism.
Din cauză că oamenii iubesc plăcerile,
există astăzi homosexualitatea, lesbianismul - ceea ce altădată era o raritate.
Apoi SIDA, care este o urmare a desfrâului, a stricăciunii.
Deci, venirea Domnului Isus este
aproape. Toate aceste semne care s-au
împlinit și care se împlinesc ne strigă să
fim gata pentru venirea Domnului.
Mai sunt doar câteva semne: ridicarea
Anticristului pe pământ, care va fi un
dictator, apoi noi mergem spre globalizare. Există computerul care va înregistra,
care va avea în evidență pe toți locuitorii
pământului. Lipsește astăzi omul... Mâine s-ar putea să se ridice și să se arate.
Domnul să ne învrednicească să-I fim
credincioși până la capăt.
Venirea Domnului este aproape.
El a arătat care vor fi semnele și semnele de astăzi sunt grăitoare.
I.C.: Ultima întrebare: ce fel de oameni
ar trebui să fim noi, văzând toate aceste
lucruri? Cum ar trebui sa trăim?

P.P.: Căutați să cunoașteți voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este arătată
în Sfânta Evanghelie. Dacă nu înțelegi
un cuvânt, din Evanghelie, pleacă-ți genunchiul și întreabă-L pe Dumnezeu:
“Doamne, ce vrei să-mi spui prin aceasta?" Oamenii trebuie să trăiască o viață
sfântă în mijlocul păcătoșeniei. Lot a fost
neprihănit în mijlocul Sodomei.

Astăzi, noi trăim într-o Sodomă globală. Nu numai în Statele Unite, nu numai
în România, ci și în Japonia, China, Rusia
și pe toată fața pământului. Stricăciunea
a ajuns la culme. În măsura în care un
suflet își dă seama de toata stricăciunea
aceasta, de toată murdăria aceasta și se
apropie de Dumnezeu, el trebuie să trăiască o viață curată, sfântă, după voia
lui Dumnezeu. Trebuie să lase ca Duhul
Sfânt să-i înnoiască viața.
Pomul bun produce roade bune. Pomul rău produce roade rele.
Unul care nu e născut din Dumnezeu,
nu e născut din nou prin Duhul Sfânt, nu
poate trăi voia lui Dumnezeu.
Un măr pădureț nu poate produce
mere ionatane. El trebuie tăiat, altoit,
și atunci aduce roadă bună. Fiecare trebuie să se lase în mâna lui Dumnezeu,
prelucrat de Duhul Sfânt și în mijlocul
păcatului, a stricăciunii, să traiască viața
după voia lui Dumnezeu și spre Slava lui
Dumnezeu.
Apoi, trăind voia lui Dumnezeu însemnează să ajute pe alții să cunoască
mântuirea lui Dumnezeu, mântuire care
a fost câștigată de Domnul Isus pe cruce
la Golgota.
În măsura în care noi cunoaștem adevărul sfânt trebuie să-l împărtășim și
altora. Scriitorul epistolei către Evrei
are întrebarea: “Cum vom scăpa noi [noi
credincioșii] dacă stăm nepăsători față
de o mântuire așa de mare?” Domnul să
ne ajute să o împărtășim și altora.
I.C.: Frate Pitt, vă mulțumim și dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în continuare peste dumneavoastră.

POCĂINȚA
ARE FANTEZIA EI
INTERVIU CU IONATAN PIROȘCA

N

1 mai, 2009

u l-am cunoscut și el n-a
pierdut nimic pentru asta.
Eu însă descopăr doar
acum pierderea. Ionatan
a avut mulți prieteni buni.
Sper ca evocările următoare să le umezească ochii:
---

Cu care altă bucurie putem înlocui fiecare dimineaţă senină pe care ne-o dă
Dumnezeu? Când simţim întinerirea iarăşi ca a vulturului, oricât de grele ne-ar
fi oasele…? Eu unul, ştiu că vreau să mulţumesc.
Îţi mulţumesc de parcă aş cânta
Din înflorirea unui înger cald.
De parcă-n zori de mână m-ai lua
Şi făuri-m-ai dintr-un spin, smarald.
Îţi mulţumesc de aripa ce-Ţi dai,
Turnată-n aer ca-n regesc alai,
Pe-un zbor atât de iute cum sunt eu
Între un boţ de lut şi Dumnezeu.
Îţi mulţumesc că nu-nţeleg de ce
Iubire sfântă peste mine e
Cum este ‘coperişul sub furtuni,
Când tu secerătorii Ţi-i aduni.

