
Vremuri
„apocaliptice“

pagina 3

REVISTA ASOCIAŢIEI BISERICILOR BAPTISTE ROMÂNE DIN SUA ŞI CANADA
Anul 99 :: MAI 2011  :: www.romanianbaptists.org



Deosebiri și 
asemănări

12

Revista Asociaţiei Bisericilor Baptiste Române din USA 
şi Canada.

48 biserici - 5.500 membri

Preşedinte:
Daniel Brânzei  (714)670-7772

danbranz@sbcglobal.net

Secretar General:
George Dancea  (847)774-6199

gdancea@comcast.net

Vicepreşedinte Vest:
Nelu Cintean

Cinteanu@aol.com

Vicepreşedinte Est:
Teofi l Cocean (770)640-7460

tcocian@hotmail.com

Vicepreşedinte Canada:
Ionel Păsui  (519)743-4736

Secretar Vest:
Eusebiu Rusu

erusu50@yahoo.com

Secretar Est:
Simion Plăcintă

placintasimion@yahoo.com

Președinte Comisia Pastorală:
Dan Paul

dlpaul2002@hotmail.com

Membru Comisia Pastorală:
Cornel Drăgoi

Octavian Doboș

Președinte Comisia de Misiune:
Viorel Clintoc

vclintoc@hotmail.com

Membru Comisia de Misiune:
Nelu Pășcuţ

Radu Știr
Matei Isudor

Președinte Comisia Școlilor Duminicale:
Florin Filip

erbcvancouver@yahoo.com

Membru Comisia Școlilor Duminicale:
Aurel Mateescu
George Bisorca

Arhivar, Comisia de rezoluţii:
Nelu Ciorbă

Casier Misiune:
Ion Cotârlă  (248)373-7324

ioncotarla@gmail.com

Casier administrativ:
Moise Filipescu  (818)240-6368

Cornel Ciba

Design:
Marius Şerban

mario.print@gmail.com

Tipar şi expediere:
Teofi l Cocean - Atlanta

NU UITAŢI SĂ VĂ ABONAŢI LA „LUMINĂTORUL” !

Preţul unei reviste este de $2.50 ($30 pe an).
Încurajăm abonarea „în bulk” pe biserici.

Abonamentele se fac la Cornel Ciba
2624 Chalet Pl, Chino Hills, CA 91709

Tel: (909)248-1024  |  E-mail: cornel.ciba@gmail.com

Contribuţiile pentru fondul de misiune se fac la Ion Cotârlă
3015 W. Kilburn Rd., Rochester Hills, MI 48306

ioncotarla@gmail.com

Asociaţia nu sunt „ei”, nici „noi şi ei”, ci „eu 
şi cu tine”

CUPRINS

Ești născut din 
nou?

Întâlnirea cu Isus pe 
lună l-a transformat 
pentru totdeauna pe 
astronaut

Nu neglijaţi sufletul! Judecata finală

Cultura fără cult

4

18 Mărturia lui Moshen21

6

Depresia: noaptea 
neagră a sufletului

14

8

16

Somn, insomnii și 
somnifere

22



LUMINĂTORUL  ::  MAI 2011       3

ermenul din titlu apare din ce în ce mai 
frecvent în titlul ziarelor și în conversaţiile 
cotidiene. Oameni care nu citesc Biblia au 
ajuns să accepte acest limbaj chiar dacă nu 
cred în Dumnezeu. Când aud această for-
mulă, majoritatea se gândesc automat la … 
„sfârșitul lumii“. Din cauza aceasta expresia 
are încărcături semantice de teroare, finali-
tate, pedeapsă, deznădejde.

Trist este că până și credincioșii biblici 
și-au însușit acest punct de vedere.

N-ar trebui însă să fie așa! Apocalipsa este cartea veștilor 
bune. Ea ne spune câteva lucruri menite să ne dea speranţă, bu-
curie și binecuvântare: „Ferice de cine citește și de cei ce ascultă 
cuvintele acestei proorocii, și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci 
vremea este aproape!“ (Apoc. 1:3)

Reacţia pe care o așteaptă Dumnezeu dela noi, destinatarii 
Apocalipsei, este entuziasmul strigătelor de bucurie care antici-
pează viitorul, nu fiorii groazei care paralizează orice activitate. 
De ce? Pentru că, în limbajul original, termenul „apocalipsis“, nu 
înseamnă final, ci „descoperire“! Apocalipsa este „descoperirea 
lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor 
Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cu-
noscut trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan“ (Apoc. 1:1).

Ce descoperiri ne face Dumnezeu prin această carte?
Descoperirea că Dumnezeu este Suveranul absolut al istori-

ei, iar Isus Hristos este Cel hotărât să domnească asupra tuturor 
lucrurilor! (Apoc. 1)

Descoperirea că atotștiinţa divină a cunoscut înainte de 
desfășurarea ei toată istoria Bisericii, prin toate etapele și mani-
festările ei caracteristice. În toate aceste timpuri, în toate locurile 
și în toate circumstanţele, Hristos a continuat să vegheze asupra 
Bisericii. Chiar și atunci când Biserica instituţionalizată s-a com-
promis, s-a descalificat și a decăzut, atrâgându-și mânia și pe-
deapsa divină, Dumnezeu a avut și are în Biserică credincioși „bi-
ruitori“ cărora le-a pregătit răsplătiri extraordinare (Apoc. 2-3).

Descoperirea că pământul are un viitor liber și binecuvântat 
pentru că a fost răscumpărat prin Jertfa Fiului-Miel, care a ridicat 
păcatul lumii și a șters zapisul robiei păcatului (Apoc. 4-5).

Descoperirea că îngerii și întreaga natură sunt instrumentele 
lui Dumnezeu pentru înfrângerea, judecarea și pedepsirea tutu-
ror dușmanilor lui Dumnezeu (Apoc. 6-18).

Descoperirea că lumea nu va avea un „sfârșit“! Nu se termină 
decât această tristă perioadă a existenţei de sub păcat și blestem. 
Dincolo de Nunta Mielului, sfinţii lui Dumnezeu vor fi chemaţi 
să împărăţească împreună cu Domnul lor, după ce mai întâi vor 
participa ca juraţi la Marea Judecată dela urmă (Apoc. 20).

Descoperirea că va exista un Ierusalim Nou, așezat la 
intersecţia dintre pământ și cer, între timp și etrnitate, între di-
mensiunile lumii văzute și dimensiunile lumii nevăzute, loc de 
guvernare și de garantare a păcii. El va inaugura o nouă ordine 
mondială, în care toate lucrurile vor fi făcute noi (Apoc. 21:5; 
Fapte 3:21).

Singura descoperire tristă din Apocalipsa este că mulţi oa-
meni sunt porniţi spre rău și se aliază foarte repede cu Satan 
împotriva lui Dumnezeu, pecetluindu-și astfel soarta alături de 
a lui. Vor fi însă și destui care se vor trezi din această amăgire 
la timp și vor ieși biruitori din această încleștare a spiritelor de-
monice, eliberaţi dintr-un Necaz Mare și pecetluiţi cu peceţile 
veșnicei cetăţenii divine (Apoc. 7:9-17).

Cea mai practică descoperire este însă că fiecare ne hotă-
râm acum soarta, anticipând viitorul cu groază sau speranţă, în 
funcţie de relaţia personală pe care ne-am definit-o cu Dumne-
zeu:

„Apoi mi-a zis: ,,Să nu pecetluiești cuvintele proorociei din 
cartea aceasta. Căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să 
fie nedrept și mai departe; cine este întinat, să se întineze și mai 
departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără pri-
hană. Și cine este sfânt, să se sfinţească și mai departe! Iată, Eu 
vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după 
fapta lui“ (Apoc. 22:10-12).

Tu ce faci? Tu ce simţi când auzi expresia „vremuri apoca-
liptice“?

Cum ar putea fi plină de groază o descoperire trimisă de 
la Dumnezeu despre Domnul Isus și viitorul nostru împreună 
cu El?˝„Da Eu vin curând.“ Amin! Vino, Doamne Isuse!“ (Apoc. 
22:20).   

Vremuri "apocaliptice" de Daniel Brânzei

EDITORIAL  //  

T
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Eşti născut din nou?

ceasta este una dintre cele mai 
importante întrebări. Isus a spus, 
“...dacă un om nu se naște din nou, 
nu poate vedea Împărăţia lui 
Dumnezeu.” (Ioan 3:3).

Nu este destul să răspundem că „Apar-
ţin unei biserici și presupun că sunt un 
creștin”. Mii de „creștini” nominali nu arată 
niciunul din semnele nașterii din nou pe 

care ni le-a oferit Scripturile – multe dintre 
ele fiind listate în cadrul primei epistole că-
tre Ioan.

Primul dintre el, despre care a scris Ioan 
este, „Oricine este născut din Dumnezeu nu 
practică păcatul” (1 Ioan 3:9). „Cine este năs-
cut din Dumnezeu nu păcătuiește” (1 Ioan 
5:18). O persoană care a fost născută din 
nou, sau regenerată, nu comite păcat în mod 

A

EVANGHELIZARE//  

de J. C. Ryle

obișnuit. Acesta nu mai păcătuieș-
te cu inima, voinţa și întreaga sa 
dispoziţie. A existat în mod pro-
babil un timp în care acesta nu se 
gândea dacă acţiunile sale erau 
sau nu păcătoase, și nu se simţea 
adesea mâhnit după ce făcea răul. 
Nu exista nicio ceartă între el și 
păcat, ei erau prieteni. Însă creș-
tinul adevărat urăște păcatul, fuge 
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de acesta, îl consideră a fi cea mai 
mare epidemie a lui, îl ofensează 
povara prezenţei acestuia, plânge 
după ce cade sub influenţa lui, și 
tânjește să fie complet eliberat de 
el. Păcatul nu-l mai încântă, ba mai 
mult, acesta este o chestiune de in-
diferenţă pentru el; acesta a deve-
nit un lucru oribil pe care îl urăște. 
Cu toate acestea, el nu îi poate eli-
mina prezenţa acestuia din el.

Dacă spune că nu are păcat, ar 
minţii (1 Ioan 1:8). Dar el poate 
spună că urăște păcatul și că ma-
rea dorinţă a sufletului său este să 
nu comită deloc păcat. El nu poate 
preveni ca gândurile rele să îi in-
tre în mintea sa, sau neajunsurile, 
omisiunile și defectele care apar 
atât în cuvintele cât și în faptele 
sale. El știe că „Toţi greșim în multe 
feluri” (Iacov 3:2). Însă el ar putea 
într-adevăr să spună, înaintea lui 
Dumnezeu, că acele lucruri îi pro-
duc întristare și necaz și că întrea-
ga sa natură nu le consimte. Ce ar 
spune apostolul despre tine? Ești 
născut din nou?

Al doilea, Ioan a scris, „Oricine 
crede că Isus este Hristosul este 
născut din Dumnezeu” (1 Ioan 
5:1). Un om care este născut din 
nou, sau regenerat, crede că Isus 
Hristos este singurul Mântuitor 
care îi poate ierta sufletul, că El 
este persoana divină rânduită 
de Dumnezeu Tatăl pentru acest 
scop, și că în afară de El nu exis-
tă un alt Mântuitor. În sine el nu 
vede nimic altceva decât nevred-
nicie. Însă el are încredere în 
Hristos și prin a se baza pe El, cu 
o adevărată pocăinţă, el crede că 
toate păcatele lui au fost iertate. 
El crede că, datorită faptului că a 
acceptat lucrarea terminată a lui 
Hristos precum și moartea Sa pe 
cruce, el este considerat nepri-
hănit înaintea lui Dumnezeu, și 
poate privi înainte la judecată și 
moarte fără nicio panică.

El poate avea temeri și îndoieli. Uneori 
s-ar putea să-ţi spună că se simte de parcă 
nu ar mai avea deloc credinţă. Tu însă cere-i 
dacă este doritor mai degrabă să se încrea-
dă în orice altceva în schimbul lui Hristos 
și vezi ce-ţi va spune. Întreabă-l dacă își va 
baza speranţa vieţii veșnice pe bunătatea sa, 
pe faptele lui, pe rugăciunile lui, pe pastorul 
sau pe biserica sa, și ascultă la replica sa. Ce 
ar spune apostolul despre tine? Ești născut 
din nou?

Al treilea, Ioan scrie, „Oricine practică 
dreptatea este născut din El” (1 Ioan 2:29). 
Omul care este născut din nou, sau, din nou, 
cel regenerat, este un om sfânt. El se strădu-
ie să trăiască conform voii lui Dumnezeu, să 
facă lucrurile care îi sunt pe placul lui Dum-
nezeu și să evite acele lucruri pe care le urăș-
te Dumnezeu. El dorește să privească conti-

nuu la Hristos ca exemplu al său precum ca și 
Mântuitor al său și să se dovedească pe sine 
a fi prietenul lui Hristos prin a face ceea ce 
îi poruncește El. El știe că nu este perfect. El 
este foarte conștient de corupţia care există 
în sine. El descoperă un principiu rău în sine 
care este în mod constant într-o luptă împo-
triva harului și care încearcă să-l despartă 
de Dumnezeu. Însă el nu consimte cu acesta, 
deși nu îi poate preveni prezenţa lui.

Chiar dacă s-ar simţi uneori așa de jos în-
cât să pună la îndoială faptul dacă mai este 
un creștin, el va putea spune împreună cu 
John Newton, „Nu sunt ceea ce trebuie să fiu, 
nu sunt ceea ce vreau să fiu, nu sunt ceea ce 
sper să fiu într-o altă lume; dar tot sunt ceea 
ce obișnuiam să fiu, și prin harul lui Dumne-
zeu sunt ceea ce sunt”. Ce ar spune apostolul 
despre tine însă? Ești tu născut din nou?

Al patrulea, Ioan a scris: „Noi știm că am 
trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe 
fraţi” (1 Ioan 3:14). Un om care este născut 
din nou are o dragoste specială pentru toţi 
ucenicii lui Hristos. Ca și Tatăl său din ceruri, 
el îi iubește pe toţi oamenii cu o mare dra-
goste generală, însă are o dragoste specială 
pentru aceia care împărtășesc credinţa lui în 
Hristos. Asemenea Domnului și Mântuitoru-
lui său, el îi iubește pe cei mai răi păcătoși și 
ar putea plânge pentru ei; însă are o dragoste 
specifică pentru cei care sunt credincioși. El 
nu se simte ca acasă ca atunci când se află în 
compania lor.

El simte că ei sunt membrii aceleiași fa-
milii. Ei sunt tovarășii lui soldaţi, luptând 
împotriva aceluiași dușman. Ei sunt tovarășii 
lui de călătorii, mergând alături de ei pe ace-
lași drum. El îi înţelege și ei îl înţeleg. Ei ar 
putea să fie diferiţi de el în multe feluri – în 
rang, în statură și în bogăţie – însă aceasta nu 
contează. Ei sunt fiii și fiicele Tatălui său și el 
nu poate face nimic decât să-i iubească. Ce ar 
spune însă apostolul despre tine? Ești născut 
din nou?

Al cincilea, Ioan a scris, „Oricine este năs-
cut din Dumnezeu biruiește lumea” (1 Ioan 
5:4). Un om care este născut din nou nu folo-
sește opinia lumii ca standard pentru ceea ce 
este corect și greșit. El nu se supără să mear-
gă împotriva căilor lumii, sau a ideilor și a 
obiceiurilor ei. Ceea ce spun oamenii sau ar 
gândi despre el nu-l mai preocupă. El învin-
ge iubirea și poftele lumii. El nu găsește nicio 
plăcere în lucrurile care par să aducă fericire 
la majoritatea oamenilor, sau care nu oferă 
laudă în mod absolut lui Dumnezeu. Pentru 
el, ei par o nebunie și nevrednici faţă de o fi-
inţă nemuritoare.

