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%Moise a aruncat tablele din m`n] \i le-a sf]r`mat de piciorul muntelui...^ (Exod 32:19)

(Continuare din num]rul trecut)

4. Postul mijlocirii
pentru [ar].

vremurile de 'nviorare. Trecuser] deja
apropae \aptezeci de ani! Straniu (din
punctul nostru de vedere), Daniel s-a
pus pe rug]ciune \i post, 'n sac \i
cenu\], de\i oricum era hot]r`t]

"n Cartea lui Daniel 9:3 afl]m scris:
%Mi-am 'ntors fa[a spre Dumnezeu, ca
s]-L caut cu rug]ciune \i cereri,
postind 'n sac \i cenu\]^. Versetele
dinainte ne arat] motivul pentru care a
f]cut Daniel lucrul acesta: %"n anul
dint`i al lui Dariu... eu, Daniel, am
v]zut din c]r[i c] trebuiau s] treac]
\aptezeci de ani pentru d]r`marea
Ierusalimului, dup] num]rul anilor
despre care vorbise Domnul prin
proorocul Ieremia^ (Daniel 9:1-2).
Dumnezeu a fixat o vreme, vremea
de pedeaps]. Atunci c`nd Dumnezeu a
dat pedeapsa, c`nd a tras cu biciul
urgiei Lui, a hot]r`t \i un hotar acestei
pedepse: \aptezeci de ani de robie
babilonian]! Din c]r[i, Daniel a v]zut
lucrul acesta hot]r`t, \i f]c`ndu-\i
socoteala, \i-a dat seama c] vremea s-a vremea. |i nici nu s-a rugat pentru el,
apropiat ca Dumnezeu s] aduc] iar]\i nici pentru nevoile lui personale. Era de
acum la b]tr`ne[e ad`nci. Daniel s-a
%Lumin]torul^ — Publica[ie lunar] a rugat
pentru
Ierusalim,
cetatea
Asocia[iei Baptiste Rom`ne din S.U.A. \i str]mo\ilor s]i, pentru poporul din care
Canada. Editor: Dr. Petre Ordeanu; editor ie\ise ca vl]star \i pe care nu i l-au luat
adjunct: Marius M]du[a; administrator:
din piept nici aurul Babilonului, nici
George Scobercea; casier: John Cot`rl].
Abonamentele, 12 dolari pe an, se pot palatele cu gr]dini suspendate, nici
dispre[ul robiei \i nici cinstea slujbelor
face prin casieria administrativ]:
'nalte!
John Cot`rl]
Aici intr]m 'ntr-o tain] mare: Taina
3015 W. Kilburn Rd.
rug]ciunii \i a postului de mijlocire,
Rochester Hills, MI 48306
Articolele, fotografiile, informa[iile, se pot atunci c`nd ne rug]m nu pentru noi, nu
trimite la redac[ie:
pentru nevoile noastre, nu pentru folosul
%Lumin]torul^
nostru, ci pentru al[ii!
4010 N. Lawler Avenue
Am luat exemplul acesta, pentru c],
Chicago, IL 60641
observa[i, Dumnezeu hot]r`se izb]virea
Dona[iile pentru lucrarea de misiune, ajutor lui Israel! |i cineva ar putea s] vin] la
\i caritate prin Asocia[ie se pot trimite la
Daniel \i s]-i spun]: %De ce te mai rogi?
casieria de misiune:
De ce tot poste\ti? De ce '[i chinui
Dr. Moise Filipescu
trupul? C] doar ceea ce ceri de la
1417 Ardmore Avenue
Dumnezeu e deja hot]r`t s] vin]! Ai
Glendale, CA 91202
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v]zut deja 'n Cartea lui Ieremia:
|aptezeci de ani! At`t! Nici mai repede,
nici mai t`rziu! Dumnezeu a hot]r`t! Ce
rost are s] te rogi? |i ce rost are s] \i
poste\ti pentru aceasta? E, hot]r`t,
omule, 'n[elegi?!^
Da, e hot]r`t, dar totu\i Dumnezeu
a\teapt] rug]ciunea aceasta a lui
Daniel. de aceea, spun, e o tain]! Nu \tiu
dac] poate cineva s-o explice!
Dumnezeu a\teapt] ca birtuin[a
hot]r`t] de El s-o dea poporului S]u,
c`nd acesta o cere! C`nd acesta dore\te
s] se 'mplineasc] \i c`nd %'i aminte\te^
lui Dumnezeu despre hot]r`rea sau
f]g]duin[a Sa, de parc] Dumnezeu ar fi
uitat, sau de parc] Dumnezeu ar dori s]
aib] pe cineva, un asociat, un
colaborator 'n 'mplinirea f]g]duin[elor
Lui!
"n[elegem ce mult i-a pl]cut lui
Dumnezeu rug]ciunea aceasta (care
pare a fi inutil] din punct de vedere
omenesc), 'nc`t, m]rturise\te Daniel,
%Pe c`nd eram 'nc] 'n rug]ciunea mea,
a venit repede 'n zbor iute omul
Gavril...^ (9:21). |i arhanghelul trimis
de Dumnezeu 'i spune: %C`nd ai
'nceput s] te rogi, a ie\it cuv`ntul, \i eu
vin s] [i-l vestesc, c]ci tu e\ti preaibit \i
scump!^ (9:23). Ce sublim \i
extraordinar! Rug]ciunea lui Daniel, un
b]tr`n din Babilon, captiv de r]zboi \i
sl]bit de vreme, a pus 'n mi\care oastea
'ngereasc], a provocat conflagra[ie
cosmic] 'n lumea spiritului c`nd timp de
dou]zeci \i una de zile un demon cu
putere peste Persia s-a luptat cu
arhanghelul trimis de Dumnezeu
(10:13), a adus bucurie pe fa[a str]lucit]
a lui Dumnezeu care i-a trimis un mesaj
unic: %Daniele, e\ti om preaiubit \i
scump!^
|i toate acestea, din cauza unui
hohot de pl`ns 'n sac \i cenu\], \i a unor
cuvinte 'nnecate 'n lacrimi \i suspine:
%Noi, Doamne, Dumnezeule, noi am
p]c]tuit... dar Tu, Doamne, e\ti drept!^
Dumnezeu a\teapt] \i azi oameni
ca Daniel care s] se roage pentru [ar],
pentru popor, pentru ca 'ndurarea lui
Dumnezeu s] vin] peste p]m`ntul
acesta fr]m`ntat de p]cate \i
nenorociri!
Luna aceasta, Iulie, este 'mbibat]
de patriotism 'n America. S] ne rug]m
pentru [ara 'n care ne-a adus Dumnezeu
s] tr]im. |i s] nu uit]m de poporul 'n
care am odr]slit \i care ne r]m`ne
pururea cel mai drag! (V.P.)

"n conformitate cu r`nduiala constitu[ional] din Asocia[ia Baptiste Rom`ne din USA \i Canada (articolul 5, aliniatul 1
\i 2), convoc]m al 89-lea congres al Asocia[iei, prin harul lui Dumnezeu, anul acesta, la Los Angeles, 'ntre 31 August –
2 Septembrie. Conven[ia este organizat] de conducerea Asocia[iei 'n colaborare cu Biserica Baptist] %Betania^
p]storit] de fratele p]stor Liviu {iplea. Adresa bisericii %Betania^ este: 1431 W. La Habra Boulevard, La Habra, CA
90631. A\a cum odinioar] fratele Pit '\i 'ncepea programele de radio din Los Angeles, tot a\a biserica gazd] \i
fr][ietatea din California, lanseaz] tuturor invita[ia %de pe plaiurile 'nsorite ale Californiei,^ s] veni[i s] v] bucura[i cu
noi la aceast] Conven[ie. Prezen[a dumneavoastr] va constitui un motiv de 'mb]rb]tare pentru 'ntreaga fr][ietate.
Pentru acest eveniment Biserica %Betania^ a 'nchiriat o sal] frumoas] la Teatrul din La Mirada, cu peste 1200 de
locuri. Teatrul are o sal] la etaj unde va fi transmis tot programul de 'nchinare din sala mare. Rug]m mamele cu copiii
mici s] foloseasc] aceast] sal] pentru a nu perturba serviciile din sala mare.
Convoc]m pe to[i p]storii de biserici s] vin] mai devreme cu o zi, de vineri, 31 august, pentru o p]rt]\ie 'n rug]ciune \i
'ntrunire de lucru, de la orele 4:00 dup] masa. |edin[ele de s`mb]t] vor fi concentrate asupra problemelor curente:
Rapoarte de la Executiv, Discutarea proiectului nou al Constitu[iei Asocia[iei, Primirea de noi Biserici \i Misiuni,
Alegerea noii conduceri, Planuri de viitor. Toate \edin[ele se vor [ine la biserica %Betania^ p]storit] de fratele Liviu
{iplea. |edin[ele de lucru vor avea loc s`mb]t] de la orele 10:00 diminea[a. Concomitent cu \edin[ele Asocia[iei, se vor
[ine \i \edin[ele Tineretului \i ale Surorilor.

Sala Teatrului %La Mirada Theatre for
the Performing Arts^ 'n care se va [ine
Conven[ia din toamna aceasta:
14900 La Mirada Boulevard, La
Mirada, CA 90638.