La umbra lunii noi şi a iertării,
Cum trenurile vin la pieptul gării.
Îţi mulţumesc de parcă aş cânta
Din nou, mereu, din înflorirea mea.
---

Ionatan Piroşca s-a născut pe 20 mai
1958 la Brăila într-o familie de creştini
baptişti. Şcoala generală şi liceul le-a
terminat aici. A început să scrie de copil. Prima carte de versuri i-a apărut în
1994. Tot atunci a fost pensionat pe caz
de boală. Apoi, alte câteva cărţi au văzut
lumina tiparului… Anul trecut a devenit
membru al Uniunii Scriitorilor din România. Boala a avansat permanent, acum
este declarat persoană cu handicap grav.
Dar nu înceteză să scrie. „… e slujba la
care m-a chemat Dumnezeu. Nu cred că
voi abandona vreodată slujba mea. Numai când Domnul mă va chema la El.”
ne-a mărturisit Ionatan.
---

- Când aţi început să scrieţi poezie?
- Cred că eram în prima sau a doua
clasă, la şcoală; abia învăţasem să citesc
şi să scriu. Era iarna, în preajma vacanţei, în apropierea Crăciunului. Colegii
mei cântau împreună cu „tovarăşa”. Eu
ascundeam în bancă un caiet învelit în
hârtie albastră. Îl ascundeam fiindcă nu
aveam voie să facem altceva la lecţia de
muzică, decât să cântăm. Iar eu tocmai
asta făceam: în loc să cânt, ca toţi pionierii, scriam. Scriam o poezie pentru
Moş Crăciun. Este prima poezie de caremi amintesc. Când m-a prins „tovarăşa”,
m-a dat afară de la oră… Cam atunci am
început să simt eu „ghimpele” chemării
poeziei.
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- Ce este poezia lui Ionatan Piroşca?
- Aici e mai greu de răspuns. Ar trebui
să alcătuiesc nişte descrieri accesibile
ale unei pante inaccesibile a unui munte
învăluit în ceaţă. Vă daţi seama că aş vorbi taaare… alunecos. Nu pot spune ce înseamnă poezia, în general sau în absolut.
Ar fi ca şi cum distanţa dintre gândurile
mele şi gândurile lui Dumnezeu n-ar mai
conta. Dar pot spune, e adevărat, ce este
ea pentru mine. Sau, mai degrabă, ce nu
este: nu e un hobby, nu e o aventură, nu
e o cale de a atinge nu-ştiu-ce scopuri.
Este calea de împlinire a însăşi existenţei mele, este strigătul nestrivit – de nicio altă realitate – a mărturiei credinţei,
dragostei şi nădejdii mele, este ceea ce
mirul de nard era pentru femeia aflată la
picioarele Mântuitorului. Fiindcă, în mod
categoric, pocăinţa are fantezia ei.

- Care a fost cea mai inedită sursă
de inspiraţie pentru a scrie vreo poezie?
- Nu mai depind de mult de o anumită sursă de inspiraţie. Starea de poezie
este o stare permanentă. Niciodată nu
mi-am propus să scriu şi să nu pot scrie
fiindcă „n-am avut inspiraţie”… Viaţa
unui creştin e atât de complexă, atâtea
trăiri îl încearcă, atâtea universuri i se
deschid, atâta realitate nouă i se revelează, că n-ar trebui să fie cineva care să se
plângă de lipsa inspiraţiei. Ea se află în
orice cantitate în fantezia unui poet care
stă la dispoziţia Duhului lui Dumnezeu.
Acest aspect e altceva decât să afirmi –
cum aud adesea – că „Duhul Sfânt m-a
inspirat şi am scris asta.” Şi, aproape întotdeauna, în astfel de situaţii, am avut
de-a face cu poezie proastă, dar foarte
„politically correct” din punct de vedere bisericesc. Adică, al unor lideri bisericeşti fără pregătire şi fără viziune în
domeniu. Duhul ne dă trăirile creştine.
Ne pune la dispoziţie esenţa mesajului
creştin. El este Mângâietorul. Dar nu El
este poetul cu numele căruia semnez eu.
Cât despre surse de inspiraţie, orice realitate pe care o pot gândi la un moment
dat poate deveni aşa ceva: un sentiment,
o idee, o experienţă; pentru un poet creştin, orice iese din sufletul său creştin este
poezie creştină: dragostea pentru femeia
care este soţia lui, dragostea pentru familia lui, pentru copiii lui, dragostea de
ţară, de biserica lui, de fraţii în credinţă
şi, mai mult ca orice, dragostea pentru
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Hristos. Mă poate inspira orice: găleata
de gunoi cu care mă trimite la tomberonul de afară soţia mea iubită, sau raza de
soare căzută pieziş pe nasul unui mort
dus către cimitir…