El iubește lauda lui Dumnezeu mai mult 
decât lauda oamenilor. El se teme să-l ofen-
seze pe Dumnezeu mai mult decât ofensarea 
omului. Pentru el este neimportant dacă este 
blamat sau lăudat; primul său ţel este de a 
fi pe placul lui Dumnezeu. Oare ce ar spune 
apostolul despre tine? Ești născut din nou?

Al șaselea, Ioan scria, „Cel care este năs-
cut din Dumnezeu se păzește pe sine însuși” (1 
Ioan 5:18). Un om care este născut din nou 

Omul născut 
din nou iubește 
lauda lui 
Dumnezeu mai 
mult decât lauda 
oamenilor
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RELAŢIA PERSONALĂ CU DUMNEZEU //  

este atent cu sufletul său. El încearcă nu nu-
mai să evite păcatul, ci să evite tot ceea ce ar 
putea duce la acesta. El este atent cu privire 
la asocierile pe care le are. El știe că reaua co-
municare corupe inima și că răul este mult 
mai atractiv decât binele, la fel cum o boală 
este mai infecţioasă decât sănătatea. El este 
atent la felul în care își petrece timpul său, 
dorinţa sa principală este să-l petreacă în 
mod profitabil.

El dorește să trăiască ca un soldat într-o 
ţară a dușmanului – să-și poarte continuu 
armura și să fie pregătit faţă de ispită. El este 
sârguincios în a fi vigilent, smerit, un om al 
rugăciunii. Dar ce ar spune apostolul despre 
tine, ești tu născut din nou?

Acestea sunt cele șase mari semne ale 
unui creștin născut din nou. Este o diferen-
ţă vastă în adâncimea și distincţia acestor 
semne în oameni diferiţi. În unii acestea sunt 
sleite și greu de remarcat. În alţii sunt îndrăz-
neţe, clare și de negreșit, încât oricine le-ar 
putea citi. Unele din aceste semne sunt mult 
mai vizibile decât altele în fiecare individ. Ra-
reori sunt acestea egal de evidente în oricare 
persoană. Totuși, după fiecare stipendiu, aici 
găsim șase semne pictate îndrăzneţ despre a 
fi născut din Dumnezeu.

Cum ar trebui să reacţionăm noi faţă de 
aceste lucruri? Din punct de vedere logic am 
putea ajunge la o singură concluzie – doar 
cei care sunt născuţi din nou pot avea aceste 
șase caracteristici, iar aceia care nu au aceste 
semne nu sunt într-un fel sau altul născuţi 
din nou. Aceasta se pare că este concluzia la 
care apostolul a intenţionat ca noi să ajun-
gem. Dar tu, ai aceste caracteristici? Ești năs-
cut din nou?   

EVANGHELIZARE//  

V
iaţa spirituală… există o ase-
menea viaţă? Este oare exis-
tenţa noastră segmentată per-
miţând astfel de comparti-
mentări? Cât de mult contea-

ză această dimensiune în totatul existenţei 
omului? Indiferent de răspunsul pe care 
ni-l dăm la aceste întrebări, cei mai mulţi 
vom admite că este o dimensiune în care 

trăim cu toţii dar la care ne rapor-
tăm adesea diferit. Unii o ignoră 
cu desăvârșire….alţii o consideră 
doar un segment al existenţei și se 
ocupă de ea episodic, incidental, 
în funcţie de convenienţe, tradiţii 
sau alte considerente. Alţii o caută 
cu consecvenţă, cu încrâncenare 
chiar. Dimensiunea spirituală însă 

Nu neglijaţi sufletul!

,,Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar 

pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul 

său?” (Matei 16:26)

de Sorin Covaci

Omul născut din nou 
doreşte să trăiască ca 
un soldat într-o ţară a 
duşmanului – să-şi poarte 
continuu armura şi să fie 
pregătit faţă de ispită.
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face parte din realitaţile existenţei 
noastre și implicaţiile ei se extind 
dincolo de viaţa pe care o trăim 
aici pe pământ. 

Adesea suntem nemulţumiţi 
de stările pe care le experimentăm 
și chiar dacă ignorăm efectul stări-
lor spirituale, ele determină stările 
noastre în general. De asemenea, 
la rândul lor, stările spirituale sunt 
afectate de restul experienţelor 
ce alcătuiesc ansamblul total al 
existenţei noastre. Cu alte cu-
vinte, ne aflăm într-o situaţie a 
cărei complexitate depășește 
capacitatea noastră de a deter-
mina starea pe care ne-o dorim. 
Reacţiile sunt însă importante în 
faţa unei asemenea realităţi. Unii 
adoptă fatalismul și indiferenţa. 
Alţii consideră că un efort mai 
susţinut poate aduce totuși re-
zultatul dorit.  Din nefericire, 
doar nemulţumirea faţă de starea 
existenţă și dorinţa pentru o stare 
diferită nu reprezintă și garanţia 
pentru îmbunătăţirea situaţiei. 
Dimpotrivă, fără o direcţie clară în 
vederea soluţionării, fără determi-
nare și fără o disciplină riguroasă, 
nemulţumirea și dorinţa pot gene-
ra stări de depresie, amărăciune și 
deznădejde.

Din această cauză, o înţelegere 
adecvată a dinamicii vieţii spiritu-
ale, rolul emoţiilor, informaţiilor, 
legătura dintre ele, articularea co-
erentă a experienţei de viaţă, iden-
tificarea, cu claritate, a realităţii 
în care ne mișcăm și adâncirea 
relaţiei cu Duhul Sfânt, reprezintă 
elemente ce trebuie să ne preocu-
pe și a căror utilizare trebuie să o 
deprindem și să o folosim.

Pentru aceasta, trebuie să 
căutăm cu mai mare interes și 
consecvenţă acele activităţi în 
care ne permit să iniţiem și să 
întreţinem un contact consistent 

cu Dumnezeu și comunitatea credincioșilor. 
Rugăciunea trebuie abordată în multiplele 
ei forme: spontană, regulată, individuală, 
comună, fiind o formă de comunicare care 
conectează nu doar oamenii cu Dumnezeu 
dar și oamenii între ei și lucru foarte impor-
tant, inima și mintea unei persoane (vezi ce 
spune Apostolul Pavel). De prea multe ori, 
inima(emoţiile) și mintea(gândurile) unei 
persoane se detașează și distanţează una de 
cealaltă și de aici izvorește un conflict inte-
rior ce afectează nu doar echilibrul spiritual 
dar și pe cel relaţional și chiar fizic adesea. 

Un alt exerciţiu important este cel al 
examinării personale regulate. Ignaţius de 
Loyola, un teolog de la începutul secolului al 
XVI-lea, consideră că orice credincios serios 
și preocupat de starea sa spirituală ar trebui 
să practice aceste exerciţii de trei ori pe zi. 
Fiecare exerciţiu are menirea de a verifica 
comuniunea cu Dumnezeu, alinierea la voia 
Sa, ascultarea de poruncile sale morale și le-
gătura cu cei din jur.

Desigur, mai sunt și alte aspecte care ţin 
de viaţa spirituală pe care, probabil, le voi 
dezvolta în mesaje viitoare. Ca și o concluzie 
însă, vă îndemn să faceţi câteva lucruri prac-
tice:

• Luaţi-vă cel puţin 15 minute din pro-
gramul zilnic și lecturaţi o porţiune 
din Sfânta Scriptură. Obiectivul 
nu este să citiţi cât mai mult, ci cât 
mai atent. Citiţi mai întâi pentru fa-

miliarizare (de exemplu, Psalmul 
104) și apoi, rar, căutând să folosiţi 
imaginaţia pentru a pătrunde mai 
adânc în mesaj și semnificaţii. 
Observaţi ce cuvânt, frază sau ima-
gine vă reţine mai mult atenţia. Dacă 
este ceva ce vă produce un senti-
ment de bucurie, sau de întristare 
sau îngrijorare, sau evaluare, pro-
babil că este un ,,semnal’’ pe care 
Duhul Sfânt vi-l transmite și trebuie 
să-l investigaţi mai departe.

• Alocaţi alte 10 minute unei stări de 
rugăciune. Căutaţi un loc și un timp 
în care posibilitatea de a fi întrerupţi 
să fie fie cât mai mică. Adoptaţi o 
poziţie care să reflecte reverenţă dar 
care să vă permită și să fiţi relaxat. 
Căutaţi mai întâi să conștientizaţi 
faptul că sunteţi în prezenţa lui 
Dumnezeu. Folosiţi cuvinte care să 
reflecte respectul și recunoașterea 
privilegiului de a vă putea adresa 
Lui. Gândiţi-vă apoi la faptul că El 
este și Tată și noi îi suntem copii. 
Această imagine ar trebuie să ne în-
curajeze să-I mărturisim gândurile 
și emoţiile noastre. Nu vă grăbiţi și 
nu ,,ascundeţi’’ nimic (cum am putea 
oare?) de El. 

• Concluzionaţi sesiunea cu întrebări 
de genul: Am învăţat ceva nou? Am 
primit vreo asigurare? Am primit 
vreo atenţionare? Trebuie să în-
drept ceva? Trebuie să vorbesc cu 
cineva? Trebuie să memorez ceva? 
Trebuie să aștept ceva? Care este 
emoţia asupra căreia trebuie să ma-
nifest atenţie? Care este gândul pe 
care trebuie să-L reţin?

Sper că aceste lucruri vă vor ajuta, așa 
cum m-au ajutat și pe mine. Nu uitaţi: viaţa 
este mai mult decât trupul. Cu alte cuvin-
te, nu trăim doar în dimensiunea fizică. Nu 
neglijaţi sufletul!   

Fiţi binecuvântaţi!

Luaţi-vă cel puţin 15 minute din 
programul zilnic și lecturaţi o 
porţiune din Sfânta Scriptură.

RELAŢIA PERSONALĂ CU DUMNEZEU //  
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Judecata finală
Romani 1:28-2:11

1. Cine va fi judecat?
2. Pe ce bază vor fi judecaţi?
3. Care sunt alternativele pe 

care s-ar putea să le expe-
rimenteze?

Unii s-ar putea să pună o altă 
întrebare mai întâi, și anume, de 
ce să vorbim despre judecată? La 
ce ne ajută? Nu ne face oare viaţa 
mai tristă și ne aruncă o umbră 
peste câmpul luminos al dragostei 
lui Dumnezeu? Răspunsul meu are 
trei părţi.

DE CE SĂ VORBIM
DESPRE JUDECATĂ?

Mai întâi, predic despre jude-
cată pentru că este un subiect așa 
de proeminent în Scriptură, și dau 
socoteală ca și pastor-învăţător 
trebuind să proclam întregul plan 
al lui Dumnezeu.

“Dacă nu vă va primi cineva, 
nici nu va asculta cuvintele voas-
tre, să ieșiţi din casa sau din ceta-
tea aceea, și să scuturaţi praful de 
pe picioarele voastre." Adevărat vă 
spun că, în ziua judecăţii, va fi mai 
ușor pentru ţinutul Sodomei și Go-
morei, decât pentru cetatea aceea.” 
(Matei 10:14-15)

“pentru că a rânduit o zi, în 
care va judeca lumea după drepta-
te, prin Omul, pe care L-a rânduit 
pentru aceasta și despre care a dat 
tuturor oamenilor o dovadă netă-
găduită prin faptul că L-a înviat din 
morţi...” (Fapte 17:31)

“Și, după cum oamenilor le este 
rânduit să moară o singură dată, 
iar după aceea vine judecata.” 
(Evrei 9:27)

“Căci, dacă păcătuim cu voia, 
după ce am primit cunoștinţa ade-

Adevărul biblic pe care vreau să-l înţelegem, să-l credem și pe 

baza căruia să trăim astăzi este acesta: vine o vreme când ori-

ce persoană responsabilă, pe baza acţiunilor și a atitudinilor 

lui sau ei, se va confrunta cu judecata finală a lui Dumnezeu fie 

pentru viaţă veșnică fie pentru mânie și furie. Cu această propo-

ziţie încerc să răspund la trei întrebări despre judecata finală:

de John Piper
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vărului, nu mai rămâne nici o jertfă 
pentru păcate, ci doar o așteptare 
înfricoșată a judecăţii, și văpaia 
unui foc, care va mistui pe cei răz-
vrătiţi.” (Evrei 10:26, 27)

Nu văd cum ar putea vreun 
pastor să neglijeze această temă 
din Scriptură și să o facă cu o con-
știinţă clară.

Al doilea motiv pentru care 
predic pe această temă este că pen-
tru unii oameni teama de judecată 
s-ar putea să fie singura motivaţie 
ca să ia în considerare credinţa în 
Hristos ca și Mântuitor. Cu sigu-
ranţă că sunt motive mai bune de 
a veni la Dumnezeu decât acela de 
a nu merge în iad. Dar dacă teama 
este singurul lucru care va scutura 
o persoană de robia păcatului și o 
va face să-L ia în serios pe Hristos, 
atunci, de dragul dragostei, așa să 
fie. Există motive mai bune pen-
tru un copil ca să-și asculte tăticul 
decât teama unei bătăi. Dar dacă 
această teamă este singurul lucru 
care-l poate face să nu mai stea pe 
străzi, atunci, de dragul dragostei, 
așa să fie. Nu sunt la fel de ezitant 
ca și alţii în a-i lăsa pe oameni să 
simtă teama, căci îmi răsună în 
urechi cuvintele lui Isus:

“Vă spun vouă, prietenii Mei: Să 
nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, și 
după aceea nu mai pot face nimic. 
Am să vă arăt de cine să vă temeţi. 
Temeţi-vă de Acela care, după ce a 
ucis, are puterea să arunce în ghee-
nă; da, vă spun, de El să vă temeţi.” 
(Luca 12:4,5)

Al treilea motiv pentru care 
predic despre judecată este acela 
că dezvăluie o parte a caracte-
rului lui Dumnezeu și astfel ne 
ajută să-L iubim pentru cine este 
El. Dacă după ce auzim despre ju-
decata lui Dumnezeu ne este mai 
greu să-L iubim pe Dumnezeu, 

atunci probabil că Dumnezeul pe care-L iu-
bim este o plăsmuire a imaginaţiei noastre 
și nu Dumnezeul cel real și adevărat. Ca să-L 
iubim pe adevăratul Dumnezeu trebuie să-L 
cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. Este 
ceva în neregulă cu credinţa noastră dacă pu-
tem să-i cântăm laude Domnului pentru că El 
este Tatăl nostru iubitor dar nu nu o putem 
face pentru că El este Judecătorul întregului 
pământ. Pe măsură ce mă pregăteam pen-
tru slujba noastră de astăzi m-am uitat prin 
două cărţi de cântări căutând un imn care 
celebrează slava judecăţii neprihănirii lui 
Dumnezeu și care să ne cheme să ne temem 
așa cum ar trebui să o facem, și n-am putut 
găsi unul. Acesta este un semn rău al unei te-
ologii deficiente și a unei relaţii nedezvoltate 
cu Dumnezeu. S-ar cuveni să cântăm laude 
pentru tot ceea ce este Dumnezeu în loc să 
sugerăm prin tăcerea noastră că, dacă El ju-
decă, El nu este pe deplin minunat.