Adresa unde va avea loc Conven[ia, 'n serviciile divine de s`mb]t] seara \i duminic] toat] ziua, este:
La Mirada Theatre for the Performing Arts, 14900 La Mirada Boulevard, La Mirada, CA 90638.
Tema Conven[iei: %Mare este Domnul \i foarte vrednic de laud]!^ (Psalmul 145:3)
Imnul Conven[iei: %C`nta[i m]rire lui Isus!^ (C. Ev. #9)
Informa[ii:
Pentru detalii despre logistica Teatrului din La Mirada \i despre programul activit][ilor de tineret de s`mb]t], v]
rug]m s] lua[i leg]tura cu: Daniel Bonca (714) 870-4264
Pentru g]zduirea 'n familiile de credincio\i \i alte detalii, lua[i leg]tura cu: Vladimir Pahomi (562) 803-3504
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Hoteluri \i Moteluri:
Embassy Suites Buena Park
Embassy Suites Brea
Extended Stay America La Mirada
Ressidence Inn La Mirada
Holliday Inn Select La Mirada
Holliday Inn Buena Park
Red Roof Inn Buena Park
Hanford Hotel Buena Park
Herittage Inn Fullerton

$99--$219
$110--$219
$49-- $75
$99--$156
$79--$165
$99---$250
$ 59--$119
$69--$89
$59 --$ 120

7762 Beach Bl.
900 E Birch St.
14775 Firestone Bl.
14419 Firestone Bl.
14299 Firestone Bl.
7000 Beach Blvd.
7121 Beach Blvd
7828 Orangethorpe Ave
333 E Imperial Hwy.

714 739 5600
714 990 6000
714 670 8579
714 523 2800
800 356 6873
714 522 7000
714 670 9000
714 670 7200
714 447 9200

Programul Conven[iei:
Vineri, 31 August
4:00 PM - 6:00 PM
7:00 PM
S`mb]t], 1 Septembrie:
10:00 AM – 4:00 PM
6:00 PM – 9:30 PM
Duminica, 2 Septembrie:
10:00 AM – 1:00 PM
1:00 - 2:30
2:30 - 5:30
6:00 PM – 9:30 PM

P]storii \i Comitetului executiv, la Biserica %Betania^ (p]stor Liviu {iplea)
(Adresa bisericii %Betania^: 1431 W. La Habra Blvd., La Habra, California)
Serviciu de "nchinare la Biserica %Betel^ (p]stor Daniel Br`nzei)
(Adresa Bisericii %Bethel^ este: 310 S. Lemon St., Anaheim, California)
|edin[e de lucru – Biserica %Betania^ (p]stor Liviu {iplea)
Serviciu de "nchinare - Sala Teatrului din La Mirada
Serviciu de "nchinare – Sala Teatrului din La Mirada
Pauza de mas] – Masa va fi servit] la biserica %Betania^
Programul surorilor, urmat de Programul Tineretului
Serviciu de "nchinare - Sala Teatrului din La Mirada

Pentru o bun] desf]\urare a a Conven[iei v] rug]m s] [ine[i cont de urm]toarele cerin[e:
1. Fiecare biseric] din Asocia[ie s]-\i aleag] prin vot delega[ii care vor participa la lucr]rile de lucru ale Conven[iei.
Bisericiile au dreptul la 1 delegat la fiecare 15 membri. P]storii activi \i persoanele aflate 'n func[ii de conducere ale
Asocia[iei sunt delega[i din oficiu.
2. To[i musafirii pot lua parte la 'nt`lnirile festive ale Conven[iei, \i la \edin[ele de lucru, dar f]r] vot deliberativ.
3. "i rug]m pe to[i fra[ii p]stori care vor participa la Conven[ie s] comunice fratelui {iplea lucrul acesta la telefon
(626) 568-0123, sau la adresa email: ltiplea@fuller.edu. Dorim s] avem un program scris pentru o mai bun] folosire a
timpului de 'nchinare.
4. To[i fra[ii sau forma[iile musicale care vor s] participe la programul de 'nchinare trebuie s] anun[e din timp
participarea lor fratelui Liviu {iplea la tel. (626) 568-0123, sau la adresa email: ltiplea@fuller.edu.
5. To[i cei care doresc s]-\i instaleze standuri cu c]r[i, casete, compact discuri, sau alte lucruri pentru v`nzare vor
trebui s] aib] 'n prealabil acordul conducerii Asocia[iei. V] rug]m s] v] adresa[i 'n sensul acesta fratelui Liviu {iplea.
De asemenea, vrem s] facem cunoscut c] ora\ul La Mirada va percepe 10 la sut] din totalul v`nz]rilor de acest fel. Ne
pare r]u, aceasta a fost o condi[ie care nu am putut s] o negociem.
S] nu uita[i s] v] ruga[i ca bunul Dumnezeu s] reverse har bogat peste noi la aceast] Conven[ie. S] ne rug]m:
r pentru vorbitori – s] fie umplu[i de puterea lui Dumnezeu;
r pentru p]stori – s] fie re'nnoi[i spiritual pentru lucrarea de slujire;
r pentru to[i credincio\ii – s] fie 'ncuraja[i la o via[a de dedicare pentru Dumnezeu;
r pentru prieteni: mul[i s] primeasc] m`ntuirea;
r pentru unitate: 'n biserici \i 'ntre biserici;
r pentru organizatori: s] fac] decizii 'n[elepte pentru o bun] desf]\urare a Conven[iei.
V] a\tept]m la Los Angeles. Bunul Dumnezeu s] v] c]l]uzeasc] pa\ii pe Calea P]cii, 'n slujirea Domnului, pentru
slava Lui!
Valentin Popovici, pre\edinte

Liviu {iplea, pastor
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re'ncarnare.
Ateii, la r`ndul lor, fac \i ei
afirma[ii exclusive: %Nu exist]
Dumnezeu!^, spun ei. Prin defini[ie,
ei sunt intoleran[i fa[] de
convingerea c] Dumnezeu exist]. "n
alte cuvinte, cei care 'i acuz] pe
oare sunt aceste afirma[ii cauza
cre\tini de arogan[], ignor] faptul c]
violen[ei 'n lume?
toate religiile fac acela\i lucru.
"n cartea sa %The Case for Faith^
Deci datoria mare a cre\tinului
(%Argumentul 'n favoarea
este s] aib] o m]rturie despre
credin[ei^), Lee Strobel scrie c] unul Hristos, dar 'n dragoste. M]rturia
dintre cele mai mari obstacole care
credincio\ilor cre\tini trebuie s] fie
sunt
'n
calea
oamenilor
'n
c]utarea
f]cut] 'n a\a fel 'nc`t s] nu poat] fi
de Chuck Colson
lor
spiritual],
este
exclusivitatea
acuza[i de violen[]. Dac] apare
Breakpoint Ministries
afirma[iei c] Isus este adev]rul. Ca
violen[a, aceasta s] nu fie din vina
s] ajung] la r]d]cina acestei
cre\tinilor, ci a celor care,
probleme, Lee Strobel i-a luat un
'mpotrivindu-se mesajului \i
interviu renumitului teolog \i
adev]rului Evangheliei, 'i ur]sc pe
r Rasism spiritual?
apologet cre\tin Ravi Zacharias.
mesageri.
r Este adev]rul
Zacharias a crescut 'n India, printre
"n cuvintele lui Ravi Zacharias e
'nv][]turilor Domnului
musulmani \i hindu\i.
principiul toleran[ei cre\tine: %Nu
nostru Isus Hristos
Mai 'nt`i, Ravi Zacharias i-a
\tiu despre vreo [ar] 'ncre\tinat] 'n
atras
aten[ia
lui
Strobel
c],
atunci
care via[a s]-[i fie 'n pericol pentru
'ntr-adev]r sup]r]tor?
c`nd roste\ti un adev]r, adev]rul
c] ai o alt] credin[]. Dar ast]zi exist]
acesta este, prin defini[ie, exclusiv.
multe []ri, cum ar fi Pakistanul,
%Voi cre\tinii sunte[i ni\te
'ncrezu[i,^ 'mi spunea un t`n]r. %Voi De fiecare dat] c`nd faci o afirma[ie Arabia Saudit], sau Iranul, 'n care a
adev]rat], 'n mod implicit ai spus c] deveni cre\tin 'nseamn] s]-[i pui
crede[i c] Isus este singura cale
via[a 'n pericol, s] fi amenin[at s]
'nspre Dumnezeu. Afirma[ia aceasta tot ceea ce contrazice afirma[ia
[i-o pierzi. Lupta 'mpotriva
este de-a dreptul o insult] la adresa f]cut] este o falsitate. Ceea ce nu
'n[eleg mul[i cre\tini, este c] fiecare adev]rului poate fi at`t de 'nte[it], c]
tuturor celor care urmeaz] o alt]
poate da na\tere la
religie.^ |i lovitura final]
%Atunci c`nd roste\ti un adev]r, violen[] \i ur] chiar \i
a fost s]-mi spun] la
desp]r[ire: %Vezi, tocmai
adev]rul acesta este, prin defini[ie, atunci c`nd persoana nu a
opiniile acestea religioase exclusiv. De fiecare dat] c`nd faci o f]cut nimic r]u. Dar nu
ale voastre care nu
afirma[ie adev]rat], 'n mod implicit ai putem face compromisuri:
tolereaz] nici o alt]
spus c] tot ceea ce contrazice afirma[ia Nmic, 'n afar] de credin[a
'n cuvintele Domnului
religie sunt acelea care
f]cut] este o falsitate.^
Isus Hristos: %Eu sunt
duc la ur] \i violen[].^
Calea, Adev]rul \i Via[a.
Desigur, t`n]rul
religie face afirma[ii cu privire la
Nimeni nu vine la Tat]l dec`t prin
acesta nu este singurul care are
adev]r, 'ntocmai ca \i cre\tinismul.
Mine.^ (Ioan 14:6).
aceast] p]rere. "ntr-o lume care
De
pild],
musulmanii
afirm]
Cartea lui Lee Strobel
celebreaz] %toleran[a^ \i
exclusivitatea adev]rului religiei lor men[ionat] mai sus este o surs]
%pluralismul,^ afirma[ia c] Domnul
nu doar din punct de vedere teologic, excelent] pentru r]spunsuri la astfel
Isus este singura cale 'nspre
ci chiar lingvistic. Iar budismul s-a
de provoc]ri. Dar trebuie de
Dumnezeu este considerat] extrem
n]scut atunci c`nd Buddha a respins asemenea s] ne d]m seama c]
de jignitoare. Rabinul Schmuley
afirma[iile fundamentale ale
necre\tinii au dreptate: afirma[iile
Boteach d] glas multor critici c`nd
f]cute de Hristos sunt %ie\ite din
nume\te afirma[iile cre\tine %rasism hinduismului. "n ce-i prive\te pe
hindu\i, ei, la r`ndul lor sunt absolut comun,^ dar 'n acela\i timp sunt, 'n
spiritual.^
imutabili cu privire la mai multe
cuvintele lui G.K. Chesterton,
Dar oare este cre\tinismul
aspecte
fundamentale,
aspecte
care
%adev]ruri de nezguduit.^ n
singura religie care face afirma[ii
includ
no[iunile
de
karma
\i
exclusive cu privire la adev]r. Sau,
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James Merritt
Un rezumat al predicii de la
Congresul din New Orleans, 2001.