- Cum este primită poezia dumneavoastră?
- Nu pot spune că nu mă preocupă aspectul ăsta, odată ce am intenţia ca poezia mea să fie şi să rămână ca o mărturie
despre Domnul meu şi credinţa mea. Nu
atât cum este primită, adică felul oamenilor de a se bucura de ea, cât modul în
care este receptată, cât adică se înţelege
din ea…. De aceea am căutat să-mi „ramific” cumva demersul creator, încercând
să-mi adaptez scrierea la „paliere” oarecum diferite de cititori, asumându-mi
cel puţin două maniere deosebite de a
scrie. Astfel că, dacă la începutul carierei
mele poetice nu erau prea mulţi cei ce se
arătau încântaţi de scrisul meu, acum mă
bucur să constat că numărul şi calitatea
unor astfel de oameni sunt în creştere.
- Pentru mulţi, poezia înseamnă
doar rimă. Cum este privită latura artistică a unei creaţii în spaţiul creştin
evanghelic?
- E adevărat, din nefericire. Ne-am învăţat cu ceea ce eu numesc „predicuţe rimate”. Adică, ceva bun de spus în biserici,
dar cu neputinţă de adus ca mărturie a
unor reale înzestrări şi pregătiri poetice
în spaţiul dedicat. Pentru un critic literar
de aiurea, un astfel de poet va dovedi nu
o trăire adevărată a unei realităţi neîndoielnice, ci o atitudine bigotă nejustificată,
poate chiar agresivă. Şi asta fiindcă nu se
vorbeşte pe limba lui, care este aceea a
calităţii literare a textului. Nu, poezia nu
înseamnă doar rimă, ci orice produce
starea specifică de încântare, de nou, de
frumos şi beatitudine.
- Există un standard al creştinilor
pentru literatură?
- Şi vă aşteptaţi să-l numesc eu?! Pentru
unii creştini, nici Hristos nu mai pare a fi
un standard, atât de multe sunt abordările credinţei, atât la nivel teologic, dogmatic, cât şi la nivel formal. Evanghelicii
se raportează la Biblie ca singura sursă a
credinţei lor. Aşadar, toate manifestările
lor ar trebui să se alinieze adevărurilor
biblice. Nu pot crede în fericirea făcătorilor de pace şi să aduc, în acelaşi timp,

argumente în apărarea războiului în poeziile mele. Dar nici nu voi face rabat de
la calitatea formală, atâta timp cât aceasta îmi este la îndemână. Şi nici nu voi
face confuzie între aceste două aspecte:
inspiraţia divină a Bibliei nu se răsfrânge
automat asupra tuturor producţiunilor
noastre, indiferent de calitatea artistică
a acestora. Cum mai spuneam într-o altă
ocazie, o poezie creştină trebuie evaluată din două perspective: una e calitatea
ei duhovnicească, şi cu totul alta cea literară.

- Există o anumită formă de organizare a scriitorilor creştini români?
- Din câte ştiu eu, încă nu. De fapt, aici
îmi regăsesc un vis mai vechi, acelaşi
care m-a condus în anul 2001 la alcătuirea grupului de literatură creştină pe
internet „Cuvinte la schimb”. Şi încă îmi
doresc ca, dacă Dumnezeu va îngădui,
să încerc să pun bazele unei Asociaţii a
Scriitorilor Creştini Români. Sper să mai
vorbim despre asta!
- Care dintre volumele publicate de
dumneavoastră vă este cel mai drag
şi de ce?
- Publicam, în 2006, la Editura HYPOGRAMMOS din Oradea, „Ferestrele Împărăţiei”. Îmi este cel mai drag volum
din cele apărute până în prezent. Nu aş
putea să vă spun exact de ce. Poate fiindcă libertatea şi bucuria pe care le-am resimţit scriindu-l mi-au îngăduit părtăşii
noi cu alte şi alte aspecte ale poeziei…
Este o carte care mi-a permis să mă joc
mult, să inventez cuvinte noi, precum şi
noi posibilităţi de folosire a lor…
- Care sunt cele mai plăcute amintiri legate de viaţa dumneavoastră de
scriitor?
- Păi, apariţia cărţilor, cred. Recunoaşterile, în general. Atât cele din partea lui
Dumnezeu, cât şi cele din partea oamenilor. Recent, mi s-a acordat de către o comisie din cadrul Uniunii Scriitorilor, cu
11 voturi din 11, calitatea de membru al
acestei prestigioase Asociaţii. Cum credeţi că m-am simţit?!
- Ce amintiri vă leagă de poetul Ioan
Alexandru?
- Aici ar fi multe de povestit. În anul
1991, eram secretar de redacţie la o revistă creştină, la Brăila. În această cali-

