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Vewnic sq trqiewti,
‘mpqrate!
La cumpqna dintre anii 2004 wi 2005, vq propun
un studiu - meditayie despre perspectiva vewniciei. “n
faya clipei care trece, vq invit sq iewim puyin din wuvoiul
timpului, care se prqbuwewte peste noi, dinspre viitor ‘nspre
trecut, ca sq stqm puyin sq ne tragem sufletul pe <stknca
veacurilor.>
Cine suntem, ce avem, ‘ncotro ne ‘ndreptqm ? Iatq
doar ckteva din ‘ntrebqrile la care vom cquta ‘mpreunq
rqspuns ‘n acest numqr.
Una din reclamele de la televiziunea americanq ne
‘ntreabq de sqrbqtori: <Ce i-ai putea dqrui celui care are
totul ?> Din pqcate, reclama comercianyilor de iluzii nu ne
dq wi sugestia corectq. Rqspunsul lor la aceastq ‘ntrebare
este invariabil nu ceva care sq ne satisfacq, ci ceva care sq
le umple lor buzunarele ...
Totuwi, problema rqmkne! Ce i-ai
putea ura celui ce a dobkndit deja tot
ce-wi dorewte?
Am ales sq rqspund la aceastq
‘ntrebare ‘n numqrul din Decembrie
– Ianuarie al revistei, cknd fiecare
dintre noi este preocupat cu procurarea
cadourilor pentru cei dragi.
Orickt s-ar pqrea de ciudat, am sq-l
rog sq mq ajute pe cel al cqrui nume
‘l port. Nu, nu pe tatql meu, Vasile
Brknzei, ci pe Daniel cel din Biblie, cel
care l-a inspirat pe tatql meu sq mq
numeascq awa.
Ajuns la Babilon, fqrq voia sa, acest
om deosebit a fost awezat sq-l slujeascq
pe ‘mpqratul tuturor fqpturilor de
atunci. “mpqratul Babilonului stqpknea
peste tot wi toate, de la o margine
a pqmkntului pknq la cealaltq. Cu
adevqrat, nu despre niwte sqrqntoci ca noi, ci numai despre
el se putea wi se poate spune cq a avut <tot ce-wi dorewte> wi
a fost cel care <avea de toate>!
Daniel a ‘nyeles ‘nsq cq nu <soarta>, ci Dumnezeu
l-a awezat lkngq tronul ‘mpqratului wi a cqutat sq vadq
ce misiune are Dumnezeu pentru un copil al Squ ajuns
sq misioneze pe lkngq un asemenea om. “n loc sq se
preocupe de el, Daniel s-a ocupat cu voia lui Dumnezeu
wi cu fericirea celor din jurul lui. Restul, a venit de la sine.
Acyiunile noastre ne privesc pe noi, dar consecinyele lor ‘i

Editorial

privesc wi pe alyii. Fiecare faptq a noastrq atinge o
coardq care va vibra mereu pknq ‘n vewnicie.
Tocmai din aceastq preocupare s-a nqscut wi
‘nyelepciunea cu care marele profet a preluat urarea
cu care obiwnuiau cei de atunci sq-l salute pe suveranul
imperiului:
<Vewnic sq trqiewti, ‘mpqrate!>
Privitq ‘ndeaproape, aceastq urare este un
avertisment, o mare mkngkiere wi o uriawq promisiune.

E

ste un avertisment pentru cq ‘i aduce
aminte ‘mpqratului wi ne amintewte wi
nouq cq s-ar putea sq avem toate lucrurile
inutile wi sq ne lipseascq tocmai singurul
lucru care ne trebuie.
Ckntqrite ‘n balanya vewniciei, toate lucrurile din
viaya aceasta nu ckntqresc mai nimic, cqci <ce i-ar
folosi unui om sq ckwtige toatq lumea, dacq wi-ar pierde
sufletul?> Datoria lui Daniel, ca wi a noastrq, misiunea
lui, wi misiunea care ne stq wi nouq pe umeri, a fost wi
este sq amintim
celor din jur cq
viaya aceasta
este numai <un
fragment de
eterniate> wi
cq trebuie sq
ne-o trqim ‘n
awa fel ‘nckt sq
ne pregqtim
pentru restul
vewniciei! Tot
ceea ce nu este
vewnic este
deja ‘nvechit.
Ce trqim
acum, ce avem
acum wi unde
suntem acum,
pqlesc toate
‘n importanyq,
cknd le compari cu existenya noastrq eternq. “n
perspectiva vewniciei, valoarea noastrq financiarq nu
conteazq.
Aceiawi gkndire o au toyi sfinyii lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel a vrut-o ‘mpqmkntenitq adknc ‘n
bisericq:
< ... sq pqzewti porunca, fqrq prihanq wi fqrq vinq,
pknq la arqtarea Domnului nostru Isus Hristos, care va
fi fãcutq la vremea ei de fericitul wi singurul Stqpknitor,
“mpãratul ‘mpqrayilor wi Domnul domnilor, singurul care
are nemurirea, care locuiewte ‘ntr-o luminq, de care nu
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poyi sq te apropii, pe care nici un om
nu L-a vqzut, nici nu-L poate vedea
wi care are cinstea wi puterea vewnicq!
Amin.>
<“ndeamnq pe bogayii veacului
acestuia sq nu se ‘ngkmfe, wi sq nuwi punq nqdejdea ‘n niwte bogqyii
nestatornice, ci ‘n Dumnezeu, care
ne dq toate lucrurile din belwug, ca
sq ne bucurqm de ele. “ndeamnq-i sq
facq bine, sq fie bogayi ‘n fapte bune,
sq fie darnici, gata sq simtq ‘mpreunq
cu alyii, awa ca sq-wi strkngq pentru
vremea viitoare drept comoarq o bunq
temelie ca sq apuce adevqrata viayq.>
(1 Tim. 6:14-19).
Cel ce se ‘ngrijewte doar de
viaya aceasta, dar nu se pregqtewte
pentru vewnicie, s-ar putea sq treacq
drept om dewtept acum, dar va fi un
nebun ‘n vewnicie. Iatq
de ce, profetul Daniel sa bucurat sq-l salute pe
‘mpqratul Babilonului,
nu cu obiwnuitele: <Bunq
dimineaya!>, <Bunq
ziua!>, <Bunq seara!>
wi <Noapte bunq>, ci cu
aceastq extraordinarq
wi prea demult wi prea
repede uitatq salutareavertisment: <Vewnic sq
trqiewti, ‘mpqrate!>

C

uvintele
acestea
reprezintq
‘n acelawi
timp wi o
mkngkiere. Awa cum am spus, ce trqim
acum, ce avem acum wi unde suntem
acum pqlesc toate ‘n importanyq
cknd le compari cu existenya noastrq
eternq. O astfel de gkndire maturq
l-a fqcut pe profetul Daniel sq poatq
spune pknq wi ‘n groapa cu lei: <Vewnic
sq trqiewti, ‘mpqrate!> Existq o mare
mkngkiere ‘n capacitatea de a pune
totul wi toate ‘n perspectiva vewniciei.

U

rarea aprinde ‘n
piept wi o uriawq
promisiune: <Vewnic
sq trqiewti, ‘mpqrate!>
Eternitatea este
accesibilq! Vremelnicia nu este deckt
o rampq de lansare spre neyqrmuritele
meleaguri ale existenyei fqrq de
sfkrwit!



Iatq cu adevqrat o veste bunq
pentru orice suflet. La auzirea ei, ni
se lumineazq ochii, ni se ‘ndreaptq
umerii obosiyi wi ni se ‘nsenineazq
fruntea. Biblia este o fereastrq prin
care putem privi din lumea aceasta,
ca dintr-o ‘nchisoare, ‘nspre libertatea
vewniciei. Numai ea reuwewte sq
ne dea o explicayie la perplexa wi
chinuitoarea noastrq existenyq.
Viaya este doar un fragment
dintr-o existenyq. Luatq separat, ea
este ca o piesq de <puzzle>, cu forme
ciudate wi fqrq nici o semnificayie.
Iatq adevqrata cauzq a tuturor
sinuciderilor. Viaya nu are sens deckt
’n perspectiva vewniciei, prin care ’wi
dobkndewte wi sensul wi valoarea.
Iatq ce-l ‘nvqya ‘nyeleptul Seneca
pe Nero, viitorul cezar al Romei:

<Dupq cum o existenyq de nouq luni
petrecute ‘n pkntecele mamei ne
pregqtewte, nu pentru ea ‘nsqwi, ci
pentru o existenyq ulterioarq, ‘ntr-o
lume cqreia ‘i suntem ‘ncredinyayi de
‘ndatq ce suntem capabili sq respirqm
wi sq supravieyuim independenyi, tot
awa wi intervalul dintre pruncie wi
bqtrkneye ne este dat ca o pregqtire
pentru viaya <de dincolo>. Ne
‘ndreptqm spre o nouq nawtere wi
spre circumstanye cu totul diferite de
ceea ce experimentqm azi. Ziua de
care te temi cel mai mult wi pe care
o numewti <ceasul din urmq> nu este
altceva deckt ziua de nawtere pentru
eternitate.>
Dewi Seneca a avut ‘n mare parte
dreptate, trebuie sq-l corectqm ‘ntro privinyq. Viaya vewnicq nu ‘ncepe
‘n momentul moryii, ci ‘n cel al

credinyei. Fqrq Christos, fqrq jertfa
Lui ispqwitoare, nimeni nu se va putea
‘nfqyiwa ‘n faya lui Dumnezeu ca sq
intre ‘n vewnicia fericitq:
<Eu sunt ‘nvierea wi viaya. Cine
crede ‘n Mine, chiar dacq ar fi murit,
va trqi. Wi oricine trqiewte, wi crede ‘n
Mine, nu va muri niciodatq> (Ioan
11:25).
{illiam Eller] Channing scrie:
<Cum ayi ckntqri expresii ca acestea:
<”n esenyq sunt pasionat de trei
lucruri: prieteni, sex wi moarte> ,
<Nu s-a gqsit ’ncq o curq pentru
nawtere sau moarte, awa cq singurul
lucru pe care-l putem face este sq
ne bucurqm de intervalul dintre
ele>, sau <Plecqm acolo de unde am
venit> wi <Viaya ’ncepe de cealaltq
parte a disperqrii>? Toate
aceste afirmayii aparyin awa
ziwilor oameni de culturq de
astqzi. Acestor oameni amqgiyi
trebuie sq le spunem cq viaya
este doar un fragment de
existenyq, o clipq awezatq ‘ntre
douq eternitqyi, influenyatq
de tot ce s-a petrecut ‘n trecut
wi influenyknd tot ce va urma
‘n viitor. Singura wansq ca sq
o ‘nyelegi este s-o privewti ‘n
contextul acesta al vewniciei.
Tereza de Avila descrie viaya
noastrq ’n lumea de acum ca pe
o noapte la un hotel de mkna a
doua.
Arthur Shopenhauer
adaugq: <Ultimii ani din viayq
sunt ca sfkrwitul unui bal mascat, cknd
toate mqwtile sunt date jos.>
Ceea ce dq speranyq spiritului
uman este perspectiva vewniciei
adusq de viaya, moartea wi ‘nvierea
Domnului Isus Christos. De atunci,
awa cum spunea wi J. {. von Goethe:
<Viaya este copilqria nemuririi
noastre.>
La cumpqna dintre ani, vq urez
prin harul Vieyii care s-a nqscut
pentru noi ‘n ieslea Betleemului:
<Sq trqiyi vewnic, prin Christos !>
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(Editor)

Culorile sezonului
“n societqyile influenyate de
crewtinism, sqrbqtorile legate de
nawterea Domnului Isus sunt asociate
cu ckteva culori caracteristice: rowu,
verde, alb wi galben.

Rowu este cea mai puternicq
dintre culorile spectrului luminii wi
simbolizeazq deobicei skngele care
dq viayq, dragostea wi cqldura, facerea
de bine.
Verde este o culoare odihnitoare
wi simbolizeazq natura, tinereyea wi
speranya ‘n viaya vewnicq. Verdele este
culoarea brazilor care nu-wi schimbq
niciodatq podoaba frumoasq a acelor
verzi de pe crenguye.

Albul este culoarea luminii, a
puritqyii, a bucuriei wi a slavei. “n
multe yqri din Europa, America wi
Asia zqpada albq acopere pqmkntul
de sqrbqtorile legate de nawterea
Domnului Isus.

Verde este
simbolul vieyii vewnice
dqruite de Dumnezeu
prin Christos - <pomul
cel verde> din Luca
23:31. Christos ‘n noi
este <nqdejdea slavei> cerewti care ne
awteaptq.

Albul reprezintq nevinovqyia
awezatq de Dumnezeu asupra tuturor
celor ce cred ‘n Cel nqscut ‘n staulul
din Betleem.
Galbenul reprezintq
dumnezeirea lui Isus, lumina stelei
care I-a vestit nawterea wi aurul pe
care I l-au adus magii cknd I s-au
‘nchinat.

Galbenul este culoarea razelor
de soare wi a bucuriei, a lumknqrilor,
a candelelor folosite ‘n vechime wi a
becurilor electrice de azi.
Crewtinii europeni, care au fost
odinioarq pqgkni, au transferat lui
Christos cinstea pe care o dqdeau
altqdatq Zeului Soare. Acesta este
wi motivul pentru care sqrbqtoarea
nawterii lui Isus este plasatq ‘n
solstiyiul de iarnq. Ziua cea mai scurtq
din an marcheazq triumful soarelui ‘n
lupta cu ‘ntunerecul nopyii.
Isus Christos este vqzut ca
<Soarele neprihqnirii> care s-a nqscut
<peste cei care locuiau ‘n yara umbrei
moryii> pentru ca <’ntunerecul sq nu
mai domneascq pe pqmknt>.

Rowu este culoarea
skngelui vqrsat de El
pentru biruinya ‘n luptq
wi preyul rqscumpqrqrii
noastre.

Fqrq sq vrem noi wi fqrq sq
alegem, acestea sunt culorile pe
care le ‘ntklnim foarte frecvent ‘n
jurul nostru pe durata sqrbqtorilor
legate tradiyional de Nawterea Fiului
lui Dumnezeu. Este oare rqu sq le
respectqm wi sq le folosim wi noi ?
Rqspunsul trebuie sq-l dea fiecare
dintre noi wi numai pentru el ‘nsuwi.
Faptul cq existq o sqrbqtoare pe an ‘n
care ‘n lume se rqspkndewte iar ecoul
vewtii bune aduse de ‘nger pqstorilor
din ckmp trebuie salutat cu tot
entuziastmul:
<Nu vq temeyi, cqci vq aduc o
veste bunq, care va fi o mare bucurie
pentru tot norodul: Astqzi, ‘n cetatea
lui David, vi S-a nqscut un Mkntuitor,

care este Christos, Domnul. Iatq
semnul dupq care-L veyi cunoawte:
veyi gqsi un prunc ‘nfqwat ‘n scutece wi
culcat ‘ntr-o iesle>.
... Wi pqstorii s-au ‘ntors, slqvind
pe Dumnezeu, pentru toate cele ce
auziserq wi vqzuserq wi care erau
‘ntocmai cum li se spusese> (Luca
1:10-20).
Sq pqstrezi discreyie, cknd cerul wi
pqmkntul s-au unit ca sq vesteascq ‘n
gura mare evenimentul wi semnificayia
lui <pentru tot poporul>, ar fi o
atitudine care ne-ar dovedi fqrq
rezonanyq cu toyi cei ce s-au bucurat
atunci wi de atunci ‘ncoace. Destul cq
pqgknii moderni fac tot ce pot pentru
a reveni la ignoranya de altqdatq! Ca
wi ‘n alte probleme, ei <se fac cq nu
wtiu> ... care este rostul bucuriei wi
ar vrea sq reducq sqrbqtoarea la una
simplq, <de iarnq> sau <de sezon> ...
Cu siguranyq, cel mai ne’nyelept
wi mai rqu lucru pe care l-am putea
face ar fi sq ignorqm total aceastq
sqrbqtoare. Este exact ceea ce ar dori
toyi duwmanii lui Dumnezeu, ‘n frunte
cu Diavolul.
Bine ar fi ca sq wtim sq folosim
culorile sqrbqtorii, nu doar ca pe
ambalaj vremelnic, ci ca pe ilustrarea
unei stqri lquntrice, care sq yinq tot
anul. 
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Trei imagini
ale Crqciunului

de Gicu Cotley

<Niwte Greci dintre cei ce se
suiserq sq se ‘nchine la praznic, sau apropiat de Filip, care era din
Betsaida Galileii, l-au rugat, wi-au
zis: <Domnule, am vrea sq vedem pe
Isus.> (Ioan 12:20, 21)

I

atq-ne din nou ‘n luna
Decembrie. “ntreaga planetq
Pqmknt este cuprinsq iarqwi de
zarvq wi neliniwte. Casele wi copacii
au ‘mbrqcat din nou haina de
sqrbqtoare. Beteala argintie cu
steluye luminoase este atkrnatq cu
migalq de streawina caselor. Lumina
beculeyelor multicolore ‘mpodobesc
decorul iernii. Pknq wi pasqrelele
adormite sunt trezite din somn de
zgomotul trepidant al locuitorilor
planetei Pqmknt. Nedumerite de
schimbarea bruscq a lunii decembrie,
‘ncearcq wi ele sq se adapteze la noul
stil de viayq.
Magazinele sunt luate cu asalt
de cqtre cumpqrqtorii grqbiyi de
la orawe wi sate. Fiecare cautq sqwi ‘mbogqyeascq inventarul cu
lucruri noi. Fiecare ‘ncearcq sq se



pregqteascq ‘ntr-un fel sau altul sq
‘ntkmpine sqrbqtoarea Crqciunului.
Oamenii de toate nayionalitqyile,
de toate culorile se pregqtesc de
sqrbqtoarea Nawterii Domnului Isus
Christos.
Se spune cq un om oarecare sa gkndit sq-wi ‘mpodobeascq wi el
casa de crqciun, dar nu numai pe
dinquntru, ci wi pe dinafarq. S-a dus
la magazin wi wi-a cumpqrat un set
de figuri de plastic care reprezentau
personajele de bazq a istoriei
crqciunului ‘n miniaturq. Bucuros a
plecat acasq wi le-a instalat pe toate
frumos ‘n faya casei. Cu mult calm
wi migalq a awezat pruncul Isus ‘ntrun leagqn micuy din sckndurq de
brad. A luat apoi un beculey de 10
volyi wi a luminat corpul de plastic
al pruncului Isus. Omul, grijuliu, nu
a uitat nici de Iosif wi Maria, nici de
pqstori wi turma de oi, de magi wi
de steaua cqlquzitoare. Le-a awezat
pe toate cu migalq pe covorul alb al
zqpezii de decembrie.
Trecqtorii curiowi se opreau
din drum sq vadq pe viu una

din secvenyele Crqciunului. Pe
neawteptate, ‘ntr-o noapte mohorktq,
cineva a venit wi a furat pe pruncul
Isus. A doua zi de dimineayq
gospodarul grijuliu observq cq
niwte oaspeyi nedoriyi i-au vizitat
curtea furkndu-i pe pruncul Isus.
A ‘ncercat disperat sq afle din nou
ceva de pruncul Isus, dar n-a reuwit.
Ceva lipsea din curtea lui, ceva
care a dorit awa de mult sq aibq a
dispqrut. Deodatq ‘i veni ideea sq
de-a un anuny ‘n ziarul local pentru
a-wi cquta obiectul pierdut, cel care
simboliza pentru el pruncul Isus. A
doua zi pe prima paginq apqru un
articol cu titlul: <Caut pe pruncul
Isus, cel care a fost pus ‘n faya casei
mele. Este al meu wi ‘l vreau ‘napoi.>
Dupq cum ayi observat acest
gospodar dorea wi el sq-l aibq pe
pruncul Isus ca parte din inventarul
squ de Crqciun. Dorea sq vadq wi
alyii ckt de religios este el. Credea
cq toate acestea ‘i vor face viaya mai
frumoasq wi mai prosperq. Un Isus
de plastic era tot ce-wi dorea el de
sqrbqtori.
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Citind aceastq ilustrayie,
lacrimile au ‘nceput sq-mi lunece
uwor pe obrazul ‘mbujorat de febra
Crqciunului. Mi-am ‘mpreunat
mkinile obosite de zbuciumul
monoton al zilei de muncq wi am
‘nceput sq suspin adknc. O durere
mi-a cuprins ‘ntreaga fiinyq. O durere
ce o simt tot mai adknc ‘n sufletul
meu. Este durerea ce-o simt pentru
cei care-L cautq pe pruncul Isus.
E durerea ce-o simt atunci cknd ei
se opresc la un Isus de plastic, la
unul luminat doar de un beculey de
10 volyi. Plkng pentru copiii care
sunt din nou amqgiyi de Santa wi de
cadourile de plastic oferite de bunici
wi pqrinyi.
Cu ajutorul Duhului lui
Dumnezeu aw vrea sq vq prezint 3
imagini ale Crqciunului.

doua imagine a Crqciunului wi
cea realq este cea prezentatq
de Evangheliile Noului Testament.
Nu puyine pasaje din Scripturq
descriu frqmkntarea lui Iosif wi a
Mariei, dupq vestea tulburqtoare
adusq de ‘ngerul Gavril. Ea zice:
<Cum se va face lucrul acesta, fiindcq
eu nu wtiu de bqrbat?> “ngrijoratq,
Maria aleargq grqbitq la rudenia ei

‘ncheiat ‘ntre el wi ‘ngerul Domnului.
De ckte ori poate, wi Maria wi Iosif, nu
s-au gkndit cq tot ce au auzit a fost
doar un vis wi nu o realitate.
Scriptura nu vorbewte prea
mult despre pqrinyii Mariei care
cu siguranyq au fost wi ei tulburayi
de vestea surprinzqtoare a Mariei.
Poate mama Mariei sq fi spus: <Nu te
‘ngrijora Marie cqci voi avea eu grijq
de copil. “l voi crewte eu dacq soyul
tqu nu te acceptq.>
Sfintele Scripturi ne dezvqluie
unul dintre cele mai mari secrete ale
lui Dumnezeu. Maria este primul rod
al Domnului Isus, este primul suflet
care spune: <Iatq, roaba Domnului:
facq-mi-se dupq cuvintele tale!>

Elisaveta cerkndu-i sfat wi ‘ndrumare.
Aflknd vestea mqreayq a Mariei,
Elisaveta a strigat cu glas tare:
<Binecuvkntatq ewti tu ‘ntre femei wi
binecuvkntat este rodul pkntecelui
tqu.>
Evangheliile sunt cele care
oglindesc frqmkntarea lui Iosif care a
hotqrkt s-o lase pe Maria pe ascuns,
fqrq a trebui sq deschidq un proces
public pentru acuzarea logodnicei
lui. Iosif cunowtea bine legea care
putea aduce pedeapsa capitalq
pentru o faptq ca cea a Mariei. El
‘nsq rqmkne credincios legqmkntului

Prima fiinyq umanq care acceptq voia
Domnului indiferent de preyul pe
care trebuie sq-l plqteascq.
Nu lipsitq de importanyq este
wi cuvkntarea bqtrknului Simeon.
Un om care ducea o viayq sfkntq wi
cu fricq de Dumnezeu care mknat
de Duhul Sfknt s-a grqbit sq vinq
la Templu sq-L vadq pe Christosul
Domnului. Plin de pace wi liniwte el
spune: <Acum, slobozewte ‘n pace pe
robul Tqu, Stqpkne, dupq cuvkntul
Tqu. Cqci au vqzut ochii mei
mkntuirea Ta, pe care ai pregqtit-o
sq fie ‘naintea tuturor popoarelor.>

Au schimbat oare cardurile de
Crqciun imaginea Domnului Isus?
Ele nu au reuwit sq schimbe puterea
supranaturalq a lui Dumnezeu,
dar pe de-o parte, ne pot denatura
imaginea realq a nawterii Fiului de
Dumnezeu.