L

a 12 \i 13 iunie 2001, a avut
loc al 144-lea congres al
Conven[iei Baptiste de Sud,
'n
superdomul
statului
Louisiana, la New Orleans. James
Merritt, pre\edintele Conven[iei
Baptiste de Sud, a chemat 'n predica
sa pe cei 16 milioane de membri ai
Conven[iei, s] vegheze asupra vie[ii
lor \i s] fie siguri c] lupta pe care o
duc este lupta cea bun].
%Exist] 'n jurul nostru b]t]lii
care se dau dincolo de aceast] aren]
'n care suntem aduna[i, \i trebuie s]
fim 'n prima linie de b]taie,^ a spus
Merritt referindu-se la ap]rarea
credincio\ilor fa[] de atacurile de azi
'mpotriva familiei, a sanctit][ii
vie[ii, a evlaviei fa[] de Dumnezeu, o

b]t]lie care se d] pentru sufletele
oamenilor.
D`nsul a trecut apoi la o
ilustra[ie din istoria ora\ului 'n care
se [inea congresul. "n 1815 a avut loc
b]t]lia pentru ora\ul New Orleans,
'n care o m`n] de voluntari
americani condu\i de Andrew
Jackson au rezistat eroic atacurilor
din partea englezilor, mult mai
numero\i \i bine echipa[i. Solda[ii
lui Jackson au ap]rat fortul \i au
p]strat controlul fluviului
Mississippi.
%Dar, a fost o singur]
problem],^ a spus Merritt.
%Lupta n-avea de ce s] fie
dus]. Un fapt necunoscut
atunci lui Jackson: r]zboiul
se terminase cu dou]
s]pt]m`ni 'nainte, c`nd
fusese semnat tratatul de la
Ghent, 'n Europa.^
%Niciodat] n-au fost
vremuri mai grele 'n
America, din punct de
vedere spiritual, etic \i moral.
Suntem confrunta[i cu o revolt]
'mpotriva principiilor de baz] ale
[]rii. N-ar trebui s] ne surprind].
Apostolul Pavel spune: %S] \ti[i c]
'n zilele din urm] vor veni vremuri
grele!^ (II Tim. 3:1). Ultimele zile

Noua conducere a Conven[iei Baptiste de Sud (de la st`nga la dreapta): Lee Porter,
(secretarul 'nregistr]rilor); T. C. Pinckney (al doilea vicepre\edinte); James Merritt
(pre\edintele Conven[iei); Ed Litton (primul vicepre\edinte); \i John Yeats (secretarul de
\edin[e). Conducerea a fost aleas] 'n congresul din 12-13 iunie la New Olreans.
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vor fi grele. Indicii economici se vor
ridica iar]\i, dar indicii spirituali
coboar] mereu.^
Vorbitorul s-a adresat apoi
problemei familiilor 'n care p]rin[ii
permit orice, familiilor v]t]mate de
'nc]lcarea principiilor biblice: %Ta[ii
abdic] din pozi[ia autorit][ii pe care
le-a dat-o Dumnezeu s] fie capi de
familie, \i permit tinerilor s] dea
lovituri de stat 'n casele noastre.^
"n anul acesta Conven[ia

Baptist] de Sud a pus accent pe via[a
de familie c]l]uzit] dup] preceptele
biblice, ap]r`nd f]r] scuze modelul
c]s]toriei 'ntre b]rbat \i femeie, \i
p]strarea familiei 'n cur][ie moral].
%Trebuie s] ne 'ntoarcem 'napoi
la modelul biblic al familiei,^ a spus
James Merritt. %C]s]toria nu este un
contract legal 'ntre dou] persoane,
care poate fi anulat printr-o hot]r`re
judiciar]. Ci este un leg]m`nt sf`nt
f]cut 'naintea lui Dumnezeu,
'ncheiat 'n ceruri, c] s] nu fie c]lcat
niciodat].^
Vizit`nd ora\ul Washington,
D.C.,
'n
timpul
inaugur]rii
preziden[iale, Merritt a observat c]
semn]tura lui John Hancock abia se
mai vede pe Declara[ia de
Independen[], document expus 'n
Cl]direa Arhivelor Na[ionale. Un
ghid i-a explicat c] din cauza
cernelei care se decoloreaz] nu
poate nimeni s] opreasc] procesul.
Merritt a f]cut aplica[ia, spun`nd:
%Aceasta este o analogie a st]rilor
care au loc acum 'n America.
Principiile, valorile \i convingerile

care erau alt]dat] 'nscrise 'n inima,
'n mintea \i 'n na[iunea aceasta,
dispar 'ncet, \i prea pu[ini oameni
'ncearc] s] opreasc] procesul de
degenerare.^
Merritt a f]cut apel la
predicatorii care se ridic] la cele
41.000 de amvoane 'n Bisericile
Baptiste apar[in`nd Conven[iei de
Sud, s] nu tac] 'n privin[a dec]derii
morale din aceast] [ar]. %Un
pre\edinte tr]ie\te 'n destr]b]lare 'n
Casa Alb], \i li se spune
Organiza[iilor Cre\tine s] tac]. Un
alt pre\edinte se ridic] \i vorbe\te
deschis despre convingerile sale
religioase \i despre credin[a lui 'n
Hristos Domnul, \i i se spune s]
tac]. Dar n-avem voie s] t]cem.
Exist] o rebeliune moral] azi cu care
ne confrunt]m. |i aceasta este o
b]t]lie de la care nu putem fugi.^
Merritt
s-a
adresat
apoi
problemelor de doctrin], subliniind
textul de la Tit 2:1, %Tu 'ns] vorbe\te
lucruri care se potrivesc cu 'nv][]tura
s]n]toas]!^ %Mergem 'mpotriva
fluxului opiniei c] trebuie s] fim
corec[i din punct de vedere politic.
Noi trebuie s] fim corec[i din punct
de vedere al Cuv`ntului lui
Dumnezeu. Noi suntem cei de dou]
ori n]scu[i 'ntr-o lume n]scut] doar
o dat]. Nu ne lu]m dup] mersul
lumii.^

Dr. Paige Patterson, 'n dreapta, pre\edintele Seminarului Teologic Southeastern, d] raportul
'n fa[a congresului din New Orleans, prezent`nd c`[iva studen[i \i familiile lor care vor pleca
'n misiunea de doi ani 'n noul program %Global Mission^ organizat de Seminar.

%Dac] adev]rul se merit] crezut,
atunci se merit] \i ap]rat. S] nu ne
lu]m dup] cultele 'n care se risipesc
energiile 'n dezbateri dac] este sau
nu p]cat ceea ce Biblia nume\te clar
ca p]cat. Noi trebuie s] proclam]m
ceea ce Biblia nume\te ca adev]r.^
Merritt \i-a ridicat glasul
profetic: %C`nd o persoan], sau o
biseric], sau o Asocia[ie, sau o
denomina[ie 'ntreag], arde de
indignare 'mpotriva p]catului, \i
tr]ie\te 'n lumina fl]c]rii adev]rului
lui Dumnezeu, fi[i siguri c]
societatea va lansa atacul cu
rachetele a\a zisei toleran[e \i
corectitudini politice, ca s] ne