1. CINE VA FI JUDECAT?

Pentru aceste trei motive, atunci, consi-
der esenţial să predic dintr-un text a cărui 
temă este judecata lui Dumnezeu. Textul 
pe care l-am ales este Romani 1:28-2:11, și 
prima întrebare la care ar trebui să răspund 
din acest text referitor la judecata finală este: 
Cine va fi judecat? Pavel ne dă răspunsul în 
versetele 5 și 6, "Dar, cu împietrirea inimii 
tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni 
o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a 
arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care 
va răsplăti fiecăruia după faptele lui." Răs-
punsul simplu este: fiecare va fi judecat.

Pavel se străduiește din răsputeri pentru 
a sugera acest punct pentru că era cel puţin 
un grup de oameni din vremea lui, și anume 
evreii, dintre care unii credeau că ei nu vor 
fi supuși judecăţii. Remarcaţi cum abordează 
Pavel problema. În Romani 1:20, 21 el arată 
că o persoană de rând dintre dintre Neamu-
rile din vremea lui, care nu-L glorifica pe 
Dumnezeu, n-avea nici o scuză și era supus 
judecăţii. 

Pavel spune, “În adevăr, însușirile nevăzu-
te ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea 
Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când 
te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile 
făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăţi; fi-

indcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, 
nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au 
mulţumit.”

Cu alte cuvinte, acolo unde este suficien-
tă cunoștinţă care arată că Dumnezeu este 
vrednic de cinste și recunoștinţă, totuși oa-
menii nu i-o dau, aceștia sunt fără scuză și 
sunt sortiţi mâniei.

Apoi în a doua parte a capitolului 1, Pavel 
descrie situaţiile în care ajunge o persoană 
care nu-L recunoaște pe Dumnezeu. Verse-
tele 28-32:

“Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dum-
nezeu în cunoștinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în 
voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri 
neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel 
de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăco-
mie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de 
ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase; 
sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, 
obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de 
rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, 
călcători de cuvânt, fără dragoste firească, 
neînduplecaţi, fără milă. Și, măcar că știu ho-
tărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea 
lucruri, sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu 
numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei 
ce le fac.” 

Acestea erau păcatele pe care le-a văzut 
Pavel pe măsură ce se uita în jur la societatea 
păgână, familia și mediul de afaceri din vre-
mea sa.

Dar era o mică enclavă de oameni în 
acea societate păgână care privea cu dispreţ 
către Neamuri și și prin faptul că îi judecau 
pe cei din rândul Neamurilor, își întăreau 
sentimentul propriu de siguranţă cu privire 
la judecată. Totuși în conformitate cu apos-
tolul Pavel nu numai că cei dintre Neamuri 
erau fără scuză și demni de judecată, dar la 
fel erau și Iudeii. Acesta este înţelesul capito-
lului 2, versetele 1-3:

“Așadar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci 
pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul 
că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă 
tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 
Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu 
împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri, 
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este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, 
care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri, 
și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata 
lui Dumnezeu?”

Aceasta este exact ceea ce presupuneau 
unii din Israel.

Vă amintiţi cum a predicat Ioan Botezăto-
rul mai întâi necredincioșilor din Israel: "Pui 
de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia 
viitoare? … Și să nu credeţi că puteţi zice în voi 
înșivă: ,Avem ca tată pe Avraam!' Căci vă spun 
că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ri-
dice fii lui Avraam.” Erau mulţi în Israel care 
aveau noţiunea distorsionată că a aparţine la 
poporul ales, că a fi evreu, era un bilet de li-
beră trecere în ziua judecăţii. Astfel Ioan Bo-
tezătorul, Isus, și Pavel s-au luptat ca să răs-
pândească acest mesaj că cei care-L resping 
pe Isus și trăiesc în păcat vor fi condamnaţi 
în ziua judecăţii fie că sunt Iudei fie că sunt 
dintre Neamuri. Orașelor Horazin și Betsai-
da Domnul Isus le-a zis, "Vai de tine, Horazi-
ne!" a zis El. "Vai de tine, Betsaido!" Căci, dacă 
ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care 
au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu 
sac și cenușă. De aceea vă spun că, în ziua ju-
decăţii, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât 
pentru voi." (Matei 11:21, 22). Isus întoarce 
pe dos falsa noţiune și spune: va fi mai mai 
rău de Iudei la judecată, și nu mai bine, pen-
tru că privilegiul lor a fost mai mare.

Și nu este aceasta exact ceea ce Pavel 
spune în Romani 2:9-11?

“Necaz și strâmtorare va veni peste orice 
suflet omenesc care face răul: întâi peste Iu-
deu, apoi peste Grec. Slavă, cinste și pace va 
veni însă peste oricine face binele: întâi peste 
Iudeu, apoi peste Grec. Căci înaintea lui Dum-
nezeu nu se are în vedere faţa omului.”

Cui i s-a dat mult i se va cere mult. De ace-
ea, Iudeii sunt primii la binecuvântare și pri-
mii la judecată. Nici un om nu este mântuit 
prin rasa, moștenirea, sau forma exterioară a 
religiei sale. Dumnezeu nu se uită la lucrurile 
acestea. El privește la inimă și la ce se revarsă 
din aceasta în viaţa de zi cu zi.

Rezumatul acestei chestiuni ni se dă în 
Romani 3:9 și 23: “Ce urmează atunci? Sun-
tem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiind-

că am dovedit că toţi, fie Iudei, fie Greci, sunt 
sub păcat ... Căci toţi au păcătuit, și sunt lipsiţi 
de slava lui Dumnezeu.” Și rezultatul acestui 
lucru pentru noi este că oricine din această 
încăpere, care n-a alergat la Hristos pentru 
milă și iertare este sub mânia lui Dumnezeu 
și se îndreaptă spre iad. Și mai înseamnă de 
asemenea că nu sunt segmente ale societă-
ţii noastre care sunt excluse de la judecată. 
Începând de sus de la marile companii la 
segmentele cele mai de jos de pe Bulevardul 
Hannepin nimeni nu este exclus. Șefi de com-
panii și șoferi, congresmeni și paznici, soţii și 
prostituate, marinari și secretare, traficanţi 
de prostituate și pastori – toţi vom fi acolo 
înaintea tronului de judecată, la răscrucea 
finală de pe calea vieţii. Și toţi banii, averile, 
statutul social, puterea și modul cum arăţi, 
toate acestea în care și-au căutat refugiu su-
fletele noastre, vor cântări pe balanţa drep-
tăţii lui Dumnezeu cât praful care trebuie să 
fie îndepărtat înainte ca judecata să înceapă, 
înainte ca adevăratele aspecte ale vieţii să 
poată fi cântărite.

2. PE CE SE VA BAZA
     JUDECATA FINALĂ?

Ceea ce ne aduce la a doua întrebare: Pe 
ce bază se va face judecata finală? Care sunt 
adevăratele aspecte ale vieţii? Pavel rezumă 
aceasta în Romani 2:6, “care va răsplăti fiecă-
ruia după faptele lui.” Versetele 9 și 10 sunt 
mai precise cu privire la ce fel de fapte: “Ne-
caz și strâmtorare va veni peste orice suflet 
omenesc care face răul: întâi peste Iudeu, apoi 
peste Grec. Slavă, cinste și pace va veni însă 
peste oricine face binele: întâi peste Iudeu, 
apoi peste Grec.” Adevăratul aspect al vieţii 
nu este rasa, sau slujba, sau statutul social, 
sau salariul cuiva sau cum arată cineva sau 
ce fel de religie are. Adevăratul aspect este 
dacă cineva face binele sau face răul.

Dar staţi așa. Este acesta felul în care 
vorbește creștinismul? Ce facem cu promisi-
unea: "Credeţi în Domnul Isus Hristos și veţi 
fi mântuiţi"? Ce spunem despre har și milă 
și îndreptăţire a celor nelegiuiţi? N-a spus 
Pavel în Tit 3:5, "El ne-a mântuit, nu pentru 
faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru 
îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou 

și prin înnoirea făcută de Duhul 
Sfânt”? Și apoi în Efeseni 2:8, “Prin 
har aţi fost mântuiţi, prin credinţă 
și aceasta nu vine de la voi; este da-
rul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca 
să nu se laude nimeni.” Cum se face 
că suntem mântuiţi prin har, prin 
credinţă, nu prin fapte, și totuși 
vom fi judecaţi după fapte la jude-
cata finală?

Unii oameni rezolvă această 
contradicţie aparentă spunând 
că Romani 2 descrie o judecată 
la care poporul lui Dumnezeu nu 
are parte. Este numai pentru cei 
necredincioși. Cred că soluţia este 
contrară intenţiei lui Pavel și învă-
ţăturii lui Isus. Pavel a spus, “Dum-
nezeu va da fiecăruia după faptele 
lui,” nu doar necredincioșilor. Este 
limpede ca cristalul că Pavel cre-
de că există un stil de viaţă care 
exclude pe cineva din Împărăţia 
lui Dumnezeu și de aceea creștinii 
nu au un asemenea stil de viaţă. 
De exemplu în Galateni 5:19-21 
el avertizează creștinii împotriva 
faptelor cărnii cum ar fi mânia, 
gelozia, certurile, dezbinările, in-
vidia, beţia, etc., pentru că "cei ce 
fac astfel de lucruri nu vor moșteni 
împărăţia lui Dumnezeu" (la fel se 
găsește și în 1 Corinteni 6:9, 10; 
Efeseni 5:5). Judecata finală va fi 
în concordanţă cu faptele noastre.

Și Isus Însuși a subliniat chiar 
cu mai multă tărie că nu poţi trece 
cu bine în ziua judecăţii dacă via-
ţa ta nu a fost schimbată pentru a 
apăzi poruncile Sale. De exemplu, 
Matei 6:14, 15: "Dacă iertaţi oame-
nilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel 
ceresc vă va ierta greșelile voastre. 
Dar dacă nu iertaţi oamenilor gre-
șelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greșelile voastre." Sau consi-
deraţi pilda ziditorului înţelept și 
a celui nebun, Matei 7:24-27. "De 
aceea, pe orișicine aude aceste cu-
vinte ale Mele, și le face, îl voi ase-
măna cu un om cu judecată, care 
și-a zidit casa pe stâncă. Însă orici-

SEMNAL DE ALARMĂ  //  
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ne aude aceste cuvinte ale Mele, și 
nu le face, va fi asemănat cu un om 
nechibzuit, care și-a zidit casa pe 
nisip. A dat ploaia, au venit șuvoa-
iele, au suflat vânturile, și au izbit 
în casa aceea: ea s-a prăbușit, și 
prăbușirea i-a fost mare." Aceasta 
este o imagine a judecăţii și mesa-
jul este: Am împlinit noi cuvintele 
lui Isus?

Să mai luăm un exemplu de 
la Isus pentru că acesta ne dă re-
zolvarea problemei noastre, și 
anume cum putem fi mântuiţi 
prin har prin credinţă și totuși ju-
decata finală să fie în concordanţă 
cu faptele. În Matei 12:34-37 Isus 
spune fariseilor, “Pui de năpârci, 
cum aţi putea voi să spuneţi lucruri 
bune, când voi sunteţi răi? Căci din 
prisosul inimii vorbește gura. Omul 
bun scoate lucruri bune din viste-
ria bună a inimii lui; dar omul rău 
scoate lucruri rele din visteria rea a 
inimii lui. Vă spun că, în ziua jude-
căţii, oamenii vor da socoteală de 
orice cuvânt nefolositor, pe care-l 
vor fi rostit. Căci din cuvintele tale 
vei fi scos fără vină, și din cuvintele 
tale vei fi osândit.”

Iată elementul crucial: în ziua 
judecăţii vom fi judecaţi pe baza 
faptelor noastre, care include și 
ceea ce spune limba noastră, pen-
tru că faptele sunt semnul infai-
libil a ceea ce umple inima. "Căci 
din prisosul inimii vorbește gura." 
Poţi judeca un pom după roadele 
sale și poţi judeca o inimă după 
faptele sale. Problema nu se pune 
astfel: Suntem noi mântuiţi prin 
credinţa în Hristos sau prin faptele 
bune? Ci problema se pune astfel: 
Cum va face cunoscut Dumnezeu 
în ziua judecăţii faptul că judeca-
ta Lui este dreaptă? Și răspunsul 
este: Dumnezeu va arăta lumii că 
noi avem o credinţă mântuitoare 
prin descoperirea faptelor noastre 
care să ateste realitatea aceasta. În 
sala de judecată a Împărăţiei lui 

Dumnezeu toată lumea va fi adunată înain-
tea dreptului judecător, și toţi vor fi vinovaţi 
de un păcat capital. Cu toate acestea unii vor 
fi achitaţi și alţii condamnaţi. Motivul cel mai 
profund pentru separare este că un grup a 
fost iertat datorită identificării lui cu Hristos 
prin credinţă, celălalt grup nu. Dar ceea ce ne 
învaţă Pavel în Romani 2:7-10 este că în sala 
de judecată va fi chemat un martor care să 
adeverească realitatea credinţei sau absenţa 
ei. Și acel martor sunt faptele noastre, pe care 
le putem vedea din Romani 1:28-32 și includ 
fapte ale minţii cât și ale trupului, atitudini 
cât și acţiuni.

Prin har suntem mântuiţi prin credin-
ţă; nu de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. 
Dar inima care este plină de credinţă se va 
reflecta în atitudini și acţiuni foarte diferite 
de acelea care curg din necredinţă. De aceea, 
faptele noastre vor adeveri cu adevărat au-
tenticitatea sau absenţa credinţei, și nu este 
nicio inconsistenţă din partea lui Dumnezeu 
să ne judece pe baza faptelor noastre. Dar 
noi trebuie să înţelegem că această judecată 
în concordanţă cu faptele nu înseamnă că noi 
ne câștigăm mântuirea prin ele. Faptele noas-
tre nu câștigă mântuirea noastră, ci o expun. 
Faptele noastre nu sunt meritul neprihănirii 
noastre, ele sunt semnul vieţii noastre noi în 
Hristos. Faptele noastre nu sunt îndeajuns ca 
să merite bunăvoinţa lui Dumnezeu, dar ele 
într-adevăr demonstrează credinţa noastră. 
Vă rog să păstraţi această distincţie clară în 
mintea voastră referitoare la atitudinile și ac-
ţiunile noastre: ele nu câștigă, ele arată; ele 
nu merită, ele semnalează; ele nu merită, ele 
demonstrează. Și de aceea, "Dumnezeu va da 
fiecăruia după faptele lui," inclusiv creștini-
lor.

3. CARE SUNT ALTERNATIVELE
     LA JUDECATĂ?

O a treia și ultimă întrebare, foarte pe 
scurt: Care sunt alternativele la judecată? Pa-
vel răspunde în versetele 7 și 8:

“Și anume, va da viaţa veșnică celor ce, 
prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea și 
nemurirea; și va da mânie și urgie celor ce, din 
duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și 
ascultă de nelegiuire.”

Viaţă veșnică sau mânie și furie din par-
tea lui Dumnezeu – acestea sunt cele două al-
ternative. În 2 Tesaloniceni 1:9 Pavel vorbeș-
te despre cei care nu ascultă de Evanghelie 
și spune, "Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare 
veșnică." Isus concluzionează pilda marei ju-
decăţi finale în Matei 25:46 cu cuvintele, "Și 
aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei 
neprihăniţi vor merge în viaţa veșnică."

Iadul este realitatea cea mai înfricoșătoa-
re pe care ne-o putem imagina. Nici o groa-
ză dată de suferinţă în istorie nu se poate 
compara cu ceea ce Ioan numește "iazul de 
foc" și unde Isus a spus "viermele nu moare 
și focul nu se stinge" (Marcu 9:48). A merge 
prin viaţă fără să te încrezi și fără să asculţi 
de Dumnezeul infinit, este un păcat infinit și 
va fi pedepsit cu un chin veșnic.