A

P

rima imagine a Crqciunului,
cunoscutq de majoritatea
omenirii, este cea prezentatq de
cardurile de Crqciun.
Majoritatea cardurilor de
Crqciun sunt frumos colorate, cu
peisaje de iarnq, cu sqnii wi cai
trqgknd cu greu sania ‘ncqrcatq cu
cadourile pregqtite de Mow Crqciun.
Pe majoritatea cardurilor nu lipsesc
cuvintele de ‘ncurajare wi bunqstare.
Pe unele din ele sunt tipqrite versete
din Biblie, care ‘ncearcq sq prezinte
mai real, evenimentul sqrbqtorii
de Crqciun. Nu lipsesc nici ‘ngerii
‘naripayi, care aduc vestea cea mare
pe pqmknt, aceea a nawterii Fiului
lui Dumnezeu.
Majoritatea cardurilor nu
prezintq imaginea clarq a nawterii
Domnului Isus Christos. Pknq ‘n
prezent nu am observat nici un
card cu masacrul lui Irod descris de
evanghelistul Matei ‘n Cap. 2:18 <Un
yipqt s-a auzit la Rama, plknset wi
bocet mult.> Nici un card nu descrie
tulburarea din viaya lui Iosif wi Maria.
Cardurile de Crqciun doar ne
amintesc de Scripturq wi de minunea
lui Dumnezeu, dar denatureazq
adevqrata semnificayie a nawterii
Domnului Isus Christos. Ele au
devenit uneori ca un portret sub
formq de icoanq unde Maria liniwtitq
‘mplinewte voia lui Dumnezeu, ca wi o
benedicyie.
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(Luca 1:29-31) Simeon a fost
primul om care a crezut minunea lui
Dumnezeu, care a dorit sq vadq cu
ochii lui de carne minunea nawterii
Fiului lui Dumnezeu prin fecioara
Maria. Pentru imperiul Roman
nawterea Domnului Isus a ‘nsemnat
o mare ameninyare. Irod, disperat,
‘ncerca cu orice prey sq-L omoare pe
Prinyul cerului. A fost primul atentat
la viaya Domnului Isus dar planurile
sale au fost zqdqrnicite de Duhul lui
Dumnezeu. Isus, Fiu de Dumnezeu,
a trebuit sq cunoascq wi viaya de
refugiat. El ‘wi pqrqsewte locul ‘n care
s-a nqscut wi experimenteazq exilul,
unde trebuie sq rqmknq pknq la
moartea lui Irod.
Dacq Dumnezeu a venit sq se
reveleze omenirii, ce am ‘nyeles noi
de la primul Crqciun wi care este
adevqrata lui semnificayie?
Umilinya este primul lucru
esenyial pe care omenirea trebuie sq-l
cunoascq cu ocazia Crqciunului. Este
unica datq ‘n istorie cknd Dumnezeu,
‘n mqreyia Lui, ia forma unui OVUL
ne’nsemnat. Este unica datq cknd
Dumnezeu vine pe pqmknt ca wi un
copil blajin wi nu ca un foc mistuitor
sau ca Judecqtor.
Simplitatea nawterii Fiului lui
Dumnezeu este esenyialq pentru
locuitorii planetei pqmknt. Acum
cknd planificarea familiei este dirijatq
cu atkta meticulozitate wi cu atkta
supraveghere Fiul lui Dumnezeu
se nawte ‘n cel mai umil loc de pe
pqmknt. Numai o vizitq ‘n SUA a
reginei Angliei, Elisabeta, a costat
suma de 20 de milioane de dolari iar
pentru Fiul lui Dumnezeu nu s-a gqsit
nici mqcar un bordei sqrac, ‘ncqlzit wi
curat.
Pacea wi liniwtea au fost elementele
de bazq la nawterea Domnului Isus.
Cknd ‘ngerul s-a arqtat Mariei primul
cuvknt care l-a rostit a fost: <Nu te
teme, Marie>. Isus nu a venit pe
pqmknt sq aducq fricq ‘ntre oameni,
ci El a venit sq depqrteze teama din
sufletul oamenilor.

A

treia imagine a Crqciunului
din Sfintele Scripturi este cea
descrisq de Ioan ‘n Apocalipsa 12.
“n acest pasaj biblic vedem
doar un crkmpei al Crqciunului din
perspectiva ‘ngerilor. Aici lipsesc



pqstorii wi magii dar vedem foarte
distinct biruinya femeii ‘nvqluitq
de puterea soarelui adicq de
Dumnezeu. Dorinya arzqtoare de
rqzbunare pe Fiul lui Dumnezeu
este reprezentatq de balaurul cu
wapte capete care ‘n cele din urmq
este aruncat ‘n adknc.
Pentru a ‘nyelege adevqrata
semnificayie a Crqciunului avem
nevoie sq cunoawtem foarte bine
adevqrata origine divinq a Fiului lui
Dumnezeu. Trebuie sq cunoawtem
scopul pentru care Dumnezeu a
trimis pe Fiul Squ pe pqmknt.
Crqciunul ne dezvqluie marele
secret divin a lui Dumnezeu. Vedem
pe de-o parte pqmkntul cu flori wi
arwiyq, cu soare wi nor, cu rqzboaie
wi foamete, iar de partea cealaltq
cerul wi iadul, ‘ngerii wi serafimii,
viayq wi binecuvkntare, iar la mijloc
Dumnezeul nostru nemqrginit
‘ncercknd sq le uneascq ‘mpreunq.
“ntr-o noapte friguroasq de
decembrie cele douq lumi s-au unit
prin Fiul lui Dumnezeu. Romanii
au crezut ca Isus vine pe pqmknt sq
ckrmuiascq ‘ntregul Imperiu Roman
dar ‘n schimb El a venit sq aducq
pacea ‘ntre oamenii plqcuyi lui
Dumnezeu.
Crqciunul a fost wi va rqmknea
pknq la venirea din nou a Fiului lui
Dumnezeu planul invizibil al lui
Dumnezeu de a ne aweza ‘mpreunq
cu El ‘n locurile PREA”NALTE.
Poate wi tu amicul meu cititor
L-ai pierdut pe adevqratul Isus,
s-au poate wi Isus al tqu este doar
unul de plastic luminat doar de
un bec de 10 volyi. Nu ai vrea wi tu
astqzi sq spui ca wi grecii aceeia:
<Domnule, vreau wi eu sq-L vqd pe
Isus>. Oamenii aceea doreau doar
sq aibq imaginea Domnului Isus
dar nu vroiau sq fie parte din viaya
lor. Astqzi tu ai ‘ncq ocazia sq-L
afli pe Cel real, Cel care poate sq-yi
schimbe wi imaginea casei tale dar wi
imaginea sufletului tqu.
Dacq pknq astqzi Isus al tqu a
fost luminat doar de un bec de 10
volyi astqzi eu vreau sq-yi recomand
pe unul care sq-yi lumineze ‘ntrega
vewnicie. Numele lui este Christos
Domnul care a venit pe pqmknt sq
te mkntuiascq pe tine wi pe mine.

“nyelege astqzi adevqrata imagine
a Crqciunului. Spune wi tu ca wi
Maria:
<Iatq roaba sau robul Tqu, facqmi-se dupq voia Ta!>
Voia lui Dumnezeu este
mkntuirea ta wi a familiei tale.

CUM SQ AJUNGI CREWTIN

?

Dupq cum o simplq vizitq ‘ntrun garaj nu te face mawinq, o vizitq
‘n grajd nu te face ... bou sau vacq,
nici o vizitq la Bisericq nu te face
neapqrat <crewtin>.
A fi crewtin ‘nseamnq a-i aparyine
trup wi suflet lui Isus Christos, a fi un
ucenic al Squ, a fi un om care este
identificat de cei din jur drept unul
care a preluat ideile wi viaya lui Isus
Christos.
“n plan spiritual, a fi crewtin
‘nseamnq a accepta ca Dumnezeu sq
te plaseze ‘n Isus Christos, Fiul squ.
El a venit ca sq se identifice cu tine wi
sq efectueze un transfer nemaiauzit
pknq atunci ‘n lume. Isus Christos a
venit sq moarq pentru vinovqyia ta
wi a mea ‘naintea lui Dumnezeu din
cauza pqcatului sqvqrwit de pqrinyii
nowtri Adam wi Eva wi din cauza
multelor wi marilor pqcate pe care leam sqvkrwit noi ‘nwine. Dacq tu crezi
cq El a fqcut aceasta wi pentru tine
wi dacq “l faci pe Christos Mkntuitor
wi Domn peste viaya ta, Dumnezeu
‘yi propune un schimb: pqcatele tale
sunt socotite pedepsite ‘n Christos,
iar neprihqnirea Lui ‘yi este datq
yie wi socotitq drept nevinovqyia ta
‘naintea dreptqyii divine.
Nimeni, wi asta au trebuit sq
‘nveye ‘ncqpqyknayii de evrei, nu
poate mowteni calitatea de copil al
lui Dumnezeu prin nawterea ‘ntr-un
anumit popor sau familie. Trebuie
ca tu personal sq-L primewti pe Isus
Christos ca Salvator personal. Cine
face asta iese din ‘nstrqinarea fayq
de Dumnezeu wi reintrq pe orbita
ascultqrii care duce la viaya vewnicq.
Fq-o wi tu acum.
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Istoria
magilor
Dumitru Cornilescu
Citeam ‘ntr-o carte cu amintiri
despre vremea cknd traducqtorul
Bibliei moderne predica ‘n adunarea
fratelui Tudor Popescu. Invidiam
publicul care a avut atunci privilegiul
sq-i fie ‘n preajmq wi sq-l asculte.
Dumnezeu mi-a auzit dorinya wi,
tocmai din Australia, mi-a trimis
aceastq predicq apqrutq ‘n revista
<Dorca>, apqrutq sub ‘ngrijirea sorei
Lidia Criwan. Iatq ce ayi fi auzit dacq
ayi fost ‘n aceiawi adunare crewtinq
cu Dumitru Cornilescu la ‘nceputul
secolului trecut:
<Dupq ce S-a nqscut Isus ‘n
Betleemul din Iudeea ... iatq cq
au venit niwte magi din rqsqrit la
Ierusalim> - Matei 2:1

I

storia magilor ne ‘nvayq cq
putem gqsi slujitori ai lui
Dumnezeu ‘n locuri ‘n care nu ne
awteptqm.
Domnul Isus are mulyi slujitori
ascunwi, dar numele lor este scris ‘n
cartea vieyii. Unii cqlqtoresc cqtre cer
‘n clipa aceasta wi nici Biserica, nici
lumea nu wtie de ei.

I

storia magilor ne mai aratq
cq nu cei ce se bucurq de
privilegiul de a deyine multe
cunowtinye biblice “i dau cinste lui
Isus.
Am fi crezut cq fariseii wi
cqrturarii se vor grqbi cei dintki
sq meargq la Betleem, ‘ndatq
ce au auzit zvonul cq s-a nqscut

Mkntuitorul.
Ckt de des
se ‘ntkmplq
ca oamenii
care sunt mai
aproape de
bisericq sq nu
wtie de ea.

I

storia
magilor
ne mai aratq cq ‘n cap poate fi multq
cunowtinyq biblicq, dar ‘n inimq nu
e nimic. Citim cq ‘mpqratul Irod
a trimis sq ‘ntrebe pe preoyi wi pe
bqtrkni <unde avea sq se nascq
Christosul>? Ni se spune cq ei au
rqspuns repede. Au dat dovadq cq
wtiau bine slova Scripturii, dar ei nu
s-au dus niciodatq la Betleem sq-L
vadq pe Mkntuitorul. Ei n-au crezut
‘n Isus nici cknd El slujea ‘n mijlocul
lor. Capetele lor erau mai alese deckt
inimile lor.

M

agii ne dau o pildq
minunatq de skrguinyq
duhovniceascq. Ckt de mult trebuie
sq fi cqlqtorit ei! Primejdiile prin care
au trecut nu au fost nici mici, nici
puyine, dar ei ‘wi puseserq ‘n gknd sq
-L vadq pe Cel nqscut, pe ‘mpqratul
Iudeilor wi nu s-au lqsat pknq nu L-au
vqzut. Ei ne dovedesc cq cine vrea,
poate! Ar fi bine pentru toyi crewtinii
sq urmeze pilda acestor oameni.
Unde e jertfa noastrq? Ce silinyq ne
dqm noi ca sq-L gqsim pe Isus? Ckt
ne costq pe noi religia noastrq?

I

storia magilor este o dovadq
uimitoare a credinyei lor.

Acewti oameni au crezut ‘n
Christos fqrq sq-L fi vqzut. Nu numai
atkt; ei au crezut ‘n El, pe cknd
cqrturarii wi fariseii nu au crezut. Ei
au crezut ‘n El pe cknd era numai un
prunc, pe genunchii Mariei wi I s-au
‘nchinat ca unui ‘mpqrat.
Aceasta a fost culmea credinyei
lor. Ei n-au vqzut nici o minune care
sq-i ‘ncredinyeze. N-au auzit nici o
‘nvqyqturq care sq-i ‘nduplece. Nu
au vqzut nici un semn al mqririi wi
dumnezeirii Lui ca sq-i minuneze.
Totuwi, cknd au vqzut Pruncul, au
crezut cq au vqzut pe dumnezeiescul
Mkntuitor al lumii. “n toatq Scriptura
nu citim despre o credinyq mai mare.
Aceasta este credinya pe care o cautq
Dumnezeu.
Oriunde se citewte Biblia este
prezentq wi istoria acestor magi. Sq
umblqm wi noi ‘n pawii credinyei lor.
Sq nu ne ruwinqm, ci sq-L mqrturisim
wi celor nepqsqtori wi necredinciowi.
N-avem noi de o mie de ori mai
multe dovezi deckt au avut magii
acewtia cq Christosul lui Dumnezeu
este Mkntuitorul nostru? Avem! Wi
totuwi, <unde este credinya noastrq>?
(picturq - “nchinarea magilor Rembrandt)
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Rubrica familiei

Ghidul familiei crewtine
(continuare din numqrul trecut)

O VIAYQ DE SUPUNERE
“n capitolul 4 din epistola cqtre
Efeseni, apostolul Pavel vorbewte
despre transformqrile petrecute ’n
viaya celui credincios. El vorbewte
despre <dezbrqcarea de omul cel
vechi> wi despre <’mbrqcarea cu
omul cel nou, fqcut dupq chipul lui
Dumnezeu> (Efes. 4:20-24).
Caracteristicile vieyii noi ’n care a
intrat cel credincios sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

<umblarea ’n adevqr> (4:24b-32)
<umblarea ’n dragoste> (5:1-7)
<umblarea ’n luminq> (5:8-14)
<umblarea ’n ’nyelepciune> (5:15-20)
<umblarea ’n supunere> (5:21-6:9)
<umblarea ’n biruinyq> (6:10-20)

Este bine sq subliniem cq
atunci cknd ajunge la <umblarea ’n
supunere>, apostolul Pavel ne spune
cq toyi trebuie sq trqim ’n supunere.
Supuneyi-vq unii altora - Efes.
6:21 Aici nu este vorba de supunerea
pe care o datorqm Domnului (Iacov
4:7), ci de supunerea reciprocq pe
care ne-o datorqm unul altuia.
Sq zqbovim puyin asupra acestei
realitqyi ’n care vrea sq ne ducq
Domnul.

Definiyia supunerii
A te supune ’nseamnq a considera
pe altul mai presus deckt tine
’nsuyi wi a te subordona lui, punknd
interesele lui ‘naintea intereselor
tale. “n limbajul folosit de Pavel,
aceastq definiyie sunq awa: <Fiecare
din voi sq se uite nu la foloasele lui,
ci wi la foloasele altora> (Fil.2:4).
“n pasajul din care a fost luatq
aceastq definiyie, Pavel merge mai

10

departe dkndu-ne exemplul suprem
de supunere ’n persoana Domnului
Isus: <El, mqcar cq avea chipul lui
Dumnezeu, totuwi n-a crezut ca un
lucru de apucat sq fie deopotrivq cu
Dumnezeu, ci S-a dezbrqcat de Sine
’nsuwi wi a luat chip de rob, ...> (Fil.
2:6-7).

Supunerea ‘n structurile
tradiyionale
<Oricine sq fie supus stqpknirilor
celor mai ’nalte, cqci nu este
stqpknire care sq nu vinq de la
Dumnezeu> - Rom. 13:1
Dumnezeu este un Dumnezeu
al <rknduielii> (1 Cor. 14:33) wi El
a rknduit ’n lume structuri care sq
garanteze pacea wi stabilitatea. De
la particulele atomice wi pknq la
galaxiile stelare, totul este cuprins
‘n structuri ordonate wi desqvkrwite
‘n frumuseye. Societatea umanq este
wi ea guvernatq de tipare stabilite
de Dumnezeu pentru familie wi stat.
“n cadrul acestor structuri rknduite
de Dumnezeu, tuturor ni se cere sq
practicqm o viayq de supunere.
“n categoria structurilor
tradiyionale rknduite de Dumnezeu,
putem enumera: statul, dregqtoriile,
familia wi Biserica.

Dublul caracter al
supunerii
Spre deosebire de pqrerea celor
ce cred cq supunerea este o fayetq
negativq a vieyii de exploatare din
acest veac pqcqtos, Biblia ne spune
cq supunerea este o constantq a
vieyii divine. Cine intrq ’n pqrtqwia
lui Dumnezeu intrq automat ’ntr-o
viayq de supunere. Dumnezeu vrea
ca toyi oamenii sq trqiascq o viayq
de supunere. <Supuneyi-vq unii
altora> este norma cerului. Dacq, pe

pqmknt, visul firii pqmkntewti este
sq stqpkneascq, ’n cer, dorinya celor
ajunwi acolo este sq se supunq. “n rai,
nu se mai poate vorbi despre cine
stqpknewte wi cine se supune.
Toyi copiii lui Dumnezeu s-au
supus, se supun wi ‘ntotdeauna se
vor supune unii altora. “n bisericq,
trebuie sq ne familiarizqm ’ncq de pe
acum cu o astfel de viayq.

Supunerea <‘n ascultare>
wi supunerea <‘n slujire>
“n toate structurile rknduite
de Dumnezeu existq douq poziyii
caracteristice: poziyia dominantq
care se supune celorlalyi, printr-o
viayq de slujire, wi poziyia dominatq
chematq sq se supunq celei dintki
printr-o viayq de ascultare.

Exemplul Statului
Prin vot, cetqyenii Statului aleg
un prewedinte pe care fqgqduiesc
sq-l asculte. Cu prilejul instalqrii ’n
funcyie, prima declarayie pe care o
face cel ales este cq <se va consacra
slujirii poporului wi cq nu va da
odihnq ochilor lui pknq ce ... etc.,
etc.>
Poporul ’l considerq pe prewedinte
<important> wi-l ascultq, wi reciproc,
prewedintele considerq poporul
<important> wi se jertfewte pe altarul
slujirii. Nimeni nu a auzit despre un
prewedinte care sq slujeascq doar 8
ore pe zi. El nici nu este plqtit cu ora.
“n mod paradoxal, cu ckt este ’nqlyat
mai mult cineva ’n autoritate, cu atkt
i se pretinde o mqsurq mai mare de
renunyare de sine wi de consacrare.
Dublul caracter al supunerii nu
altereazq cu nimic egalitatea dintre
cel ales wi ceilalyi. “n faya Legii, wi
prewedintele wi cetqyenii sunt egali.
Nimeni nu are statut de excepyie.
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Valoarea lor este aceeawi, chiar dacq
responsabilitqyile lor sunt deosebite.

Exemplul Bisericii
Wi ’n bisericq existq un tipar
asemqnqtor awezat de Dumnezeu.
Dewi toyi suntem egali ’n valoare wi
dewi toyi suntem chemayi ’n aceeawi
lucrare de slujire a lui Christos, ‘n
bisericq existq poziyii diferite pe care
suntem chemayi sq le ocupqm. Pavel
spune cq: <Sunt felurite daruri, dar
este acelawi Duh; sunt felurite slujbe,
... wi sunt felurite lucrqri> (1 Cor.
12:4,5).
Unora li s-a ’ncredinyat slujba
<privegherii> peste turma lui
Christos. Acewtia sunt cei ce <se
ostenesc ’ntre voi>, <care vq ckrmuiesc ’n Domnul wi care vq sfqtuiesc>
(1 Tes. 5:12).
<Sfqtuiesc pe presbiterii dintre
voi, eu, care sunt un presbiter ca
wi ei, un martur al patimilor lui
Christos, wi un pqrtaw al slavei care
va fi descoperitq: Pqstoriyi turma
lui Dumnezeu, care este sub paza
voastrq, nu de silq, ci de bunq voie,
dupq voia lui Dumnezeu; nu pentru
un ckwtig mkrwav, ci cu lepqdare de
sine. Nu ca wi cum ayi stqpkni peste
cei ce v-au cqzut la ‘mpqryealq, ci
fqckndu-vq pildq turmei. Wi cknd
se va arqta Pqstorul cel mare, veyi
cqpqta cununa, care nu se poate
vewteji, a slavei> - 1 Petru 5:1-4
Petru se aweazq pe sine
’n numqrul acestor slujitori.
Credinciowii din categoria celor
chemayi la astfel de slujiri devin
pentru bisericq <mai marii vowtri care
v-au vestit Cuvkntul lui Dumnezeu>
wi cei <care privegheazq peste
sufletele voastre> (Evrei 13:7,17).
Cei din adunare sunt ’ndemnayi
sq asculte de astfel de frayi, <sq le fie
supuwi> wi <sq-i preyuiascq nespus de
mult, ’n dragoste, din pricina lucrqrii
lor> (Evrei 13:17, 1 Tes. 5:13).
Ordinea din bisericq poate fi
’nyeleasq grewit, iar deosebirile
poziyionale pot fi interpretate fals,
ca deosebiri valorice. Christos nu a
hotqrkt ’nsq awa.
Cknd ucenicii se certau pentru
’ntkietate, Domnul Isus le-a spus:
<Wtiyi cq cei priviyi drept ckrmuitori

ai neamurilor, domnesc peste ele,
wi mai marii lor le poruncesc cu
stqpknire. Dar ’ntre voi sq nu fie
awa. Ci oricare va vrea sq fie mare
’ntre voi, sq fie slujitorul vostru; wi
oricine va vrea sq fie cel dintki ’ntre
voi, sq fie robul tuturor. Cqci Fiul
omului n-a venit ca sq I se slujeascq,
ci El sq slujeascq wi sq-Wi dea viaya
rqscumpqrare pentru mulyi> (Marcu
10:43-45).
Ordinea instauratq de Christos
este diferitq de ordinea lumii.
Pqcatul a fqcut ca <domnitorii>
neamurilor sq-wi uite menirea wi sq
trqiascq mai mult pentru ei ’nwiwi.
“n bisericq nu trebuie ’nsq sq se
’ntkmple awa ceva. Cei din poziyia
dominantq n-au voie sq uite cq ei
sunt chemayi sq se supunq celorlalyi
printr-o viayq de slujire.
Apostolul Pavel a fost o ilustrare
a slujirii ’n Bisericq. El <s-a fqcut
robul tuturor> ca sq-i poatq conduce
la Christos (1 Cor. 9:19-23).
Osteneala wi necazurile slujirii lui
’l ’ndreptqyesc sq fie considerat un
<slujitor cu autoritate> (2 Cor. 11:2331).
Caracterul dublu al supunerii
’i face pe <presbiteri> sq nu
<stqpkneascq peste frayi>, ci mai
degrabq sq-i slujeascq cu tot
devotamentul. Slujitorii bisericii
sunt chemayi la slujbq pe viayq wi
trebuie sq-wi subordoneze interesele
lor intereselor bisericii. Pqstorul
adevqrat este acela care-wi pawte
turma, nu acela care se pawte pe sine
’nsuwi. Grqsimea oilor, nu grqsimea
lui ‘i va aduce laudq pentru slujirea
depusq!
Ascultayi de mai marii vowtri wi
fiyi-le supuwi, cqci ei privegheazq
asupra sufletelor voastre, ca unii care
au sq dea socotealq de ele; pentru
ca sq poatq face lucrul acesta cu
bucurie, nu suspinknd, cqci awa ceva
nu v-ar fi de nici un folos - Evrei
13:17
La rkndul lor, credinciowii sunt
’ndemnayi sq-wi arate supunerea
’ntr-o viayq de ascultare fayq de
<presbiteri>. Supunerea fayq de
Dumnezeu nu trebuie sq fie folositq
ca scuzq pentru o viayq scoasq de
sub controlul celor din bisericq.