tate, am propus şi am organizat primul
Festival de poezie creştină din România. Ioan Alexandru a fost preşedintele
juriului. Au fost câteva seri de neuitat.
Dar, despre acest lucru şi despre multe
alte aspecte ale relaţiei mele cu poezia
creştină, puteţi lua la cunoştinţă vizitând blogul meu pe internet, la adresa:
www.ionatan.wordpress.com

- Cum face faţă poetul creştin acestor vremuri?
- Eram, la un moment dat, într-un anturaj unde se aflau mai multe persoane
care aveau câte ceva nou de zis. Unul a
spus: „Eu sunt cutare, vin din America…”,
altul: „Eu sunt cutare, vin din Canada…”.
Când mi-a venit rândul, le-am spus că vin
„din necazul cel mare”. Nu doar condiţia
mea de bolnav incurabil şi de persoană
cu handicap făcea să fie aşa, ci şi nevoia de a trăi din ceea ce scriu. În vremuri

LA
UMBRA
TA
de Ionatan Piroșca

ca astea, poezia nu are mare căutare. Ea
nu este ca micii şi berea de 1 Mai, nici ca
ştirile mondene ale ziarelor de scandal…
Mai ales poezia creştină! Aşa că sunt un
privilegiat: sunt nevoit să trăiesc prin
credinţă. Slavă Domnului!

- Ce îşi doreşte a fi Ionatan Piroşca
pentru creştinătatea românească?
- Nu m-am gândit la aspectul ăsta. Abia
dacă îmi pot dori să însemn ceva pentru
mine. Cărţile mele, da! Ele îşi pot dori
să însemne ceva: un pic de aer proaspăt
în odaia exprimării dragostei, credinţei
şi nădejdii noastre, care e Isus Hristos,
aşa cum El doreşte. Şi asta, indiferent de
prezenţa sau absenţa mea de pe acest
pământ. Fie Numele Domnului lăudat!
Interviu realizat
de Dan Surducan
pentru Revista Impuls

August 25, 2009

La umbra Ta vin codrii să-şi odihnească frunza
de verdele văratec ce-n ele s-a-ncrustat
şi cerul nopţii, mândru-şi adăposteşte spuza
de stele obosite de-atâta licăr ‘nalt.
La umbra Ta se naşte şi piere-ntre albastruri
nimicul niciodatei din care toate curg
cu grijă însăilate, ca haina pe sub nasturi.
Sub umbra Ta e ziuă şi-n umbra Ta-i amurg.
La umbra Ta, Părinte, cresc negri chiparoşii,
şi albă, neaua lumii se-aşterne peste ei
cum dimineaţa vine din zorii trişti şi roşii,
peste bărbaţii zilei, peste-ale ei femei.

La umbra Ta, cu grijă, un pas mai fac şi tremur.
Sfânt, fanionul păcii e-un alb însemn ce sus,
oh, cât mai sus ridicu-l, cu frică şi cutremur,
cum ridicatu-şi crucea spre ceruri pe Isus.

MAXIME

ADVERSITATE
Pe lângă o fa������������������������������
milie fericită și câțiva prieteni buni, cel mai bun dar pe care ni-l
poate face Dumnezeu sunt câțiva adversari care să fie oameni de caracter.
Adversitatea face oameni, prosperitatea, monștri. - Proverb francez
Vântul și valurile sunt întotdeauna de
partea celui mai bun cârmaci.
Dumnezeu nu va căuta să vadă dacă
ai medalii sau diplome, ci va căuta
cicatrice.