Dar dacă iadul este infinit de îngrozitor 
ca să ţi-l imaginezi, viaţa veșnică în prezenţa 
lui Isus este infinit de frumoasă pentru a o 
contempla. Fericirea pe care sfinţii o vor avea 
în veacul viitor va fi mult mai satisfăcătoare 
decât toate momentele de bucurie experi-
mentate de către toţi oamenii din toată isto-
ria. A fost vreun moment când te-ai gândit că 
vei izbucni de fericire? Multiplică aceasta de 
o mie de ori și lasă să crească continuu timp 
de o veșnicie, și s-ar putea să capeţi cât de 
cât o înţelegere a ceea ce este viaţa veșnică 
cu Hristos.

Închei cu un rezumat de răspunsuri la 
cele trei întrebări ale noastre.

Toţi oamenii fără excepţie vor trece prin 
judecata finală a lui Dumnezeu.

Judecata va fi în conformitate cu atitudi-
nile și acţiunile lor care sunt un semn sigur a 
autenticităţii sau absenţei credinţei în Hris-
tos.

Răscrucea de pe drumul vieţii ne condu-
ce fie la viaţă veșnică fie la mânie sau furie. 
Dacă nu ai ales-o încă, alege viaţa! De ce să 
pieri? Încrede-te în Hristos și fă voia Lui. Și 
pentru cei care-L iubesc deja, delectaţi-vă în 
cea mai slăvită nădejde pe care o puteţi ima-
gina, și lăsaţi ca orice faceţi să vină din cre-
dinţă.   

SEMNAL DE ALARMĂ  //  
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Deosebiri și asemănări de Daniel Brânzei

-am promis că voi 
publica, în dragoste 
frăţească, unele ase-
mănări și unele deose-
biri dintre învăţătura 
baptiștilor și cea a 
penticostalilor sau cha-
rismaticilor (știu că nu 

sunt identice). O fac cu gingașie pentru că am 
fraţi și prieteni în ambele grupări.

Interesant este că evoluţia recentă a fra-
telui Iosif Ţon, pe care l-am apreciat mult 
de-a lungul anilor, îl așează alături de un alt 

prieten al meu din Chicago: mult hulitul Bu-
nian Cocar. Dorinţa lui Buni de a fi «un baptist 
charismatic» a fost criticată timp de peste 30 
de ani, consistent și categoric, de fratele Iosif 
Ţon, care, asemenea multora, l-au considerat 
«nici cal, nici măgar» și i-au refuzat părtașia 
și prietenia. Situaţia actuală este ironică și cel 
puţin … interesantă. Cred că fratele Iosif Ţon 
ar trebui să-și ceară scuze de la Buni și să-i 
caute părtășia și colaborarea … Ar avea foar-
te multe lucruri de învăţat de la el.

După câte știu, fratele Iosif Ţon și-a re-
tras membralitatea din biserica baptistă din 

Portland și, la ora aceasta, nu este 
membru în nici o altă biserică bap-
tistă română.

De la început vreau să spun 
că și la baptiști și la charismatici 
sau penticostali, mântuirea este 
asigurată de credinţa persona-
lă manifestată la convertire și de 
împărtășirea convingerii că to-
tul se face numai prin har și prin 
credinţă, fără fapte meritorii ho-
tărâtoare. Faptele bune sunt doar 
o consecinţă a mântuirii, nu o 
precondiţie a ei.

Deosebirea ar fi că la baptiști, 
mărturisirea se leagă primordi-
al de lucrarea lui Hristos pentru 
mântuirea noastră, în timp ce la 
penticostali „verbalizarea“ acestui 
articol de credinţă face referiri mai 
multe și la lucrarea Duhului Sfânt 
în mântuirea oamenilor.

Deosebirile dintre cele două 
grupări creștine sunt și în alte do-
menii doar … „semantice“, de lim-
baj. În practică, de multe ori, și unii 
și alţii sunt foarte asemănători. 
Asta m-a făcut să spun nu o dată 
că:

„Deosebirile reale sunt nu-
mai între pentecostalii răi și 
baptiștii răi. Cei dintâi Îi spun lui 
Dumnezeu ce TREBUIE să facă, 
iar ceilalţi Îi spun lui Dumnezeu 
ce NU ARE VOIE să facă. Penti-
costalii buni și baptiștii buni sunt 
… „tot ăia“. Ei Îi spun lui Dumne-
zeu dorinţele lor și apoi Îl lasă 
pe El să facă ce vrea El. Ei nu-L 
manevrează pe Dumnezeu, ci I se 
subordonează.“

V
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1  O ASEMĂNARE
DEOSEBIRE EXISTĂ ÎN 
PROBLEMA VINDECĂ
RILOR.

Care penticostal crede chiar 
că TOATE BOLILE pot și trebuie 
vindecate? Asta ar însemna că de 
două mii de ani, nici un creștin 
n-ar fi trebuit să moară! Toţi cei 
care au primit Duhul Sfânt de-a 
lungul veacurilor ar fi trebuit șă 
fie încă în viaţă alături de noi. Asta 
da „mărturie» (!) Dacă Dumnezeu 
ar fi lucrat așa, mântuirea ar fi fost 
„prin vedere“, nu prin credinţă. 
Cine n-ar fi aderat la o religie care 
să-l facă sănătos, bogat și nemuri-
tor încă în această viaţă?

Pe de altă parte, care baptist 
nu se roagă pentru vindecare 
atunci când este vorba de cei din 
familia lui sau de el însuși? S-ar 
putea ca să nu credem în vindecări 
când este vorba de bolile altora,  
dar credem foarte abitir când este 
vorba de vindecarea noastră …

Care penticostal crede în da-
rul de vindecător într-atât încât 
să meargă prin spitale și să ia 
saloanele suferinzilor la rând? O 
vindecare generală a tuturor bol-
navilor dintr-o localitate, ca cea 
făcută de Domnul Isus sau pe alo-
curi de apostolii Petru și Pavel,  ar 
duce la închiderea spitalelor și la 
desfiinţarea farmaciilor. Nu este 
cazul …

Care penticostal nu se duce la 
dentist să-și trateze cariile? Care 
doctrinar respectă mecanic tra-
ducerea din 2 Cronici 16:12 (În al 
treizeci și nouălea an al domniei 

sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât 
avea mari dureri; chiar în timpul boalei lui, 
n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe dofto-
ri.). Până și Oral Roberts, decanul vindecăto-
rilor americani, s-a dus să se opereze la un 
spital, ridicând mari semne de întrebare nu 
pentru gestul în sine, ci pentru că a preferat 
să meargă la alt spital, nu la cel ridicat de bi-
serica lui lângă minunata lui „Universitate a 
credinţei“.

În Biblie, Elisei s-a îmbolnăvit la urmă de 
„o boală de care a murit”. Asta cu toate că pu-
terea lui Dumnezeu era în oasele lui. Puterea 
aceasta a putut să-l învieze pe un altul, dar 
nu l-a putut împiedica pe el însuși să moară.

Pe de altă parte, care baptist nu se roa-
gă și nu postește când cade bolnav? Care se 
bazează NUMAI pe medicamente și doctori? 
Care baptist nu se roagă pentru doctorii 
care îl tratează? Care biserică baptistă nu 
se roagă și agonizează pentru cei bolnavi? 
Credinţa că Dumnezeu este Acela care vin-
decă va ţine cât ţine lumea și … cât vor ţine 
bolile noastre.

Deși folosim limbaje diferite, avem în 
practică aproximativ aceleași rezultate, iar 
vindecările pe care le-a făcut Dumnezeu în 
bisericile baptiste prin care am fost nu sunt 
deosebite cu nimic de vindecările întâmpla-
te în adunările penticostale. Am avut chiar 
bucuria să primim vizitele unor penticostali 
care au venit să se roage împreună cu biseri-
ca noastră Bethel, Anaheim, pentru că ni s-a 
dus vestea că „Dumnezeu ne ascultă“.

Deunăzi, m-a sunat un predicator baptist 
cu vechime de peste 40 de ani în lucrare. Mi-a 
spus: „Am ceva timp liber și vreau să mă rog 
pentru tine și familia ta. Cum staţi cu proble-
mele, cu sănătatea?“ Bineînţeles că nu m-am 
apucat să discut probleme doctrinare …

2  O ASEMĂNAREDEOSEBIRE 
SIMILARĂ EXISTĂ ȘI ÎN
PROBLEMA PROFEŢIEI.
Penticostalii cred că Dumnezeu le 

vorbește și azi și că există prooroci. Baptiștii 
cred și ei că Dumnezeu le vorbește și azi, dar 

că este vorba despre călăuzire, nu de proo-
rocie.

Niciun penticostal însă nu crede că ceea 
ce vorbesc anumiţi profeţi poate fi adăugat 
la Biblie, lângă revelaţia mântuitoare. Niciun 
membru al bisericilor penticostale nu are 
pretenţia că vorbește „ex catedra“ și „infa-
ilibil“, ca papa de la Roma. Numai acela are 
obrăznicia să dea „bule papale“, obligatorii 
pentru toată biserica lui Hristos. Penticos-
talii nu recunosc niciunui om un astfel de 
statut!

Pe de altă parte, fiecare baptist merge și 
el la adunare ca să audă „ce-i spune Domnul“. 
Tot pentru a auzi glasul Domnului citește el 
Biblia și se roagă. Toţi la un loc și fiecare în 
parte, baptiștii mai cred că „Dumnezeu vor-
bește însă, când într-un fel, când într-altul, 
dar omul nu ia seama”. (Iov 33:14).

Mă opresc aici brusc din scris. Dumnezeu 
mi-a făcut cunoscut adineaori prin cineva că 
o soră de la noi este bolnavă. Mă duc să mă 
rog pentru ea și să o ajut cu ce îmi va sta în 
putinţă.

Cred că și „deosebirile dintre diferite-
le grupări creștine sunt asemănătoare cu 
deosebirile care confirmă unitatea Sfintei 
Trinităţi. „Și cei Trei una sunt!” Unitatea 
creștinilor va rămâne însă pentru mulţi doar 
o … Ghicitoare, de genul celei pe care o știm 
din copilărie: „Patru fraţi îngemănaţi. Într-un 
cojoc îmbrăcaţi”. (miezul de nucă).

M-a sunat un frate de departe și mi-a 
spus că trebuie să scriu un articol în care să 
lămuresc limpede „a cui este adevărata lu-
crare a Duhului Sfânt, a penticostalilor sau a 
baptiștilor?” I-am răspuns instinctiv, fără să 
mă gândesc: „Lucrarea Duhului Sfânt nu este 
a noastră! Noi suntem lucrarea Lui! Și asta nu 
de azi, de ieri, ci de peste 2.000 de ani!” 

Mi se pare că iar punem căruţa înaintea 
cailor și ne măsurăm și ne lăudăm greșit cu 
„cât” din Duhul Sfânt avem fiecare. Problema 
trebuie pusă invers: „Cât din noi are Duhul 
Sfânt, cât îi dăm noi voie să ne umple?”   
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cest fenomen descrie una dintre 
maladiile de care au suferit mai 
marii creștinismului uneori. A 
fost acea maladie care l-a făcut 
pe David să-și scalde perna în 
lacrimi. A fost acea maladie care 
l-a făcut pe Ieremia să își atragă 

porecla de „profetul lacrimilor”. A fost acea 
maladie care l-a afectat atât de mult pe Mar-
tin Luther, încât credea că îl va distruge. Nu 

este un tip comun de depresie, ci este o de-
presie strâns legată de lipsa de credinţă, o 
criză care apare atunci când cineva nu mai 
simte prezenţa lui Dumnezeu sau simte că a 
fost abandonat de El.

Depresia spirituală chiar există și poate 
fi acută. Ne întrebăm cum poate o persoană 
credincioasă să ajungă în astfel de momente 
de decadenţă, dar orice ar provoca-o nu ne 

îndepărtează de realitate. Credin-
ţa noastră nu este o acţiune con-
stantă. Este mișcătoare. Oscilează. 
Oscilăm între credinţe, iar între 
ele sunt perioade de îndoială când 
strigăm „Cred, Doamne, ajută ne-
credinţei mele.”

De asemenea, putem crede că 
noaptea neagră a sufletului este 
ceva complet incompatibil cu 
darurile Duhului, nu numai cele 
referitoare la credinţă, dar și cele 
referitoare la fericire. Odată ce Du-
hul Sfânt ne-a umplut sufletele cu 
o fericire inexplicabilă, unde mai 
poate fi loc pentru atâta întuneric? 
Este foarte important pentru noi 
să facem diferenţa între roadele 
spirituale ale fericirii și conceptul 
cultural de fericire. Un creștin poa-
te simţi fericire și bucurie în inimă, 
în timp ce suferă de depresie spi-
rituală în minte. Fericirea pe care 
o avem ne susţine în nopţile întu-
necate și nu este atinsă de depre-
sia spirituală. Fericirea creștinilor 
este una care supravieţuiește tutu-
ror întorsăturilor vieţii.

În a doua Epistolă către Co-
rinteni, Sfântul Apostol Pavel le 
subliniază cititorilor importanţa 
predicii și a încredinţării Evanghe-
liei către oameni. Dar mai presus 
de toate, el reamintește Bisericii 
că cea mai mare comoară pe care 
o avem de la Dumnezeu nu stă în 
vase și pocale de aur și argint, ci 
în ceea ce Apostolii numesc „vase 
de lut”. Din acest motiv el spune 
„puterea covârșitoare este a lui 
Dumnezeu și nu de la noi”. Iar apoi, 
imediat apostolul adaugă „Și avem 
comoara aceasta în vase de lut, ca 
să se învedereze că puterea covâr-
șitoare este a lui Dumnezeu și nu 
de la noi, 8. În toate pătimind ne-
caz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, 
dar nu deznădăjduiţi; 9. Prigoniţi 
fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar 
nu nimiciţi; 10. Purtând totdeauna 

Depresia: 
noaptea neagră 
a sufletului

de R.C. Sproul

A
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în trup omorârea lui Isus, pentru 
ca și viaţa lui Isus să se arate în tru-
pul nostru.” (2 Corinteni 4: 7-10).

Acest pasaj ne arată limitele 
depresiei pe care o simţim. Depre-
sia poate fi profundă, dar nu este 
permanentă, nici nu este fatală. 
Trebuie notat faptul că Sfântul 
Apostol Pavel descrie starea noas-
tră în foarte multe chipuri. El spu-
ne că suntem „prigoniţi, striviţi, 
lipsiţi, doborâţi.” Acestea sunt ima-
gini puternice care ne arată câte 
trebuie să îndure creștinii, dar de 
fiecare dată când ne descrie astfel, 
descrie și limita îndurărilor. Loviţi, 
dar nu zdrobiţi. Striviţi, dar nu 
până la disperare. Persecutaţi, dar 
nu uitaţi. Doborâţi, dar nu distruși.

Avem, deci, această presiune 
pe care trebuie să o suportăm, 
dar deși este puternică, nu ne dis-
truge. Putem fi confuzi și uimiţi, 
dar acea limită către care suntem 
împinși de confuzia noastră sau 
de uimirea noastră, nu duce la 
disperare totală. Chiar și în vre-
me de persecuţie, cât de grera ar 
fi ea, nu suntem uitaţi, și poate că 
suntem copleșiţi și dărâmaţi, așa 
cum spunea profetul Ieremia, tot 
ne rămâne loc pentru fericire. Ne 
gândim la profetul Avacum care, 
în nefericirea lui, a rămas credin-
cios în ciuda loviturilor pe care 
le-a primit, iar Dumnezeu i-a dat 
picioare sprintene ca cele de că-
prioară, picioare care să-l ajute 
să meargă către cele înalte. În altă 
parte, Sfântul Apostol Pavel scri-
ind filipenilor îi ceartă pe aceștia 
pentru că sunt „neliniștiţi pentru 
nimic”, spunându-le că tratamen-
tul pentru neliniște este găsit în 
genunchii fiecăruia, că acolo este 
pacea lui Dumnezeu, care le liniș-
tește toate și alungă îngrijorarea. 
Încă o dată, putem fi neliniștiţi și 
agitaţi și îngrijoraţi, fără a ne lăsa 
pradă total disperării.