Leigh Scott, centru, un credincios baptist nev]z]tor, st] 'mpreun] cu c`inele s]u, Kaili, 'n fa[a
congresului din New Orleans, 'n timp ce Jim Draper (st`nga), pre\edintele de la LifeWay
(fostul Bord al |colilor Duminicale), \i Dan Johnson, director 'n Departamentul de Muzic],
prezint] Cartea de C`nt]ri (Baptist Hymnal) 'n Braille.
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amu[easc] sau s] ne distrug]. A\a c]
dac] nu pute[i suferi c]ldura
persecu[iei, atunci fugi[i din
buc]t]ria 'n care se duce r]zboiul
pentru 'nv][]turile s]n]toase ale
Scripturilor.^
Fiindc] nimeni nu se duce la
r]zboi f]r] arme, Merrit a subliat
importan[a
folosirii
Sfintelor
Scripturi, Cuv`ntul lui Dumnezeu,
care este %viu \i lucr]tor, mai t]ietor
dec`t o sabie cu dou] t]i\uri^ capabil
s] d]r`me orice 'nt]ritur] \i s]
distrug]
orice
du\man.
%Evanghelismul trebuie s] fie
prioritar 'n activit][ile bisericii.
Acum dou]zeci de ani lupta noastr]
era 'mpotriva liberalismului. Dar
azi, teama mea nu este 'mpotriva
liberalismului, ci a ortodoxismului
mort. Mi-e team] s] nu ajungem o
denomina[ie ca o [eav] de tun
dreapt] doctrinar, \i ca o [eav] de
tun uscat] spiritual.^
La sf`r\it, Merritt a cerut ca to[i
p]storii de biserici s] se ridice
pentru a 'ncheia un nou leg]m`nt de
devotament fa[] de chemarea pe
care o au 'naintea lui Dumnezeu.
%S]
r]m`nem
credincio\i
Domnului, \tiind c] 'naintea noastr]
e pus] o coroan] nevestejit] pe care
Dumnezeu Judec]torul cel drept
ne-o va da 'n Ziua aceea! P`n] c`nd
El va veni din nou, s] mergem
'nainte 'n Numele Lui, sub s`ngele
S]u, 'n puterea Sa, c]ci lupta pe care
o avem 'nainte se merit] s] fie
luptat] p`n] la cap]t!^ n

cur`nd converti[i, au fost 'nchi\i
pentru scurt] durat] de dou] ori din
luna martie \i li s-a cerut s] se lepede
de noua lor credin[]. Autorit][ile
locale au dat ordinul ca la \ase familii
cre\tine ('n num]r de 40 de persoane)
s] li se 'nchid] apa \i electricitatea, iar
casele \i animalele acestora s] fie arse.
Cre\tinii evanghelici, de asemenea, au
de suferit din partea membrilor
comunit][ilor 'n care locuiesc, fiind
amenin[a[i cu expulzarea din
comunitat][ile respective.
"ntr-un alt ora\, 'n sudul []rii,
autorit][ile s-au 'nt`lnit pe data de 19
mai a.c. \i au decis ca to[i evanghelicii
din ora\ s] fie exila[i dac] vor refuza
s] participe la s]rb]torile \i
festivalurile catolice. "n mod frecvent,
cre\tinii evanghelici refuz] s]
participe la aceste s]r]b]tori, din
motive religioase. Acesta
este un prilej de r]zbunare pentru
autorit][ile mexicane, deoarece
festivalurile catolice sunt o surs]
important] de venit financiar pentru
conducere. Doi fra[i penticostali au
fost 'nchi\i timp de dou] zile, pe data
de 3 mai, pentruc] au refuzat de a
participa la aceste s]rb]tori catolice.
Corul %Soli Deo Gloria^ 'n turneul acestui an prin bisericile din partea de r]s]rit a
Suntem 'ndemna[i s] ne rug]m
Statelor Unite ale Americii. Corul, condus de fr. Sorinel Cimpoe\, este alc]tuit din tineri
pentru
credincio\ii din Mexic, pentru
c`nt]re[i din mai multe biserici baptiste rom`ne\ti a avut ca dirijori pe fra[ii Tibi Ra[],
ca
'n
fa[a
prigoanelor s] r]m`n]
Dani Br`ncovan \i Tim Wilder.
credincio\i lui Hristos, \i s] poate
luna iunie, p`n] c`nd trebuie s]
r]spunde cu dragoste prigonitorilor.
Cre\tinii evanghelici sunt
renun[e la credin[a lor. C]lcarea
Ruga[i-v], de asemenea pentru cei
persecuta[i 'n Mexic
acestui termen se va solda cu
care L-au primit pe Hristos de cur`nd
Cre\tinii evanghelici din Mexic se evacuarea acestor cre\tini din casele \i \i pentru care c]rarea este deja cu
afl] 'ntr-un pericol continuu de
din comunitatea lor. "ntr-un alt stat,
cruce.
persecu[ie din partea oficialit][ilor
(Vocea martirilor, mai 2001)
Oaxaca, doi cre\tini evanghelici de
locale, care insist] ca ace\tia s]-\i
schimbe religia la catolicismul
tradi[ional. Cre\tinii care refuz] s]
accepte aceast] schimbare sunt
amenin[a[i cu consecin[e drastice.
"ntr-un raport publicat pe 29 may
2001, Open Door documenteaz] felul
'n care cre\tini evanghelici din trei
sate din Mexic au fost amenin[a[i de
cur`nd cu 'nchisoarea, expulzarea din
casele proprii, interzicerea accesului
la serviciile publice, cum ar fi apa sau
curentul electric, \i chiar amenin[area
cu moartea. "n regiunea Hidalgo, o
regiune central] din Mexic,
La 'nchin]ciune 'n Prima Biseric] Baptist] Rom`n] din New York.
redincio\ilor li s-a impus un termen 'n
Adresa: 64-15 Forest Ave. Ridgewood, NY 11385.
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pentru %re-educare prin
munc],^ datorit]
activit][ii lui 'n
mijlocul credincio\ilor.
Este posibil ca \i pe ea
s] o a\tepte aceea\i
sentin[]. Cei doi au un
copil de 12 ani, care ar
r]m`ne f]r] familie 'n
urma 'nchiderii mamei
lui. S] ne rug]m pentru
cei 15 cre\tini din
Noua cl]dire cu internatul Universit][ii %Emanuel^ din
'nchisoare. "n timp ce
Oradea.
constitu[ia chinez]
ofer] libertate religioas], guvernul
ani de c`nd transmite programe la
accept] doar acele grupuri
radio. Ast]zi WMBI a dezvoltat re[eaua
religioase care se supun controlului
na[ional] de sta[ii cre\tine Moody
strict al guvernului, cu riscul
Broadcasting Network (MBN), radio
schimb]rii
Esperanza ('n limba spaniol]), \i
'nv][]turii lor.
transmiterea direct] prin Internet.
Majoritatea
MBN de[ine ast]zi 31 de sta[ii de radio
cre\tinilor din
'n 13 state americane.
China se
'ntrunesc prin
& Paul Rader este noul pre\edinte
case. (V.o.M.)
al Colegiului Asbury (metodist), din
Wilmore, Kentucky. "ntre 1994 \i
& Brandt
1999 Rader a fost director general
Gustavson, care (general interna[ional) al Armatei
'n ultimii zece ani Salv]rii.
a fost pre\edintele
prestigioasei
& Jack Hyles, p]stor la marea
organiza[ii
biseric] First Baptist Church din
Interiorul casei de rug]ciune din H]lmagiu, 'n Mun[ii Apuseni
%National
Hammond, Indiana, a murit la v`rsta
Religious
Broadcasters^
a
fost
internat
de 74 de ani. "n urm] cu un deceniu,
Cre\tinii au fost nevoi[i s] lase sicriul
grav
bolnav
\i
i
s-a
dat
diagnosticul
de
biserica aceasta avea reputa[ia de a fi
la sediul poli[iei, dup] care, v]z`nd c]
cancer
terminal
la
pancreas
\i
ficat.
cea mai mare biseric] din America
nu vor putea s]-l 'nmorm`nteze 'n acel
Gustavson
\i-a
'nceput
cariera
'n
(20.000 membri) \i de a avea cel mai
cimitir, l-au trimis 'ntr-o alt] localitate
radiodfuziunea
cre\tin]
'n
1960,
a
dinamic program de folosire a
pentru 'ngropare. (V.o.M.)
lucrat la Radio Moody timp de 25 de
autobuselor 'n aducerea membrilor la
ani, \i la Trans World Radio.
adunare.
Credincio\i din China 'n
'nchisoare
& Mark Bailey a
La data de 26 mai, 35 de cre\tini fost ales noul
chinezi au fost aresta[i 'n Dongsheng, pre\edinte la Dallas
un ora\ din China, 'n timpul unui
Theological
control desf]\urat de poli[ie 'n
Seminary, succed`nd
c]utarea serviciilor de 'nchinare din
pe Charles Swindoll,
locuin[e particulare. "n ziua urm]toare, care a a preluat
11 din cei aresta[i au fost elibera[i, dar func[ia de cancelar
numai dup] achitarea unei amenzi.
al Seminarului.
Ceilal[i, printre care se afl] \i doi
conduc]tori religio\i, Wang Yulan \i Li & "n luna august,
Haihe, au r]mas 'nchi\i, fiind acuza[i
anul acesta,
de activitate religioas] ilegal]. Wang
Institutul Biblic
Yulan este so[ia unui credincios care
Moody va avea
Tinerii din Biserica Baptist] Rom`n] %Providen[a^ din
'n prezent este 'nchis de trei ani,
aniversarea de 75 de
Greenfield, Massachusets
"nmorm`ntarea unui cre\tin
oprit] 'n India
"n India, familiei Donbabhai
Lazarus Solanki i s-a interzis s]-\i
'ngroape un membru al familiei 'n
cimitirul cre\tin 'n Kapadwany,
Kheda. Ac[iunea aceasta a fost
condus] de un grup de hindu\i la 28
mai a.c. Membri militan[i ai acestui
grup au oprit procesiunea funerar] \i
'ngroparea acestui cre\tin (decedat la
74 de ani), afirm`nd c] ini[ial, acest
cimitir a apar[inut hindu\ilor. C`nd au
'ncercat cre\tinii s]-\i continue
serviciul de 'nmorm`ntare, ceata de
activi\ti hindu\i s-au n]pustit asupra
lor. A fost nevoie de interven[a poli[iei
pentru a 'mpr]\tia grupul de huligani.
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S