Există două feluri de oameni: cei
întotdeauna bine și cei întotdeauna în
suferință. Multe din relele lumii vin din
partea celor dintâi, în timp ce majoritatea îmbunătățirilor au fost produse de
cei de pe urmă.

Nu-ți fie frică de opoziție. Ține minte că
zmeul se ridică împotriva vântului, nu
cu vântul.
Dacă vrei să ocupi un loc sub soare,
trebuie să te aștepți din când în când să
ți se ardă pielea.
Solicitările îi fac pe unii abătuți, iar pe
alții să bată recordurile.

Nimeni nu dă cu piciorul într-un câine
mort!

Dumnezeu folosește adversitățile din
lumea văzută pentru a ne pregăti sufletul pentru lumea nevăzută.
Încercările sunt școala în care se
făurește încrederea.

Ferește-te de drumurile ușoare! Ele duc
întotdeauna în jos...
Tatăl nostru din ceruri nu ia nimic din
mâna copiilor Săi, decât atunci când
vrea să le dea ceva mai bun în schimb.
- George Muller
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ŞTIRI
Botez la Kitchener, ON, Canada
Duminică 11 Aprilie 2010 într-o
atmosferă de sărbătoare Prima Biserică
Baptista din Kitchener a celebrat un
botez Nou Testamental unde 8 suflete au
mărturisit pe Domnul Isus ca Mântuitor
în apa botezului. Aceștia sunt: Ruth
Cioban, Anca Nica, Naomi Codrean,
Damaris Debucan, în mijloc Pastorul
Ionel Păsui și Pastor Asistent Constantin
Burghelea, Lavinia Jennifer Devries,
Timothy Frank-Andrew Devries, Alex
Ille și Orlando Petruse (de la stânga la
dreapta).

Cuvântul Domnului a fost vestit de către
fr. Pastor Ionel Păsui care a și oficiat
actul botezului.
J. Lozici

Botez la Bethel, Anaheim
Duminică 6 Iunie 2010 a avut loc la
Bethel sărbătoarea botezării a patru
noi credincioși în jertfa Domnului Isus:
Carmen Trandafir, Vali și Nelu Costescu
și Mircea Zob.
Sărbătoarea fost cu atât mai mare cu cât
toți au venit din afara familiilor bisericii.
Slavă Domnului!
A consemnat Dinu Dobrea, secretar
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Articolul “Încearcă și tu!” apărut în numărul trecut al revistei a fost scris de Andrea Pribac și nu de
Emilie Cristea. Ne cerem iertare pentru această eroare!

Botez la Portland

Duminică, 23 Mai, am trăit bucuria de a avea în mijlocul
nostru, corul bărbătesc Laudă Mielului. În cadrul serviciului de
dimineață corul a cântat în Biserica din Portland, păstorită de
fratele Nelu Brisc, la serviciul de botez Nou-Testamental.
Șase suflete scumpe, Debora Cosma, Evelina Drâmbărean,
Tatiana Coreni, Andrei Miclea, Cristian Constantin și Mihail
Coreni, au mărturisit în apa botezului credința lor în Domnul
Isus.
Cântările deosebit de frumoase și bine pregătite, ale corului
bărbătesc, au fost dirijate cu multă măiestrie, de către frații
Prof. Daniel Stăuceanu, Prof. Iovan Miclea și Dirijor Samuel
Prelipceanu.
Atât în Biserica din Portland cât și în Biserica din Beaverton,
la aceste servicii, Cuvântul Domnului a fost predicat cu multă
putere și elocvență, de către fratele păstor Doru Aninoiu de la
Biserica Bethel din Sacramento.