Această coexistenţă a credinţei și a de-
presiei spirituale mai este întâlnită și trata-
tă și în alte texte biblice de o emoţie foarte 
puternică. Ni se spune că este perfect normal 
ca oamenii care cred să simtă și disperare. 
Dumnezeu Însuși a fost un om al suferinţelor 
și a cunoscut și El disperarea. Dar deși dis-
perarea poate atinge cele mai adânci locuri 
ale sufletului nostru, nu trebuie să se trans-
forme în amărăciune. Suferinţa este o emoţie 
normală, uneori este o virtute, dar niciodată 

nu trebuie să își facă loc în sufletul nostru 
amărăciunea. Cu alte cuvinte, este bine să ne 
ducem la casa plângerii, dar chiar și atunci 
când plângem, acel sentiment de durere nu 
trebuie să se transforme în ură. Prezenţa cre-
dinţei nu ne dă niciun fel de garanţie că nu 
va exista durerea spirituală, totuși, noaptea 
neagră a sufletului va lăsa mereu loc pentru 
lumina puternică reprezentată de prezenţa 
lui Dumnezeu în noi și lângă noi.   
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V
edeţi voi, dacă Dumnezeu ar 
întipări veșnicia sau judecata 
în privirile noastre, sau dacă 
vreţi în inima noastră de car-
ne, sunt foarte convins că am fi 

un trib de oameni foarte diferit, oamenii lui 
Dumnezeu în această lume de azi.

Trăim prea mult în timp, suntem prea 
legaţi de pământ. Vedem lucrurile așa cum 
le văd și ceilalţi oameni, gândim așa cum 
gândesc și ei. Investim timpul nostru la fel ca 
lumea. Ne investim banii. Ar trebui să fim o 
altfel de rasă de oameni.

Cred că biserica lui Isus Hristos are nevo-
ie de o nouă revelaţie a maiestăţii lui Dum-
nezeu.

Noi toţi vom sta într-o zi… vă puteţi ima-
gina?… la scaunul de judecată al lui Hristos 
pentru a da socoteală de faptele pe care le-
am săvârșit în trup!

Cine este Acesta în faţa cui vom sta? 
Acesta este Regele regilor și este Judecătorul 
judecătorilor și este Tribunalul tribunalilor 
și nu se mai poate face nici un recurs! Verdic-
tul este final!

Ascultaţi-mă! Când o să-L vedeţi pe Isus 
nu o să-I spuneţi: “Hei, prietene, mă bucur că 
ai murit pentru mine!” Când o să-L vedeţi pe 
Isus o sa fiţi paralizaţi de frică, dacă nu o să 
aveţi un trup de slavă și o minte transforma-

tă! În Maleahi scrie că Dumnezeu are o Car-
te de aducere aminte. Și cred că ţi-ar prinde 
bine dacă săptămâna aceasta, în fiecare sea-
ră înainte să mergi la culcare, L-ai întreba pe 
Dumnezeu ce a scris în cartea Sa, în dreptul 
tău, pentru ziua de azi?

Te-ai sculat azi dimineaţă din pat și i-ai 
mulţumit lui Dumnezeu că ai o inimă curată?

I-ai mulţumit lui Dumnezeu că a distrus 
acea febră drăcească pentru cocaină și dro-
guri sau orice alte lanţuri care te ţineau le-
gat?

Ești cu adevarăt bucuroasă că nu ești o 
prostituată acum și că vei fi parte din ceea ce 
înseamnă Mireasa Mirelui?

Ești tu bucuros că a înlăturat din inima 
ta pofta rea, temperamentul stricat și toate 
acele lucruri înfiorătoare și oribile care te 
stapâneau odată?

Cel mai cutremurător gând pe care l-am 
avut vreodată este acesta: socoteala per-
sonală pe care va trebui să o dau în faţa lui 
Dumnezeu într-o zi.

Noi nu vom fi judecaţi doar pentru ce 
am făcut ci si pentru motivaţia cu care am 
făcut un lucru. Nu acţiunea, ci motivul. Care 
a fost motivaţia din spatele dărniciei tale? De 
ce ai făcut-o? Care este motivul care stă în 
spate?   

O, Doamne,
întipăreşte eternitatea 
în privirea mea!

de Leonard Ravenhill
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SEMNAL DE ALARMĂ  //  

“Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru 
pana mincinoasă a cărturarilor. Înţelepţii sînt 
daţi de rușine, sunt uimiţi, sunt prinși; căci au 
nesocotit Cuvîntul Domnului, și ce înţelepciu-
ne au ei?” – Ieremia 8:8-9.

În Europa secolului nouăsprezece, ter-
menul „cultură” avea o rezonanţă agricolă. 
Oamenii „culţi” erau cei care își „cultivau” te-
renul sufletului, care erau preocupaţi de pro-
gresul propriu prin ceea ce era îndeobște cu-
noscut că poate îmbunătăţii natura umană: 
muzica clasică, literatura bună, dicursurile 
despre moralitate și activităţile de filantropie 
și binefacere.  Prin aceasta, termeniul „cult” a 
devenit sinonim cu acela de „civilizat”.

Teologul american H. N. Niebur a publi-
cat în 1950 o carte devenită între timp cla-
sică, „Hristos și cultura”. Ea ne-a ajutat să 
conceptualizăm relaţia în care s-au găsit în 
trecut creștinismul și cultura (cel puţin în di-
mensiunea ei „superioară”).

„Diferenţa dintre natură și cultură, scrie 
Niebuhr, este diferenţa dintre un râu și un 
canal, dintre o așchie de piatră și o săgea-
tă, dintre un geamăt și cuvinte” (p. 32-39). 

Cultura este ceea a  făcut omul din natură,  
forma prelucrată a naturii, apărută în orașe 
prin activităţile noastre artistice. Cultura 
definește ţesătura relaţiilor interpersonale, 
organizaţiile sociale și structurile de credinţe 
dintr-un anumit loc.

La data scrierii cărţii citate, America 
era o ţară mult mai naivă, mai inocentă și 
mai nedezvoltată ca astăzi. Transformările 
uriașe impuse de societatea supertehno-
logizată și de aglomerările urbane asupra 
naturii au schimbat drastic semnificaţiile 
termenului „cultură”. Avalanșa reclamelor 
comerciale și rapiditatea miljoacelor de in-
formare a bombardat cadrul social cu ceva 
mult mai copleșitor decât ne dăm seama. 
Astăzi nu ni se propun spre cumpăarre doar 
produse, ci un întreg stil de viaţă, un mod 
nou de a înţelege lumea în care trăim. Tre-
buie să adăugăm la definiţia pe care o știam 
despre cultură și relaţiile dintre oamenii care 
trăiesc înăuntrul unui anumit sistem în care 
tipicurile le sunt impuse de marile companii 
comerciale sau de ierarhiile politico-admi-
nistrative care-l conduc. 

Televiziunea a avut multe efec-
te asupra noastră, dar cele mai 
importante  sunt două:  a explo-
dat limitările noastre spaţiale și 
a devenit locul central în care ne 
întâlnim cu imaginile comerciale 
care vor să ne definească modul de 
viaţă. Televiziunea ne aduce înain-
tea ochilor imaginea unor locuri și 
evenimente care devin astfel parte 
din experienţa noastră personală. 
Interacţiunea cu acest mozaic de 
valori și credinţe slăbește tăria și 
importanţa unor convingeri per-
sonale puternice. Norma impusă 
este relativismul lipsit de discer-
nământ și pasiune.

Televiziunea nu mai produce 
opere de valoare care să solicite 
inteligenţa și să educe conștiinţa. 
Idealul producătorilor este să 
aducă pe ecran emisiuni care să 
nu facă pe nimeni să închidă te-
levizorul. Emisiunile sunt plate și 
neprovocatoare intelectual. Ele 
nu caută să educe, să formeze, ci 
doar informează, căutând de cele 
mai multe ori partea amuzantă a 
evenimentelor. Ironia este că cei ce 
vizionează se cred „cumpărătorii” 
programelor, când în realitate, așa 
cum observa cineva, „ei sunt cei 
vei vânduţi de producători diferi-
telor companii de reclame. Cu cât 
o emisiune adună mai mulţi tele-
spectatori, cu atât crește și preţul 
reclamelor strecurate în ele”. Ca 
să-și ajungă scopurile, televiziunea 
a abandonat calea universităţilor 
și a plecat inconfundabil pe calea 
circurilor populare. Totul se vinde 
și este de vânzare, reţeta fiind ade-
seori cultivarea celor mai animal-
ce și mai josnice instincte.

Căutând un maxim de neutra-
litate, cultura contemporană L-a 
exilat pe Dumnezeu în afara vieţii 
publice, decretând creștinismul 
drept o experienţă strict persona-
lă, fără implicaţii în sfera știinţifică 
sau socială a cetăţii.   

(Din „Above all Earthly pow’rs”) 

Cultura fără cult
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PENTRU SUFLET //  

de Sue Kidd
traducere Rodica Boţan

Nu lăsa Doamne să 
se termine așa

În timp pe Janie se străduia să-
și controleze lacrimile, am rostit în 
gând o rugăciune…“Te rog Doam-
ne, fă posibil ca această fată să gă-
sească iertare la tatăl ei…”

- Vin imediat…am sa fiu acolo 
în 30 de minute…zise ea - și am 
auzit un click după care am înţeles 
că pusese telefonul în furcă. Am în-
cercat să stau ocupată cu un teanc 
de hârtii și rapoarte ce le aveam pe 
birou, dar nu mă puteam concen-
tra. În minte aveam numai salonul 
712. Simţeam că trebuie să ma gră-
besc într-acolo. Așa că m-am repe-
zit într-acolo aproape alergând…și 
am deschis în grabă ușa salonului. 
Domnul Williams era întins în pat - 
nemișcat. Am întins mâna să îi iau 
pulsul…nu avea puls…

- Cod 99…salon 712 am stri-
gat…cod 99-Stat. Alerta străbătea 
spitalul în secundele care au ur-
mat după ce am anunţat bordul 
de comandă prin intercomul de 
lângă pat. Domnul Williams avea 
un cardiac arrest. Am coborât ime-

diat nivelul patului, m-am aplecat peste el și 
am încercat să-i suflu aer în plămâni. M-am 
poziţionat  peste pieptul lui și am început 
să apăs pe torace. Unu, doi, trei…număram 
agitată. La 15 m-am dus înapoi să îi suflu 
aer în plămâni- am aspirat lung o gură de 
aer cât am putut eu de adâncă. Oare de ce 
nu primeam ajutor de la nimeni? Din nou 
am trecut la compresii și iară la respirat. Nu 
putea să moară chiar acuma! “Doamne, fii-
ca lui e pe drum să vină la el…nu lăsa să se 
termine așa”…mă rugam…

Ușa la salon s-a deschis larg. Doctori 
și asistente au curs în salon împingând la 
echipamente de intervenţie medicală. Un 
doctor mi-a preluat compresiile manuale 
asupra toracelui. Un tub i s-a introdus prin 
gură până la căile respiratorii. Asistentele 
au injectat medicamente în tubul intrave-
nos. Eu am conectat monitorul de inimă. 
Nimic! Nici măcar o bătaie de inimă slabă! 
Inima mea îmi bătea însă cu putere… să îmi 
iasă din piept…”Doamne…nu lăsa să se ter-
mine așa…nu în amărăciune și ură. Fiica lui 
e pe drum – las-o să-și găsească pacea…”

- Daţi-vă la o parte, strigă un doctor. 
I-am întins elemenţii de la aparatul pentru 

șoc electric care să îi pornească inima… A 
plasat cele două elemente pe pieptul domnu-
lui Williams. A încercat din nou și din nou…
dar nimic; nici un răspuns. Domnul Williams 
era…mort. O altă soră opri tubul de oxigen. 
Gălăgia care o făcea aerul s-a oprit. Unul câte 
unul colegii mei au ieșit tăcuţi din salon. Eu 
nu mă puteam dumiri…cum s-a putut în-
tâmpla așa ceva…cum? Am stat lângă pat 
împietrită. O rafală de vânt a făcut ferestrele 
să tremure și a lăsat pe pervaz ceva zăpadă…
În rest …afară era întuneric și rece …sinistru. 
Cum am să dau faţă cu fiica acestui om, mă 
gândeam?

Când am părăsit salonul, am văzut-o lipi-
tă de perete lânga o ţâșnitoare de apă. Unul 
dintre doctorii care fuseseră înăuntru în sa-
lonul 712 cu câteva momente înainte era lân-
gă ea și îi vorbea ţinând-o de braţ. Apoi a ple-
cat lăsând-o tot așa lipită – una cu peretele 
de care se sprijinea. Faţa ei reflecta o durere 
fără margini…ochii  disperare. Știa! Doctorul 
îi spusese că tatăl ei nu mai era. M-am apro-
piat, i-am luat mâna și am condus-o la o sală 
de așteptare. Am stat cu ea pe niște scăune-
le mici, verzi, fără să spunem vreun cuvânt. 
Avea o privire pierdută…se uita drept înain-
te la un calendar farmaceutic…dar de fapt se 
uita în gol…

- Janie…îmi pare atât de rău…și deși nu 
știam ce altceva să spun, cuvintele mi s-au 
părut prea mici, prea puţine, nepotrivite…

- Nu l-am urât…știi? L-am iubit…mai spu-
se ea…

Mă rugam în gând…“Doamne fă ceva și 
ajut-o…” Dintr-o dată s-a întors către mine…

- Vreau să-l vad…
Primul meu gând a fost… “De ce să se mai 

pună într-o astfel de situaţie dificilă? Dacă o 
să-l vadă o să fie și mai rău”… Dar m-am ri-
dicat și am luat-o de după mijloc și împre-
ună am pășit încet către salonul 712. Când 
am ajuns la ușă, i-am strâns mâna cu pute-
re, dorind parcă din toată inima să nu intre 
înăuntru…dar ea deschise deja ușa… Ne-am 
apropiat de pat, încă ţinându-ne strâns una 
de alta, făcând pași mărunţi în unison. Janie 
s-a aplecat peste pat și și-a îngropat faţa în 
cearceafurile de pe pat. Am încercat să nu 
mă uit la ea să văd acest trist…trist gest de 
rămas bun. M-am îndepărtat înspre noptie-
ră. Dar mâna mi-a atins o bucată de hârtie. 
Am ridicat-o și am citit…

(CONTINUARE DIN NUMĂRUL TRECUT)

> 26
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A
flat între cenușii munţi lunari 
Apennine, astronautul James, 
din echipajul Apollo 15, a avut 
o întâlnire de neuitat cu Dum-
nezeu. Irwin a fost cel de-al 

optulea om care a pășit pe Lună și primul 
care a condus autovehiculul lunar Lunar 
Rover. Apollo 15 a fost o misiune ‘J’, ceea ce 
înseamnă că acest astronaut, alături de par-

tenerul său, David Scott, au petrecut o peri-
oadă mai îndelungată pe suprafaţa lunară – 
aproape trei zile –, timp în care au colectat 
170 de livre de material geologic, inclusiv 
faimoasa ,,Piatră Geneza”. Oamenii de știinţă 
cred că această piatră este tot atât de veche 
ca și scoarţa lunară. La reîntoarcere, Irwin 
a declarat: ,,A fost o experienţă remarcabilă. 
Piatra se afla așezată pe un piedestal stâncos, 
aproapă fără urmă de praf pe ea. Parcă mi-ar 
fi zis: «Sunt aici, ia-mă».” Irwin și colegul său, 
Scott, au muncit din greu, timp îndelungat, 

Întâlnirea cu Isus pe lună 
l-a transformat pentru 
totdeauna pe astronaut

de Tabita Măgduţ

fără a se fi odihni prea mult înain-
te de a decola spre casă. Soţia sa, 
Mary Irwin, povestește: ,,Se pare 
că, în timp ce se îmbrăca în costu-
mul de expediţie, tubul cu apă s-a 
defectat, așa că n-a putut bea în 
timp ce lucra. Dincolo de protec-
ţia costumelor lor de astronauţi, 
temperatura suprafeţei lunare era 
de 150 de grade. Irwin a transpirat 
intens, până la punctul pierderii 
echilibrului electrolitic. Dezechi-
librul de sodium și potasiu poate 
foarte ușor atrage după sine un 
atac de cord.”