<Presbiterii> trebuie sq se consacre
slujirii, iar credinciowii trebuie sq
accepte autoritatea <presbiterilor>.
“mpreunq ei trebuie sq <vegheze unii
asupra altora> (Evrei 10:24).
Nimeni n-are voie sq trqiascq
dupq pornirile lui ’n bisericq. Wi
<presbiterii> wi credinciowii trebuie sq
se supunq <unii altora>.

Exemplul familiei
Pasajul din Efeseni 5:21 pknq la
6:9 ne vorbewte despre supunerea
din cadrul vieyii de familie. El ’ncepe
cu declarayia: <Supuneyi-vq unii
altora ’n frica lui Christos> (5:21)
wi continuq cu lqmurirea vieyii de
supunere dintre soy wi soyie wi dintre
pqrinyi wi copii.
“n cqsnicie, soyul are poziyia
dominantq wi este chemat la o viayq
de slujire, ’n timp ce soyia are poziyia
dominatq wi este chematq la o viayq
de ascultare. Pentru a fi mai clar,
Pavel folosewte exemplul lui Christos
wi al Bisericii. Christos, capul Bisericii
wi Domnul ei, < ... S-a dat pe Sine
pentru ea> (5:25), iar Biserica este
datoare sq-L asculte pe Christos ’n
totul.
Dewi ’ntre cei doi soyi nu existq
deosebiri valorice, ‘n tiparul vieyii
de familie, Dumnezeu i-a awezat
pe soy wi pe soyie ’n poziyii diferite.
“ntrebarea clasicq: <Cine se supune wi
cui?> trebuie ’ncq o datq eliminatq.
Amkndoi trebuie sq se supunq!
Soyia trebuie sq se supunq ’n
ascultare, iar soyul trebuie sq se
supunq ’n slujire. Aceasta sunq mult
mai corect deckt ceea ce se predicq
de obicei pe la nunyi, wi anume cq
<soyia trebuie sq asculte, iar soyul
trebuie sq iubeascq>. Amkndoi sunt
chemayi la iubire wi amkndoi sunt
chemayi sq se supunq. Iubirea trebuie
sq-l facq pe soy sq slujeascq, iar pe
soyie sq asculte.
Christos a iubit awa de mult
Biserica ’nckt <S-a dat pe Sine pentru
ea>. “n mod similar, soyul crewtin este
chemat sq se dedice 24 de ore pe zi
slujirii soyiei sale, iar ea este chematq
sq-l asculte <’n toate lucrurile>
(5:24).
Necazul este cq Diavolul ne-a
’nvqyat sq schimbqm tiparul awezat
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de Dumnezeu wi am ajuns astqzi ca
soyia sq pretindq sq fie ascultatq, iar
soyul sq pretindq sq i se slujeascq (!!)
Legqmkntul solemn, depus cu
ocazia cununiei, ‘i amintewte soyiei
sq se supunq wi soyului sq slujeascq.
Chiar wi declarayiile de dragoste,
atunci cknd sunt izvorkte dintr-o
inimq curatq, ’i reaweazq pe oameni
’n ordinea stabilitq de Dumnezeu.
Cknd iubewte, fata este gata sq
asculte wi sq meargq oriunde cu
iubitul ei, ’n timp ce bqiatul este
gata de slujire, fqgqduind pknq wi ...
luna de pe cer (!) Cine wi-ar putea
’nchipui un schimb de cuvinte ’n
care bqiatul sq se angajeze cq va fi
ascultqtor toatq viaya, iar fata cq ’i va
purta mereu de grijq ?
“n pofida tuturor temerilor,
femeia nu-wi pierde din valoare
atunci cknd ascultq. Ea se ’mplinewte
pe sine, urmkndu-wi destinul pe care
i l-a fixat Dumnezeu. Wi nici bqrbatul
nu se <dezonoreazq> atunci cknd ’wi
slujewte nevasta. Dumnezeu i-a arqtat
’n Christos care-i este chemarea.
Tot ’n familie se manifestq
wi cealaltq formq de supunere
reciprocq: aceea dintre pqrinyi wi
copii. <Copii, ascultayi ’n Domnul
de pqrinyii vowtri, cqci este drept>.
- Efes. 6:1
De data aceasta, poziyia
dominantq este ocupatq de pqrinyi,
’n timp ce copiii sunt chemayi la o
viayq de supunere prin ascultare.
Totuwi, pqrinyii nu sunt scowi afarq
din sfera supunerii. Ei sunt chemayi
sq-wi subordoneze interesele
personale intereselor copiilor lor.
“ntreaga mqsurq a priceperii
pqrinyilor este datq de felul ’n
care ei wtiu sq-wi ’ngrijeascq copiii.
Probabil cq cele mai mari exemple
de sacrificiu personal sunt prezente
’n viaya de crewtere a copiilor: nopyi
nedormite, obosealq, renunyqri
nenumqrate wi adesea nemqsurate.
Meseria de pqrinte se ’ntinde wi
ea pe ’ntreaga duratq a zilei. Este
adevqrat cq mai existq pe ici wi colo
wi ckte un <tatq de duminicq>, dar
acestea sunt ’ncqlcqri ale voii lui
Dumnezeu pentru viaya de familie.
De multe ori, rebeliunea unor copii
nu este altceva deckt un strigqt
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disperat dupq un drept acordat de
Dumnezeu prin creayie: dreptul de
a fi yinta preocupqrilor majore ale
pqrinyilor lor. Cknd preocuparea
pqrinyilor pentru copiii lor scade,
scade wi plqcerea copiilor de a li se
supune.
<Wi voi, pqrinyilor, nu ’ntqrktayi la
mknie pe copiii vowtri> - Efes. 6:4
Supunerea copiilor fayq de pqrinyi
rqmkne ’nsq o ’mplinire a datoriei lor
fayq de Domnul: <Copii ascultayi ’n
Domnul de pqrinyii vowtri.>

Necesitatea supunerii
Viaya trqitq ’n supunere este
superioarq tuturor celorlalte feluri
de vieyuire. Numai ea ne poate
duce la fericire. Ca sq susyinem
aceastq afirmayie, ar fi suficient sq
spunem cq Dumnezeu ’nsuwi a aleso ca formq unicq de convieyuire
’n “mpqrqyia lui cereascq. Nici
‘ntruparea lui Christos, pe care o
sqrbqtorim ‘n luna Decembrie, n-ar fi
fost posibilq fqrq lucrarea supunerii.
Iatq ce decratq Fiul lui Dumnezeu:
<Iatq-Mq cq vin! ... vreau sq fac
voia Ta, Dunezeule!> (Psalm 40:7)
Supunerea are ‘nsq valoare chiar
wi aici pe pqmknt. Wi aici, ea este
singura formq de viayq care se meritq
cu adevqrat trqitq. Supunerea este o
formq a dqruirii de sine motivatq de
dragoste. Stqpknirea este pornitq din
urq wi disprey.
<“n cinste, fiecare sq dea
’ntkietate celuilalt>. Rom. 12:10
Supunerea ne aweazq ’ntr-o lume
’n care tot ceea ce ne ’nconjoarq are
valoare. Fiecare om care a ajuns
important a ‘nvqyat, mai ‘ntki, de
cine sq asculte, ce sq asculte wi cknd
sq asculte.
Stqpknirea ne dq iluzia unei lumi
’n care totul este mai puyin valoros
deckt noi ’nwine.
Viaya de supunere ‘nnobileazq
caracterul wi-i dqltuiewte devenirea.
Supunerea ne ’nfrqyewte cu toyi wi ne
scoate la ivealq diamantele inimii. Ea
ne transformq pe toyi ’n Samariteni
milostivi care wi atunci cknd trec prin
<valea plkngerii, o prefac ’ntr-un loc
plin de izvoare> (Ps. 84:6).

Maxime despre supunere:
<Numai cel ce crede, se supune
wi numai cel ce se supune, ajunge sq
creadq.> (Dietrich Bonhoeffer)
<Luna de miere este un concediu
pe care ni-l luqm ‘nainte de a lucra
pentru un nou wef.>
<Existq o singurq lucrare ‘n
care poyi ‘ncepe <de sus>: sq sapi o
groapq.>
<Cknd o fatq ‘ncepe sq-i spunq
unui bqiat pe numele mic s-ar putea
de fapt sq urmqreascq sq il fure pe
cel de familie.>
<Orice idiot poate fi <numqrul
unu>, dar ca sq fi <numqrul doi> se
cere un talent deosebit, un mare
caracter wi cel puyin un grqunte de
geniu.>
<”mpqratul David a fost un <om
dupq inima lui Dumnezeu> pentru
un singur wi simplu motiv: omul
acesta n-a crezut niciodatq cq el este
numqrul <unu>, ci s-a postat mereu
pe locul doi, lqskndu-L ‘ntotdeauna
pe Dumnezeu sq ocupe locul de
domnie ‘n universul existenyei sale.
David n-a fqcut mai nici un pas
fqrq sq-l ‘ntrebe pe Domnul. Nu
s-a rqzbunat singur, ci L-a lqsat pe
Dumnezeu sq o facq wi n-a plecat
la bqtqlie deckt dupq ce a auzit pe
deasupra duzilor zgomotul de pawi al
owtirii trimise de Domnul Owtirilor.>
<Dewi nu pare awa la prima
privire, smerenia te ‘nalyq, ‘n timp ce
mkndria te coboarq.>
<Cknd am plecat de acasq, tatql
meu mi-a dat un sfat>, spunea
Thomas Edison. El mi-a spus: “n
viayq existq douq camere, una
pentru oamenii lenewi wi una pentru
oamenii harnici. Cautq sq stai ‘n
cea din urmq. “n prima este mare
‘nghesuialq. “n cea de a doua este
awa un aer curat ...> 
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Bill] Graham ‘n Los Angeles

Ca sq ‘mplineascq o simetrie peste
timp, foarte cunoscutul evanghelist
a yinut sq participe la o cruciadq ‘n
orawul care l-a lansat ‘n conwtiinya
Americii ‘n urmq cu exact 55 de ani.
“n Septembrie-Noiembrie 1949, ‘ntrun cort improvizat, o evanghelizare
planificatq pentru trei sqptqmkni s-a
prelungit la cererea pqstorilor locali
la opt sqptqmkni. Peste 400.000 de
oameni au ascultat atunci Evanghelia.
La cruciada de acum au participat
312,500 persoane. Serile au fost
pregqtite de peste 20,000 de voluntari
din aproximativ 1,200 de biserici din
zonq. Cheltuielile s-au ridicat la cifra
de $5.4 milioane.
Peste timp, Bill] Graham a
predicat ‘n faya a nu mai puyin de o
sutq de milioane de oameni de pe
toate continentele lumii. Radioul wi
televiziunea l-au ajutat sq ajungq
cunoscut la miliarde de oameni
de pe toatq faya pqmkntului. Prin
aceasta, omul Bill] Graham a ajuns
un simbol al protestantismului
american, ‘n expresia lui din biserica
baptistq. Misiunea lui l-a fqcut ‘nsq
sq depqweascq graniyele confesionale.
Pasiunea lui a fost Isus Christos wi
mkntuirea oamenilor, indiferent de
rasq, sex, educayie sau provenienyq
religioasq.
“n Los Angeles, cruciada a durat
patru zile; Joi, Vineri, Skmbqtq wi

Duminicq (1821 Noiembrie
2004). Din cauza
conglomeratului
de etnii prezente
‘n aceastq uriawq
metropolq
americanq, mesajele
au fost traduse
‘n 26 de limbi,
printre care wi limba
romknq.
Coordonatorul
lucrqrii pentru
romkni a fost Liviu
Yiplea, pqstor la
biserica baptistq Betania> din La
Habra. Programul cruciadei a ‘nceput
cu mult ‘naintea serilor de la stadion.
Bisericile locale (peste 1,200) au fost
integrate ‘ntr-un program intens de
asistenyq spiritualq wi organizatoricq.
Fiecare grup etnic a avut
o echipq preocupatq cu
pregqtirea <sfqtuitorilor> wi a
oamenilor de ordine care sq
garanteze o bunq funcyionare
a ‘ntregului proces. Cu ocazia
aceasta, mii de crewtini au fost
chemayi la post wi la rugqciune
pentru cruciadq. Am aflat astfel
cq organizayia lui Bill] Graham
nu se mulyumewte doar sq-i
cheme pe oameni sq <vinq ‘n
fayq> la apelurile de la sfkrwitul
fiecarei seri a cruciadei, ci pune
la punct un ‘ntreg sistem de
suport wi crewtere pentru cei
care “l primesc pe Domnul Isus.
Fiecare biserica a fost rugatq
sq prezinte nume de crewtini
maturi ‘n stare sq-i treacq
pe noii convertiyi printr-un proces
de <catechizare>. “n fiecare searq a
cruciadei, sute de voluntari au stat
pknq tkrziu spre orele dimineyii sq
<potriveascq> numele celor convertiyi
cu numele unor astfel de crewtini
maturi din bisericile aflate ‘n zona ‘n
care locuiesc.

Cruciada a fost un prilej de
afirmare a credinyei crewtine ‘n
Los Angeles. “n fiecare searq, ‘ntre
60,000 wi 76,000 de oameni au venit
la stadionul <Rose Bo[l> din orawul
Pasadena, care a gqzduit ‘n 1986 wi
jocurile echipei de fotbal a Romkniei
la campionatul mondial.
Ca unul cooptat de fratele Liviu
Yiplea ‘n echipa de traducqtori ai
mesajelor din timpul cruciadei, am
avut privilegiul de a lucra ‘mpreunq
cu ceilalyi traducqtori. A fost un lucru
extraordinar. Am simyit ceva din
handicapul instaurat la turnul Babel,
dar wi ceva din aroma celor reuniyi
de aceiawi Evanghelie cu ocazia
Rusaliilor!
Bucuria noastrq a fost wi mai mare
atunci cknd am aflat cq printre cei
13,400 de oameni care s-au predat
Domnului ‘n serile cruciadei au fost wi

Liviu Yiplea wi Daniel Branzai
romkni de ai nowtrii care au
ascultat mesajul Evangheliei ‘n limba
lor maternq wi L-au primit wi ei pe
Domnul Isus ca Mkntuitor personal wi
ca Domn. ()
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LECYIILE
GOSENULUI
- Geneza 47 -Liviu Yiplea
A trecut ‘ncq un an, an marcat
pentru fiecare dintre noi cu
experienye pe care le considerqm
bune sau rele. Este ‘n natura
omeneascq aceastq tendinyq de a
suprima amintirea experienyelor
dureroase din trecut wi a reyine doar
pe cele pozitive. Dacq Dumnezeu ne-a
dat puyin rqgaz ‘n viaya noastrq, este
bine sq folosim timpul acesta pentru
reflecyie. Vorba lui Socrate, <O viayq
neexaminatq nu este vrednicq sq fie
trqitq>. Vom gqsi ajutor ‘n reflecyia
noastrq privind la familia lui Iacov;
o familie zbuciumatq, ameninyatq
din interior de intrigi wi certuri, din
exterior de duwmani puternici, wi
apoi de o foamete cruntq. Aceastq
familie ajunge ‘n sfkrwit ‘n Gosen
– locul binecuvkntqrilor materiale
wi spirituale. Familia se bucurq de o
unitate fqrq egal ‘n istoria ei, rqnile
vechi au ‘nceput sq se vindece, totul
era ca ‘n paradis, era parcq prea
frumos sq fie adevqrat.
Pericolul mare pentru Iacov wi
familia lui era sq uite drumul care
i-a condus ‘n Gosen, sq uite lecyiile
care trebuie sq le ‘nveye din aceste
experienye ‘n umblarea cu Dumnezeu.
Auzim deseori citatul, <Cine
nu ‘nvayq din grewelile istoriei este
condamnat sq le repete.> Dumnezeu
a dat liniwte familiei lui Iacov, un timp
bun pentru o privire retrospectivq.
Momentele de liniwte, pace, sunt
momente bune pentru reflecyie.
Mesajul care doresc sq-l
‘mpqrtqwesc cititorilor se intituleazq:
<Lecyiile Gosenului.>
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N

u te-ndoi de intenyiile bune
ale lui Dumnezeu, chiar dacq
drumul pe care treci este uneori dificil
Puneyi-vq ‘n situayia lui Iacov – ce
intenyii bune poate avea Dumnezeu
atunci cknd trqiesc cu durerea
despqryirii de un copil drag?
Puneyi-vq ‘n situayia lui Iosif – ce
intenyii bune poate avea Dumnezeu
lqskndu-mq victimq urii frayilor mei,
victimq soyiei lui Potifar, wi irosindumi cei mai buni ani ai vieyii ‘n
‘nchisoare?
Puneyi-vq ‘n situayia frayilor lui
Iosif – ce intenyii bune poate avea
Dumnezeu cu noi dupq ce am cqzut
atkt de adknc ‘n pqcatul nostru?
Acestea sunt ‘ntrebqri legitime,
care nu mai sunt apqsqtoare ‘n Gosen.
De ce a trebuit Iacov sq-l piardq
pentru o vreme pe Iosif? Tocmai ca
Iosif sq devinq salvatorul familiei
lui. De ce a trebuit sq-l piardq ‘n
condiyii atkt de dureroase? Pentru cq
Dumnezeu a vrut sq schimbe inima
rea a copiilor lui. De ce a trecut
Dumnezeu pe frayii lui Iosif prin
experienye wocante? Pentru cq a vrut
sq-i ierte, sq-i reabiliteze. Dumnezeu
ne lasq sq wtim care sunt intenyiile
Lui pentru noi cknd spune prin gura
proorocului Ieremia:
<Cqci Eu wtiu gkndurile pe care
le am cu privire la voi, zice Domnul,
gknduri de pace wi nu de nenorocire,
ca sq vq dau un viitor wi o nqdejde. Voi
Mq veyi chema, wi veyi pleca; Mq veyi

ruga wi vq voi asculta. Mq veyi cquta
wi Mq veyi gqsi, dacq Mq veyi cquta cu
toatq inima.> Ieremia 29:11-13
Nu-yi ‘nchide inima fayq de
Dumnezeu, chiar dacq experienyele
dureroase din trecut te urmqresc.
Cautq-L din toatq inima wi nu te ‘ndoi
de intenyiile Lui bune cu privire la
tine. Ai rqbdare wi awteaptq ‘n tqcere
rqspunsul Domnului.

D

umnezeu face o diferenyq
clarq ‘ntre copiii Lui wi lume.

Aceasta este a doua lecyie care
trebuia s-o ‘nveye Iacov wi familia
lui ‘n Gosen. “n textul nostru ni se
prezintq un contrast clar ‘ntre Gosen
wi restul lumii (Egipt, Canaan). Lucrul
acesta este evident citind vv. 12-13
<Iosif a hrqnit cu pkine pe tatql
squ, pe frayii sqi, wi pe toatq familia
tatqlui squ, dupq numqrul copiilor.>
<Nu mai era pkine ‘n toatq yara,
cqci foametea era foarte mare; yara
Egiptului wi yara Canaanului tknjeau
din pricina foametei.>
Aparent, nu este nici o diferenyq
‘ntre copiii lui Dumnezeu wi lume,
dar diferenya se vede clar ‘n vreme de
crizq. Dar diferenya aceasta se vede
la un nivel mult mai adknc, nivelul
spiritual.
Copiii lui Dumnezeu umblq ‘n
luminq, lumea bkjbkie ‘n ‘ntunerec.
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Copiii lui Dumnezeu au nqdejde, cei
din lume sunt fqrq nici o nqdejde.
Copiii lui Dumnezeu sunt ocrotiyi,
cei din lume sunt victimele celui rqu.
Copiii lui Dumnezeu au semnul divin
pe frunte, ceilalyi n-au nici un semn de
protecyie.

O

rickt de frumos ar fi Gosenul,
copiii lui Dumnezeu trebuie sq
aibq inima alipitq de Canaan.
Iacov trqiewte a doua tinereye. El
recunoawte ‘n faya lui Faraon cq zilele
lui au fost rele. Dar acum el are parte
de 17 ani de vis. Imaginayi-vq sq nu ai
griji materiale, familia sq-yi fie bine, ‘n
unitate, etc. Ce sq-yi dorewti mai mult?
Şi totuwi, Iacov vrea sq fie ‘nmormkntat
‘n Canaan. De ce? Canaanul este yara
promisq, nu Gosenul. Ştim cq experienya
fericitq ‘n Gosen nu a fost de lungq
duratq. Gosenul nu a fost locul fericirii
permanente.
Aceasta ‘mi aduce aminte de
povestea rabinului Hofetz Chaim, care
a trqit ‘n Polonia ‘n secolul XIX. Un
autor anonim a relatat despre vizita
unui turist american la casa rabinului,
care a fost tare contrariat de condiyiile
lui de viayq, ‘ntr-o camera simplq, plinq
cu cqryi, cu o bancq wi o masq. Turistul
a ‘ntrebat, <Rabi, unde ‘yi este mobila?>
<Unde este mobila ta?> a rqspuns
rabinul. <A mea?> a ‘ntrebat nedumerit
americanul. <Eu sunt doar un vizitator
aici. Sunt un cqlqtor ‘n trecere prin locul
acesta.> <Şi eu, la fel,> a rqspuns Hofetz
Chaim.
Orickt de bine ar fi ‘n America, sau
oriunde ‘n lume, nu trebuie sq ne legqm
inima de Gosenul Egiptului. Sq nu uitqm
cq suntem doar cqlqtori aici, destinayia
noastrq este cerul. De aceea sq ne legqm
inima de Canaanul ceresc.
Ce a vrut Dumnezeu sq te ‘nveye
anul trecut? Ce experienye ai avut
cu Dumnezeu? Consideri cq numai
experienyele bune sunt demne de
aducere aminte? Dumnezeu nu irosewte
nici o experienyq prin care ne trece,
wi cred cq toate ne sunt date cu un
scop. Fq-yi puyin timp sq reflectezi,
sq mulyumewti lui Dumnezeu, wi sq-yi
refocalizezi atenyia spre lucrurile de sus
care sunt vewnice. ().