În cadrul serviciului de seară corul bărbătesc a cântat în
Biserica din Beaverton, păstorită de fratele Eusebiu Rusu.
Apreciem din inimă pasiunea și spiritul de jertfă, de care dau
dovadă cântăreții din acest cor, precum și cei ce se ocupă de
organizarea și instruirea lor. Fie binecuvântarea Domnului,
peste lucrarea deosebit de importantă pe care acest cor o face,
în Bisericile din America, precum și în turneele internaționale
pe care le întreprinde la fiecare doi ani.
Merită Domnul nostru, care ne-a mântuit și ne poartă zilnic
pe brațele Sale, să fie lăudat și glorificat în felul în care o
face acest minunat cor de bărbați. Fie cântările pe care ei le
cântă, cântări care aduc cinste Mielului, glorie Mielului, slavă
Mielului, LAUDĂ MIELULUI.
A consemnat Nelu Brisc - un vechi prieten și colaborator în
lucrarea corului spre LAUDA MIELULUI
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Botez la bisericile Bethel și Harul, Sacramento
Duminică, 6 Iunie a fost o zi binecuvântată în zona Sacramento. Atât biserica Bethel cât și biserica Harul au avut botez Nou
Testamental. Biserica Bethel a închiriat locașul bisericii adventiste (unde a avut loc Congresul) iar biserica Harul a ținut
botezul în locașul lor propriu. Bucuriile au fost mari de ambele
părți. Biserica Bethel l-a avut invitat pe fratele Iosif Sărac, iar
biserica Harul pe fratele Iosif Țon. Fratele Iosif Țon a avut și
3 seri de evanghelizare la biserica Harul, unde au participat
mulți frați și din celelalte biserici din Sacramento. Corul Laudă
Mielului a slujit la ambele biserici și ne-am bucurat să-i ascultăm lăudând pe DOMNUL, înainte ca să plece într-un alt turneu
binecuvântat în Europa. Ne bucurăm ca Evanghelia să înainteze și printre frații noștri români din Sacramento.
Al vostru - Nelu Cintean

De la stânga la dreapta, Yana Iemciuc, Diana Raveca, Ștefan Ghinescu,
Claudiu Vâlcu, Nelu Cintean, Natan Pintea, Laura Zbângu
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De la stânga la dreapta Victoria Bostan, Irina Bodrug, Daniela Grib,
Doru Aninoiu, Rici Vincze, Claudiu State

Botez Bethel, Hollywood FL
Patru suflete și-au dat seama că mega problema lor este
păcatul și că mega soluția lui Dumnezeu este mântuirea prin
credința în jertfa Domnului Isus pe care l-au mărturisit în apa
botezului.
Florin Vancea
2 Mai, 2010

Aniversare a 100 de ani de existență a bisericii din Cleveland
Iubiți frați,

După terminarea serviciilor la Cleveland am spus Adunării
că Dumnezeu a transformat ședințele Comitetului Executiv în
ore de rugăciune.
Am avut harul să ne bucurăm de clipe de cer. Mulțumim
tuturor celor care au venit să fie la bucuria Bisericii din
Cleveland când au implinit 100 de ani de lucrare sfântă pentru
Domnul și îmbinată cu întrunirea de Primăvară a Asociației
pe Coasta de Est. Au fost prezenți la Cleveland: Viorel Clintoc,
Dan Paul, Daniel Brânzei, Titi Coceanu, Matei Istudor,
Ologeanu Filip – România, Belciu Busuioc – Australia, Igor
Coada – Atlanta, Simion Plăcintă, Toderic Dumitru, Constantin
Burghelia – Canada, Ionel Păsui, Cornel Drăgoi, Sorin Covaci,
Valentin Popovici, Nelu Cintean, Levi Marian, Sandu Peshel.
Duminică au mai sosit Levi Marian - New York și Nicu Branda
- Canada.
În aceste zile de har a fost vestit cuvântul lui Dumnezeu cu
mare putere și formațiile muzicale au cântat foarte frumos.
Am vorbit cu cei care s-au ocupat cu partea muzicală și miau spus că s-au rugat mai mult decât altădată și am înțeles că
a fost în acele zile frumoase de la Cleveland Duhul Sfânt care
ne-a îndemnat la rugăciune.
Ce frumos să fim uniți în lucrarea la care ne-a chemat
Domnul mai ales că așteptăm să sărbătorim în curând 100 de
ani de existență a Asociației.
Mulțumim Domnului și Bisericii din Cleveland care
împreună cu păstorul ei fr. Dan Paul ne-au facut o primire așa
de frumoasă. Mulțumim și Fr. Daniel Brânzei și Nelu Cintean
care au venit de pe Coasta de Vest să fie cu noi.
Slăvit să fie Domnul pentru tot ce s-a făcut la Cleveland.
Rob al Domnului, George Dancea
(secretarul executiv al RBA)
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va avea în perioada 23 Iunie - 13 Iulie
un turneu de evanghelizare în Europa.
Să ne rugăm ca Domnul să-i însoțească
și cât mai multe suflete care aud
Evanghelia să se pocăiască.