Deși Irwin nu a suferit un atac 
de cord atunci, doctorii cardiologi 
care monitorizau de pe Pământ 
starea celor doi astronauţi, au fost 
alarmaţi când au văzut că ritmul 
inimilor lor începea să crească tot 
mai mult. Situaţia lui Irwin a fost 
chiar mai gravă, fiindcă fiecare a 
doua bătaie a inimii era aritmică. 
Însă Centrul de Control nu le-a 
spus nimic celor doi astronauţi. 
Doctorii au considerat că cei doi 
deja inhalau 100% oxigen, semne-
le vitale le erau monitorizate și se 
aflau într-un spaţiu cu gravitaţie 
zero – condiţii care se asemănau 
sau chiar depășeau pe cele dintr-
un salon de reanimare de pe Pă-
mânt. Pe deasupra, NASA dorea 
ca orice problemă care ar fi apărut 

TRANSFORMĂRI  //  
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cu privire la sănătatea lor să nu fie 
făcută publică. Mary povestește că, 
dacă doctorii ar fi declarat ceva în 
mod oficial, informaţia ar fi ajuns 
imediat la urechile presei, iar ei nu 
doreau ca această situaţie să cree-
ze panică.

În timp ce explora suprafaţa 
lunară, aparent inconștient de 
situaţia precară în care îi era să-
nătatea, Irwin a fost șocat de mă-
rimea Pământului – era cam cât 
vârful degetului său mare. ,,Am 
fost uimit să văd Pământul”, spune 
el. ,,Parcă-mi aducea aminte de un 
glob din bradul de Crăciun – unul 
foarte fragil, atârnând maiestuos 
în spaţiu. A fost un moment foarte 
mișcător să privesc Pământul din 
acel loc.”

La un moment dat, Irwin a în-
tâmpinat probleme cu un experi-
ment pe care-l plănuise. Frustrat 
că nu reușea, Irwin s-a hotărât să 
se roage. Deși fusese crescut într-o 
familie creștină și fusese dus la bi-
serică încă de mic, în acest stadiu 
al vieţii, Irwin devenise un creștin 
doar cu numele. Se îndepărtase de 
Dumnezeu și el însuși se auto-nu-
mea ,,un creștin împietrit”. Însă în 
acel moment, chiar avea nevoie de 
multă înţelepciune pentru a rezol-
va problema, așa că a rostit: ,,Dum-
nezeule, am nevoie de ajutorul Tău 
chiar acum.” În clipa următoare, 
Irwin a simţit prezenţa lui Isus 
Hristos într-un mod remarcabil, 
cum n-o simţise niciodată pe Pă-
mânt. Soţia sa povestește: ,,Dom-
nul i-a arătat soluţia la problemă 
și experimentul i-a reușit. Irwin a 
fost copleșit de faptul că vedea și 
simţea atât de aproape prezenţa 
lui Dumnezeu. La un moment dat, 
chiar și-a întors capul și s-a uitat în 
jur, peste urmăr, ca să vadă dacă nu 
cumva El Se afla acolo.”

Această neobișnuită întâlni-
re cu Isus, la aproape 238,000 
de mile depărtare de Pământ, i-a 
schimbat viaţa pentru totdeauna 
lui Irwin. După întoarcerea sa de 

pe Lună, Irwin a luat parte la o paradă pe 
străzile New York-ului. Soţia lui povestește 
că atunci când Irwin a văzut miile de feţe din 
mulţime, a simţit că Dumnezeu îi pune pe 
inimă responsibilitatea de a-L vesti pe Isus 
întregii lumi.

Ca mulţi alţi oameni de-a lungul istoriei 
creștine, oameni care au experimentat în-
tâlniri dramatice cu Dumnezeu, rezultatul a 
fost, și de data aceasta, o putere extraordi-
nară de a-L mărturisi pe Isus Hristos, o în-
credere și o îndrăzneală care i-au alimentat 
pasiunea de a deveni ambasadorul lui Isus 
Hristos pentru toate naţiunile.

În anul imediat următor întoarcerii sale 
din spaţiu, Irwin și-a dat demisia din NASA și 
a înfiinţat Fundaţia Zborului la Înălţime care 
își propunea să meargă în întreaga lume în 
calitate de ,,ambasador al Prinţului păcii”. 
,,Dumnezeu a hotărât să-Și trimită Singurul 
Fiu, pe Isus Hristos, pe Planeta Albastră”, 
spunea Irwin, ,,și doar prin credinţa în Isus 
Hristos putem avea o relaţie cu Dumnezeu. 
Însuși Isus a spus: «Eu sunt Calea, Adevărul 
și Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.» În călătoriile mele prin lume, spun 
tuturor că singurul răspuns este Isus Hristos 
și că pașii Lui pe Pământ au fost mai impor-
tanţi decât pașii omului pe Lună.” Timp de 
două decenii, Irwin a călătorit în întreaga 
lume, dăruind diferiţilor lideri ai naţiunilor 
steguleţe pe care el le-a dus până la Lună și 
înapoi. ,,Aceste steguleţe erau foarte puter-
nice, fiindcă ele erau portiţa pe care Irwin o 
folosea pentru a-L mărturisi pe Isus Hristos 
tuturor popoarelor pe care le vizita”, poves-
tește Bill Dodder, un prieten apropiat al lui.

Irwin a continuat să aibă probleme cu 
inima și după ce a părăsit NASA. Cu ocazia 
celei de-a 20-a aniversări a Misiunii Apollo 
15, Irwin a ţinut un discurs în Aspen, Colo-
rado. În următoarea zi, în timp ce mergea 
cu bicicleta, a avut un atac de cord masiv și 
a plecat să locuiască pentru totdeauna cu 
Dumnezeul pe care L-a iubit – Același pe 
care L-a întâlnit pe suprafaţa Lunii. Sosirea 
lui în Casa cerească a avut loc la doar câteva 
ore de la cea de-a 20-a aniversare a sosirii 
sale de pe Lună. Prietenul său, Dodder, care 
a fost alături de Irwin în ziua de dinaintea 
trecerii sale în veșnicie, își amintește că aces-
ta i-a spus: ,,Tot ce-mi doresc este să rămân 
credincios.”   

TRANSFORMĂRI  //  

 O educatoare observă copiii în timp ce 
desenează, oprindu-se din când în când să 
vadă câte o lucrare. Ajungând lângă o fetiţă 
care lucra cu mare atenţie, o întrebă ce de-
senează...

Fetiţa spuse: 
- Îl desenez pe Dumnezeu. 
Educatoarea răspunse: 
- Dar nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. 
Fără să se oprească o secundă, cu privirea 

ţintă la desen, fetiţa răspunse: 
- O să știe...în câteva minute.

La ora prânzului, copiii stăteau cuminţi la 
coadă în cantina școlii elementare catolice. 
În capul mesei era un coș mare cu mere. 

O călugăriţă scrisese un bilet: „Ia UN SIN-
GUR măr. Domnul e cu ochii pe mere!”

Mai departe, pe linie, erau prăjiturile cu 
ciocolată. 

Un copil poznaș adăugase o notă: „Ia câte 
vrei! Domnul e cu ochii PE MERE!”

Un profesor la școala de duminică discută 
cele zece porunci cu copii de cinci, șase ani. 

Le explică ce înseamna să „cinstești pe 
mama și pe tatăl tau”, apoi îi intreabă: 

- Există vreo poruncă făcută special să ne 
înveţe cum să ne purtam cu fraţii și cu suro-
rile noastre? 

Fără șovăire, un băieţel (cel mai mare din-
tre fraţi, în familia lui) răspunse: 

- Să nu ucizi.

SĂ RÂDEM CU CEI MICI //  
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L
una aceasta vă prezint mărtu-
ria fratelui nostru în credinţă, 
Mohsen, care la ora actuală se află 
în închisoare aici în Mexic. Pentru 
siguranţă, multe detalii care ar 

fi clarificat și mai bine mărturia lui nu sunt 
menţionate aici.

În primăvara lui 2002 l-am cunoscut pe 
Mohsen la câteva luni de la convertirea lui 
la Domnul Isus, în timp ce mergeam să vizi-
tez o tânără din Ungaria, pierdută printr-o 
închisoare mexicană. Imediat ce l-am cu-
noscut, inima mea s-a legat de inima lui. Eu 
mergeam săptămânal și vesteam Evanghelia. 
Pe Mohsen am avut ocazia să îl ucenicizez 
aproximativ un an și jumătate. Între timp, el 
a fost transferat la închisoarea din localitatea 
muntoasă El Hongo.

Numărul vestitorilor Evangheliei a fost 
redus drastic de autorităţi așa că eu am 
renunţat, preferând ca naţionalii de aici să 
continue lucrarea. În același timp familia și 
adunarea din Rosarito începuseră să creas-
că numeric așa că eu am acceptat retragerea 
mea din lucrarea de la Penitenciare.

Cu Mohsen am ţinut legătura prin scri-
sori iar în ultimul timp prin telefon, cineva 
introducând clandestin un celular pentru el. 

El mă sună din când în când. Mohsen este o 
fiară îmblânzită de Hristos. A citit multe cărţi 
pe care i le-am dus, printre care și “Torturat 
pentru Hristos” de fr. Richard Wurmbrand. 
Rugăciunea noastră este ca el să nu fie ex-
patriat în Iran unde îl așteaptă sentinţa cu 
moartea. El a cerut azil politic în Mexic și 
sperăm că și faptul că are doi copii născuţi 
în Mexic să îl ajute. Însă planul lui Dumnezeu 
este mult mai minunat așa că, să-I cerem Lui 
să ducă la îndeplinire acel plan. 

La adunare, Daniel și Celia, noii convertiţi, 
s-au căsătorit. Trăind ani de zile în uniune li-
beră, au înţeles că odată predaţi Domnului 
trebuie să își pună viaţa matrimonială în or-
dine. Împreună au trei copii.

La auzul mărturiei lor, Ignacio și Marlen 
au hotărât și ei să se căsătorească și săptă-
mâna viitoare vor depune actele la Primărie. 
Este o mare victorie pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu și toată adunarea se bucură când 
cineva hotărăște să pună capăt vieţii vechi 
și să înceapă una nouă cu Hristos. Ignacio și 
Marlen au trei copii și trăiesc în uniune liberă 
de 20 de ani. Marlen s-a predat Domnului în 
urmă cu 3 ani, iar Ignacio în urmă cu un an. 

Cum în colonia în care locuim nu este dis-
pensar medical, guvernul local are o unitate 

mobilă care vine o dată pe săptă-
mână să facă consultaţii. Li s-a ofe-
rit un salon social din colonie, însă 
mai târziu li s-a interzis accesul. 
Au venit la noi la adunare și ne-au 
cerut să îi lăsăm să folosească imo-
bilul cu scop medical, o dată pe 
săptămână timp de 4 ore.

Împreună cu bătrânii adună-
rii am acceptat și în fiecare zi de 
marţi avem clinică medicală în 
incinta adunării de la 8 dimineaţa 
până la prânz. Câţiva fraţi și surori 
din adunare vin și stau de vorbă 
cu pacienţii în timp ce își așteaptă 
rândul la consult. Este o ocazie 
frumoasă să le vestim Evanghelia 
și chiar dacă nu vroiau înainte să 
vina la adunare, acum nu au înco-
tro. Ce nu face omul pentru pielea 
lui?! Rugaţi-vă ca această lucrare 
să dea roade spirituale și ca mulţi 
să vină la credinţă. 

Mulţumim pentru rugăciunile 
dumneavoastră și tot ajutorul ma-
terial pentru lucrarea din Mexic.  
El să vă răsplătească!

Pentru că El e viu,
Narcis, Sara, Ruthie, Caleb,
Joshua, Nathanael DRAGOMIR
narcisnsara@yahoo.com

MISIUNE  //  

Vești de la noi

Rosarito, Mexic
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MISIUNE  //  

N
umele meu este 
Moshen Pourebra-
him și doresc prin 
această scrisoare să 
povestesc cum am 

ajuns să Îl cunosc pe Domnul Isus.
M-am născut pe 11 octombrie 

1965 în orașul Teheran, capitala 
Iranului, într-o familie de clasă 
mijlocie și de religie musulmană. 
Când eram la vârsta de 13 ani, a 
început revoluţia islamică în ţara 
noastră sub conducerea lui Aya-
tola Kyomeyhi și în 1979 revoluţia 
a învins domnia regelui Shah în 
Iran; s-a format astfel Republica 
Islamică a Iranului. În același an 
a izbucnit războiul cu ţara vecină, 
Irak, care a durat peste 8 ani și 

la care eu am participat aproape 5 ani. Am 
intrat în armata Revoluţiei, mai bine cunos-
cută sub numele de Hezbollah care tradus 
înseamnă Partidul lui Dumnezeu și care de 
fapt este o organizaţie teroristă operând în 
întreaga lume.

În timpul acela eu nu aveam niciun fel de 
cunoștinţă despre Domnul nostru Isus Hris-
tos, iar în religia musulmană, Isus Hristos 
este cunoscut doar ca un profet care a murit 
răstignit pe o cruce. Nu se acceptă că El ar fi 
înviat a treia zi. Nu se recunoaște că El este 
Mesia și Fiul lui Dumnezeu și de aceea ei tot 
așteaptă venirea unui Mesia. La fel, nu Îl re-
cunosc pe Domnul Isus ca Dumnezeu mani-
festat în trup.

Cu această teorie, ei fac spălarea creieru-
lui. Și eu am fost unul dintre ei, crezând aces-
te lucruri. Aveam doar 14 ani, când liderii 

Mărturia lui Moshen

religioși au semănat cu ușurătate aceste idei 
în mintea mea. Astfel, am fost trimis la tabere 
de antrenament, după care la razboi. Dum-
nezeu a avut milă de mine și m-a păzit în tot 
timpul războiului. Mereu, ceva înlăuntrul 
meu îmi spunea că mai era altceva dincolo 
de ceea ce eu cunoșteam. Era vocea Duhului 
Sfânt care îmi vorbea așa cum spune Biblia 
că am fost aleși înainte de întemeierea lumii. 
Eu nu cunoșteam nimic despre adevărata 
cale prin care puteai să ajungi la sfinţenie 
și nu credeam că Duhul Sfânt putea locui în 
inima cuiva. Cunoșteam legea, dar habar nu 
aveam de harul lui Dumnezeu.