-au 'mplinit 50 de ani
de la trecerea din via[]
a doctorului misionar
Bill Wallace, ca martir
al credin[ei 'n Domnul Isus
Hristos. Era un medic chirurg
american care a sim[it
chemarea s] lucreze ca misionar \i
medic 'n China. A murit 'ntr-o celul]
rece, singur, schingiuit de c]l]ii
comuni\ti.
A fost arestat pe baza unor
acuza[ii false, cu eviden[e plasate
tenden[ios, 'ntr-o 'nscenare criminal]
m`nuit] de autorit][ile de la Pekin ca
s] 'n\ele opinia public] din vest. A fost
b]tut 'n timpul interog]rilor brutale \i
intimidat. A murit la v`rsta de 43 de
ani, \i autorit][ile au anun[at c] s-a
sinucis la 10 februarie 1951 de o
grind] din celula 'nchisorii din
Wuchow. Dar nimeni n-a crezut
minciuna aceasta a autorit][ilor, 'nt`i
pentru c] l-au cunoscut pe Bill
Wallace, \i mai ales fiindc] trupul lui
n-a avut urmele de sp`nzurare; dar
avea 'n schimb multe urme de abuz \i
schingiuire din partea c]l]ilor. Se pare
c] a murit 'n timpul unei sesiuni de
interogare \i tortur]. A fost
'nmorm`ntat repede sub ordinele \i
supravegherea g]rzilor ro\ii.

toat] inima, %Da, Doamne!^, \i a scris
'n Biblia lui data \i hot]r`rea lui. N-a
dat 'napoi nici o clip], 'ntreaga via[].

"n focul 'ncerc]rilor
Dup] universitate \i dup]
terminarea
preg]tirii
medicale,
Wallace a cerut s] fie trimis ca
misionar. I s-a dat c`mpul de misiune
al Chinei, unde personalul sanitar de
la Spitalul Baptist Stout, se rugau
dispera[i s] le vin] un doctor chirurg.

Din dragoste pentru Domnul!

Preg]tit pentru suferin[]
Ce nedreptate, au spus mul[i 'n
1951! Ce risip]! Ce jertf] f]r] rost!
Nedreptate, da! Risip], nu!
Misionarul acesta baptist din
China a suferit cumplit 'n ultimele
s]pt]m`ni din via[], dar era preg]tit
pentru aceasta.
%Duce[i-v] 'napoi, \i ave[i grij] 'n
spital de cei bolnavi,^ i-a 'ndemnat el
pe cei din personalul spitalului,
imediat dup] arestarea sa. %Eu sunt
gata s] suf]r \i chiar s]-mi dau via[a
dac] e necesar...^
S-a n]scut 'n inima sudului
american, la Knoxville, Tennessee, 'n
1908. Era fiu de medic, \i de copil
mergea cu tat]l s]u 'n vizitele
medicale pe la paturile bolnavilor. E
drept, i-a pl]cut mai mult s] repare
ma\inile dec`t s] vindece bolnavii. La
v`rsta de 17 ani s-a schimbat: lucra 'n
garaj la o ma\in], c`nd a sim[it c]
Dumnezeu 'i vorbe\te \i 'l cheam] s]
fie doctor \i misionar. A r]spuns din

'nainte de invazia for[elor
japoneze, pun`ndu-i pe to[i 'n
b]rci, bolnavi \i personal
sanitar, \i duc`ndu-i pe r`u 'n
sus. S-au 'ntors 'napoi 'n
1945 c`nd r]zboiul '\i
mutase frontul din Wuchow.
Wallace a reparat spitalul \i a
continuat s] lucreze chiar \i dup] ce 'n
1949 comuni\tii au venit la putere.
|i-a c`\tigat \i respectul lor, fiindc]
s-a 'ngrijit de mul[i din r]ni[ii lor adu\i
la spital. Dar misionarii americani nu
mai erau dori[i 'n China. "n 1950, din
cauza r]zboiul din Corea, s-a
desl]n[uit o campanie anti-american]
teribil]. "n acea isterie nebun], a fost
r]pus \i Wallace.

Foarte cur`nd Wallace \i-a
c`\tigat o reputa[ie ca medic iscusit,
om bl`nd, harnic \i neobosit. Avea
tr]s]turile pa\nice \i lini\tite ale unui
om sigur \i credincios, un slujitor fidel
al lui Hristos Domnul, Marelui Medic.
Un alt medic 'i spunea odat] unui
coleg care 'l c]uta pe Wallace: %Vezi
cine e cel mai bolnav 'n spital, \i acolo
'l vei g]si pe Dr. Wallace!^

A r]mas s] slujeasc]
A r]mas \i a lucrat 'n spital 'n
timpul bombardamentelor japoneze,
c`nd r]ni[ii veneau cu sutele \i erau
'n\ira[i pe holul spitalului, oper`nd
chiar atunci c`nd spitalul a fost lovit
direct \i era 'n fl]c]ri. C`nd l-au
'ndemnat s] fug] \i el, a r]spuns: %Voi
sta aici at`t timp c`t pot s] slujesc.^
"n cele din urm] Wallace a
evacuat 'ntreg spitalul 'n 1944, pu[in
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Dar nu numai moartea sa
martiric] i-a definit eroismul lui
Wallace.
%El a fost un martir pentru c] s-a
identificat at`t de mult cu chinezii,
'nc`t ei 'l considerau unul de-al lor...^
spunea mai t`rziu Everley Hayes, o
misionar] sor] de caritate care a
lucrat cu el.
Mul[i din misionarii care ast]zi se
afl] 'n c`mpul de misiune m]rturisesc
c] via[a lor a fost influen[at] de
exemplul lui Bill Wallace.
"ntr-o vreme f]r] eroi, mul[i
privesc 'n urm] la ceea ce ziaristul
Tom Brokow nume\te %cea mai
frumoas] genera[ie american]^: cei
care au suferit 'n timpul Marii Depresii
economice, \i apoi au trecut pe
fronturi s`ngeroase 'n []ri str]ine ca
s] lupte 'mpotriva fascismului, Iar
dup] ce au venit acas], au spus foarte
modest \i simplu, %Am f]cut doar ce
ni s-a cerut s] facem!^
Al]turi de ace\ti eroi, privim la Bill
Wallace, un om lini\tit \i plin de pace.
Lui nu i s-a cerut s] fac] ce a f]cut; el
a plecat s] slujeasc] fiindc] a vrut. A
auzit chemarea din partea Domnului,
\i a ascultat fiindc] L-a iubit mult pe
M`ntuitorul. Prietenii lui din China, din
comunitatea prigonit] de credincio\i
din Wuchow, au 'n[eles lucrul acesta
atunci c`nd au ridicat, cu pre[ul vie[ii
lor, un monument simplu peste
morm`ntul lui Wallace, pe care au
'nscris cuvintele: %Pentru mine a tr]i
este Hristos!^ n

p]catelor^ (Faptele 10:43).
Aceasta este calea m`ntuirii,
calea de 'ntoarcere la Dumnezeu,
calea de a c]p]ta iertarea de p]cate,
despov]rarea de sarcina grea a tuturor
relelor f]ptuite 'n anii de via[]. De
aceea, insist]m cu toat] dragostea, ca
aceast] cale s] fie acceptat] spre a se
ajunge la m`ntuire, la 'mp]carea cu
Dumnezeu, la lini\tirea con\tiin[ei \i
primirea unei p]ci l]untrice care nu
poate fi g]sit] nic]ieri pe lume.

de Alexa Popovici
%Crede 'n Domnul Isus
Hristos \i vei fi m`ntuit!^
(Faptele 16:31).
Sfintele Scripturi, at`t ale
Vechiului c`t \i ale Noului Testament,
ne descoper] c] fiecare om, prin firea
lui personal], prin p]catele ce le
comite, prin neascultarea sa de
Dumnezeu, de Cuv`ntul S]u, prin
vorbele ce le roste\te, prin g`ndurile
ce le leag]n] 'n mintea sa, prin
inten[iile sale rele, este pierdut, este
vinovat 'naintea lui Dumnezeu \i va
trebui s] se 'nf][i\eze la Judecata de
Apoi, unde va fi os`ndit la iad. |i
trebuie s] [inem seama c] este vorba
de o ve\nicie 'ntreag], fiindc] dup]
judecata de apoi nu va mai fi moarte,
ci o existen[] ve\nic]. |i aceasta va fi
'n locul de condamnare, de pedeaps].
Iar Cuv`ntul sf`nt ne spune c] %acolo
va fi pl`nsul \i scr`\nirea din[ilor.^
(Matei 13:42; 22:13; 24:51; 25:30)
Iar un alt am]nunt pe care-l afl]m cu
privire la soarta celor pierdu[i, este c]
la judecata de apoi li se va spune:
%Duce[i-v] de la Mine, blestema[ilor,
'n focul cel ve\nic, care a fost preg]tit
diavolului \i 'ngerilor lui.^ (Matei
25:11)
Dar Dumnezeu, 'n 'ndurarea Lui