11/13/2004 - “ntklnirea de toamnq de pe coasta de est.
Pentru tknqra bisericq <Providenya>, bucuriile au culminat cu ‘ntklnirea de
toamnq a frqyietqyii de pe coasta de est. Tema ‘ntklnirii, aleasq pentru acest an, a fost
porunca Domnului Isus din Ioan 13:34: <Sq vq iubiyi unii pe alyii awa cum v-am iubit
Eu>. Dewi vremea a fost rece, toyi participanyii au simyit cqldura pqrtqwiei frqyewti.
Dupq obiwnuitele sesiuni de lucru, conduse de fratele Viorel Clintoc, prewedintele
Asociayiei, sesiuni la care au participat toyi delegayii prezenyi ai bisericilor de pe
partea de est, a urmat vizitarea Campusului (la ‘nceput crewtin) Mood]. Dewi
secularizat ‘n ultima vreme, viziunea wi amprenta marelui om al lui Dumnezeu,
Mood], sunt ‘ncq vizibile. Sunt mulyi frayi care se roagq pentru redobkndirea acestei
fabuloase proprietqyi wi reintrarea ei ‘n circuitul crewtin.
La serviciile duhovnicewti de skmbqtq seara wi respectiv, duminicq dimineaya wi
dupq masq, au predicat toyi frayii pqstori, care au adus wi salutul bisericilor ‘n care
slujesc.
Dumnezeu a binecuvkntat vestirea Cuvkntului cu predarea a wase suflete
Domnului. Masa de dragoste de duminicq a fost pregatitq wi servitq cu foarte multq
dqruire wi ‘ndemknare de surorile din loc. “n aceastq vreme de recunowtinyq wi
mulyumire, mulyumim bisericii <Providenya> pentru gqzduirea acestei ‘ntklnirii wi
pentru dragostea doveditq.
Domnul sq vq rqsplqteascq!
Cu ocazia ‘ntklnirii de toamnq (partea de Est) a asociayiei care s-a yinut la
biserica Providenya din Bernardston Massachusetts, s-a vizitat wcoala pe care
a fondat-o marele evanghelist D[ight L]man Mood]. “n spate este una dintre
bisericile care este pe terenul wcolii.
Randul din spate: Titus Mihey - {ashington, DC (al treilea din stknga), Mar\
Hobafcovich – Southern Baptist Convention, Simion Placintq – Biserica Providenya,
Bernardston, Masssachusetts, Viorel Clintoc – Prewedintele Asociayiei Bisericilor
Baptiste Romkne din SUA wi Canada.
Randul din fayq: Teofil Ciortuz – Biserica Maranata, Ne[ }or\. (al doilea
din stanga) Locul Fotografiei: Northfield Mount Hermon School este o wcoalq
coeducayionalq preparatoare (boarding school) ‘n [estul statului Massachusetts
unde sunt ‘nscriwi ‘n jur de 1050 elevi de liceu wi studenyi.
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Soyia pqstorului
<“n spatele fiecqrui bqrbat
care reuwewte se aflq o femeie
‘nyeleaptq.> Fiecare pqstor poate
spune un rqspicat <Amin!> la
aceastq constatare. Nepreyuitq wi
nebqgatq ‘n seamq uneori, soyia
pqstorului este cel puyin jumqtate
din explicayia succesului sau
insuccesului lui ‘n lucrare.
Ca femeie, ea se aflq ‘ntr-o
poziyie dificilq. I se va da mereu mai
multq atenyie ca celorlalte femei din
bisericq. Va fi mai criticatq deckt
celelalte wi va fi ‘nqlyatq pe nedrept
pe un piedestal artificial de cei
care-i vor pretinde apoi sq se poarte
altfel deckt o femeie obiwnuitq.
Casa ei va fi o <casq de sticlq>
transparentq pentru toate privirile
‘ntotdeauna curioase, dar nu mereu
binevoitoare. Oameni pe care nu
i-a vqzut niciodatq ‘n viaya ei, vor
vorbi cu ea de parcq o cunosc de o
viayq ‘ntreagq wi-i vor spune despre
ea lucruri pe care nici ea ‘nsqwi nu le
wtie despre sine.
Adunarea ‘i va cere sq fie mereu
ocupatq cu ceva sau cu cineva. Va
fi ispititq sq facq parte din <toate
comitetele wi comisiile> bisericii,
dacq se poate sq le conducq pe
majoritatea dintre ele.
Asaltul acesta trebuie ‘ntkmpinat
cu multq ‘nyelepciune wi cu o
nemqsuratq dozq de dragoste
wi blkndeye. Cel mai important
cuvknt pe care trebuie sq wtie
sq-l foloseascq o soyie de pqstor
este <nu>, spus nu dintr-o pornire
rqutqcioasq, ci dintr-o inimq plinq
de iubire.
Cea mai mare responsabilitate
a soyiei pqstorului este sq pqstreze
‘n cqminul ei o atmosferq de
normalitate pentru soyul wi pentru
copiii ei. Tatql meu obiwnuiewte sq
spunq: <Existq douq lucruri bune pe
care le poate face o soyie de pqstor
pentru soyul ei: sq-l ajute wi sq nu-l
‘ncurce. Cea care nu o poate face pe
cea dintki, trebuie sq wtie cum sq o
facq pe cea din urmq.>
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Una din femeile de excepyie care
au contribuit foarte mult la <’nqlyarea>
wi succesul bqrbatului ei a fost Debora
Talpesh, care a trecut de curknd la
Domnul wi despre care, fratele Peter
Matcqu, ginerele ei, ne-a trimis
urmqtorul necrolog.
<La data 10 iulie 2004, Domnul a
gqsit cu cale sq cheme acasq la odihnq
pe cea care a fost sora Debora Talpesh,
soyia fratelui pqstor Teofil Talpesh din
Holl][ood, Florida.
Debora Talpesh s-a nqscut la 13
decembrie 1928 ‘n localilatea Pecica
jud Arad Romknia. A fost prima
nqscutq dintre 4 frayi. La vkrsta de
16 ani ascultknd glasul Domnului s-a
hotqrkt sq-L urmeze pe Domnul Isus
‘n apa botezului, wi a fost botezatq ‘n
1945 de cqtre fr. pqstor Cornel Pascu.
“n 1947, se cqsqtorewte cu Teofil
Talpew din Felnac, jud Arad, student
la Seminarul Teologic Baptist din
Bucurewti. Oficierea cqsqtoriei a avut
loc ‘n Biserica Baptistq din Pecica, de
cqtre frayii Alexa wi Pitt Popovici.
“n 1953 se mutq ‘mpreunq cu
familia la Agriwul Mare, unde servesc
‘mpreunq bisericile baptiste din Agriw,
Arqneag, Drauy, Chier, Tauy wi Miniwul
de Sus. “n Septembrie 1954 se mutq cu
domiciliul ‘n comuna Tkrnova, slujind
biserica din loc wi celelalte amintite,
timp de 14 ani.
“n 1960, ‘mpreunq cu familia
acceptq chemarea Bisericii Baptiste
Romkne din {indsor, Canada, dar
abia ‘n 18 ianuarie 1968 familia obyine
dreptul de plecare ‘n Canada, unde au
rqmas pentru o perioadq de 10 ani.
La 24 Decembrie 1978, a avut loc
un nou ‘nceput ‘n viaya sorei Debora,
cknd, ‘mpreunq cu fr. Teofil se stabilesc
‘n Florida de sud, unde ‘i awteaptq
greutqyile, dar wi bucuriile unei noi
lucrqri misionare printre romkni.
Domnul a binecuvkntat lucrarea
din Florida wi fiindcq majoritatea
membrilor erau aduwi din lagqrele
de refugiayi din Italia wi Austria, sora
Debora a transformat cqsuya lor ‘ntr-o
cantinq pentru cei flqmknzi. “n dorinya
ei de a face bine a fost inspiratq de o

fiicq a lui Israel care a ‘ncurajat-o cu
cuvintele: „Debb], mama mea m-a
‘nvqyat wi ‘mi zicea mereu, <Aruncq-yi
pkinea pe ape, wi dupq multq vreme o
vei gqsi iarqwi ... > – Ecl 11:1-2
<Sora Debora Talpesh a avut o
contribuyie deosebitq la cumpqrarea
a douq proprietqyi care servesc ‘n
prezent ca locawuri de ‘nchinqciune
pentru frayii romkni din orawul
Holl][ood, ckt wi la cumpqrarea unei
proprietqyi ‘n localitatea Tkrnova, jud
Arad, unde ‘n prezent funcyioneazq o
grqdiniyq de copii, wi unde urmeazq sq
fie construitq o nouq bisericq.
Din 1996, trupul ei a ‘nceput sq
fie slqbit de boalq, wi ‘n cele din urmq
s-a stins. La data de 10 iulie 2004, ora
4pm, Domnul a chemat-o acasq la El,
pentru cq pe El L-a slujit cu dqruire
toatq viaya.
Serviciul de priveghi wi
‘nmormkntare a avut loc ‘n Biserica
HARUL din Holl][ood ‘n zilele
de 16 wi 17 Iulie. Au vorbit din
Cuvkntul Domnului, avknd mesaje
de ‘mbqrbqtare wi mkngkiere mai
mulyi frayi pqstori din zonq, sau
musafiri din Romknia: Florin Vancea
- de la Biserica BETEL/Holl][ood,
Cristian Paul - de la PRIMA Bisericq/
Holl][ood, Mircea Husar – capelan/
Holl][ood, Pavel Lungu – {est Palm
Beach, Daniel Chiu – Chicago, Ilie
Tinco – Bocwa/Romania, Viorel Sasu
– Biserica Ortodoxq/Holl][ood,
Claude Mqtasq – Holl][ood, Valentin
Popovici – Chicago. Corul mixt, Corul
bqrbqtesc wi fanfara conduse de Viorel
Oros wi Florea Burca, au ‘mpodobit
serviciile de priveghi wi ‘normkntare.
Domnul sq dea odihnq sorei
Talpesh, iar nouq tuturor care am
rqmas ‘n urmq, mkngqiere wi pace,
pknq la revederea din dimineaya cea
glorioasq a tuturor sfinyilor. ()
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Perspective profetice

Chuc\ Missler, unul din teologii americani pasionat de

profetologie, ‘ntreyine un <site> de Internet unde urmqrewte zece
miwcqri mondiale care prevestesc apropierea venirii Domnului.
Site-ul se numewte <|oinonia> wi poate fi accesat la adresa:
http://[[[.\house.org/strategictrends/
Vom prelua de la acest student al profeyiilor articole pe care le
socotim de interes general pentru noi toyi.
Iatq ‘n primul rknd care sunt cele zece miwcqri mondiale de care
este vorba:

Zece perspective profetice
1. Arme de distrugere ‘n masq 		
2. Pericolul Islamic 			
3. Bqtqlia pentru Ierusalim 		
4. Invazia lui Magog 			
5. Apariyia superstatului european
6. Ridicarea Chinei 			
7. Plqgi biotehnice globale 		
8. Religia ecumenicq 			
9. Guvernul mondial 			
10. Provocarea Americanq 		

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

Vom cquta sq pqstrqm numerotarea aceasta wi vom identifica
specificul unei wtiri dupq numqrul perspectivei profetice ‘n care se
‘ncadreazq
Cu prudenya recomandatq ‘n astfel de ‘ndeletniciri, vom parcurce
‘mpreunq studiile acestui om de excepyie.
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Apariyia superstatului european
Istoria se grqbewte! Profeyiile
obscure de ieri sunt astqzi articole
de fond pe prima paginq a marilor
cotidiene. Vqzknd cq toate aceste
lucruri se ‘ntkmplq, ce fel de oameni
ar trebui sq fim noi, grqbind venirea
Domnului, printr-o purtare sfkntq wi
care sq anticipeze etica veacului care
va veni?
Iatq un articol <epocal>:

Marea lqrgire a UE
Discurs yinut de Jean-Domini`ue
Giuliani

Unitatea, diversitatea wi
singularitatea Europei
Alqturi de 9 noiembrie 1989,
istoria va reyine data de 1 mai 2004
- cknd UE s-a extins la 25 de membri
- ca simbolizknd ‘ncheierea divizqrii

continentului nostru. Nu este nici
sfkrwitul istoriei, nici ultimul act al
operei pqrinyilor fondatori. Aceastq
zi marcheazq ‘nceputul unei noi
aventuri europene, a unei noi Uniuni
Europene, nqscute aproape fqrq sq
simyim wi firesc. Extinderea nu a trezit
‘n noi nici respingere, nici entuziasm,
ca wi cum ar fi fqcut parte dintr-o
evoluyie normalq a Uniunii. Este
unul dintre miracolele construcyiei
europene.
Aceastq Europq lqrgitq ‘wi are
unitatea, diversitatea politicq wi
singularitatea sa. A ‘ncerca s-o
cunowti mai bine ‘nseamnq a-i analiza
caracteristicile comune, nu a nega
deosebirile dintre membri, dar wi a te
‘ntreba ‘n ce constq singularitatea ei
‘n peisajul internayional.

Unitatea Europei celor 25
Cei zece noi membri aparyin
pe deplin „vechii Europe>. Pe de
altq parte, Europa celor 25 wi-a
clqdit o identitate comunq prin
intermediul culturii. Cqci dezvoltarea
continentului nostru s-a sprijinit pe
o reyea de universitqyi ale Europei
centrale, care aveau ‘ntre ele relayii
ce nu cunowteau frontierele. Filozofii
wi savanyii care, ‘ncepknd cu secolul
XIV, au strqbqtut regiunea ‘n lung
wi-n lat au contribuit la rqspkndirea
unor idei wi cunowtinye comune. “n
1830 wi 1848, ideile democratice wi
nayionale au putut astfel sq ajungq
aproape simultan la Praga, Bucurewti,
Budapesta wi Berlin.
(N.E. Se vede clar cq autorul
preferq sq neglijeze istoria crewtinq a
Europei wi ‘i identificq rqdqcinile doar
‘n miwcqrile umaniste wi democratice
care au produs acum Europa
secularq.)
Unitatea explicq ‘n parte de ce
popoarele celor zece noi membri
au dorit atkt de firesc sq se alqture
Uniunii: ele aparyin Europei
dintotdeauna.
Democrayia wi statul de drept au
fost implementate cu o rapiditate
excepyionalq, iar respectarea
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lor a fqcut, de la dobkndirea
independenyei acestor yqri, obiectul
unei politici voite wi reuwite.

Transformarea economiilor
lor dupq 1991 este spectaculoasq.
Mulyumitq eficientei „anticamere
democratice> reprezentate de
Consiliul Europei, organizayie care
reunewte azi 45 de state, ele au pus
‘n operq, ‘ncq de la adoptarea noilor
lor Constituyii, principiile universale
ale democrayiei wi drepturilor omului,
ca wi caracteristicile lor europene.
Populayia Europei ‘mbqtrknewte;
demografia ei este ‘n declin. Cu 25
de membri, aceastq neliniwte devine
de-a dreptul interpelare. Conform
datelor ONU, cele 455 de milioane
de locuitori ai Uniunii cu 25 de state
se vor reduce la 397 de milioane ‘n
2050 - ceea ce ‘nseamnq cq, ‘n 46
de ani, vom pierde echivalentul a
80% din populayia nouq pe care am
primit-o.
“mbqtrknirea Europei devine astfel
corolarul imediat. Vkrsta medie a
populayiei Uniunii va fi de 49 de ani,
fayq de 36 de ani ‘n Statele Unite. Cred
deci cq a vorbi de „tknqra Europq>referire la situayia demograficq a
noilor membri - yine de umorul
negru... Este o sfidare urgentq pentru
noua Uniune, care cere o adevqratq
politicq demograficq la nivel european
wi ‘n mod cert o politicq de imigrare
comunq wi creativq.

Diversitatea Europei celor
25
Yinknd cont de dimensiunile
globalizqrii, diferenyele dintre noi
nu sunt adesea deckt nuanye. Dar
‘ntre cei 10 wi cei 15 existq distanye
reale. Opt dintre cei zece noi membri
au trqit sub jugul sovietic. Pentru
ei, aderarea la NATO a constituit o
dovadq palpabilq cq vechile pericole
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s-au ‘ndepqrtat. Nu le poyi reprowa
cq ‘ncearcq sq-wi asigure securitatea
yqrilor lor. “n lipsa unei apqrqri
europene comune, doar organizayia
atlanticq le oferea o clauzq de
solidaritate militarq.
Trebuie sq ‘nyelegem emoyia pe
care o produc, de exemplu, anumite
idei nayionaliste wi agresive, afiwate
‘n timpul campaniei electorale
ruse, care pur wi simplu neagq
independenya regqsitq a yqrilor
baltice.
Referitor la criza ira\iana, s-a
vorbit mult despre „atlantismul>
noilor membri. Puyinq pricepere
ne-ar fi permis poate sq evitqm a le
oferi sq opteze ‘ntre condamnarea
brutalq a politicii americane ‘n
Ira\ wi un „reflex atlantic> mecanic.
Franya wi Germania aveau dreptate
pe fond, dar nu wi ‘n ce privewte
forma, dacq este sq yinem seama de
regulile wi cutumele europene. Ele
au subestimat sensibilitatea noilor
parteneri, totuwi uwor explicabilq ‘n
contextul istoric wi regional. Acest
aspect ridicq o altq problemq, cea a
relayiilor Uniunii cu Rusia. Evident,

trebuie dezvoltate, dewi Rusia
rqmkne de esenyq expansionistq wi nu
a fqcut ‘ncq dovada angajamentului
ei democratic. Acordul asupra
frontierelor ‘ntre Rusia, Letonia wi
Estonia nu a fost ‘ncq ratificat de
Duma. Pentru a normaliza relayiile
noastre cu marele vecin din est, va
trebui ca wi acesta sq accepte oficial
noua hartq a Europei!
Dar sq nu uitqm niciodatq cq
interesele noilor membri sunt
localizate ‘n primul rknd ‘n Europa wi
cq prioritatea lor este sq izbkndeascq
aderarea, nu sq fie actori globali ai
politicii internayionale. Cu timpul,
interesele ‘i vor domina, iar unitatea
de vederi se va impune puyin ckte

puyin, o evoluyie care este de fapt ‘n
curs.

Singularitatea Europei
celor 25
Principalul atu al Uniunii este
formidabilul squ potenyial. Chiar
dacq PIB-ul noilor zece membri
nu reprezintq deckt 5% din cel
al celorlalyi 15, iar diferenyele de
venit ‘n cadrul Uniunii vor crewte la
‘nceput, efectul integrator al marii
pieye nu trebuie subestimat, mai ales
cq dovezile de pknq acum au depqwit
speranyele.
Piaya unicq europeanq este de
pe acum prima piayq de consum
din lume. Wi se wtie cq puterea
economicq se construiwte mai ‘ntki
pe o piayq internq. Fluxurile de
capitaluri strqine preferq ‘ntotdeauna
Europa. Volumul investiyiilor directe
americane ‘n Europa este evaluat la
peste 700 de miliarde de dolari. Cu
25 de membri, UE se aflq ‘n grayiile
investitorilor. Ea reprezintq deja
cea mai formidabilq concentrare de
putere de cumpqrare din lume.
Rostind cuvkntul putere,
sunt conwtient cq deschid o nouq
dezbatere. Europa nu este o putere
ca toate celelalte. “n mod sigur, nu
este o putere politicq posibil de
comparat cu imperiile obiwnuite. Ca
prima putere comercialq a lumii,
ea reprezintq o adevqratq foryq
economicq - ‘ntqritq, nu slqbitq prin
extindere - a cqrei pondere va crewte.
Cu 25 de membri, aceastq
„Uniune de state wi popoare>, o
unitate ‘n diversitate, cum spune
deviza ei, va wti sq funcyioneze wi sq
capete dimensiune politicq deplinq?
Alegerile europene din acest an
au fost marcate de cel mai ridicat
absenteism de la primul scrutin
pentru Parlamentul european,
desfqwurat pe baza votului universal
direct, ‘n 1979: 65,8%. “n cazul
noilor zece membri, participarea a
atins doar 26%, ceea ce ‘nseamnq
un ewec pentru Europa popoarelor.
Alegqtorul european nu face legatura
‘ntre votul squ wi instituyiile Uniunii.
El crede cq acest scrutin nu are
nici o mizq de putere. Competiyiile
politice preferq scenele nayionale
‘n locul teatrului european. Este

LUMINQTORUL - Decembrie 2004 ‑ Ianuarie 2005

adevqrat cq formele contemporane
ale confruntqrii politice, care cultivq
simplificarea, imediatul wi aventura
individualq, nu prea se potrivesc cu
proiectul european, bazat pe rayiune,
durabilitate wi colectiv. Trebuie
deci sq ne ‘ntrebqm: este adaptat
cadrul nayional la alegeri de nivel
european?
Va fi, pe de altq parte, dificil de
luat decizii ‘n contextul existenyei
a 25 de membri - o intervenyie de
numai trei minute ‘nseamnq o orq wi
un sfert pentru a face turul mesei!
-, ca sq nu mai vorbim de problema
securitqyii Europei, esenyialq pentru
viitorul continentului. Vom wti
sq-i facem fayq prin crearea unui
spayiu de securitate wi a unui mijloc
militar comun? Rqspunsurile se lasq
awteptate pentru cq presupun canale
de comunicare interguvernamentalq
wi diplomaticq. Totuwi, apqrarea
europeanq progreseazq mai concret
deckt am crede. Contingente
europene sunt prezente ‘n
Macedonia wi ‘n curknd ‘n Bosnia.
Eurocorp preia wtafeta ‘n Afganistan.
Armata europeanq se construiewte
‘ncet dar sigur, noii nowtri parteneri
participknd cu entuziasm. Pknq wi
britanicii au ‘nyeles cq Europa nu
poate fi lipsitq de awa ceva, cq nu
poate fi expusq ca un fruct copt wi
apetisant, fqrq a-i asigura apqrarea
valorilor wi a bogqyiei. “ntr-adevqr,
singularq este aceastq „Europa a
celor 25>, care dorewte sq fie un
model, dar se ‘ndoiewte mereu de
sine!
Lqrgirea ne-a obligat sq
imaginqm instituyii noi. Constituyia

va permite Uniunii sq funcyioneze
mai eficient wi sq relanseze dinamica
integrqrii. “n acest domeniu sunt,
probabil, de awteptat cele mai rapide
rezultate: liberalizarea wi dezvoltarea
schimburilor vor consolida forya
economicq a unui spayiu european
acum mai mare. Adevqrata sfidare

rqmkne construirea unei reale
Europe politice, mai active pe
scena internayionalq. Singularitatea
UE constq ‘n faptul cq este ‘ntr-o
perpetuq devenire wi cq ezitq mereu
sq facq pawi decisivi. Slqbiciunea
Uniunii cu 25 de membri rezidq
tocmai ’n prea firava sa dimensiune
politicq.
“ntrknd ‘n secolul XXI, aceastq
nouq Europq descoperq o lume nouq,
cu pericole wi urgenye proprii wi al
cqrei caracter global relativizeazq
diferenyele. UE va putea sq-i facq
fayq dacq va reuwi sq treacq pragul
unitqyii politice, obiectiv stabilit de
pqrinyii ei fondatori. A venit vremea
s-o facq!
P.S. - Editor
Fqrq nici un rqzboi, fqrq un
singur foc de armq, yqrile Europei
se aliniazq pentru scena din finalul
istoriei lumii. Visul lui Nebucadneyar
din cartea profetului Daniel intrq ‘n
ultima lui fazq.
Va exista <o Europq unitq> ?
Rqspunsul este <wi da wi nu>!
<Va fi o a patra ‘mpqrqyie, tare
ca fierul; dupq cum fierul sfqrkmq
wi rupe totul, wi ea va sfqrkma wi
va rupe totul, ca fierul care face
totul bucqyi. Wi dupq cum ai vqzut
picioarele wi degetele picioarelor
parte de lut de olar wi parte din fier,
tot awa wi ‘mpqrqyia aceasta va fi
‘mpqryitq; dar va rqmkne ‘n ea ceva
din tqria fierului, tocmai awa cum
ai vqzut fierul amestecat cu lutul.
Wi dupq cum degetele de la picioare
erau parte din fier wi parte de lut, tot
awa wi ‘mpqrqyia aceasta va fi ‘n parte
tare wi ‘n parte plqpkndq.
Dacq ai vqzut fierul amestecat cu
lutul, ‘nseamnq cq se vor amesteca
prin legqturi omenewti de cqsqtorie,
dar nu vor fi lipiyi unul de altul, dupq
cum fierul nu se poate uni cu lutul>
(Daniel 2:4143).
Dacq o comparayi cu Statele
Unite ale Americii, Europa va fi o
nereuwitq colectivq. Totuwi, puterea ei
economicq, militarq wi administrativq
va fi formidabilq.
Continentele lumii vechi poartq
toate nume de femeie. Iatq de ce
<emblema> aleasq pentru Europa
Unitq este chipul unei femei care
cqlqrewte pe un taur. Wi ce dacq ?