Pe 25 ianuarie 1988 am părăsit Iranul 
și am ajuns în Turcia. Acolo am stat 3 luni și 
cum nu mai aveam bani iar în Iran nu vroiam 
să mă întorc, am încercat să îmi curm viaţa. 
Însă Dumnezeu avea un plan pentru mine 
și m-a păstrat cu viaţă. Printr-o minune am 
ajuns în Germania. Nu știam că de fapt Dum-
nezeu lucra în viaţa mea. În Germania am ce-
rut azil politic și guvernul a acceptat cererea 
mea. La scurt timp am devenit un traficant 
de droguri important și eram prins în traficul 
de heroină. Am fost arestat și închis pentru 
câţiva ani. Chiar și în închisoare am continu-
at cu relele și păcatele mele și am fost pus în 
secţia de înaltă siguranţă. Acolo am cunoscut 
un om care mai târziu avea să mă ducă pe 
continentul american.

În iunie 1995 am fost pus în libertate și 
acest om, care era și el liber acum, m-a invi- > 23
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SFATURILE MEDICULUI  //  

Somn, insomnii și somnifere de doctor Maria Goron

iaţa în zilele noastre se des-
fășoară într-un ritm trepi-
dant. Mulţi oameni se plâng 
de perturbări ale somnului.

Tulburările de somn sunt una dintre cele 
mai frecvente probleme cu care se confrun-
tă medicul. Se estimează că o treime dintre 
adulţi au experimentat o astfel de tulburare 
ocazional sau în mod constant. Insomnia ar 
putea fi definită ca o tulburare a instalării 
sau menţinerii somnului; senzaţia de somn 
insuficient, de somn neodihnitor. Poate re-
prezenta o problemă temporară sau de du-
rată.

CAUZELE CARE DUC LA INSOMNIE

Poate fi vorba de o boală, o cauză fizică, 
cum ar fi virozele,  alteori anxietatea, grijile, 
depresiile.

Dar și persoanele sănătoase care duc o 
viaţă sedentară, care lucrează în spaţii închi-
se, care au activităţi ce le solicită foarte mult 

intelectual și care fac puţină mișcare. Stre-
surile psihice și emoţionale, pierderea unei 
persoane dragi, atmosfera tensionată, con-
flictuală, de acasă sau de la locul de muncă.

O altă cauză ar fi apelarea la stimulente 
de genul: cafea, ceai negru, coca cola. Cofeina 
care este un stimulent al sistemului nervos 
central reprezintă una dintre cele mai frec-
vente cauze ale insomniei.

DE CE MEDICAMENTELE PENTRU SOMN 
NU REZOLVĂ PROBLEMA INSOMNIILOR

În timpul somnului normal organismul 
trece în mod repetat și alternativ, prin 2 pe-
rioade de somn: Somnul profund și somnul 
superficial. Somnul superficial se mai nu-
mește și somn paradoxal, deoarece deși este 
superficial, deși în această fază se formează 
visele și este tipul de somn cel mai odihni-
tor deoarece permite descărcarea naturală a 
presiunilor și tensiunilor acumulate în tim-
pul zilei. Somnul produs de medicamente 
deși produce o stare binevenită de incon-

știenţă, suprimă această fază de 
somn superficial sau paradoxal. Și 
deși oamenii dorm buștean nu se 
simt suficienţi de proaspeţi și de 
energici în ziua următoare.

DE CE ODIHNA ȘI SOMNUL 
SUNT ATÂT DE IMPORTANTE

Somnul din timpul nopţii dă 
organismului răgazul să se refacă. 
În timpul somnului au loc:

• refacerea rezervelor 
energetice

• înlăturarea rezidurilor și 
toxinelor din organism

• vindecarea rănilor, infec-
ţiilor și a altor asalturi de 
acest fel asupra organis-
mului

• refacerea și întărirea 
sistemul imunitar și astfel 
contribuie la creșterea 
rezistenţei la îmbolnăvire

Odihna adecvată ajută la pre-
lungirea duratei vieţii

DE CÂTE ORE DE SOMN AVEM 
NEVOIE

Potrivit unor studii referitoa-
re la deprinderile sănătoase și la 
stilul de viaţă sa constatat că per-
soanele care dorm regulat 7-8 ore 
de somn pe noapte au un indice de 
mortalitate mai scăzut decât cei 
care dorm fie mai puţin de 7 ore fie 
mai mult de 8 ore pe noapte. Deci 
echilibrul și moderaţia sunt cele 
mai importante.

V
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MISIUNE //  

CUM AM PUTEA SĂ DORMIM 
MAI BINE FĂRĂ A FI NEVOIŢI SĂ 
RECURGEM LA SOMNIFERE

Ar fi câteva sugestii:

• La cei care lucrează o 
muncă sedentară o plim-
bare zilnică sau exerciţiu 
fizic de cel puţin 30 mi-
nute ajută la combaterea 
depresiei și a tensiunii 
nervoase.

• Este bine să adoptăm un 
program regulat de cul-
care și sculare, de servire 
a meselor și de practi-
care a exerciţiului fizic. 
Organismul funcţionează 
mai bine în condiţiile 
respectării principilului 
regularităţii.

• Servirea ultimei mese 
să fie la cel puţin 4 ore 
înainte de culcare. Să-i 
permitem și stomacului 
să se odihnească , acest 
lucru asigură un somn 
mai bun.

• O baie călduţă

Să nu uităm însă că pacea su-
fletului  este cea care ne garantea-
ză cel mai bun somn, dar această 
pace nu se vinde în tablete. Emo-
ţiile negative (frica, supărarea, in-
vidia, ranchiuna, dușmănia), apoi 
imoralitatea, viaţa dezordonată, 
ignoranţa, gândirea nesănătoasă și 
viaţa îndoielnică sunt cauzatoare a 
peste 50% dintre bolile noastre, 
printre care și insomnia. Accepta-
rea sinceră a principiilor și învăţă-
turilor Domnului Hristos în ceea 
ce privește realizarea păcii și bu-
curiei sufletești, realizarea gândirii 
altruiste și a vieţii curate ar șterge 
deodată mai mult de jumătate din 
bolile, grijurile, dificultăţilor rasei 
umane și ne-ar ajuta pe toţi să dor-
mim un somn sănătos.   

tat să merg împreună cu el în Costa Rica. Am 
aceptat. Scriu toate aceste detalii ca să arăt 
cum lucrează Dumnezeu și cum folosește El 
oamenii ca să ducă la îndeplinire planul Lui 
minunat. În timpul celor 3 luni de ședere în 
Costa Rica am comis mai multe infracţiuni, 
am fost arestat și trimis în judecată. La tribu-
nal m-am folosit de un moment de neatenţie 
din partea autorităţilor și am scăpat fugind. 
Nu aveam niciun fel de acte la mine și nici 
bani, căci pașaportul și restul de acte erau 
la tribunal. Un cetăţean grec mi-a dăruit 26 
de dolari americani și m-a dus cu mașina lui 
până la graniţa cu Nicaragua. Astfel am înce-
put o călătorie plină de aventuri și pericole 
către nordul continentului american.

Mergeam pe jos zilnic aproximativ 30 de 
km și când se însera cădeam frânt de obosea-
lă, uneori în locuri deșertice sau la marginea 
vreunui sătuc. De fiecare dată când treceam 
o altă graniţă în următoarea ţară, mă încura-
jam. Nu vorbeam spaniola în acel timp. De 
mai multe ori m-au prins grănicerii și de fie-
care dată am scăpat. Îmi amintesc cum în Ni-
caragua, grănicerii m-au predat autorităţilor 
și chiar șeful lor mi-a dat drumul spunându-
mi să nu merg spre Honduras deoarece era 
razboi în acea ţară.

A fost o minune cum am trecut graniţa 
dintre Nicaragua și Honduras și am trăit 
mai mult din cerșeală. În Tegucipalga, capi-
tala din Honduras, cineva m-a ajutat cu ceva 
bani și am folosit acei bani ca să iau o cameră 
la un hotel pentru două zile. Așa m-am pu-
tut odihni bine ca să merg mai departe. Eu 
mergeam înainte, făcând cu mâna mașinilor 
care mergeau spre graniţa următoare. Când 
am trecut din Honduras în Guatemala am în-
tâmpinat dificultăţi. Trebuia să urc muntele 
și la coborare, în vale, aveau loc confruntări 
între mișcările de gherilă și armată. Eu cre-
deam că tot ce reușeam să fac era prin pute-
rea și inteligenţa mea și asta pentru că nu Îl 
cunoșteam pe Domnul Isus. Nu știam că, de 
fapt, așa mă călăuzea Dumnezeu. 

Am mers trei zile fără să mănânc și eram 
foarte slăbit. Nu mai aveam putere ca să 
merg mai departe. Am ridicat ochii în sus și 
am strigat: “Dumnezeule mi-e foame. Dă-mi 
ceva de mâncare.” Până astăzi, după atâţia 
ani, când îmi amintesc, rămân uimit. La o 

distanţă de aproximativ 200 de metri am gă-
sit o casă părăsită care avea doar o cameră 
construită din cărămidă. Când am intrat, am 
găsit un coș acoperit cu o bucată de pânză 
albă. Sub pânză erau câteva pâini dulci. Lân-
gă coș se afla un vas cu apă foarte, foarte rece. 
Ce m-a uimit și mai mult era faptul că acele 
pâini erau calde încă, părea că cineva tocmai 
le scosese din cuptor. M-am uitat în jur și nu 
am văzut pe nimeni și nici un cuptor de pâine 
prin apropiere. Era un loc deșertic. Scriind 
aceste rânduri îmi curg lacrimile când văd 
cât de mare este dragostea Domnului nostru 
Isus Hristos în viaţa mea. Îmi dau seama că în 
tot acest timp Domnul a mers cu mine și mi-a 
păzit pașii de orice rău.

Acum când Îl am pe El în inimă și știind 
că are un scop cu viaţa mea, îmi dau seama 
că acea pâine a fost ca o mană din cer. În 
același loc unde găsisem pâinea caldă și apa 
rece, am mai găsit și un casetofon mic, nou. 
L-am luat cu mine și am mers mai departe 
până am ajuns la orașul Guatemala, capitala. 
Acolo am oferit casetofonul unui șofer de au-
tobuz în shimbul transbordării mele până la 
graniţa cu Mexic. Cum el nu mergea în acea 
direcţie, mi-a cumpărat acel casetofon cu 
scopul ca eu să pot plăti alt autobuz până la 
graniţă.

Era deja noapte și frig când am ajuns la 
frontiera dintre Guatemala și Mexic. Am găsit 
un pod care trecea peste râul Suchyate care 
este frontiera naturală între cele două ţări. 
Cum nu aveam niciun document cu mine, mă 
hotărâsem să trec râul înot prin partea mai 
puţin adâncă. Acea noapte am rămas pe te-
ritoriul guatemalan dormind în curtea unei 
case. Dis-de-dimineaţă am plecat în susul râ-
ulului și mi-au ieșit înainte grănicerii. M-au 
întrebat unde mergeam și le-am spus că vro-
iam să trec graniţa în Mexic. Mi-au cerut bani 
și cum nu aveam nimic m-au lăsat să merg 
mai departe. Tot ei mi-au spus să am mare 
grijă la trecerea graniţei datorită conflictului 
din Chiapas. Nu aveam habar de ce vorbeau 
ei și nici nu știam că statul mexican în care 
aveam să trec fraudulos graniţa se numea 
Chiapas.

După ce am trecut frontiera am început 
să merg fără să știu unde. Singurul lucru 
la care mă gândeam era să găsesc ceva de 

> 21
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mâncare. În timp ce mergeam am găsit un 
pom care avea multe fructe mari căzute pe 
jos. Am început să mănânc și a fost pentru 
prima oară în viaţa mea când am mâncat 
mango. Nu cunoșteam acel fruct. De acolo o 
persoană m-a dus cu mașina până la orașul 
Tapachula. Acolo am cunoscut doi hondureni 
care m-au prezentat unei doamne care avea 
un magazin. Ea m-a ajutat mult și mi-a dat să 
mănânc.

După 2 zile petrecute în Tapachula, am 
cunoscut o persoană care m-a pus în legă-
tură cu un iranian căsătorit cu o mexicancă. 
El lucra la aeroportul local. Acesta mi-a dat 
îmbrăcăminte și ceva bani de drum. A doua 
zi am plecat împreună cu cei doi hondureni 
către Statele Unite. Traversând Mexicul am 
avut parte de multe peripetii dar am trecut 
de toate. Ne-am întâlnit cu oameni buni care 
au fost dispuși să ne ajute dar și cu oameni 
răi care aveau intenţii rele. După 30 de zile 
am ajuns în orașul Nuevo Laredo care este 
situat la graniţa cu Texas. Eram foarte obosiţi 
si cum nu aveam bani pentru mâncare am in-
trat într-o bisericaă creștină. Acolo am văzut 
venind multă lume care, mai târziu, la ieșire, 
punea bani într-o cutie de lemn.

Imediat mi-a venit ideea și după ce s-a 
închis biserica și lumea a plecat acasă, am in-
trat cu forţa și am furat banii din acea cutie. 
Am mers să mâncăm și în aceiași zi la ora 4 
după-amiaza am trecut Rio Bravo înot și am 
intrat în Texas, Statele Unite. În următoarea 
zi am cunoscut o familie de mexicani care 
mi-au dat să mănânc și mi-au plătit drumul 
până în orașul San Antonio. Acolo m-au prins 
cei de la Emigrare și cum eram obosit, m-am 
predat. Ne-au dus la o tabără unde erau mul-
te persoane din întreaga lume. Am rămas 
acolo 2 luni și m-au prezentat înaintea unei 
judecătoare de 3 ori. După ce m-au investigat 
mi-au dat azil politic și am ieșit de acolo. Ci-
neva m-a ajutat să merg până în Los Angeles 
chiar dacă intenţia mea era să ajung la New 
York. Așa cum am menţionat, Dumnezeu 
avea totul bine plănuit.

Am locuit în Los Angeles un an. În acest 
timp am intrat iarăși în afacerea cu droguri și 
furturi. Am fost reţinut de poliţie și condam-
nat la 6 luni de închisoare. În închisoare am 
cunoscut un deţinut care acum era creștin și 
am devenit prieteni. El mi-a povestit istoria 
vieţii lui și faptul că fusese o persoană foar-

te periculoasă dar că acum Îl avea pe Dom-
nul Isus în inima lui. Mi-a vorbit de Hristos 
și dragostea Lui, dar eu doar auzeam. După 
38 de zile m-au dus la tribunal și mi-au dat 
drumul.

Ieșind de la închisoare am umblat vaga-
bond. O voce lăuntrică nu mă lăsa în pace. 
Deziluzionat și obosit de viaţa pe care o 
trăiam m-am hotărât să mă întorc în Iran 
și să mă predau. Până în ziua de astăzi mă 
așteaptă sentinţa cu moartea din cauză că 
am trădat ţara. Am trecut graniţa înapoi în 
Mexic și am mers să lucrez în orașul Obre-
gon, Sonora, unde mi se oferise o slujbă. Lo-
cuind acolo cu chirie am cunoscut în colonia 
respectivă o fată de 18 ani care acum este 
mama copiilor mei.

În ziua de 21 decembrie 1998, fiind într-
o stare decăzută, am asaltat o bancă în orașul 
Tecate, Baja California. Curând am fost în-
conjurat de poliţie. Cum eram sub efectul 
drogurilor și fără să gândesc am început să 
trag în poliţie. După un timp bun de înfrun-
tare am fost reţinut de Poliţie, arestat și 
condamnat. Am ajuns astfel la Penitenciarul 
din Tijuana care în acest timp se cunoștea 
sub numele de Pueblito (Sătucul). Acolo am 
întâlnit prostituţie, droguri, alcool, etc. Dar 
erau și adunări creștine care vorbeau despre 
Isus Hristos. Așa cum spune Cuvântul Sfânt 
al lui Dumnezeu, unde păcatul s-a înmulţit, 
acolo s-a înmulţit și harul.