cea neasemuit de mare, 'n dragostea
Lui nem]rginit], a preg]tit un mijloc
de salvare, de sc]pare de sub
vinov][ia tuturor p]catelor personale.
L-a dat la moarte, L-a dat ca jertf] de
isp]\ire pe "nsu\i Domnul Isus
Hristos, Fiul S]u, pentru ca 'n El noi Pericolul am`n]rii
s] avem iertarea de p]cate, 'n s`ngele
Unii dintre oamenii p]c]to\i,
Lui, s] avem r]scump]rarea (Efeseni pierdu[i, am`n]. Ei 'nc] iubesc
1:7).
p]catul, le place 'nc] starea de
vr]jm]\ie cu Dumnezeu. Acesta 'ns]
O pr]pastie de netrecut
este cel mai groaznic pericol, fiindc]
Spre a avea aceast] stare mai nimeni nu \tie c`nd vine moartea,
clar] 'n minte, 'nchipui[i-v] dou] c`nd va fi clipa cea din urm], \i
st`nci de munte, fa[] 'n fa[]. Una este fiecare poate fi luat prin surprindere,
moartea, cealalt] este via[a, iar noi ne ajung`nd astfel pierdut pe veci. Cred
afl]m pe st`nca mor[ii \i am dori cu c] insisten[a noastr] ca s] nu se mai
toat] ardoarea, ba chiar la disperare, am`ne cu 'ntoarcerea la Dumnezeu,
s] ajungem pe st`nca vie[ii. Dar este 'n[eleas].
|tim din Cuv`ntul lui Dumnezeu
pr]pastia este de netrecut.
Dumnezeu, 'n iubirea Lui de \i El o spune ca \i cu un jur]m`nt: %Pe
P]rinte, a pus 'ntre moarte \i via[], ca via[a Mea, zice Domnul Dumnezeu, c]
o punte, pe Domnul Isus Hristos, \i nu doresc moartea p]c]tosului, ci s] se
astfel prin El avem posibil] trecerea 'ntoarc] de la calea lui \i s] tr]iasc].^
(Ezechiel 33:11) Este deci, 'n puterea
%de la moarte la via[].^
De fapt, Domnul Isus Hristos \i la alegerea omului s] ajung] \i s]
"nsu\i ne-a spus %Eu sunt Calea . . . fie m`ntuit, sau s] r]m`n] 'n starea de
Nimeni nu vine la Tat]l dec`t prin pierdut, de condamnat la moarte \i la
Mine.^ (Ioan 14:6) De aceea noi "l iad.
Cineva mi-a spus o 'nt`mplare cu
predic]m pe El, pe Domnul Isus
Hristos; de aceea noi 'i chem]m pe un cer\etor fl]m`nd, care a g]sit p`ine
oameni la Hristos; de aceea noi "l \i a chemat \i pe al[i cer\etori s] vin]
iubim pe El \i L-am declarat pe El \i ei s] ia p`ine. Exact a\a facem \i noi
%Domnul^ fiin[elor \i al vie[ilor prin chem]rile \i prin insisten[ele
noastre. F]r] El nu exist] alt] noastre, ca oamenii s] se 'ntoarc] la
speran[] de sc]pare de la moarte, de Dumnezeu. Noi 'n\ine, c`nd am auzit
la iad; f]r] El am fi pierdu[i pe veci de chemarea Evangheliei, ne-am 'ntors
veci. Apostolii Lui ne spun \i ei: %"n \i am gustat ce dulce este via[a de
nimeni altul nu este m`ntuire; c]ci nu m`ntui[i, de ierta[i, de 'nfia[i, de
este sub cer nici un alt nume dat mo\tenitori al cerului. Am g]sit
oamenilor 'n care trebuie s] fim p`inea! De aceea 'i invit]m \i pe al[ii,
m`ntui[i^ (Fapte 4:12). "n alt loc ni se fl]m`nzi ca \i noi, s] vin] s] ia f]r]
spune: %To[i proorocii m]rturisesc plat] P`inea vie[ii. Noi am cunoscut
despre El, c] oricine crede 'n El, am]r]ciunea \i chinul p]catului,
cap]t] prin Numele Lui, iertarea greul mustr]rii de con\tiin[], am
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cunoscut starea 'n care se afl] cel
nem`ntuit. Dar cunoa\tem \i starea de
har la care 'i chem]m pe oameni. E
at`t de bine l`ng] Domnul! E at`t de
dulce \i frumoas] via[a cu El, sub
p]storirea Lui! Veni[i la El, veni[i
acum!
Tu n-ai sta nep]s]tor dac] ar fi
vorba s] [i se ofere o mie de dolari, \i
vrei s] stai nep]s]tor c`nd e vorba de
sufletul t]u nemuritor?
Pilda temnicerului
Temnicerul din Filipi era un
p]c]tos pierdut, dar un p]c]tos
nelini\tit, doritor de m`ntuire. Pavel
\i Sila n-au pierdut vremea cu vorbe
multe. El i-a 'ntrebat: %Ce s] fac ca s]
fiu m`ntuit?^ Ce putea s] fac] el, un
p]c]tos pierdut, pe marginea iadului?
Deci Pavel \i Sila nu i-au spus c]
trebuie s] fac] o mul[ime de fapte
bune de azi 'ncolo, s] se roage \i s]
fac] milostenii, ca s] fie m`ntuit, ci
i-au spus simplu: %Crede 'n Domnul

Isus Hristos \i vei fi m`ntuit.^ Chiar 'n
noaptea aceea, bietul temnicer a auzit
vestea cea bun] despre Acela pe care
Tat]l L-a trimis s] fie M`ntuitorul
lumii. Acela care a vestit ad`nca
iubire a lui Dumnezeu pentru o lume
de p]c]to\i \i a murit pentru ca s] ne
deschid] z]gazurile cerului prin care
dragostea aceasta s] curg] 'n r`uri de
binecuv`ntare ve\nic] peste ni\te
p]c]to\i nevrednici. Acela care a
'mplinit \i a acoperit cu slav] fiecare
cerin[] a lui Dumnezeu, \i care a
suferit toat] judecata \i os`nda
cuvenit] p]c]tosului care se hot]re\te
pentru El, Acela \ade azi la dreapta
Tat]lui cu slava lui Dumnezeu
str]lucind pe fa[a Lui.
Nu este un astfel de M`ntuitor
vrednic s] fie cunoscut? Nu este El
vrednic de 'ncrederea inimii unui
p]c]tos? El S-a dat ca pre[ de
r]scump]rare pentru to[i, deci \i
pentru tine. Oriunde vezi 'n Sf`nta
Scriptur]
cuv`ntul
%oricine,^

'nsemneaz] c] \i tu e\ti binevenit,
oricine ai fi, \i oric`t de p]c]tos ai fi!
Dumnezeu nu-[i pune nici o
'ntrebare, nu-[i face nici o greutate,
nu a\teapt] nimic bun de la tine \i
nu-[i pune nici o condi[ie. Dac] El ar
c]uta ceva de la om, n-ar fi a\a, dar El
a f]cut totul pentru om \i acum
veste\te 'n lung \i 'n lat: %Crede 'n
Domnul Isus Hristos \i vei fi m`ntuit.^
S] nu zici c] tu n-ai nevoie de o
a\a m`ntuire, de un a\a M`ntuitor!
Vino la El ast]zi \i prime\te
m`ntuirera pe care a c`\tigat-o pentru
tine la Golgota, pe crucea unde S-a
fr`nt trupul Lui \i |i-a v]rsat s`ngele
Lui scump. Prime\te prin credin[]
darul m`ntuirii, \i mergi pe calea
aceasta p`n] te va chema El 'n slava
Lui, la mo\tenirea glorioas] pe care
[i-a preg]tit-o.
Da, exist] o singur] Cale, Isus
Hristos! Alege-L pe El \i vei tr]i!
Alege-L pe El \i vei avea fericirea!
Alege-L pe El \i gusta desf]t]ri
nespuse toat] ve\nicia. n

Isus Hristos, Izvorul luminii. Trebuie s] fim
aten[i ca ochiul s] fie curat, f]r] impurit][i,
fiindc] ochiul e foarte sensibil la corpuri
str]ine. Orice contact c`t de mic cu
murd]ria cere imediat cur][irea \i
reajustarea.

C`t de bun] este
vederea ta?
de Stephen F. Olford
%Ochiul este lumina trupului. Dac]
ochiul t]u este s]n]tos, tot trupul t]u va fi
plin de lumin]^ (Matei 6:22).

Via[a noastr] de p]rt]\ie cu Dumnezeu este inundat]
de lumin] (I Ioan 1:7); dar via[a tr]it] 'n p]cat este o via[]
de 'ntuneric. Lumina sau 'ntunericul 'n via[a ta sunt
determinate de ochi. Ochiul este organul spiritual care las]
lumina s] treac] sau o opre\te.
Numai c`nd ochiul permite luminii s] intre 'n corp,
numai atunci ochiul devine lumina trupului. Psalmul
119:130 ne aduce aminte c]: %Descoperirea cuvintelor
Tale d] lumin]!^ Lumina primit], acceptat], aduce lumin]
'n tot trupul; lumina respins] provoac] 'ntuneric.
Iat] deci c`t de important este s] ne p]zim ochii
spirituali, s] avem grij] de higiena lor, \i s]-i folosim bine.
Textul vorbe\te despre:

2. Ochiul 'nchis. %Dac] lumina care este
'n tine este 'ntuneric, c`t de mare trebuie s]
fie 'ntunericul acesta!^ (Matei 6:23). Celor
care '\i 'nchid ochii fa[] de adev]r, Domnul
Isus le spune: %Dac] a[i fi orbi n-a[i avea
p]cat, dar acum zice[i %Vedem^. Tocmai de aceea, p]catul
vostru r]m`ne!^ (Ioan 9:41). C`t de adev]rat este
proverbul: %Nimeni nu este mai orb dec`t acela care nu
vrea s] vad]!^ E un lucru 'ngrozitor s]-[i 'nchizi ochii fa[] de
adev]r \i de lumin].