Nu-i extraordinar faptul cq
emblema aleasq astqzi de continentul
‘mplinirilor profetice este exact
aceea prezisq ‘n Apocalipsa 17:3 ?
<Am vqzut o femeie stknd pe
o fiarq de culoare stacojie ... era
‘mbrqcatq ‘n purpurq wi stacojiu ...>

Sq fie doar o ... ‘ntkmplare ? Sq
fie o obrqznicire conwtientq ? Sq fie
... cunowtinya <mai dinainte> a lui
Dumnezeu ?
Un singur lucru este sigur:
Dumnezeu este la ckrma istoriei wi
foarte curknd va ‘nchide un capitol
trist al ei, ca sq facq loc <vewniciei
fericite>. 
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Interviul lunii

Radio
<Vocea Evangheliei> Timiwoara

Ioan Ciobotq, reporter:
“n Parlamentul European s-a
‘ncetqyenit de puyin timp un obicei
care funcyiona ‘n Parlamentul
Statelor Unite wi de ckyiva ani, la
iniyiativa pqstorului wi deputatului
- pe vremea aceea - Petru Dugulescu,
funcyiona wi ‘n Parlamentul Romkniei.
Aceastq iniyiativq se numewte
<Micul dejun cu rugqciune nayionalq>,
timp ‘n care parlamentarii se roagq
‘mpreunq pentru yara lor.
“n Parlamentul European probabil
ca va fi <Micul dejun cu rugqciune
europeanq>.
Din punct de vedere crewtin,
pentru Parlamentul European este o
mare luptq la aceastq orq.
Ce se ‘ntkmplq acolo?
Pqstorul timiworean Petru
Dugulescu a fost invitat pentru a
rosti rugqciunea de deschidere a
acestui <Mic dejun cu rugqciune ‘n
Parlamentul European>.
Domnule pqstor Petru Dugulescu,
ce evenimente vor avea loc ‘n
Parlamentul European?
Petru Dugulescu, pqstor:
Eu am cunoscut la {ashington
DC, la <Micul dejun cu rugqciune
nayionala> din Statele Unite, ckyiva
parlamentari europeni wi dknwii mau invitat ‘ncq de anul trecut la acest
eveniment european, la <Micul dejun
cu rugqciune> la Bruxelles, dar n-am
putut sq mq duc anul trecut.
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Anul acesta am decis sq onorez
aceastq invitayie, mai ales cq m-au
inclus ‘n program cu rugqciunea
principalq, dupq mesajul principal
la deschidere sq am rugqciunea
principalq pentru Parlamentul
Europei. Acest eveniment va avea
loc pe 1 Decembrie, la ora 10:00 la
Bruxelles. Cu o searq ‘nainte, pe
30 Noiembrie, ‘n casa Prinyului de
Liechtenstein este o ‘ntklnire tot cu
lideri europeni la care sunt invitat wi
eu sq iau parte.
Ioan Ciobotq, reporter:
Care va fi subiectul rugqciunii
pe care o veyi ‘nqlya spre Dumnezeu
acolo, pentru Europa?
Petru Dugulescu, pqstor:
- Ei mi-au cerut sq am rugqciunea
pregqtitq dinainte, awa cum se
‘ntkmplq la evenimentele mari, ‘n
forurile europene sau mondiale, wi
eu am sq mq rog cu aceastq ocazie
pentru binecuvkntarea Europei,
care devine tot mai mult o singurq
yarq, un sat uriaw, ca Dumnezeu sq-i
binecuvinteze cu ‘nyelepciune de sus
pe conducqtorii statelor europene.
“n rugqciune voi mulyumi lui
Dumnezeu pentru faptul cq a cqzut
zidul Berlinului wi Cortina de fier
wi pentru libertatea wi vkntul de
libertate care bate peste yqrile foste
comuniste. Apoi voi mulyumi pentru

cetqyenii Timiwoarei, care acum 15
ani au ‘ngenuncheat ‘n Piaya Operei
wi s-au rugat <Tatql nostru> wi ‘n
faya mitralierelor au strigat <Existq
Dumnezeu, existq Dumnezeu>. “n
final, mq rog pentru liderii noii
Europe ca sq recunoascq cq tot ce
este frumos wi grandios ‘n civilizayia
europeanq este inspirat din Cuvkntul
lui Dumnezeu - Biblia - wi vine de la
Dumnezeu wi sq preyuiascq prezenya
lui Dumnezeu ‘n civilizayia wi-n cultura
europeanq.
Ioan Ciobotq, reporter:
Domnule pqstor Petru Dugulescu,
ce credeyi, mai are wanse Europa postcrewstinq sq mai redevinq vreodatq
crewtinq wi ce ar trebui fqcut pentru
aceasta?
Petru Dugulescu, pqstor:
Fqrq ‘ndoialq cq noi trqim vremuri
apocaliptice, cknd ‘n Europa, ‘n
mod evident se pregqtewte scena sau
scenariul pentru Antichrist.
Vrknd-nevrknd, asta se deruleazq
‘ncetul cu ‘ncetul, dar noi, ‘n tot
procesul acesta trebuie sq fim o voce a
lui Dumnezeu, sq fim sare wi luminq wi
sq fim martorii Domnului Isus Cristos.
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Rubrica Pqstorului

Adunarea generalq,
adunare de sqrbqtoare
“ntrerupem traducerile din cqryile
lui John MacArthur pentru a pune
‘n discuyie o problemq, vorba lui
Caragiale, <arzqtoare la ordinea
zilei> !
Scriu aceste rknduri ‘n luna
Ianuarie, lunq parcq predestinatq
sq fie o lunq de tensiuni wi temute
wedinye de adunqri generale ale
bisericilor. Mq rog ‘mpreunq cu voi
ca totul sq se termine cu bine wi sq
nu avem <discuyii>, ‘n urma cqrora
sq rqmknq rqni pe care va trebui
sq le tot bandajqm wi vindecqm ‘n
urmqtoarele unsprezece luni ale
anului, pknq la urmqtoarea adunare
generalq …
Scriu pentru cq, ‘n urma
contactului cu bisericile americane,
biserica noastrq a ‘nvqyat sq se
comporte altfel ‘n luna ianuarie
wi pentru cq s-ar putea sq ‘nvqyqm
unii de la alyii cum sq facem ca luna
aceasta sq fie mai plqcutq.
Ce am ‘nvqyat?
Mai ‘ntki cq wedinya nu trebuie
yinutq ‘n luna ianuarie. Aceastq lunq
vine dupq luna Decembrie, o lunq
a bucuriei, plinq de servicii divine
wi activitqyi care ne secqtuiesc de
puteri. Este foarte greu sq pregqtewti
o wedinyq anualq a bisericii ‘n
mijlocul sqrbqtorilor de iarnq!
Luna ianuarie ar trebui pusq de o
parte pentru lansarea unui nou an,
pentru o sqptqmknq de rugqciune wi
mai ales pentru … odihnq.
Noi, la Bethel, am mutat wedinya
anualq a bisericii ‘n septembrie, cknd
mai toyi se ‘ntorc din concedii wi se
‘ncheie <anul fiscal> american.
“n al doilea rknd, am ‘nvqyat cq
wedinya anualq trebuie gknditq altfel.

Am fost la americani wi am vqzut o
wedinyq cu adevqrat <de lucru>, cu
rapoarte, primiri de membrii, planuri
bugetare aprobate wi mulyumiri
pentru ajutorul Domnului wi pentru
osteneala celor care au lucrat un an
‘ntreg pentru ca restul adunqrii sq o
ducq bine.
La noi, adunarea generalq este
‘ncq <bolnavq de nqravurile societqyii
comuniste>. Practicqm din plin
<critica wi autocritica revoluyionarq>,
suntem plini de bqnuieli wi dqm
dovadq de multq <vigilenyq
proletarq>. Fiecare om din jur ne
este un potenyial <duwman de clasq>,
iar nemulyumirea este ridicatq la
rangul de singura condiyie pentru …
progres!
Am observat ani de zile cq nimeni
nu … mulyumewte; nici Domnului
wi nici celor ce s-au ostenit timp de
douqsprezece luni ... Plutewte ‘n aer
o tensiune spiritualq ameninyqtoare
wi, nu de puyine ori, cel mai bun sfat
pe care-l putem da celor mai tineri
sau mai proaspqt ‘n credinyq este
sq … nu vinq la adunarea generalq,
<pentru cq acolo sunt discuyii la care
numai cei mai <duhovnicewti> pot …
rezista …>
Analizate dupq rezultate,
adunqrile noastre anuale sunt de
obicei:
- adunqri de multq vorbq
- adunqri de exprimarea
nemulyumirii
- adunqri de plqtire a unor poliye
- adunqri de demonstrare a
loialitqyilor de <grup> sau <familie>
S-a ‘mpqmkntenit ideia cq,
dacq vrei sq fi promovat ‘n lucrare,
trebuie sq intri ‘ntr-o adunare pe
poarta <demolatorilor>! Trebuie sq wti
sq analizezi wi sq critici la sknge …

Dupq care trebuie sq wti sq vorbewti
’n awa fel ‘nckt sq te prezinyi drept
singura posibilq iewire din impas.
Trebuie sq wti sq te faci necesar wi …
indispensabil. Trebuie sq le dovedewti
toturor celorlalyi cq n-au fqcut pknq
atunci nimic bun wi cq nu vor putea
face nimic nici de acum ‘nainte, dacq
vor continua sq se lipseascq de prea
scumpa ta persoanq wi .. de prea
‘nalta ta ‘nyelepciune …
Am ‘nvqyat de la americani,
care n-au avut experienya <criticii
wi autocriticii constructive>, cq
adunarea anualq este o adunare
de lucru, nu de discuyii. Astfel de
adunqri yin la ei ‘n jur de 30-45 de
minute wi se terminq cu o bqtaie
(scuzayi termenul) pe umqr wi cu un
<Good job!> spus celor ce s-au ostenit
un an de zile.
I-am ‘ntrebat cum de au reuwit.
Ei m-au ‘ntrebat: <Cum de ayi reuwit
voi contraperformanya de a face ce
ayi fqcut dintr-o adunare a familiei
copiilor lui Dumnezeu?>
Sq le luqm pe rknd:

O adunare de multq vorbq.
Se spune cq o femeie s-a plkns
doctorului cq soyul ei vorbewte
noaptea. Sfatul medicului a fost:
<Doamnq, mai lqsayi-l sq vorbeascq
puyin ziua. Nu vorbiyi numai
dumneavoastrq.>
Cred cq adunarea anualq trebuie
sq fie o zi pusq deoparte pentru
prezentqri, nu pentru vorbe. De
ckyiva ani am spus bisericii cq putem
discuta orice wi cu oricine timp de
364 de zile pe an. “n cea de a 365a zi nu discutqm. Cred cq trebuie
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sq-i asigurqm pe frayi cq toyi wi
fiecare pot wi trebuie sq participe
la lucrarea bisericii, dar asta nu
‘nseamnq cq <dreptul acesta> se
mqsoarq prin <gqlqgia> wi <vorbele
grele> de la adunarea anualq. Asta
se poate face printr-o comunicare
deschisq ‘n toate zilele wi la wedinyele
de peste an. Wedinyele Consiliului
nostru de la Bethel sunt deschise
vizitelor celor veniyi dupq o anunyare
wi aprobare prealabilq. “n aceste
discuyii, cqutqm sq ‘mpqmkntenim
ideia fundamentalq cq cei din
Consiliu sunt <administratorii,
cqlquzitorii> lucrqrii, ‘n timp
ce toyi membrii adunqrii sunt
<lucrqtorii> care-i asigurq
eficienya wi progresul.
Din pqcate, mulyi ani am
fqcut invers, cei din adunare
au cqutat sq <dirijeze> wi sq
<cqlquzeascq> prin vorbe
lucrarea fqcutq de cei alewi ‘n
<consiliu>. Awa cum ‘l aratq wi
numele, Consiliul sfqtuiewte,
‘ndrumq, cqlquzewte. Lucrarea
nu este fqcutq doar de ei, ci de
fiecare membru al bisericii ‘n
parte. Consiliul este acolo doar
ca sq coordoneze wi sq dirijeze
lucrarea bisericii.
La ‘ntrebarea: <Care este
lucrqtorul bisericii voastre?>
singurul rqspuns corect pe care
trebuie sq-l dea un membru
al bisericii este: <Eu sunt unul
dintre ei> (Cine rqspunde:
pastorul, sau cutare diacon sau
frate din comitet, pune cqruya
‘naintea boilor).
Acum ckyiva ani, dupq
ce Liviu Yiplea m-a dus sq
descopqr lucrarea de la
Saddlebac\ wi strategia unei
biserici conduse de scopuri, mam hotqrkt sq ‘ncep la Bethel
niwte schimbqri de <perspectivq>
wi de <sistem>. “ntre timp, am
reuwit deja douq lucruri. Sq
repet pknq la saturayie ideia
cq <noi nu venim la Bisericq,
noi suntem Biserica> wi sq
spun cq lucrarea fiecqruia nu
este discursul de la adunarea
generalq, ci activitatea din
fiecare zi a anului care trece. Wi
am mai observat ceva, cu ckt ‘i
las pe frayi sq fie mai activi ‘n
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lucrare, cu ckt ‘i laud pentru ceea ce
fac, cu atkta mq lasq wi ei sq-mi vqd
de treaba mea specificq wi cu atkta …
mq laudq wi ei!
Biserica de la Saddlebac\
are peste 200 de slujiri specifice,
majoritatea dintre ele, gkndite wi
iniyiate de membrii din adunare.
Conducerea lor i-a eliberat pentru
slujire, iar membrii au eliberat
conducerea pentru administrare
wi coordonare. Mi se pare foarte
normal.

Noi n-am reuwit sq avem ‘ncq
deckt aproape douqzeci de activitqyi
specifice. Mq bucur ‘nsq ori de ckte
ori cineva ia o nouq iniyiativq wi o
popularizez cu mare entuziasm de
la amvon. Clasele noastre de wcoalq
duminicalq (cam 12 la numqr) wi
grupurile de rugqciune pe cartier
sunt cvasi-autonome. (Chiar ‘n acest
moment, clasa tinerilor cqsqtoriyi
este la Mamouth, la munte wi zqpadq,
pentru un sfkrwit de sqptqmknq).
“n doar ckyiva ani am observat o
schimbare radicalq: cine este foarte
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ocupat wi wtie ce grea este truda
timp de 364 de zile din an, nu mai
este pornit wi nici dispus sq se certe
la adunarea generalq a Bisericii.
Gqlqgia o fac de obicei cei ce vor sqwi ascundq sub plapuma cuvintelor,
lenea wi comoditatea de peste an.

Adunqri de exprimarea
nemulyumirii
Un alt lucru pe care l-am ‘nvqyat
de la alyii este sq ascult orice sfaturi
wi sq rqspund apoi: <Bunq ideie!

Nu vrei sq faci dumneatale asta?
Vorbesc cu ceilalyi wi te vom susyine
din toatq inima.> O asemenea
atitudine i-a ‘nsufleyit pe mulyi sq
‘nceapq activitqyi pe care, pe drept
cuvknt, le vqzuserq necesare ‘n
bisericq wi i-a fqcut pe alyii sq … tacq
wi sq nu mai vinq ‘napoi cu aceiawi
problemq. O spun mereu wi multora:
<Nu de sfaturi avem nevoie, ci de
oameni gata sq se facq parte din
rezolvarea problemelor prin lucrarea
lor personalq!> Dumnezeu nu cautq
sfaturi, ci … oameni gata sq stea ‘n
spqrturq!
Nu trebuie sq lqsqm
ca oamenii sq adune
nemulyumiri timp de 364
de zile din an wi apoi sq le
basculeze ca pe un gunoi la
adunarea anualq! Am ‘ntrebat
acum nouq ani pe cineva dacq
are vreo nemulyumire. Mi-a
rqspuns: <Vei afla peste ckteva
luni, la adunarea generalq!>
Iatq o concepyie care
trebuie neapqrat schimbatq.
Nemulyumirile sunt pentru
discuyiile ‘n grupuri mici,
fayq ‘n fayq. Pentru discuyiile
publice trebuie sq pqstrqm
respectul wi preyuirea
reciprocq. <Critica ‘n ascuns,
lauda ‘n public!> Iatq care
ar trebui sq fie practica
adunqrilor crewtine.

Adunqri de plqtire a
unor poliye wi adunqri
de demonstrare a unor
loialitqyi de grup sau de
familie
Pe acestea douq le iau
‘mpreunq ca sq scap mai
repede de ele. Despre cum
este acum ‘n aspectul negativ,
nu trebuie sq mai scriu, cqci
wtim cu toyii. Bisericile au
‘mprumutat din societatea
pqgknq practica campaniilor
electorale.
Prefer sq spun ce am vqzut
wi ‘nvqyat de la americanii
din asociayia noastrq (North
American Baptist) wi de la
practica pe care am fqcut-o
la biserica pqstoritq de John

MacArthur ‘mpreunq cu alyi 50 de
pqstori.
Selectarea wi promovarea unor
lideri ‘n gupele de conducere wi
coordonare nu trebuie fqcute pe baza
<popularitqyii>, ci pe baza maturizqrii
duhovnicewti wi a competenyei.
Un pastor ar trebui sq aibq un
cuvknt precumpqnitor ‘n alcqtuirea
echipei cu care va lucra ‘n tot restul
anului. N-ai ‘ncredere ‘n pqstor,
cautq un altul! Vai de oile care se
duc dupq unul care … nu este pqstor.
Cknd ai identificat ‘nsq un om care
este pe poziyia de <pqstor asistent
al Marelui Pqstor al oilor>, trebuie
sq-l lawi sq-wi facq auzit glasul wi sqwi punq la lucru toiagul cqlquzirii.
Prea multq democrayie este sinonimq
cu <yigqnia> wi ne poate duce foarte
repede la treapta de <Laodicea> (care
nu ‘ntkmplqtor chiar awa se traduce!
Laos= popor, dicea=conducere).
Ckt de caraghios este sq cauyi
cu lumknarea un om duhovnicesc,
sq-l trimiyi la wcoalq, sq-l verifici
printr-o comisie de <competenyq>,
sq-l ordinezi pe viayq wi apoi … sq-l
subordonezi … hotqrkrilor altora,
necqutayi, neselectayi, neverificayi, ne
ordinayi …
Pe alocuri, pqstorii au ajuns sq
trebuiascq sq cearq voie ca sq …
pqstoreascq turma Domnului cum li
se pare potrivit. Unele adunqri n-au
nevoie, ‘n gkndirea lor, de pqstori,
ci doar de un fel de <predicatori>
care sq se comporte asemenea unor
magnetofoane ‘nzestrate cu butonul
<pornit/oprit>! “n concepyia lor,
pqstorirea este un fel de atribuyie
colectivq a adunqrii. Nu aceasta este
‘nsq strategia instauratq de Domnul
Isus wi de apostolul Pavel ‘n Bisericq.
Dacq ar fi fost awa, n-ar mai exista
“n Noul Testament pasaje care sq
li se adreseze ‘n mod expres unor
<pqstori> awezayi deasupra turmei ‘n
slujire wi responsabilitqyi!
Dacq pqstorul are libertatea
sq-wi aleagq, sq promoveze wi sq
instruiascq propria lui echipq de
conducere, Biserica nu va mai fi
zdruncinatq de dificilele conflicte
de personalitate wi nu va mai fi silitq
sq se chinuiascq sq funcyioneze
asemenea unui <monstru> cu mai
multe capete.

LUMINQTORUL - Decembrie 2004 ‑ Ianuarie 2005

23

Selecyia wi promovarea celor
din Consiliu trebuie fqcutq prin
consultarea directq dintre pqstor
wi bisericq. Votul adunqrii generale
rqmkne girul cq cei alewi sunt
recunoscuyi wi respectayi de corpul
colectiv al Bisericii.
Dacq cei alewi ‘n echipa pastoralq
nu vor monopoliza lucrarea bisericii,
ci, dimpotrivq, vor fi adevqrayi
catalizatori pentru atragerea tuturor
‘n diferite lucrqri de slujire, Biserica
va trqi minunea alcqtuirii unui trup
armonios ‘n care fiecare mqdular ‘wi
va ocupa locul cuvenit wi ‘wi va da
cu bucurie contribuyia la sqnqtatea
‘ntregului. Cei din echipa pastoralq
trebuie sq ‘nyeleagq realitatea wi
rostul poziyiei lor: au fost alewi nu ca
sq ‘nlocuiascq biserica ‘n slujire, ci
ca sq angreneze, sq antreneze wi sq
coordoneze lucrarea celorlalyi oameni
din Bisericq.
Am observat ‘n alcqtuirea
Bordurilor wi Consiliilor din bisericile
americane o pluralitate ‘n care sunt
aduwi liderii celor cinci sectoare de
bazq ale bisericii: evanghelizare,
integrare, maturizare, echipare,
‘nchinare, plus cei doi strict
necesari, secretarul wi casierul. La
acest numqr strict necesar pot fi
adqugayi reprezentanyi ai surorilor, ai
tineretului, etc. La fel de bine, acewti
diferiyi reprezentanyi pot fi chemayi
numai atunci cknd este vorba despre
probleme pertinente activitqyii lor.
Activitatea celor din echipa
pastoralq trebuie votatq pe un termen
de trei ani, cu posibilitatea unor
re’noiri nelimitate.
Promovarea noilor membrii ai
echipei de lucru se poate face doar
dacq cel nou venit a arqtat cq poate
lucra armonios ‘n timpul anului
cu echipa existentq. Promovarea
sau ‘nlocuirile se pot face oricknd,
urmknd sq fie validate la proxima
adunare anualq a Bisericii.
Cu douq, trei luni ‘nainte de
adunarea anualq, de la amvon
se poate repeta disponibilitatea
consultqrii cu fiecare wi cu toyi cei din
Bisericq. Trebuie sq se repete wi cq
la adunarea anualq discuyiile vor fi
reduse la un minim general acceptat.
Scriu aceste rknduri dupq ce, slavq
Domnului!, am avut ckyiva ani de
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<schimbqri> pozitive ‘n organizarea
bisericii wi am avut adunqri anuale de
sqrbqtoare. Ele au durat ‘ntotdeauna
sub o orq (spre bucuria tuturor)
wi s-au transformat ‘n adunqri de
apreciere, recunowtinyq wi ‘mpqrtqwire
a strategiei comune de viitor. Mq rog
lui Dumnezeu, Tatql nostru, sq ne yinq
harul armoniei ‘n familia Sa, wi sq ne
‘nveye sq ne purtqm cum se cuvine ‘n
prezenya Sa, mai ales … ‘n adunqrile
anuale.
Felul ‘n care ne comportqm,
cu alyii wi chiar cu noi ‘nwine, aratq
maturitatea sau lipsa de maturitate a
caracterului.
Pe de altq parte, unele structuri
(ca wi adunqrile generale ale
bisericilor din Romknia) sunt
proprii unui climat <iluzoriu> din
lumea <utopicului> (cum au fost
acele specifice comunismului). Ele
presupun un grad de perfecyiune
pe care niciunul dintre noi nu l-am
atins ‘ncq. Populismul wi democrayia
(‘n forma ei rqu ‘nyeleasq) nu sunt
wi nici nu trebuie sq fie acceptate ‘n
crewtinism.
Dacq ‘n societate trebuie
promovatq <meritocrayia>, ‘n bisericq
trebuie sq fie cultivatq spiritualitatea
wi competenya duhovniceascq.
Lumea spune <omul potrivit la
locul potrivit>. Biserica spune omul
duhovnicesc awezat acolo unde darul
duhovnicesc pe care l-a primit de
la Duhul Sfknt ‘l aweazq ‘n <trupul
Bisericii>.
Nu se poate sq fim totul wi de
toate, nu se cuvine sq avem pretenyia
demagogicq de a fi consultayi ‘n
toate problemele, pentru cq am fi,
vezi Doamne, competenyi ‘n toate
privinyele.
Din acest punct de vedere,
adunqrile generale ale Bisericilor, ‘n
forma lor specific comunistq, aduc
mai mult haos deckt ordine ‘n viaya
unei biserici, iar obiceiul de a vota
pentru mai orice problemq este o
invenyie care a produs cel mai mare
rqu pentru climatul social al bisericii.
Nu cred cq pot gqsi un rqu
mai mare deckt obiceiul de a vota
pentru fiecare problemq. Este
suficient ca doi sq voteze ‘mpotriva
a trei la alegerea culorii de vopsea
pentru uwa de la intrare pentru ca
sq se creieze o tensiune ‘ntre cei