În închisoare am continuat viaţa mea de 
fapte rele și de multe ori am fost bătut și rănit 
foarte grav. Satana vroia să îmi piardă viaţa și 
sufletul în iad dar Domnul Isus, în dragostea 
și mila Lui mare, m-a păstrat cu viaţă.

Trecuseră 2 ani și fata cu care eu trăisem 
nu a venit să mă viziteze și nici copiii. Totul 
era pierdut pentru mine și am mai continuat 
încă un an în păcat. Pe 24 decembrie 2001, 
în mijlocul tristeţii mele, mă uitam cum unii 
deţinuţi erau vizitaţi de familie și rude. Am 
ridicat ochii în sus și am spus din toată ini-
ma mea: “Doamne Isuse, am auzit că Tu ești 
Dumnezeu și dacă este adevărat că Tu ai pu-
tere și mă iubești, arată-mi ca și eu să cred." 
Acestea au fost cuvintele pe care le-am spus 
în acea după-amiază și trei zile mai târziu 
băieţelul meu a fost adus de mama lui ca să 
mă viziteze.

Domnul Isus și-a arătat puterea Lui. Am 
petrecut ziua aceea în compania fiului meu 

MISIUNE  //  

care avea 3 ani atunci și după ce 
a plecat am început să vorbesc cu 
Dumnezeu și să spun: “Tu ţi-ai fă-
cut partea și mi-ai arătat că Tu ești 
singurul Dumnezeu Atotputernic. 
Acum e rândul meu să îmi fac par-
tea.” În acea zi am început viaţa 
mea nouă. M-am născut din nou. 

M-am lăsat de fumat și de ros-
tit cuvinte murdare. Clar că uneori 
am comis erori însă viaţa mea nu 
a mai fost ca înainte. Am cunoscut 
o soră credincioasă în vârstă care 
venea la Penitenciar și ne vorbea 
din Biblie. Dânsa își propusese să 
mă aducă la cunoștinţa adevărului 
care este în Domnul Isus. Acum 
ea este mama mea spirituală, fi-
ind prima care mi-a pus Biblia în 
mână, vorbindu-mi cu dragoste și 
răbdare.

Acum sunt un soldat bun a lui 
Hristos și predic Cuvântul Lui în 
închisoare dând mărturie despre 
puterea schimbătoare a lui Dum-
nezeu. Dacă El îmi va da liberta-
te și viaţă, doresc să vestesc și să 
mărturisesc la orice fiinţă că Isus 
Hristos este Dumnezeu Atotputer-
nic. Aleluia! Amin!

Astăzi Îi mulţumesc Domnului 
că mi-a dat o familie scumpă de 
fraţi și surori plini de dragoste și 
de Duhul Sfânt cu care mă bucur 
și pe care îi iubesc mult. Aceasta 
este o parte mică a mărturiei vieţii 
mele. Am nevoie de mult timp ca 
să pot scrie tot ceea ce Dumnezeu 
a făcut și face în viaţa mea.

Tu care citești această mică 
mărturie, te invit la picioarele 
Domnului Isus și să Îl primești pe 
El ca singurul tău Mântuitor. Ast-
fel te vei bucura de pace și viaţă 
veșnică. Astfel vei putea experi-
menta dragostea dulce a Domnu-
lui Isus.

Fie ca pacea și îndurarea lui 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Hristos, să fie cu voi cu toţi! 
Amin!   

Moshen Pourebrahim
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Naples, FL - Zece ani de existenţă - 
zece ani de har bogat

N
oi, Biserica Baptistă 
Română “Harul” din 
Naples, Florida, săr-
bătorim astăzi, 13 
Februarie 2011, 10 

ani de existenţă, sau altfel spus 10 
ani de har îmbelșugat, indiferent 
de “văile” sau de “culmile” spiritu-
ale pe care fiecare Biserică le par-
curge în cursul istoriei sale.

Este foarte important că am 
ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
până aici unde vrem să lăsăm 
această “piatră de aducere aminte”, 
să ne rugăm, să cântăm, exprimân-
du-ne astfel bucuria și lăudând pe 
Domnul nostru Isus Hristos - care 
este Capul Bisericii - pentru harul 
în care ne aflăm.

Începutul lucrării a fost în-
curajator și plin de elan tineresc, 
aproape toţi eram tineri, sau fami-
lii tinere, cu copii mici.

Primele întruniri au avut loc în casa fami-
liei Vasile și Dorina Brisc, la iniţiativa fratelui 
Florin Vancea, păstor al Bisericii “Betel” din 
Hollywood, Florida. Câteva familii făceau 
parte din Biserica Baptistă Română “Betel” 
din Hollywood, Florida, dar munceau în Na-
ples. La fiecare sfârșit de săptămână călăto-
reau din Naples la Hollywood, la serviciile 
religioase ale Bisericii “Betel”.

Deschiderea bisericii din Naples a fost 
binevenită, mai ales că erau și alte familii de 
credincioși care locuiau deja în oraș. Amin-
tim aici familiile: Daniel și Diana Tomici, Ducu 
și Ioana Faina, Daniel și Tabita Pop, Vasile și 
Paraschiva Vălean, Gigi și Dana Popescu, pre-
cum și alţi fraţi: Daniel Dănilă, Dumitru Sa-
bău, Daniel Bugeanu și sora Geta Pădureanu. 
Aceștia au fost cei cu care s-a început, dar la 
scurt timp, după aceea s-a mutat în Naples și 
familia Alexandru și Mariana Brisc.

Serviciul inaugural a avut loc în data de 
11 februarie, 2001, cu sprijinul și sub supra-
vegherea Bisericii “Betel”. A fost o sărbătoare 

plină de bucurie și har. Foarte mulţi fraţi și 
surori din Hollywood au fost prezenţi la ser-
viciul de deschidere. Cu această ocazie a fost 
instalat ca păstor fratele Cornel Tuns, venit 
din statul California, un tânăr credincios și 
dedicat lucrării misionare. Într-adevăr frate-
le Cornel și-a dovedit înclinaţia spre lucrarea 
de misiune mai ales între prietenii care frec-
ventau biserica în număr destul de frumos.

În luna iunie 2001, s-a mutat la Naples fa-
milia Dumitru și Olimpia Sabău din Detroit, 
iar mai târziu și fraţii Adrian și Valentin Un-
gureanu. Fratele Dumitru Sabău a fost insta-
lat ca păstor al Bisericii la data de 3 februa-
rie 2002, datorită faptului că fratele Cornel 
Tuns s-a mutat la Jacksonville, iar mai târziu 
a plecat în România, unde lucrează și acum 
ca misionar.

La scurt timp s-a mai mutat din New York 
familia Vasile și Delia Zah, iar câteva luni mai 
târziu, fratele Alexandru Simuţ. Fiecare fami-
lie, frate sau soră care au venit, au avut darul 
să ne încurajeze să ne îmbărbăteze pe noi cei 

ȘTIRI  //  
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care mai rămăsesem. Așa a lucrat și lucrează 
Dumnezeul nostru.

Au fost și atacuri din partea diavolului 
care ameninţau lucrarea, numai că s-a dove-
dit încă o dată cât de adevărat este Cuvântul 
Domnului care spune in Matei 16:18 că „por-
ţile Locuinţei morţilor nu vor birui Biserica 
Lui”.

Este frumos să Îi mulţumim în primul 
rând lui Dumnezeu pentru tot ce a lucrat în 
noi și cu noi, dar se cuvine și e bine să mulţu-
mim și unor fraţi deosebiţi cu ajutorul cărora 
am primit lucruri de care aveam nevoie ca să 
putem funţiona și crește în același timp. Un 
aport deosebit l-a avut fratele Jim McMahon, 
care are o dragoste sinceră pentru România 
și pentru Universitatea “Emanuel” din Ora-
dea în special, dar și pentru Biserica “Harul” 
din Naples.

La început, pentru aproape un an de zile, 
ne-am adunat, pentru serviciile religioase, la 
o biserică adventistă, unde plăteam chirie. 
Fratele Jim McMahon însă ne-a pus în legătu-
ră cu First Baptist Church of Naples, care ne-
au primit cu bucurie și fără chirie, într-una 
din clădirile lor. Domnul să-i binecuvinteze!

Au fost frământări, au fost căutări, au fost 
și căderi, dar cu toate acestea în anul 2002 
am avut și primul botez Nou Testamental, 
în cadrul căreia l-au primit pe Domnul Isus 
în apa botezului două suflete, familia Ioan 
si Maria Maghiar, părinţii sorei Ioana Faina, 
care erau temporar în Statele Unite. Tot în 
anul 2002, Domnul ne-a mai trimis o familie 
deosebită, Nelu și Lavinia Boboescu, tineri 
serioși, proaspăt căsătoriţi.

În anul 2006, Dumnezeu ne-a trimis întă-
riri și în privinţa lucrătorilor de care era ne-

voie tot mai mare, deoarece Biserica creștea 
și se înmulţea. Fratele păstor Titus Miheţ îm-
preună cu sora Victoria s-au mutat din Cle-
veland, Ohio, gata și pregătiţi pentru a pune 
umărul la lucrarea Domnului din Naples. 
Fraţii și surorile l-au primit cu multă bucurie 
și entuziasm mai ales că avea o experienţă 
bogată în lucrarea Domnului din România și 
din Statele Unite. Mutat aici, fraţii lucrători 
(comitetul Bisericii) i-au propus să fie păstor 
asistent al Bisericii, alături de fratele Dumi-
tru, poziţie pe care a acceptat-o fără rezerve. 
După venirea fratelui Miheţ la scurt timp i-au 
urmat și copii dânșilor, cu familiile lor. Daniel 
și Anca Miheţ au devenit membrii bisericii 
noastre, iar Harry Miheţ cu soţia lui la Biseri-
ca Baptistă “McGregor” din Fort Myers, dar a 
colaborat cu noi și ne-a vizitat de mai multe 
ori, chiar reprezentându-ne cu diferite ocazii 
prin lucrarea pe care o desfășoară în cadrul 
organizaţiei Liberty Counsel.

În martie 2010, prin harul Domnului, 
am cumpărat terenul pe care urmează să 
construim locașul de închinare. În prezent 
(începutul lui 2011) se lucrează intens 
pentru obţinerea aprobărilor preliminare 
construcţiei.

Multe alte evenimente au avut loc de-a 
lungul acestor 10 ani, mai mult sau mai puţin 
cunoscute, pe care nu avem loc să le amintim 
cum ar fi: binecuvântarea celor nou-născuţi 
(peste 15), câteva misiuni cu tinerii și cu Bi-
serica, găzduirea corului bărbătesc “Agape” 
în 2009, Concertul de Crăciun organizat îm-
preună cu fratele Marius Bahnean și aportul 
acestuia în perioada decembrie 2008-de-
cembrie 2009, vizitele unor fraţi scumpi și 
dragi nouă cum ar fi: Florin Vancea, Marian 

Chirla, Cristi Paul, Florea Burcă, 
Daniel Hoduţ, John Moldovan, 
George Dancea, Pitt Popovici, Ma-
tei Istudor, Titus Colţea, Nelu Gug, 
Livius Percy, Nelu Brisc, fraţii Gro-
za, Cornel Bucur, Mark Hobavco-
vici, Paul Negruţ, Petru Dugulescu, 
Dan Paul, Harry Miheţ, Petru Din-
că, Filip Dincă, Daniel Brisc, Ghiţă 
Șușman, Nelu Dupu, Viorel Mic, 
Sandu Popa și mulţi alţii. Domnul 
să-i binecuvinteze pe toţi.

Să nu uităm de unde ne-a luat 
Domnul nostru Isus Hristos, de că-
lăuzirea Duhului Sfânt în cei zece 
ani și să privim cu încredere în 
viitor. “Toate au fost făcute prin El 
și pentru El. El este mai înainte de 
toate lucrurile și toate se ţin prin 
El. El este Capul Trupului, al Bise-
ricii. El este începutul, cel Întîi năs-
cut dintre cei morţi, pentruca în 
toate lucrurile să aibă întîietatea”. 
(Col.1:16b-18).

Amin!

Cu înţelegerea că „al Domnu-
lui este cerul și pământul cu tot ce 
este pe el”, așteptăm cu încredere 
în El, aprobările și resursele finan-
ciare necesare pentru ca visul nos-
tru să devină realitate.

Fiţi parteneri împreună cu noi 
la această lucrare!   

“Draga mea Janie, eu te-am iertat. Mă rog 
ca și tu să mă ierţi. Știu că mă iubești și …și eu 
te iubesc. Tata”

Îmi tremură mâna ce ţinea bucăţica aia 
de hârtie și așa tremurând i-am întins-o lui 
Janie. A citit-o numaidecât. Apoi a mai citit-o 
o dată. Faţa ei turmentată s-a schimbat și a 
devenit plină de viaţă. Se putea vedea cum 

pacea i-a cuprins și privirea. A strâns la piept 
bucata aceea de hârtie…

“Domnul meu…Îţi mulţumesc” am șoptit 
eu, uitându-mă afară pe fereastră. Câteva 
stele sclipiră în noaptea adâncă. Un fulg de 
zăpadă se lovi de fereastră, și se topi cu re-
peziciune…Viaţa părea tot atât de fragilă ca 
și fulgul de nea topit pe sticla ferestrei. Dar, 
Doamne…îţi mulţumesc pentru că relaţiile 
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dintre noi oamenii, deși fragile ca 
și fulgii de zăpadă, pot totuși să se 
topească împreună într-un sin-
gur strop…Numai că nu e timp de 
pierdut. M-am desprins din salon 
și m-am grăbit către un telefon. 
Am să-l chem pe tata …și am să-i 
spun …că îl iubesc.   
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de Letty și Cristian Necula

Ordinarea fratelui Măduţa Marius

Cristian Necula la Tichilești

Duminică 13 Martie 2011, la Houston, 
TX, a avut loc ordinarea ca păstor a fratelui 
Marius Măduţa, ginerele fratelui Valentin Po-
povici.

Au participat: Octavian Doboș, păstor la 
Phoenix, AZ, Cornel Drăgoi, păstor la Detroit, 
MI, Liviu Petrila, păstor la Houston, TX și fra-
tele Teodor Suciu, păstorul bisericii locale.  

Prin Harul Său, soţul meu a fost 
sâmbăta 19 Martie în vizită la fraţii 
noștri de credinţă din Tichilești. 
Domnul a fost bun și numai cu 
ajutorul Lui, le-a putut duce „un 
zâmbet pe faţa” lor. Leprozeria din 
Tichilești este așezată într-o pădu-

re de tei. Oare cât de mult se pot bucura ei 
de mirosul teilor? Dacă simţul mirosului nu 
le este atrofiat, cu siguranţă că mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru parfumul lor. Îmi poves-
tea Cristi lucruri cutremuratoare și îl las pe 
el să vă spună mai multe amănunte când va 
veni să vă viziteze. Vă trimit câteva imagini 

numai ca să vă inspire la rugăciune. Rugaţi-
vă pentru Cristi; el va pleca la începutul lunii 
Aprilie într-un turneu prin Europa. Domnul 
să va binecuvânteze și eu vă mulţumesc că-l 
veţi aduce înaintea Domnului în bisericile 
voastre, în grupurile voastre de părtășie. 
Domnul păcii sa fie cu voi!   

ȘTIRI  //  