3. Ochiul bolnav. %Dac] ochiul t]u este r]u, tot trupul
t]u va fi plin de 'ntuneric!^ (v. 23). Ochiul r]u este ochiul
bolnav, care nu prime\te lumina. Ochiul se 'mboln]ve\te
dac] nu e mereu sp]lat \i cur][at de impurit][i.
Simptomele unui ochi bolnav sunt viziunea distorsionat],
viziunea dubl], sau orbirea.
Fie ca Dumnezeu s] ne p]streze ochii s]n]to\i \i
a[inti[i la El! S] ni-i p]streze sensibili la p]cat, deschi\i
1. Ochiul s]n]tos. %Dac] ochiul t]u este s]n]tos...^ mereu fa[] de adev]r. Numai atunci via[a noastr] va fi plin]
Ochii s]n]to\i '\i concentreaz] privirea asupra Domnului de lumin]. n
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Un nou 'nceput

Societatea Surorilor a tip]rit Calendarul zilnic
cu versete biblice \i adnot]ri inspirative.
"ndemn]m surorile s] cumpere aceste
Calendare, s] le dea \i altora, s] le foloseasc]
pentru misiune.

M]rturia cre\tin]
Biserica Baptist] Rom`n] %Pacea^
din Phoenix, neav`nd p]stor, a invitat pe
fratele Pascu Geabou s] 'i ajute 'n
lucrare. Fratele Pascu a slujit ca p]stor
circa 38 de ani 'n Rom`nia, 'n biserica
din Alexandria \i mai multe biserici din
jude[ul Teleorman. Acum, ie\it la
pensie, \i av`nd 'n fiecare biseric]
p]stori tineri care s]-i continue lucrarea,
\i fiind 'n vizit] 'n Statele Unite, a vizitat
biserica %Pacea^ din Phoenix. Fra[ii i-au
cerut ajutorul ca s] r]m`n] ca p]stor la
ei. Pe data de 8 aprilie a.c. biserica a
avut adunare general] \i la vot secret a
ales pe fratele Pascu Geabou ca p]stor.
Am luat parte la adunarea general]
'mpreun] cu fratele Vasile Br`nzei, ca
invita[i ai bisericii din loc. Dup] alegere,
fratele Geabou a spus c] se bucur] c] la
b]tr`ne[e poate s] aib] parte de un nou

'nceput 'n lucrare. A spus c] va predica o
Evanghelie curat] \i f]r] compromisuri,
\i c] dore\te ca biserica %Pacea^ s] '\i
c`\tige prestigiul 'n cadrul Asocia[iei.
Ora\ul Phoenix se dezvolt] repede,
multe companii se mut] acolo, din cauza
vie[ii mai ieftine, casele sunt foarte
frumoase \i sunt mul[i rom`ni. Biserica
este 'n dezvoltare, are cor, orchestr] \i
fanfar]. Fra[ii au cump]rat un loc pentru
construc[ia unui nou loca\ de
'nchin]ciune \i vor s] 'nceap] 'n cur`nd
construc[ia. Astfel, apeleaz] la ajutorul
financiar al celorlalte biserici.
Doresc
ca
Dumnezeu
s]
binecuvinteze lucrarea din Phoenix \i
fratelui Geabou s]-i dea s]n]tate s] mai
poate lucra 'n via Domnului.

de F. B. Meyer

Hristos S-a 'n]l[at \i a intrat 'n
prezen[a Tat]lui. Acolo a cerut \i a
primit de la Dumnezeu Duhul Sf`nt, ca
prin lucrarea Lui p]c]to\ii s] devin]
cre\tini. %Hristos^ 'nseamn] %Unsul^.
Deci \i %cre\tin^ 'nseamn] la fel, %cel
uns^. Dar pentru ce?
La Ioan 15:26 \i 27 g]sim scris:
%Duhul adev]rului, care purcede de la
Tat]l, va m]rturisi despre Mine, \i voi,
de asemenea, ve[i m]rturisi...^
Biserica este 'n lume nu ca s]
argumenteze \i s]-L apere pe
Dumnezeu, nu ca s] fie avocat pentru
Dumnezeu, ci, simplu, ca s]
m]rturiseasc] despre Cel ce este
nev]zut \i ve\nic. De fapt, atunci c`nd
ne apuc]m s] facem pe avoca[ii lui
Vladimir Pahomi, Los Angeles. Dumnezeu, f]r] s] ne d]m seama, ie\im
de sub pozi[ia de autoritate \i putere
care ni s-a dat. Noi suntem chema[i ca s]
m]rturisim despre moartea Domnului
Isus, despre 'nvierea \i 'n]l[area Sa 'n
slav], despre venirea Duhului Sf`nt 'n
lume. Pute[i vorbi c`t vre[i despre
ac[iunile sociale ale Bisericii, despre
'nv][]turile m]re[e ale Domnului,
despre filozofia administrativ] a
"mp]r][iei lui Dumnezeu... Dar lucrul
cel mai important este s] ne ridic]m \i
s] spunem: %Eu personal am gustat, am
sim[it, am cunoscut realitatea mor[ii \i
'nvierii Domnului Isus, \i tr]iesc 'n
mine zi de zi bucuria revenirii Sale cu
slav] mare!^ |i 'n timp ce depui
m]rturia ta despre Hristos Domnul,
Duhul Sf`nt spune: %Amin!^ n
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%N-ave[i ce s] c]uta[i 'n c`mpul
misionar, dac] nu sunte[i gata s]
suferi[i \i chiar s] muri[i pentru
Evanghelie. Dac] nu sunte[i gata s]
suferi[i, mai bine sta[i acas], fiindc]
misiunea are de-a face cu mult]
suferin[]. Dac] ave[i alt] impresie, v]
p]c]li[i singuri, 'n\ela[i \i pe al[ii \i
nu sunte[i sinceri nici cu voi nici cu
Dumnezeu.^

(Paul Negru[, 'n fa[a studen[ilor
de la Golden Gate Seminary la
18-20 februarie 2000)

Pomul \i roadele
de Victor Kloes
La I Corinteni 2:16, apostolul
Pavel scrie: %Noi 'ns] avem g`ndul
lui Hristos.^ Din aceste cuvinte se
desprinde ideea c], %cunoa\terea
g`ndului lui Hristos^, este un scut
care ap]r] mintea de infiltrarea
g`ndurilor rele.
Are
dreptate
diftongul:
%Cunoa\te-te pe tine 'nsu[i!^ |i cu
adev]rat 'n[elept este acela care
prive\te lucrurile p]m`nte\ti ca un
gunoi, cu scopul de a cunoa\te pe
Hristos.
S-a constatat c] tineretul din
zilele noastre a pierdut orice sim[ de
responsabilitate. "n mod natural se
na\te 'ntrebarea: Cum se face c] 'n
decursul unei singure genera[ii,
tineretul \i-a schimbat at`t de
radical atitudinea fa[] de via[]?
R]spunsul este %EDUCA{IA^; sau
putem spune %lipsa de educa[ie^.
Odat]
cu
promovarea

Am vrut s]-[i scriu simplu, s]-[i spun c`t de mult te iubesc.
Te-am v]zut ieri, c`nd st]teai de vorb] cu prietenii t]i. Am a\teptat
toat] ziua \i am sperat c] ai vrea s] vorbe\ti \i cu Mine.
C`nd, 'ncet, s-a l]sat seara, [i-am dat ca R]mas Bun al zilei, un apus
de soare \i un v`nticel ca s] te r]coreasc]. |i am a\teptat. Dar tu n-ai mai
venit. M-a durut... fiindc] te iubesc, \i sunt Prietenul t]u.
Te-am v]zut cum ai adormit \i am vrut s] te m`ng`i pe frunte. De
aceea am l]sat lumina lunii s] cad] pe perna \i pe fa[a ta. |i iar am
a\teptat. A\ fi venit 'ndat] dac] M-ai fi chemat s] st]m de vorb]. Am
at`tea lucruri frumoase s]-[i dau...
"n diminea[a urm]toare te-ai sculat prea t`rziu, \i ai dat fuga la lucru.
"n ploaie erau lacrimile Mele.
Ast]zi ar]tai a\a de trist, a\a de singur! |i asta m] doare, c]ci Eu te
'n[eleg. Prietenii Mei m] p]r]sesc \i pe mine dese ori, 'n nevoi, \i M]
r]nesc.
Totu\i Eu te iubesc. O, de M-ai asculta! C]ci Eu te iubesc cu
adev]rat!
Caut s]-[i spun aceasta prin seninul cerului \i prin iarba verde \i
fraged], prin frunzele pomilor, \i prin culoarea florilor. "[i spun aceasta
prin murmurul p`r`ia\elor de munte \i las ca p]s]relele s]-[i c`nte
c`ntece de dragoste. Te 'mbrac cu raza cald] a soarelui \i 'nmiresmez
natura pentru tine.
Dragostea Mea pentru tine este mai ad`nc] dec`t marea \i mult mai
mare dec`t toate problemele inimii tale. Dac] ai \ti c`t de mult doresc s]
te ajut!
Doresc s]-L cuno\ti \i pe Tat]l Meu. |i El
dore\te s] te ajute. Vezi, a\a e felul Lui!
Cheam]-M],
'ntreab]-M],
vorbe\te-Mi!
At`tea a\ vrea s]-[i spun...
Dar Eu n-am s] te deranjez. Am s] a\tept, \i am
s] a\tept, \i am s] a\tept, fiindc] te iubesc.
Al t]u Prieten,
Isus Hristos