cinci. Dacq unul dintre cei aflayi ‘n
minoritate se va afla iar ‘n tabqra
celor care pierd wi la un vot viitor,
va aduna suficientq amqrqciune ca
sq se creadq <persecutat> (<Pqrerea
mea nu conteazq, nu sunt considerat
important, etc. etc.>). Orice Bisericq
(wi orice altq comunitate de altfel)
care dorewte sq pqstreze unitatea wi
respectul pentru toyi membrii ei, ar
trebui sq evite (pe ckt se poate) orice
formq de votare !!!
Votul este o metodq care <’mparte
‘n tabere> prin ‘nsqwi natura lui wi
nu este recomandat acolo unde se
dorewte cultivarea unitqyii wi pqrtqwiei.
Hotqrkrile unei adunqri crewtine
trebuiesc luate altfel wi pe alte
principii. Biserica crewtinq este o
familie cu vkrste spirituale diferite
wi cu variate grade de maturizare wi
competenyq.
Ce s-ar ‘ntkmpla ‘ntr-o familie
cu zece copii dacq s-ar pune la vot
meniul de la masa de prknz? Cred
cq ar mknca wapte zile pe sqptqmknq
numai desert!
Ce s-ar ‘ntkmpla dacq ar pune
la vot wi spqlatul pe dinyi sau
aranjatul patului dimineaya, etc.?
Cuvkntul pqrinyilor nu ar mai avea
nici un fel de importanyq pentru
cq votul majoritqyii ar impune
mereu voia celor mulyi (chiar dacq
acewtia sunt nevkrstnici). Am
avea o familie condusq de copii,
cu un comportament copilqresc wi
condamnatq sq sqvkrweascq mereu
<copilqrii> (certuri copilqrewti, de
genul <’mi iau jucqriile wi plec>, azi
vreau sq fac eu pe dentistul, etc.).
Pqrinyii s-ar chinui wi ei sq facq
ceva, dar ar suferi mereu soarta
unor ‘nfrknyi, dominayi de copilqria
majoritqyii din jur.
Slavq Domnului cq familiile
crewtine nu sunt awa acasq wi n-ar
trebui sq fie awa nici ‘n familia cea
mare a Bisericii. Conducerea unei
biserici trebuie rezervatq pentru
<pqrinyii> duhovnicewti despre care
vorbewte apostolul Ioan, iar hotqrkrile
lor trebuiesc respectate wi ‘mplinite de
restul celor din adunare.
Ca de obicei, awtept pqrerile wi
ecourile venite de la voi.
Daniel Branzai
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O carte ‘n serial
strict necesar sq ’nyelegem cum sunt definite, ’n
terminologia Bibliei, <Viaya> wi <Moartea>.
“n limbajul Scripturii, moarte nu ‘nseamnq
primordial desfiinyare, anihilare, dispariyie, ci,
departe de a numi o stare, ea descrie o situayie,
un raport.
“n lumea lui Dumnezeu, oamenii nu ‘nceteazq
niciodatq sq existe. “n rai sau ‘n iad, ei vor
continua sq dqinuie vewnic. “n sens cantitativ,
toyi oamenii au viaya vewnicq. Calitativ ‘nsq, este
wi va fi o mare diferenyq ‘ntre situayia celor care
sunt destinayi raiului wi celor care sunt destinayi
iadului. “n terminologia Scripturii, <Viaya> wi
<Moartea> poartq o semnificayie aparte: Viaya
desemneazq starea de pqrtqwie, de comuniune,
de trqire ‘mpreunq, ’n timp ce <Moartea> descrie
condiyia de despqryire, de separare, de absenyq.
Sq luqm ca punct de plecare ‘n studiul nostru
pasajul din Luca 15:11- 32. Ne vom opri doar la
ckteva versete care ne vor ajuta sq ‘nyelegem cu
ce sens a folosit Domnul Isus cuvintele <moarte>
wi <viayq>. Toatq ‘ntkmplarea descrie modificarea
unor raporturi ‘ntre un tatq wi fiul lui mai mic.
Plecarea fiului risipitor wi starea de despqryire
fayq de tatql squ este numitq de Domnul Isus
moarte, ‘n timp ce ‘ntoarcerea acasq este numitq
<’nviere>:

(Continuare din numqrul trecut)

Ce este de fapt moartea ?
Un ‘nvqyqtor a vqzut pe unul din elevii sqi trecknd
seara prin cimitir. A doua zi l-a ‘ntrebat:
- <Nu yi-e fricq sq intri ‘n cimitir seara?>
- <Nu, domnule>, a rqspuns bqiatul, <este o
scurtqturq spre casq.>
La fel ar trebui sq fie moartea wi pentru noi: o
scurtqturq spre casq.
Cum putem defini moartea?
“n ziarul <London Times> din 12 Decembrie
1967, Dr. Henr] Beecher a propus trei definiyii
medicale. Moartea se petrece:
- ‘n momentul ‘n care materia cerebralq
a creierului intrq ‘ntr-un proces ireversibil de
distrugere, fqrq nici o posibilitate de recqpqtare a
conwtiinyei.
- ’n momentul ‘n care bqtqile spontane ale inimii
nu mai pot fi reactivate.
- ‘n momentul ‘n care o encefalogramq aratq cq o
persoanq este <moartq cerebral>.
Probabil cq cea mai simplq definiyie din punct de
vedere religios este separarea de sursa vieyii. Este

<Sq mkncqm wi sq ne veselim; cqci acest fiu
al meu era mort wi a ‘nviat; era pierdut wi a
fost gqsit>. (Luca 15:23-24)
Aceastq corespondenyq ‘ntre moarte (despqryire) wi
viayq (trqire ‘mpreunq, pqrtqwie) se vede wi mai clar din
succesiunea versetelor 31 wi 32:
<Fiule>, i-a zis tatql, <tu ‘ntotdeauna ewti cu
mine, wi tot ce am eu este al tqu. Dar trebuia
sq ne veselim wi sq ne bucurqm, pentru cq acest
frate al tqu era mort wi a ‘nviat, era pierdut wi
a fost gqsit>.
Fiul cel mare nu <murise> pentru cq rqmqsese acasq
cu tatql squ (<tu ‘ntotdeauna ewti cu mine>) ‘n timp ce
mezinul fusese mort, nu pentru cq ‘wi ‘ncetase existenya,
ci pentru cq fusese <pierdut>. Gqsirea, echivalentq cu
‘ntoarcerea lui acasq ‘n pqrtqwia cqminului, este numitq
<’ntoarcere la viayq> sau <’nviere>.
Cuvintele viayq wi moarte sunt folosite ‘n Biblie ‘n trei
sensuri diferite. Altfel spus, Scripturile ne vorbesc despre
trei tipuri de viayq wi, corespunzqtor, trei tipuri de moarte
TIPUL

VIAYQ

MOARTE

Fizic

Trup + Suflet

Trup - Suflet

Spiritual

Om + Dumnezeu

Om - Dumnezeu

Vewnic

Om + Dumnezeu

Om - Dumnezeu
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Sq le luqm pe rknd:

Viayq wi moarte ‘n sens fizic.
“n Geneza 2:7 ni se descrie facerea omului prin
contopirea a douq elemente distincte: trup din yqrkna
pqmkntului wi suflet sau suflare divinq.
<Domnul Dumnezeu a fqcut pe om din yqrkna
pqmkntului, i-a suflat ‘n nqri suflare de viayq wi
omul s-a fqcut astfel un suflet viu>. (Geneza 2:7)
Atkt timp ckt aceste douq elemente stau ‘mpreunq,
se poate spune cq omul este viu, are viayq. Moartea
apare atunci cknd intervine despqryirea, separarea ‘ntre
suflet wi trup. O astfel de eventualitate este descrisq
‘n Eclesiastul 12:7: <... pknq nu se ‘ntoarce yqrkna ‘n
pqmknt, cum a fost, wi pknq nu se ‘ntoarce duhul la
Dumnezeu, care l-a dat>. Notayi cq nu ni se spune cq
duhul omului este desfinyat sau cq-wi ‘nceteazq ‘n vreun
fel existenya.
Dacq sufletul rqmkne ‘n trup, se poate spune
despre un om cq, fizic, este ‘ncq ‘n viayq. Cazul cel mai
elocvent este cazul tknqrului Eutih, relatat ‘n Faptele
Apostolilor 20:7-12:
<”n ziua dintki a sqptqmknii, eram adunayi
laolaltq ca sq frkngem pkinea. Pavel, care trebuia
sq plece a doua zi, vorbea ucenicilor, wi wi-a lungit
vorbirea pknq la miezul nopyii. “n odaia de sus,
unde eram adunayi, erau multe lumini. Wi un
tknqr, numit Eutih, care wedea pe fereastrq, a
adormit deabinelea ‘n timpul lungii vorbiri a lui
Pavel; biruit de somn, a cqzut jos din catul al
treilea wi a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorkt,
s-a repezit spre el, l-a luat ‘n braye, wi a zis: <Nu
vq tulburayi, cqci sufletul lui este ‘n el>... Flqcqul
a fost adus viu, wi lucrul acesta a fost pricina unei
mari mkngkieri>.

Viayq wi moarte ‘n sens spiritual.
“n Geneza 2:17 ni se spune cq pedeapsa pentru
cel ce mknca din pomul cunowtinyei binelui wi rqului
trebuia sq fie moartea (<...cqci ‘n ziua ‘n care vei mknca
din el, vei muri negrewit>.) Mulyi cititori ai Bibliei wi-au
pus ‘ntrebarea: <Ei bine, a murit sau nu a murit Adam
atunci cknd a mkncat din pomul oprit?>
Unii comentatori au ‘ncercat sq spunq cq, ‘ntr-un
sens, Adam a murit, sau mai bine zis, atunci a ‘nceput
sq moarq, pentru cq atunci a intrat pentru prima datq
‘n lume moartea (vezi Romani 5:12). Alyi comentatori
spun cq pentru Dumnezeu, care locuiewte ‘n afara
timpului wi spayiului, Adam a murit chiar ‘n clipa ‘n care
a cqlcat porunca pe care o primise.
Pqrerea noastrq este cq, ‘ntr-adevqr, Adam wi Eva
au murit chiar <’n ziua> ‘n care au mkncat din fructul
oprit. Wtim, ei au continuat sq existe din punct de
vedere fizic ‘ncq multe sute de ani, dar ‘n momentul
neascultqrii ei au trqit o altfel de moarte, moartea
spiritualq. Pqcatul lor a distrus pqrtqwia minunatq care
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domnise pknq atunci ‘ntre Creator wi Creaturq. “n
<rqcoarea zilei> (Geneza 3:8), Dumnezeu nu s-a mai
‘ntklnit ca de obicei cu omul. <Unde ewti Adame?> a
chemat Dumnezeu, iar omul a rqspuns: <Mi-a
fost fricq, pentru cq eram gol, wi m-am ascuns>
(Geneza 3:10). Pqcatul l-a despqryit pe primul
om de Dumnezeu wi a adus ‘n lume o moarte
mult mai teribilq deckt moartea fizicq: moartea
spiritualq. De atunci, toyi urmawii lui Adam se
nasc moryi din punct de vedere spiritual. David
spune ‘n Psalmul 51:5:
<Iatq cq sunt nqscut ‘n nelegiuire wi ‘n
pqcat m-a zqmislit mama mea>.
Isaia descrie aceastq existenyq ‘n moarte spiritualq
astfel:
<...nelegiuirile voastre pun un zid de
despqryire ‘ntre voi wi Dumnezeul vostru;
pqcatele voastre vq ascund Faya Lui wi-L
‘mpiedicq sq vq asculte>.
<...Bkjbkim ca niwte orbi de-a lungul unui
zid, bkjbkim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim
ziua nameaza mare, ca noaptea, ‘n mijlocul
celor sqnqtowi, suntem ca niwte moryi> (Isaia
59:2,10).
Preyurile pot sq scadq sau sq urce, dar preyul
pentru pqcat va rqmkne ‘ntotdeauna acelawi: moartea.
Miliarde de oameni care trqiesc azi pe pqmknt sunt
moryi ‘n pqcat din punct de vedere spiritual. Singura
lor nqdejde rqmkne lucrarea rqscumpqrqtoare a lui
Christos. Cum spune tot Isaia:
<Totuwi ‘ntunerecul nu va ‘mpqrqyi vewnic
pe pqmkntul ‘n care acum este necaz, ...
Poporul care umbla ‘n ‘ntunerec, vede o mare
luminq; peste cei care locuiau ‘n yara umbrei
moryii rqsare o luminq> (Isaia 9:1,2).
Venirea Domnului Isus ‘n lumea noastrq a ‘nsemnat
o ofensivq a vieyii. <Am venit sq caut wi sq mkntuiesc
ce era pierdut> (Luca 19:10). Primirea Domnului Isus
prin credinyq este echivalentq cu trecerea din moartea
spiritualq la viaya spiritualq.
<Eu sunt Pkinea vie, care s-a pogorkt din
cer. Dacq mqnkncq cineva din pkinea aceasta,
va trqi ‘n veac; wi pkinea pe care o voi da Eu,
este trupul Meu, pe care “l voi da pentru viaya
lumii>. (Ioan 6:51)
<”n adevqr, dupq cum Tatql ‘nviazq moryii,
wi le dq viayq, tot awa wi Fiul dq viayq cui vrea>.
<Adevqrat, adevqrat vq spun, cq cine ascultq
cuvintele Mele, wi crede ‘n Cel ce M-a trimis,
are viaya vewnicq, wi nu vine la judecatq, ci
a trecut din moarte la viayq> (Ioan 5:21,24).

Apostolul Pavel ne explicq procesul acestei
treceri din moarte la viayq ‘n Efeseni 2:13,19:
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<Dar acum, ‘n Christos Isus, voi, care
odinioarq erayi depqrtayi, ayi fost apropiayi
prin skngele lui Christos>.
<Awadar voi nu mai sunteyi nici strqini,
nici oaspeyi ai casei, ci sunteyi ‘mpreunq
cetqyeni cu sfinyii, oameni din casa lui
Dumnezeu>.
“n Adam, noi toyi am murit spiritual, dar ‘n
Christos ne putem ’ntoarce la Dumnezeu, ca sq
cqpqtqm iarqwi viaya.

Viaya wi moartea ‘n sens vewnic.
Ckt timp trqim fizic, existq posibilitatea mkntuirii,
adicq se poate trece din moarte spiritualq la viayq
spiritualq. Dupq despqryirea sufletului de trup starea
spiritualq a celui mort nu mai poate fi schimbatq. Ea
primewte un caracter vewnic. Cknd vom sta cu toyii
‘n faya scaunului de judecatq al lui Dumnezeu, vom
auzi vocea divinq care va pecetlui destinul nostru
vewnic. “ncq o datq, limbajul Scripturii este foarte
semnificativ, vorbind despre viayq wi despre moarte
vewnicq ca despre o apropiere, respectiv depqrtare
definitivq ‘ntre om wi Creatorul squ. <Atunci
“mpqratul va zice celor de la dreapta Lui:
<Veniyi binecuvkntayii Tatqlui Meu de
mowteniyi “mpqrqyia, care v-a fost pregqtitq
de la ‘ntemeierea lumii>. <Apoi va zice celor
de la stknga Lui: <Duceyi-vq de la Mine,
blestemayilor, ‘n focul cel vewnic, care a fost
pregqtit diavolului wi ‘ngerilor lui !> (Matei
25:34,41)
<Atunci le va zice curat: <Niciodatq nu
v-am cunoscut; depqrtayi-vq de la Mine, voi
toyi care lucrayi fqrqdelege> (Matei 7:23).

“ntr-una din serile de rugqciune din casa noastrq,
familia Falcuwan ne-a povestit una din convorbirile
telefonice avute cu nepotul lor Daniel Ardeleanu de
la Portland, ‘n vkrstq de numai 3 aniwori:
- <Bunica, tu wti sq mq duci la bunica mea din
Portland?>
- <Nu, Daniel, eu stau tare, tare departe de voi,
tocmai la Los Angeles, iar la bunica ta de acolo n-am
fost deckt o singurq datq. Nu-mi mai aduc aminte.
Cred cq m-aw rqtqci ...>
- <N-ai sq te rqtqcewti, bunicq, te conduc eu. Wtiu
eu cum sq mergem acolo. Vrei sq-yi explic?>
- <Da, sigur cq vreau.>
- <Mai ‘ntki iewim din casq wi o luqm pe drum
drept ‘nainte. Cknd ‘ntklnim o altq stradq o luqm la
dreapta sau la stknga wi iar mergem tot ‘nainte, pknq
‘ntklnim un alt drum. Wi acolo o luqm la dreapta sau
la stknga pknq ajungem la alt drum. Acolo facem
ultima oarq la dreapta sau la stknga wi dupq puyin am
ajuns la bunica.>

Hohotele noastre generale de rks au confirmat
naivitatea nepotului wi farmecul acelui mereu corect <la
dreapta sau la stknga>. Oamenii mari wtiu ‘nsq cq nu este
tot una dacq o iei <sau la drepata sau la stknga>. Viaya
trebuie privitq doar ca o cqlqtorie, ca un drum care ne
duce undeva. Mai devreme sau mai tkrziu, fiecare dintre
noi va ajunge la destinayie. De alegerea direcyiei depinde
‘nsq ‘n ce loc vom ajunge. Oare nu este semnificativ cq
mai toate miwcqrile politice wi sociale liberale sau atee
sunt ‘n toatq lumea <de stknga> ? Oare nu este la fel
de semnificativ cq toate partidele cu nuanyq religioasq
sunt <de dreapta> ? Ckt de clar se aweazq ‘ncq de acum
lumea ‘n ceata <blestemayilor> de la stknga wi ceata celor
binecuvkntayi de la <dreapta> Domnului Isus !
“n separarea de dupq moarte nu mai existq
posibilitatea rqzgkndirii. De data aceasta, ‘ntre viaya
vewnicq wi moartea vewnicq nu mai existq nici o punte de
trecere. “n istoria cu bogatul wi Lazqr, Domnul Isus ne
descrie aceastq realitate astfel:
< ... Cu vremea sqracul a murit; wi a fost dus
de ‘ngeri ‘n sknul lui Avraam. A murit wi bogatul
wi l-au ‘ngropat. Pe c’nd era el ‘n Locuinya
moryilor, ‘n chinuri, wi-a ridicat ochii ‘n sus, a
vqzut de departe pe Avraam wi pe Lazqr ‘n sknul
lui wi a strigat: Pqrinte Avraame, fie-yi milq
de mine wi trimite pe Lazqr sq-wi moaie vkrful
degetului ‘n apq wi sq-mi rqcoreascq limba; cqci
grozav sunt chinuit ‘n vqpaia aceasta. <Fiule>,
i-a rqspuns Avraam, <adu-yi aminte cq, ‘n viaya
ta, tu yi-ai luat lucrurile bune wi Lazqr wi-a luat
pe cele rele; acum aici, el este mkngkiat, iar tu
ewti chinuit. Pe lkngq toate acestea, ‘ntre noi wi
voi este o prqpastie mare, awa cq cei ce ar vrea
sq treacq de aici la voi, sau de acolo la noi, sq
nu poatq> (Luca 16:22-26).
Este bine sq ne reamintim cq la crucea Golgotei,
Domnul Isus a fost ‘ntre viayq wi moarte ‘n toate cele
trei aspecte ale lor, descrise ‘n Scripturq. El a ales sq
poarte pqcatele noastre asupra Lui wi sq fie pedepsit de
Dumnezeu ‘n locul nostru (Isaia 53:4-6). Din cauza
aceasta, El a fost despqryit de Dumnezeu pentru o clipq,
trqind moartea spiritualq. Din aceastq situayie, El a
strigat: <Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce Mai pqrqsit?> (Matei 27:46).
Despqryirea aceasta de Tatql, L-a fqcut sq simtq wi ceva
din chinurile moryii vewnice. Atkrnknd pe lemn, El S-a
perpelit ‘n flqcqrile iadului strigknd: <Mi-e sete !> (Ioan
19:28).
“n finalul suferinyei, El a trecut wi prin moartea fizicq.
<Isus a strigat cu glas tare: Tatq, ‘n mkinile Tale “mi
‘ncredinyez duhul ! Wi cknd a zis aceste vorbe, Wi-a dat
duhul> (Luca 23:46).
Domnul Isus a ‘nfruntat moartea ‘n toatq
complexitatea wi hidowenia ei. Biruinya Lui de la cruce,
ne-a adus nouq viaya.
<Wi pe muntele acesta, nimicewte moartea pe
vecie> (Isaia 25:7,8).
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<Moartea a fost ‘nghiyitq de biruinyq. Unde
‘yi este biruinya moarte? Unde ‘yi este boldul
moarte? Boldul moryii este pqcatul... Dar
mulyumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne
dq biruinya prin Domnul nostru Isus Christos
!> (1 Corinteni 15:54-57).
<Astfel dar, deoarece copiii sunt pqrtawi
skngelui wi cqrnii, tot awa wi El ‘nsuwi a fost
deopotrivq pqrtaw la ele, pentru ca prin
moarte, sq nimiceascq pe cel ce are puterea
moryii, adicq pe diavolul wi sq izbqveascq pe
toyi aceia, care prin frica moryii, erau supuwi
robiei toatq viaya lor> (Evrei 2:14,15).
Neascultarea lui Adam ‘n grqdina Edenului a adus
oamenilor moartea wi a fqcut necesarq jertfirea lui
Christos ‘n locul nostru pentru a ne ‘mpqca cu Tatql, wi
pentru a ne aduce viaya.
<De aceea, dupq cum printr-un singur
om a intrat pqcatul ‘n lume wi prin pqcat a
intrat moartea wi astfel moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor, din pricinq cq toyi
au pqcqtuit... > <Astfel dar, dupq cum printro singurq grewealq, a venit o oskndq, care a
lovit pe toyi oamenii, tot awa, printr-o singurq
hotqrkre de iertare a venit peste toyi oamenii
o hotqrkre de neprihqnire care dq viaya>
(Romani 5:12-18).
<Cqci Dumnezeu a vrut ca toatq plinqtatea
sq locuiascq ‘n El wi sq ‘mpace totul cu Sine
prin El, atkt ce este pe pqmknt ckt wi ce este
‘n ceruri, fqcknd pace, prin skngele crucii Lui>
(Coloseni 1:19,20).
Aceasta este o realitate a vieyii de credinyq. Domnul
a spus:
<Adevqrat, adevqrat vq spun cq, dacq
pqzewte cineva cuvkntul Meu, ‘n veac nu va
vedea moartea> (Ioan 8:51).
Domnul Isus le-a spus ucenicilor Sqi cq ‘ncetarea
vieyii pe pqmknt nu ‘nseamnq neapqrat <moarte>. El a
rezervat acest cuvknt pentru o ‘nsemnqtate cu mult mai
adkncq wi mai importantq. Pentru Isus, moartea fizicq
nu este altceva deckt un somn temporar.
<Dupq aceste vorbe, le-a zis: <Lazqr,
prietenul nostru, doarme: dar Mq duc sq-l
trezesc din somn.> Ucenicii I-au zis: <Doamne,
dacq doarme, are sq se facq bine.> Isus vorbise
despre moartea lui, dar ei credeau cq vorbewte
despre odihna cqpqtatq prin somn. Atunci
Isus le-a spus pe fayq: <Lazqr a murit> (Ioan
11:11-14).
Foarte puyini mai wtiu astqzi de unde vine cuvkntul
<cimitir>. Pe vremea bisericii primare, la Roma, moartea
era la fel de ‘nfricowqtoare ca wi astqzi. Pentru a sublinia
nqdejdea crewtinq ‘n ‘nviere, crewtinii au refuzat sq
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mai numeascq locul de ‘nmormkntare <loc de veci>
wi l-au schimbat cu acela de >cimitirium>. Termenul
numea pe atunci locul de popas peste noapte, hanul
de la rqscruce, hostelul sau motelul de astqzi. Mesajul
implicat de gestul crewtinilor a fost cq trupul nu va
rqmkne acolo <pe vecie>, ci doar pentru o vreme, ca la
hotel. Va urma apoi ‘nvierea!
Nimeni nu plknge astqzi pe cineva care, avknd
wi timp wi bani, s-a dus ‘n cqlqtorie wi doarme peste
noapte ‘ntr-un hotel de patru sau cinci stele! Poate cq ‘l
invidiazq, dar nu-l compqtimesc. Tot awa wi cu cei moryi.
Christos i-a dus pentru o vreme la un loc de odihnq,
dupq care ‘i va readuce printre noi la vremea marii ‘nvi
eri.
“n trecut, nawterile wi decesele se petreceau <acasq.>
Ele erau parte din existenya normalq a fiecqrei familii
wi erau acceptate cu naturaleye. Tema lor fqcea parte
din subiectele obiwnuite de conversayie. Mai nou,
aceste evenimente se petrec <la spital>. “ntre cei care
se nasc sau mor wi restul familiei s-a interpus stratul
protector al <meseriawilor>. Mulyi oameni nu se mai
‘ntklnesc deckt peste vkrsta de patru zeci de ani cu
realitatea moryii. Asta face ca sq fim mai puyin obiwnuiyi
cu realitatea ei. Moartea nu mai este nicqieri una din
temele normale de conversayie.
Normal, pentru crewtini, moartea ar trebui sq nu
aparq ca o stayie terminus, ci doar ca un pasaj spre o
lume mult mai minunatq wi incredibil de frumoasq.
Moartea celui credincios este o tranziyie, nu o stare
definitivq. Este bine sq yinem minte wi faptul cq numai
trupul pqmkntesc de carne wi sknge este afectat ‘n mod
neplqcut de moarte.
Viaya este doar un scurt ckntec de leagqn ‘ntre barzq
wi ... brazdq. {olfgang Amadeus Motzart, care a murit
la numai trei zeci wi cinci de ani, a scris tatqlui squ ‘n 4 Aprilie
1787 aceastq incredibil de optimistq scrisoare:
<Pentru cq moartea (ca sq spunem adevqrul) este
adevqrata yintq wi adevqratul scop al vieyii, am cqutat cu
tot dinadinsul ‘n ultimii ani sq mq ‘mprietenesc cu acest
prieten de nqdejde al omului ‘nckt gkndindu-mq la el,
nu numai cq nu mq mai ‘nspqimkntq, ci ‘mi produce
chiar un adknc sentiment de mkngkiere. >
<“i mulyumesc lui Dumnezeu cq mi-a dqruit norocul
wi posibilitatea sq cunosc moartea drept cheia spre
adevqrata noastrq fericire. Nu mq duc niciodatq la
culcare fqrq sq mq gkndesc cq poate, awa tknqr cum
sunt, s-ar putea ca mkine sq nu mai fiu ‘n viayq. “n
ciuda acestui fapt, nimeni din cei ce mq cunosc nu pot
spune cq sunt morocqnos sau trist ‘n societate. Pentru
aceastq fericire “i mulyumesc ‘n fiecare zi Creatorului
meu wi doresc din toatq inima ca aceiawi bucurie sq fie
cunoscutq de toyi oamenii.>1
Motzart a ajuns sq vadq moartea nu ca pe un
duwman, ci ca pe un binefqcqtor.
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Ce bine este sq wtim, asemenea poetului Costache
Ioanid, cq dincolo de moarte ne ‘ntklnim cu adevqratele
‘mpliniri ale tuturor dorinyelor noastre. Suntem
mult mai mult deckt niwte simple <animale> rezultate
dintr-un produs orbesc al ‘ntkmplqrii. Suntem fii de
Dumnezeu sortiyi sq existqm vewnic:

Nu, nu suntem un vis, o ‘ntkmplare
Un lut de sine ‘nsuwi frqmkntat.
Ci ne-a zidit o minte creatoare,
O-nyelepciune fqrq de hotare.
Existq Dumnezeu, cu-adevqrat!
Nu, nu suntem jivine-ntunecate,
Gonite de un bici ne-nduplecat.
Cqci noi avem un duh wi-o libertate
Wi-o inimq ce pentru ceruri bate
Existq Dumnezeu, cu-adevqrat!

George Cornici, A\ron, OH: <Yinuta revistei
s-a ‘mbunqtqyit mult; wi asta conteazq.
Ckt privewte conyinutul sq nu uitqm cq este
o revistq a romknilor. Am spus-o wi fratelui
Viorel, care a fost de acord, wi altor editori
ai Luminqtorului din trecut. “mi menyin
convingerea aceasta. Awteptqm mai mult
material de la frayi romkni. Nu vq imaginayi
ckt talent a pus Dumnezeu ‘n frayi wi surori.
Multe din materialele publicate le gqsim pe
Internet. Deci ‘ndemnayi frqyietatea wi bisericile
Asociayiei sq trimitq material romknesc original.
A fost doar o sugestie. Domnul sq vq dea ‘n
continuare energie ‘n nobila lucrare la care ayi
fost chemat.>

Wtiri din Romknia

N-ar fi simyit ‘n veci de veci yqrkna
Surksul unui crin imaculat,
De n-ar fi-ntins Atotstqpknul mkna
Sq umple-n noi de simyqmknt fkntkna.
Existq Dumnezeu, cu-adevqrat.
Da, e cu noi Scriptura ca dovadq,
Avem minuni wi semne ne-ncetat.
Iar cine vrea pe Dumnezeu sq-L vadq
Sq stea ‘n faya Lui pe baricadq!
Existq Dumnezeu, cu-adevqrat!
Nu-i calea noastrq vewnic ‘nsoritq,
Nu-i viaya totdeauna un palat.
Dar o trqim, cqci meritq trqitq
Cknd, peste lumea asta mqrginitq,
Existq Dumnezeu, cu-adevqrat!
Nu, nu suntem neant! - Ce fericire!
Supremul adevqr s-a revelat!
Isus e-n noi Luminq wi Iubire,
Iar moartea-i doar un zbor spre nemurire.
Existq Dumnezeu, ce minunat!
<Cerul este un loc real, dar este ‘n acelawi timp
sfera de existenyq ‘n care domnewte Dumnezeu. Cele
mai ‘nqlyqtoare experienye spirituale pe care le gustqm
aici sunt doar o avanpremierq a cerului. Locuind
deja ‘n locurile cerewti, noi am ajuns sq gustqm ceva
din puterile veacului viitor. Trqim ‘n cer ‘n mqsura
‘n care ne plasqm sub autoritatea lui Dumnezeu ‘n
binecuvkntqrile aduse de Duhul Sfknt. “ntr-o bunq zi,
cerul va fi pentru noi wi un loc real ‘n care vom umbla
‘mbrqcayi ‘n trupurile noastre glorificate.> (John Mac
Arthur - Heaven, p. 19 (Chicago: Mood] Press, 1988).

(va urma)

De la cititori

Ionel Tuyac, Timiwoara: <Din informayiile
pe care le deyinem pknq acum, la alegerile
din 28 noiembrie, din Romknia, 2 credinciowi
evanghelici au fost alewi ‘n Senatul yqrii noastre:
Gheorghe David(secretarul Bisericii Penticostale
Elim,Timiwoara) wi Orest Onofrei(membru al
unei biserici baptiste din zona Suceava). Rugayivq pentru ei!
“n 1 decembrie are loc la Biserica Baptistq
Betel din Timiwoara,Conferinya Nayionalq de
Misiune a Uniunii Baptiste din Romknia. La
acest eveniment vor participa wi frayii Valentin
Popovici wi Lann] Loe, pqstor american, unul
din cei 7 cetqyeni de onoare al judeyului Timiw.

30 de ani de activitate a Corului
Bqrbqtesc al Bisericii Baptiste din
Resiya
Un eveniment major ce marcheazq viaya
spiritualq a comunitqyii credinciowilor baptiwti
din Rewiya, ‘l constituie aniversarea a 30 de ani
de la ‘nfiinyarea Corului Bqrbatesc al Bisericii
Baptiste din Rewiya.
Pentru a marca evenimentul, ‘n dimineaya
zilei de 14 Noiembrie la Biserica Speranya din
Rewiya a avut loc un serviciu special ‘n care corul
bqrbqtesc a slqvit pe Dumnezeu prin ckntare,
iar ‘n dupqmiaza aceleawi zile, ‘ncepand cu
orele 17:00 sqrbatoarea a continuat la Biserica
Baptistq Nr. 1, unde corul bqrbqtesc a slujit din
nou pe Dumnezeu.
Corespondent- Mirela Trotea, Resita
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revistele lui @lin
De dincolo de ocean, ne vin cu regularitate revistele
electronice ale unui truditor pentru frumos. Se numewte
Alin Cristea, stabilit la Oradea. Pentru prospeyime, am
sq le las fqrq diacritice, awa cum le primim pe Internet.
Dacq aveyi posibilitatea, aceste extrase sunt un ghid spre
cqryile care meritq comandate din Romknia.
Reviste electronice
confesional@ – revista lunara cu informatii si comentarii din
spatiul confesional neo-protestant. Se distribuie la 4.000 de adrese la
inceputul lunii.
bibliotec@ – buletin informativ despre cartile din Biblioteca lui
Noe, infiintata la 1 iunie 2003.
revist@ – grupaj din principalele reviste culturale (22, Dilema
veche, Romania literara, Ziarul de duminica, Observator cultural,
Adevarul literar si artistic).
no comment – un anunt ciudat, o informatie care te buimaceste, o
scena care te lasa gura-casca.

Pentru abonament gratuit mentionati optiunile intr-un mesajhhhghh
la alinpm@]ahoo.com

bibliotec@ – Supliment de Ziua
Reformei
In 31 octombrie 1517 Luther
a afiwat pe uwa principalei biserici
din {ittenberg, capitala Saxoniei,
<Nouqzeci wi cinci de teze> ‘mpotriva
vknzqrii de indulgenye. Tezele au
apqrut cu ckteva ore ‘nainte de ziua
din an ‘n care electorul Saxoniei
vindea indulgenye celor care vizitau
faimoasa sa colecyie de relicve.
Ziua Reformei ocazioneazq un
supliment bibliotec@ ‘n care sunt
prezentate douq cqryi apqrute anul
acesta la Editura Reformatio din
Oradea. Ca majoritatea cqryilor
prezentate ‘n mesajele bibliotec@
de pknq acum, ele fac parte din
Biblioteca lui Noe, o colecyie de
peste 100 de cqryi pusq la dispoziyia
publicului pentru ‘mprumut.

30

Sfinyi ‘n lume. Puritanii
‘n adevqrata lor luminq
– Leland R]\en
Dr. Leland R]\en este profesor
de literaturq crewtinq la Colegiul
{heaton din S.U.A. Cartea a apqrut
‘n limba englezq ‘n 1986 cu titlul
{ordl] Saints.
<Trqim ‘ntr-un moment al istoriei
‘n care protestanyii evanghelici sunt
‘n cqutarea <rqdqcinilor>. Una dintre
metehnele pe care unii ar dori sq le
vkre acestora este cq singurele tradiyii
la care se pot ‘ntoarce sunt tradiyiile
catolicq wi anglo-catolicq. Asemeni
lui Nicodim, care, dewi ‘nvqyqtor
al lui Israel, nu avea cunowtinyq
despre nawterea din nou, protestanyii
evanghelici tind sq fie strqini de ceea
ce e mai bun ‘n propria lor tradiyie.
Puritanismul ne poate oferi
un punct de referinyq. Puritanii

credeau cq ‘ntreaga viayq e
a lui Dumnezeu. Aceasta le-a dat
posibilitatea sq ‘mbine evlavia
personalq cu o concepyie crewtinq
comprehensivq despre lume.
Pornind de la premiza cq Biblia este
un deyinqtor demn de ‘ncredere
al adevqrului, puritanii aveau un
fundament pe baza cqruia sq ‘wi
relayioneze credinya crewtinq la toate
sferele muncii – muncq, familie,
cqsqtorie, politicq, economie wi
societate.
Entuziasmul interacyiunii
puritanilor cu lumea se alimenta
din izvoarele spirituale ale unei vieyi
noi – rugqciunea, pqrtqwia crewtinq,
meditayia, predicarea wi contactul
cu Biblia. “n puritanism, teologia
mkntuirii personale era ‘mpletitq cu o
viayq activq ‘n lume.>
Emil Bartow (Prezentare pe
ultima copertq): <Puritani au existat
dintotdeauna ‘n istoria Bisericii.
Promotori ai unei ‘nvqyqturi precise
wi ai unui stil de viayq pios, puritanii
anglo-saxoni, descendenyi ai Reformei
protestante, au fost continuatorii
sfinyilor wi martirilor crewtini.
Elementul lor distinctiv constq ‘n
rigurozitate wi pasiune pentru o
viayq purq consacratq pe deplin lui
Dumnezeu, trqitq ‘nsq ‘n mijlocul
lumii spre a o purifica. Ei au mutat
monahismul din dewert ‘n cetate.
Cartea profesorului Leland ne
convinge cq puritanii sunt considerayi
pe bunq dreptate pqrinyii spirituali ai
evanghelicilor de azi. Citind cartea,
nu doar vom privi curiowi ‘n oglinda
unei epoci trecute, ci vom fi provocayi
la a ne reevalua spiritualitatea
crewtinq.
J.I. Pac\er (Cuvknt ‘nainte):
Puritanii au pierdut, mai mult sau
mai puyin, toate bqtqliile publice pe
care le-au purtat. Cei care au rqmas
‘n Anglia nu au reuwit sq schimbe
starea de lucruri din Biserica Angliei,
awa cum au nqdqjduit sq o facq, nici
nu au revitalizat deckt o minoritate
a enoriawilor ei, pentru a sfkrwi ‘n
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cele din urmq prin a fi expulzayi din
anglicanism de presiunea apqsqtoare
a propriilor conwtiinye. Cei care
au traversat Atlanticul au ewuat ‘n
‘ncercarea de a fonda noul Ierusalim
‘n Noua Anglie; ‘n primii cincizeci de
ani coloniile lor nu au luptat deckt
pentru supravieyuire, pqstrknduwi vieyile ca printr-o minune. Dar
victoriile morale wi spirituale pe
care le-au repurtat, pqstrkndu-wi
‘n tot acest timp savoarea, spiritul
‘mpqciuitor, rqbdarea, supunerea
wi nqdejdea sub presiuni wi frustrqri
necontenite wi care pqreau de
nesuportat, le conferq puritanilor
un loc de ‘naltq onoare ‘n muzeul
celebritqyilor credinyei, a cqrui
primq galerie ‘i gqzduiewte pe cei din
Epistola cqtre Evrei, capitolul 11. “n
aceastq experienyq de cuptor s-a forjat
maturitatea lor wi aici s-a purificat
‘nyelepciunea uceniciei. Iatq ce
scrie despre ei evanghelistul George
{hitefield:
<Slujitorii nu scriu, nici nu
predicq atkt de bine ca atunci cknd
sunt sub cruce; atunci Duhul lui
Christos wi al slavei se odihnewte peste
ei. Fqrq ‘ndoialq aceasta a fqcut din
puritani luminile acelea arzqtoare wi
strqlucitoare. Cknd au fost izgoniyi
prin ‘ntunecatul act al lui Bartolomeu
<Actul de Uniformitate din 1662> wi
siliyi de acuzayiile care li se aduceau
sq-wi yinq predicile ‘n woproane wi
sub cerul liber, pe drumuri wi poduri,
scriau wi predicau ‘ntr-un mod aparte,
ca oameni care aveau autoritate.
Dewi nu mai sunt printre noi, ei ne
mai vorbesc ‘ncq prin scrierile lor;
o ungere specialq ‘i asistq pknq ‘n
ceasul acesta…>
Aceste cuvinte aparyin prefeyei la
o ediyie a lucrqrilor lui Bun]an care
a apqrut ‘n 1767; dar acea ungere
continuq, acea autoritate ‘ncq mai
poate fi simyitq, iar maturitatea
‘nyelepciunii lor ‘ncq ne mai uimewte
pe noi, cititorii moderni ai operelor
puritane. Prin literatura lqsatq
mowtenire, puritanii ne pot ajuta ‘n
parcursul nostru cqtre maturitatea pe
care ei au avut-o wi de care noi avem
trebuinyq.>

Mesajul mkntuirii
– Philip G. R]\en
<Omenirea suferq de o problemq.
Semnele se vqd peste tot ‘n lume.
“n Africa de Nord femeile wi copiii
sunt vknduyi ca sclavi. “n Europa
tensiunile etnice duc la rqzboaie
wi genocid premeditat. “n Orientul
Mijlociu sunt comise acte teroriste
‘n numele religiei. “n Asia mii de
fetiye sunt foryate sq se prostitueze.
“n America de Nord gqsewti arme wi
droguri pe strqzile orawelor. Peste tot
‘n lume oamenii suferq din cauza
lqcomiei celor bogayi, a violenyei celor
puternici wi a cruzimii celor mkndri.
Lucrurile nu se ‘mbunqtqyesc.
Dimpotrivq, ele se ‘nrqutqyesc, secolul
XX fiind cel mai skngeros din istoria
omenirii. Un intelectual l-a descris
pe drept <cel mai oribil secol pe care
l-a suportat planeta noastrq pknq
acum – progresele spectaculoase din
domeniul wtiinyei wi tehnologiei fiind
eclipsate de rqul brutal wi absolut>
(Robert Nova\). Noul mileniu nu
poate deckt sq promitq acelawi lucru:
mai mulyi oameni, mai multq lqcomie,
mai multq senzualitate wi mai multq
violenyq. Nu existq nici o ‘ndoialq:
omenirea are o problemq. Sau poate
cq ar trebui sq spunem, omenirea este
problemq.
Aceastq carte prezintq rqspunsul
lui Dumnezeu la problema omenirii.
Ea conyine mesajul mkntuirii
– mkntuire de pqcat wi moarte
prin rqstignirea wi ‘nvierea lui
Isus Cristos. Argumentul ei este
cq singura speranyq pentru rasa
noastrq nqpqstuitq este ca Isus sq ne
mkntuiascq din pqcat, prin har, prin
credinyq, pentru slava lui Dumnezeu.>
<D.L. Mood], unul din cei
mai mari evangheliwti ai Americii
din secolul al XIX-lea, se numqrq
printre cei care au perceput urgenya
rqspkndirii mesajului:
El a predicat Evanghelia cu putere
‘n Londra wi ‘n alte orawe din Marea
Britanie. Ckyiva preoyi, invidiowi pe

acest ]an\eu needucat, au vrut sq-i
afle secretul. Se spune cq au bqtut
la uwa camerei lui de hotel wi l-au
salutat zicknd: <Domnule Mood], am
vrea sq discutqm cu dumneavoastrq.
Dumneavoastrq veniyi ‘n Londra, aveyi
wase clase, vorbiyi o englezq oribilq,
predicile sunt simple wi totuwi, mii de
oameni se convertesc. Vrem sq wtim,
cum reuwiyi?>
Mood] i-a invitat pe oaspeyi ‘n
camerq wi s-a ‘ndreptat spre fereastrq.
<Spuneyi-mi>, a spus el, <ce vedeyi?>
Unul dintre domni a privit wi a zis:
<Vqd un parc wi ckyiva copii, jucknduse.>
<Altceva?> a ‘ntrebat Mood].
Un alt domn a zis: <Vqd cam
acelawi lucru, cu excepyia faptului cq
mai vqd wi un cuplu ‘n vkrstq care se
bucurq de plimbarea de searq.>
Al treilea preot a adqugat cq vede
un cuplu tknqr, wi apoi a ‘ntrebat:
<Domnule Mood], dumneavoastrq ce
vedeyi?>
“n timp ce Mood] stqtea acolo
uitkndu-se la fereastrq, lacrimile au
‘nceput sq-i curgq pe obraji pknq pe
barba lui argintie. <Domnule Mood],
la ce vq uitayi?> a ‘ntrebat curios unul
dintre oaspeyii lui. <Ce vedeyi?>
<Cknd privesc pe fereastrq, eu
vqd mii de suflete care ‘ntr-o zi ‘wi
vor petrece vewnicia ‘n iad dacq nuL gqsesc pe Mkntuitorul>, a rqspuns
Mood].
(Repovestitq ‘n Lane T. Dennis,
<{hat do ]e see?>, Share the Good
Ne[s, septembrie/octombrie 1999,
pag. 3)
Oricine privewte cu atenyie vede ce
a observat D.L. Mood]. “n fiecare zi
ne ‘ntklnim cu oameni care ‘ncq n-au
primit mesajul mkntuirii sau chiar wi
cu unii care nici mqcar nu l-au auzit
vreodatq. Ei nu wtiu cq mkntuirea
este prin har, har pe care Dumnezeu
l-a dat prin unicul Squ Fiu. Ei nu wtiu
cq mkntuirea este prin credinya ‘n
moartea wi ‘nvierea lui Isus Cristos.
Drept rezultat, ei sunt ‘ncq pierduyi
‘n pqcat wi condamnayi sq sufere
consecinyele sale fatale. Singurul mod
de a-L gqsi vreodatq pe Mkntuitor
este prin ascultarea mesajului Lui de
mkntuire.> 
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Rqspunsul meu

Dialoguri cu Bill] Graham
Eu wi logodnicul meu avem
puncte de vedere diferite ’n problema
religiei. Am stat ’mpreunq de vorbq wi
am hotqrkt ca fiecare sq fie liber sq-wi
urmeze religia lui. Nu credeyi totuwi
cq este prea riscant sq mergem mai
departe cu convingeri diferite? Ne
iubim foarte mult wi nu trebuie, credem
noi, ca religia sq ne despartq. Dorim sq
cunoawtem wi pqrerea dumneavoastrq.

Pqrerea mea va fi bazatq pe
’nvqyqtura clarq a Bibliei.
Cu siguranyq cq religia nu trebuie
sq vq despartq, dar tot atkt de sigur
este wi faptul cq vq trebuie o credinyq
comunq pentru a rqmkne uniyi.
Sau nu vq dayi seama ckt de
importantq este religia sau nu
aveyi, nici unul wi nici celqlalt,
convingeri foarte definite. Religia
presupune rqspunsuri la problemele
fundamentale ale existenyei wi
reglementeazq toate celelalte
sectoare ale vieyii. Ea ne spune de
unde am venit pe acest pqmknt, ce
rost are viaya noastrq pe aceastq
planetq wi cum trebuie sq trqim
pentru ca destinayia noastrq dupq
moarte sq fie cea doritq. Existq ceva
mai determinant ca religia !?
Dacq sunteyi siguri cq <religia
nu trebuie sq vq despartq>, de ce
’mi mai cereyi mie sfatul? Eu cred
cq mai aveyi multe dubii ’n privinya
acestui subiect wi, drept sq vq spun,
este normal sq fie awa.
Vq sfqtuiesc foarte stqruitor sqL cqutayi din toatq inima pe Isus
Christos wi sq nu vq mai mulyumiyi
cu formele religioase. “ncepeyi prin
a-L primi pe Christos ca Mkntuitor
personal. “ncredinyayi-vq vieyile ’n
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mkna Lui wi vq garantez cq atunci veyi
avea o pqrtqwie veritabilq. Numai pe
o astfel de temelie se poate clqdi un
cqmin trainic.
Am vqzut foarte multe cqsnicii
desfqcute din cauza diferenyelor
religioase. Biblia ne ’nvayq sq <nu
ne ’njugqm la acelawi jug cu cei
necredinciowi>. Fii prudentq!

Logodnicul meu este de o altq
religie. Acum, cknd ne facem planuri
serioase de viitor, ’ntkmpinqm, pentru
prima datq, obstacole serioase. Trebuie
sq continuqm fqurirea planurilor, chiar
dacq ’n domeniul religiei nu ne putem
pune de acord, sau este mai bine sq o
lqsqm baltq?