(traducere de I. Kovacs, Germania)
ateismului \i a umanismului
secular, s-a dezvoltat \i psihologia
secular], care a venit cu ideea
'n\el]toare: %Omul este bun din fire,
dar societatea 'l stric]^. Prin \coal],
tineretul a fost educat \i 'ndoctrinat
cu aceast] idee, prin care el este liber
s] fac] orice 'i place. Dac] a comis
vreun r]u, atunci societatea este de
vin]. "n aceste condi[ii, s-a n]scut
revolu[ia sexual] \i r]zvr]tirea
social], \i s-a n]scut o genera[ie de
tineri f]r] fr`u, \i care nu mai pot fi
— 14 —

controla[i. Responsabilitatea pentru
faptele rele, a fost transferat] asupra
altora, iar r]uf]c]torul nu are nici o
r]spundere. A\a s-a ajuns 'n lume la
o genera[ie t`n]r] de r]zvr]ti[i f]r]
fr`u. F]r] un scop al vie[ii, tineretul
cutreier] str]zile \i parcurile, 'n
c]utare dup] pl]ceri \i droguri, iar
noaptea la orgii \i crime.
Iat] rezultatul degradant al unei
'nv][]turi gre\ite, care a dus la
'nstr]inarea
\i
'ndep]rtarea
tineretului de Dumnezeu. n

Euro, iar Irlanda a spus nu Europei, \i
Rom`nia trebuie s] spuna NU sodomiei
europene!
Rom`ncele au demonstrat c] sunt
democra[ie f]r] o etic] cre\tin] bazat] printre cele mai competente 'n lume 'n
de Paul Dan, Bucure\ti
pe Sf`nta Scriptura! Isus Hristos a domeniul medical, economic, lingvistic.
%A c]zut, a c]zut Babilonul cel m`ntuit \i recuperat pe Maria Sti[i dumneavoastr] c] rom`nii din
mare; a ajuns un loca\ al dracilor, o Magdalena \i pe alte prostituate \i le-a diaspora izbutesc lucruri mari datorit] 'n
închisoare a oric]rui duh necurat, o dat o \ans] egal] 'n "mp]r][ia lui mare m]sur] felului cum so[iile lor '\i
închisoare a oric]rei p]s]ri necurate \i Dumnezeu!
v]d de cas]? Orice om de success are
ur`te; pentru c] toate neamurile au b]ut
Mai mult, majoritatea personalului al]turi de el o so[ie devotat]. De ce
din vinul m`niei curviei ei, pentru c] de conducere al mass-mediei se declar] rom`ncele de aici trebuie s] fie
'mpara[ii p]m`ntului au curvit cu ea \i cre\tin. Oamenii ace\tia ar trebui s] se batjocura Europei?
negustorii p]m`ntului s-au 'mbog][it cutremure, pentru c] Domnul Isus
S-a ajuns aici 'n primul r`nd din
prin risipa desf]t]rii ei. Pentru c] Hristos vine cur`nd ca s] judece cauza pornografiei, care timp de
p]catele ei s-au 'ngr]m]dit \i au ajuns pam`ntul. Iat] cum "l descrie cartea unsprezece ani de zile, f]r] 'ncetare, a
p`n] la cer; tocmai pentru aceea 'ntr-o Apocalipsa: %Apoi am v]zut cerul fost introdus] for[at 'n mintea popula[iei
singur] zi vor veni urgiile ei: moartea, dechis \i apoi s-a ar]tat un cal alb. Cel Rom`niei!
t`nguirea \i foametea. |i va fi ars] de tot ce sta pe el se cheama Cel credincios \i
Numai Dumnezeu mai poate cur][i
'n foc pentru c] Domnul Dumnezeu care Cel adev]rat \i El judeca \i se lupta cu Rom`nia! Sunt convins c] acest lucru nu
a judecat-o este tare!^ (Apocalipsa dreptate. Ochii lui erau ca para focului. se va face nici prin putere, nici prin t]rie,
18:2,3,5,8).
Capul 'l avea 'ncununat cu multe cununi ci prin Duhul Domnului. Ce am f]cut noi
Cu aceste cuvinte cartea Apocalipsa 'mp]r]te\ti. Din gura Lui ie\ea o sabie ca evanghelici 'n raport cu acestui
ne descrie finalul babiloniei p]c]toase, ascu[it] ca s] loveasc] neamurile cu ea, p]cat? Aproape nimic, \i nici acum nu
pe care contemporanii no\trii
suntem sare \i lumin]. Ar fi
o
numesc
civiliza[ia
trebuit s] propunem un
Ave[i
pe
constiin[]
o
[ar]
'ntreag]
care
a
fost
Mileniului al III-lea. Dac] ne
proiect de lege 'n a\a fel 'nc`t
uit]m la halul 'n care indus] 'ntr-o psihoza sexual]. Poc]i[i-v]! acest monstru al pornografiei
Bucure\tiul \i Rom`nia sunt Hristos mai iart] \i ast]zi! Primi[i aceast] \ans] s] fi fost oprit din fa\].
desfigurate de ocultism, de 'mp]care cu El!
Suntem 'n momentul c`nd
pornografie \i prostitu[ie, ne
judecata st] s] 'nceap] de la
d]m seama c] sindromul
casa lui Dumnezeu! Sa ne
pe care le va c`rmui cu un toiag de fier.
Babilonului este prezent \i 'n na[iunea
poc]im
de
p]catul pasivit][ii \i ignor]rii
|i va c]lca cu picioarele teascul vinului
noastr].
r]ului
social!
Este de mult timpul ca s]
m`niei aprinse a Atotputernicului
De unsprezece ani, 'ntreaga [ar] a
ne
trezim
ca
evanghelici!
Dumnezeu^ (Apocalipsa 19:11,12).
fost 'ndoctrinat] masiv cu imoralitate
Vreau s] 'nchei prin cuvintele
Spuneam la 'nceput despre Babilon
sexual]. Pornogarfia este v`rful de lance
c] va ajunge l]ca\ul demonilor, al apostolului Petru care acuza elita
al acestei siluiri na[ionale. "n to[i ace\ti
risipei, ocultismului \i curviei. Ce a religioas] a lui Israel de omor`rea
ani, mass-media s-a ocupat din ce 'n ce
ajuns Bucure\tiul \i Rom`nia din punct Domnului Hristos: %|i acum, fra[ilor,
mai intens de distrugerea fibrei morale a
de vedere moral \i spiritual? Rom`nia \tiu c] din ne\tiin[] a[i f]cut a\a, ca \i
societ][ii rom`ne\ti. Invoc`ndu-se
este [ara cu cel mai intens trafic de femei mai marii vo\tri!^ Repet`nd ce a spus
rentabilizarea programelor radio, tv \i a
din Europa. Problema rom`ncelor care apostolul Petru, spun mass-mediei
ziarelor, directorii de programe c`t \i de
se prostitueaz] 'n afar] a ajuns \i 'n rom`ne\ti: din ne\tiin[] a[i f]cut lucrul
ziare, cu rare exceptii, \i-au permis
aten[ia O.N.U. %Au dat un fl]c]u pe o acesta ca \i mai marii vo\tri. Ave[i pe
lucruri inimaginabile. Ace\tia, ca s]
destr]b]lat] \i au v`ndut fata pe vin \i constiin[] o [ar] 'ntreag] care a fost
scape de orice acuza[ie folosesc
'ntr-o
psihoza
sexual].
l-au b]ut,^ spune proorocul Ioel (3:3), indus]
cuv`ntul %democra[ie^, iar dup] aceea
Poc]i[i-v]!
Hristos
mai
iart]
\i
ast]zi!
descriind abuzul fa[] de copii. Lucrul
'\i permit s] difuzeze ocultism,
acesta se 'nt`mpl] \i ast]zi 'n Rom`nia. Primi[i aceast] \ans] de 'mp]care cu El!
pornografie, perversiuni sexuale \i
Sunt p]rin[i care, tr]ind 'n adulter \i Cere[i iertare lui Dumnezeu pentru
scene de moarte violent].
be[ie sunt 'n stare s]-\i v`nd] propriii lor fiecare nud, act sexual, perversiune \i
Am locuit treisprezece ani 'ntr-o
copii. Al[ii au l]sat mass-mediei violen[] pe care le-a[i transmis fie
[ar] democratic] \i vreau s] v] spun c]
educarea copiilor lor. Iar mass-media a vizual, fie tip]rit. Hristos a isp]\it la
democra[ia nu 'nseamn] siluirea
creat o mentalitate de prostituate 'n Golgota \i pentru aceste p]cate. S] dea
con\tiin[ei cet][eanului. "n occident
Domnul ca dintre voi s] se ridice cre\tini
multe din tinerele []rii noastre.
pornografia este [inut] sub control. Ceea
Voca[ia rom`ncelor NU este c]rora cu adevarat le este sc`rb] de p]cat
ce mass-media rom`neasc] face prin
pornografia \i prostitu[ia! Vocatia \i devin mesageri ai sfin[eniei \i vie[ii
difuzarea pornografiei este de fapt un
rom`nilor NU este homosexualitatea! noi din Dumnezeu.
atentat la democra[ie. Nu exist]
Doamne m`ntuie\te Rom`nia! n
A\a cum Danemarca a spus nu monedei

Pornografia distruge Rom`nia
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|ema Israel ! - Ascult], Israele!
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