Ar fi preferabil sq vq rezolvayi
problemele legate de religie ’naintea
cqsqtoriei, chiar dacq pentru aceasta
va trebui sq mai awteptayi puyin cu
cununia.
Cu siguranyq cq familiile voastre
au awteptat pknq ’n ultima clipq,
sperknd cq ’ntre voi nu va fi ceva
serios wi durabil. Acum ayi intrat ’ntro crizq wi sunteyi pentru prima datq
conwtienyi de existenya unui conflict
de idealuri pe care nu wtiyi cum sq-l
rezolvayi.
Se vor gqsi destui care sq vq
sfqtuiascq sq fiyi de acord cu un ...
dezacord ’n problema religiei. Eu
vreau sq vq spun cq awa ceva nu
existq! Pentru a avea o viayq liniwtitq
wi fericitq este imperios necesar sq
existe wi o unitate a credinyei.
Crewtinul este <un ’ndrqgostit de
Isus Christos> wi toate celelalte iubiri
trebuiesc subordonate acestei relayii.

Un crewtin crede ’n implicarea lui
Dumnezeu ’n viaya lui de fiecare
zi. Credinya este mai mult deckt
un asentiment intelectual; este un
angajament existenyial!
Dacq nu ajungeyi la un acord
total ’n subiectul religiei, sfatul meu
este sq renunyayi la planurile pe care
vi le-ayi fqcut ’mpreunq.
“ntrebqrii: <Merg oare doi oameni
’mpreunq, fqrq sq fie ’nvoiyi?>,
trebuie sq i se rqspundq ’ntotdeauna
cu un categoric: <Nu!>

Tknqrul care m-a cerut ’n
cqsqtorie pretinde cq este crewtin.
Dacq m-aw bizui pe cuvkntul lui, m-aw
putea cqsqtori cu el. Totuwi, uneori mi
se pare cq nu este un crewtin adevqrat wi
aceasta mq descurajeazq. Mq ’ngrozewte
gkndul cq aw putea fi ’nwelatq. Pot sq-l
cred pe cuvknt sau nu?

Nu toyi cei ce spun cq sunt
crewtini sunt wi ’n realitate awa. Tu-mi
scri cq el nu-yi spune ’ntotdeauna
adevqrul. Nu yi-a trecut niciodatq
prin minte cq s-ar putea sq te mintq
tocmai atunci cknd se declarq
crewtin?
Cinstea wi onestitatea sunt bazele
conduitei crewtine. Odatq, Domnul
Isus a spus: <Eu sunt Calea, Adevqrul
wi Viaya> (Ioan 14:6; 18:37).
Adevqrul este ’ntotdeauna acelawi.
Dacq tknqrul de care-mi vorbewti tea minyit o singurq datq, atunci el te
poate minyi oricknd wi despre orice.
<Minciuna este un prost tovarqw
de drum.> Nu te ’nsoyi cu oricine.

LUMINQTORUL - Decembrie 2004 ‑ Ianuarie 2005

Maxime, cugetqri wi ‘ntkmplqri cu tklc
A fi mare e-o-ntkmplare
A fi om e lucru mare!

Alah sau Isus?

Crqciunul a ‘nceput ‘n inima lui
Dumnezeu wi nu este complet deckt
atunci cknd pqtrunde wi ‘n inima
omului.
Dumnezeu a wocat lumea cu un
copil, nu cu o catastrofq.

O micq ne’nyelegere
O fetiyq venea de mknq cu
mqmica ei de la bisericq. La un
moment dat, se ‘ntoarse spre ea wi
‘i spuse:
- Mqmico, e ceva ce nu prea
pricep dupq predica din dimineaya
aceasta.
- Wi anume, draga mea, ce te-a
nedumerit? - o ‘ntrebq mqmica ei
zkmbind.
- Pqi, predicatorul a spus
cq Dumnezeu este mai mare
deckt suntem noi. Este adevqrat,
mqmico?
- Da, este adevqrat.
- A mai spus cq Dumnezeu
locuiewte ‘n noi. Wi asta e adevqrat?
- Da, draga mea, Dumnezeu
locuiewte ‘n noi.
- Dar mqmico, dacq Dumnezeu
este mai mare deckt noi wi dacq El
locuiewte ‘n noi, nu ar iewi cumva
la ivealq?
“mi place gkndirea acestei
fetite! Dacq Dumnezeu locuiewte
‘n noi, nu avem cum sq-L pqstrqm
ascuns. “ntr-un fel sau altul, tot
trebuie <sq iasq cumva la ivealq>!
Aceasta este esenya crewtinismului
- sq trqim astfel, ‘nckt cei din jurul
nostru sq-L vadq pe Dumnezeu ‘n
viata noastrq!
<Tot awa sq lumineze wi lumina
voastrq ‘naintea oamenilor, ca ei sq
vadq faptele voastre bune wi sq-L
slqveascq pe Tatql vostru care este
‘n ceruri> (Matei 5:16).

de Ric\ Mathes
Luna trecutq am participat
la sedinyele de reciclare cerute
de meseria mea de paznic la
‘nchisoarea de stat. “n timpul
lecyiilor, un preot catolic, un pastor
protestant wi un imam musulman
wi-au prezentat fiecare explicayii
asupra sistemelor lor de credinyq.
Am fost foarte interesat mai
ales de ceea ce ne-a spus imamul
care a vorbit foarte frumos wi ne-a
prezentat wi o videocasetq.
Dupq prezentqri a urmat un
timp de ‘ntrebqri wi rqspunsuri.
Cknd mi-a venit rkndul, l-am
‘ntrebat: <Te rog sq mq corectezi
dacq nu e awa, dar eu am ‘nyeles
din cele spuse de dumneata cq
majoritatea imamilor wi clericilor
islamici au declarat un rqzboi
sfknt ‘mpotriva tuturor infidelilor
din lume wi cq prin uciderea
unui infidel, ceea ce e de datoria
fiecqrui musulman, existq o
promisiune automatq de ajungere
‘n cer. Dacq este awa, vrei sq-mi
spui ce ‘nyelegi dumneata printrun <infidel>?
Fqrq sq mq corecteze ‘n vreun
fel, imamul mi-a rqspuns fqrq nici
o ezitare: <Cei care nu cred ca
noi!>
I-am rqspuns: <Deci, dacq te
‘nyeleg bine, toyi urmawii lui Alah
au primit porunca de a curqya
planeta de toyi <necredinciowii> ca
sq ajungq ‘n cer> ?
Expresia feyei lui s-a schimbat
dintr-o datq dintr-una gravq de
profesor ‘ntr-una de copil prins cu
mkna ‘n borcanul cu bomboane.
Foarte blknd mi-a rqspuns: <Cam
awa.>
Eu am continuat: <Domnule,
‘mi este foarte greu sq mi-l
imaginez pe papa de la Roma
poruncind tuturor catolicilor lui sq

‘i ucidq pe toyi musulmanii sau pe
Dr. Stanle], prewedintele baptiwtilor
sq le recomande baptiwtilor sq facq
awa ceva ca sq fie siguri cq vor
ajunge ‘n cer.>
Imamul nu mi-a mai rqspuns
nimic. Eu ‘nsq am continuat: <Wi
mai am ‘ncq o problemq. Mi-ar
fi foarte greu sq mq consider
prietenul dumneavoastrq atkta
timp ckt dumneavoastrq wi ceilalyi
imami le spuneyi ucenicilor
dumneavoastrq sq mq ucidq.
Dumneavoastrq ce spuneyi ? Ayi
prefera sq fiyi al lui Alah care vq
cere sq mq ucideyi ca sq intrayi ‘n
cer sau al lui Isus care-mi spune sq
te iubesc pentru cq merg ‘n cer wi
vreau ca wi tu sq fi acolo cu mine?>
A urmat o tqcere grea ‘n care
imamul wi-a plecat nedumerit
privirea ‘n pqmknt.
Nu mai trebuie sq vq spun
cq organizatorii seminarului
interconfesional n-au fost prea
fericiyi cu intervenyiile mele.
(Ric\ Mathes este un foarte
cunoscut lider ‘n misiunea crewtinq
‘n ‘nchisori.)

Editorial:
Cineva remarca de curknd cq
dumnezeul islamului cere pqrinyilor
sq-wi trimitq copiii sq moarq pentru
el. Asta se vede din lanyul de
sinucideri teroriste ucigawe din
Orientul mijlociu.
Prin contrast, Dumnezeul
crewtinilor wi-a trimis Fiul Squ
preaiubit ca sq moarq pentru noi toyi.
Diferenya este uriawq, iar
importanya ei este covkrwitoare.
Awa-zisul <dumnezeu> al
islamului este ‘n esenyq neputincios
sq-wi ‘mplineascq voia pe pqmknt
wi pretinde urmawilor lui sq-l ajute.
Dumnezeul crewtinilor este Suveranul
universului, Cel Atotputernic wi va
aduce El ‘nsuwi pe pqmknt domnia
pentru care ne-a ‘ndemnat doar sq
ne rugqm: <Vie “mpqrqyia Ta!>.
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Stiri de pretutindeni
Dragii nowtri,

O nouq misiune
Glendale, CA: Duminicq,
17 octombrie, 2004, a avut loc
la Glendale prima ‘ntklnire a
misiunii Emanuel. Dumnezeu nea binecuvkntat cu har. Cuvkntul
lui Dumnezeu a fost vestit de frayii
pqstori: Liviu Yiplea, T.A. Ngu]en
wi Don Overstreet de la Southern
Baptist, wi Mihai Skrbu.
Unul dintre sufletele prezente
s-a predat ‘n mkna Domnului. Este
vorba de un tknqr de 20 de ani din
Glendale. Am fost surprinwi sq gqsim
acolo multe familii de baptiwti romkni
care awteptau de mult o astfel de
adunare wi pentru care misiunea
noastrq este rqspunsul la rugqciuni.
Vom continua ‘ntklnirile
sqptqmknale, ‘n fiecare duminicq, de
la ora 5 pm.
Pentru cei care aveyi cunowtiinye,
sau rude ‘n nordul Los Angelesului,
vq rugqm sq ne contactayi la telefon
714-680-9644; email radu@shtir.
com, sau sq-i ‘ndrumayi sq vinq direct
la ‘ntklnirile noastre care se yin ‘n
localul United Communit] Church, la
adresa 401 E. Colorado St, Glendale,
CA.
Continuayi sq ne sustineyi ‘n
rugqciune ca Domnul sq ne dea har
‘n continuare ‘n ckwtigarea de suflete
pentru El.

Romkni misionari pe
meridianele lumii
Siliyi vreme de aproape o jumqtate
de secol sq stea ‘nchiwi ‘ntre hotarele
yqrii lor, romknii ‘wi dovedesc ‘n
ultima vreme vocayia lor misionarq
crewtinq. Nu, nu vorbim doar despre
cei care au plecat prin yqrile Europei
pentru motive mai mult sau mai puyin
personale, ci de aceia care au rqspuns
chemqrii divine wi s-au ‘ncadrat ‘n
rkndurile unor societqyi misionare
serioase. “n numqrul de astqzi vq vom
prezenta ckyiva dintre ei:
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Vq salutqm ‘n Numele Domnului
wi Mkntuitorului nostru Isus, dorinduvq mult har wi binecuvkntqri de la El.

Am ajuns cu bine ‘n Peru, ‘n
locul ‘n care credem cq Domnul ne
cheamq pentru a-I sluji ‘n urmqtorii
ani. Dupq ce am trecut cu bine, cu
ajutorul Domnului, de autoritqyile
din Lima, am plecat spre Are`uipa,
unde am ajuns dupq o cqlqtorie
obositoare de aproape 16 ore cu
autobuzul. Aici am fost gqzduiyi la o
familie de misionari, Roberto wi Noel
Rich, care ne-au primit cu bucurie
‘nviorkndu-ne astfel puyin la sosire.
Primele zile au fost de refacere wi
de acomodare, timp binecuvkntat ‘n
care am putut din nou sq mulyumim
Domnului cq a fqcut sq fie realitate
ceea ce noi nu mai credeam cq ar fi
posibil. Duminicq dimineaya am fost
prezentayi bisericii <frayilor liberi> din
Are`uipa, cerknd ajutor ‘n rugqciune
pentru vizele de rezidenyq wi pentru
a cqpqta cqlquzire ca sq wtim care
este locul ‘n care am putea sq fim
mai utili ‘n lucrul Domnului. Seara
a fost cu adevqrat emoyionantq, cqci
fqrq a ne anunya sosirea, am ajuns ‘n
Independencia, loc ‘n care am trqit wi
am lucrat ultimele 6 luni din primul
nostru an ‘n Peru. Cknd am apqrut
‘n mijlocul lor, s-a fqcut dintr-o datq
tqcere, iar frayilor nu le venea sq
creadq. Ne-am ‘mbrqyiwat, am plkns
(cqci awa sunt peruanii, mai emotivi)

wi-am ‘nceput sq ne ‘mpqrtqwim
experienyele ultimului an care a trecut
de la despqryirea noastrq. Am fost mai
mult deckt bucurowi sq constatqm cq
lucrarea a mers ‘nainte crescknd wi cq
alte noi suflete s-au adqugat grupului
de crewtini din acest cartier mqrginaw
al Are`uipei. Au fost puyin dezamqgiyi
cq nu vom continua sq-i sprijinim ‘n
a crewte ‘n credinyq, dar au ‘nyeles cq
‘n Sierra e mult mai mare nevoia de
evanghelizare, cq ‘ncq mai sunt atkt
de mulyi care n-au auzit mqcar o datq
Evanghelia harului. Am promis ‘nsq
cq, de fiecare datq cknd vom fi ‘n
Are`uipa, nu vom ezita sq-i vizitqm wi
sq-i ajutqm, atkt ckt vom putea.
Luni am vizitat, ‘mpreunq cu
fratele Roberto, un grup de vreo
cinci sate, situate la numai douq
ore de Are`uipa, ‘nsq, din ckte am
putut constata, fqrq vreo lucrare
evanghelicq wi, posibil, fqrq mqcar
un crewtin nqscut din nou. Se
numesc }araba]a, Chapi, La Capilla,
Poloba]a wi Pocsi wi ‘n afarq de capele
catolice ‘n care o datq pe an vine
un preot pentru a oficia misa, nu au
altq cunowtinyq despre Dumnezeu.
Am rqmas impresionayi, dar credem
cq deocamdatq nu este locul ales
de Domnul pentru slujirea noastrq.
Oricum sqptqmkna viitoare, ckt mai
suntem ‘ncq ‘n Are`uipa, ne-am
propus sq ne ‘ntoarcem pentru a
petrece ceva mai mult timp pentru
evanghelizare wi, dacq va fi posibil,
biserica din Are`uipa va ‘ncepe
lucrarea aici.
Dupq ‘ncq douq zile petrecute
mai mult ‘n procedurile pentru reobyinerea rezidenyei, joi dimineaya
am plecat toyi trei (eu, Lumi wi
Cristina) ‘mpreunq cu fr. Roberto spre
Pampacolca, loc ‘n care am mai fqcut
o vizitq anul trecut wi pentru care neam rugat ckt am fost ‘n yarq.
Pampacolca este un sat mai
mare situat la aproximativ 240 \m
de Are`uipa dintre care mai bine
de jumqtate pe drum de munte,
neamenajat. Pentru a ajunge acolo se
iese din A`p pe Panamericana Norte,
spre orawul port Camana. Ckyiva
\m ‘nainte de intrarea ‘n acesta
se deschide un drum spre Anzi, pe
valea rkului Majes pknq la un orqwel
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numit Aplao, considerat <capitala>
provinciei Casillia, din care face parte
wi Pampacolca. Woseaua werpuiewte
prin dewertul torid, dezvqluind mereu
alte peisaje selenare, cu dune de nisip
risipite ici wi colo ‘n mijlocul ckmpiei
aride.
Cknd ajungi ‘n sfkrwit ‘ntr-o
awezare umanq ai impresia cq ai
scqpat dintr-un clewte de foc wi primul
lucru pe care ‘l cauyi este apq. Pentru
fetiya noastrq aceastq cqlqtorie a
‘nsemnat foryarea limitelor ei de
suportabilitate. “nsq ne-am rugat wi,
dupq un scurt popas ‘n Aplao, ne-am
continuat drumul, de data asta fqrq
asfalt, suind ‘ncet-’ncet prin vqile
joase ale Anzilor cqtre altitudini din
ce ‘n ce mai mari. Dupq ‘ncq 4 ore
de cqlqtorie am ajuns ‘n Tipan, la
2500 metri altitudine, de unde am
putut privi muntele pe vkrful cqruia
e situatq destinayia noastrq. “n sat
am ajuns seara tkrziu wi n-am mai
fqcut nimic altceva deckt sq cqutqm
gqzduire wi, dupq o cinq scurtq, sq ne
cqutqm odihna.
Vineri dimineaya am ‘nceput cu
ckteva vizite ‘n Pampacolca, apoi ‘ntrun sat ‘nvecinat, numit ~uiscata. Am
schimbat ckteva cuvinte cu oamenii
din sat pe care i-am putut ‘ntklni wi
cu cei ckyiva frayi cu care s-a ‘nceput
lucrarea aici. “n casa unei crewtine,
l-am ‘ntklnit pe cumnatul ei care
aparyine sectei <israeliyilor>, cu o
‘nvqyqturq ciudatq, aducknd jertfe
animale wi avknd drept conducqtor pe
fiul profetului lor, Ezechiel Athaucusi.
Ckt de mult ‘i ‘ncurcq astfel de secte
pe oamenii care, sqtui de idolatrie,
sau de catolicism idolatru, cautq ceva
diferit pentru sufletul lor...
Dupq prknz am plecat spre
Piscopampa wi Obras, alte douq sate
ce yin de Pampacolca. Aici am ‘ntklnit
o femeie, pe nume Teresa, care ni
s-a plkns de situayia familiei sale, cu
un soy care are probleme cu alcoolul
wi copii care au devenit la rkndul lor
violenyi. A manifestat mult interes
pentru evanghelie wi a rqmas sq o mai
vizitqm ‘ntr-o datq viitoare.
“n Piscopampa, am vorbit cu
unicul ne-catolic din sat, un om
numit Alejandrino, aparyinknd sectei
martorilor lui Iehova. Este absolut
uimitor, wi umilitor ‘n acelawi timp,
faptul cq sectele au ajuns ‘naintea

crewtinilor ‘n aceste locuri. Rkvna lor
se pare c-a ‘ntrecut-o pe a noastrq,
mqcar cq nu au nimic din <comoara
pe care o purtqm ‘n vase de lut> ...
A fost foarte atent atunci cknd i s-a
vorbit depre Domnul Isus, ca unicul
Nume ‘n care putem fi mkntuiyi wi
ne putem apropia de Dumnezeu. Cu
siguranyq cq ne vom ruga pentru el
wi-l vom mai cquta wi altqdatq.
Seara am avut adunare cu
cei 10-12 crewtini din Pampacolca,
prilej cu care am fost prezentayi ca
misionari trimiwi de Domnul pentru
acest loc wi pentru celelalte sate de pe
‘nqlyimi. Au fost foarte bucurowi wi neau promis sprijin ‘n lucrare, ‘n ceea ce
privewte ‘nsoyirea noastrq spre acele
locuri unde se ajunge doar pe poteci.
Skmbqtq Lumi, Cristina wi fr
Roberto au plecat, iar eu am rqmas
wi pentru adunarea de duminicq
dimineaya. Am avut ocazia sq mai
fac ckteva vizite wi sq vorbesc cu alyi
oameni ai locului. “n casa unui frate,
cunoscut al primarului, am gqsit o
hartq a zonei pe care am identificat
‘ncq zece sate wi vreo 20 de grupuri
de case situate la mare altitudine,
‘n care avem motive sq credem cq
Evanghelia ‘ncq nu a pqtruns. Am sq
reproduc numele cktorva, cele mai
importante dupq numqrul de case:
Escaura, Huancor, Puca, ~uiscata,
Rio Blanco, Ruruca, San Antonio,
Sihuarpo, Tuhuall`ui, }oto, Co]surca.
Ideea noastrq este sq ne stabilim
‘n Pampacolca, pentru un dublu
scop aici, edificare wi evanghelizare,
urmknd ca de aici sq putem sq plecqm
spre celelalte locuri numai pentru
proclamarea Evangheliei. Avem
nevoie de mult har de la Domnul wi ne
dqm ‘ncq o datq seama ckt de mare e
seceriwul...
De aceea, am dori sq avem
sprijinul dumneavoastq ‘n rugqciune.
Aurel & Lumi Gheorghe
Cei care doresc sq le scrie prin E_
mail, o pot face la adresa urmqtoare:
aurelgh@]ahoo.com

“n numerele viitoare vq vom
prezenta wi alyi misionari crewtini
romkni plecayi pe meridianele lumii.

Mielul Pqstor

L-au gqsit mirayi pqstorii
“ntr-o iesle ‘nfqwat
Wi nestqvilind fiorii,
Pknq se ivirq zorii, s-au rugat.
Iar apoi cknd pe cqrare
Se-ntorceau sub royii nori,
Le punea o ‘ntrebare
Mintea lor newtiutoare de pqstori:
- Cum? Pqrea un glas cq-ngknq,
Fiul Slavei, tocmai El
Sq se nascq pe yqrknq,
Pe pqtul de fkn, la stknq, ca un miel?
Nici o woaptq din tqrie
Cerul Sfknt pqrea ascuns.
Wi-au trecut ani mulyi, se wtie,
Cknd un glas dqdu-n pustie
Un rqspuns.
Iatq Mielul fqrq patq,
Cel din staulul de oi,
Care-wi frknge fqrq platq,
Viaya Lui nevinovatq pentru noi!
Iatq Mielul, fqrq vinq!
Miel tqcut wi rqbdqtor.
Azi e Mielul ce suspinq,
Mkine-L vom vedea-n Luminq,
ca Pqstor.
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Adresa: Fqgqraw, str. Teiului, bl. 44,
ap1, 505200, jud. Braşov
Tel: +40 0268 218504.

Nou pqstor la {indsor,
Canada
Fratele Cornel Unc, venit din
Romknia ‘n urmq cu o lunq de zile a
fost instalat la {insdor ca nou pqstor
al Bisericii Baptiste romkne. Totul s-a
desfqwurat ‘ntr-o atmosferq de mare
sqrbqtoare. “mpreunq cu musafiri
veniyi din alte biserici wi comunitqyi,
aproape patru sute de persoane au
participat la acest servici, ‘n timp
ce formayiile muzicale au slqvit pe
Domnul, iar frayii pqstori au adus
mesaje de ‘ncurajare wi sfqtuire.
La terminarea serviciului, ‘n sala
de festivitqyi s-a servit o masq bogatq
wi a continuat pqrtqwia. Domnul sa fie
slqvit pentru toate. Telefonul fratelui
Unc Cornel este 519-948-5072
(Traian Dosescu)

Un ajutor pentru biserici
Asociayia Psihologilor Creştini
din Romknia este o asociayie
profesionalq a crewtinilor ce aparyin
denominayiunilor evanghelice din
Romknia şi care slujesc ca:
• Psihologi, terapeuyi pentru
familie şi cqsqtorie, consilieri, pastori,
doctori psihiatri, cercetqtori ‘n
domeniu, asistenyi sociali şi asistente
din domeniu psihiatriei, studenyi la
psihologie sau o altq specializare
‘nruditq cu psihologia.
Noi existqm pentru a ‘ncuraja ...:
• “nyelegerea legqturii
dintre Creştinism wi wtiinyele
comportamentale atkt la nivelul
clinic/de consiliere ckt wi la nivelul
teoretic/de cercetare.
• Trupul lui Christos, Biserica
Domnului Isus Christos, spre o
maturizare spiritualq wi psihicq,
cqutknd sqnqtatea spiritualq,
emoyionalq / psihicq wi profesionalq a
membrilor sqi.
• Pqrtqwia ‘ntre creştinii ce
profeseazq ‘n psihoplogie wi domeniile
‘nrudite cu psihologia.
• Oportunitqyile educayionale
wi de cercetare, ce vin ‘n ajutorul
psihologului crewtin wi comunitqyii ‘n
general.
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Bun venit ‘n familia lui
Dumnezeu

O fondayie cu fundayie
crewtinq
Membrii fondatori anunyq
constituirea ‘n Septembrie 2004
a lui Ezra Foundation, Inc. Sediul
Fundayiei se aflq la Houston, Texas.
Fundayia este un <thin\ tan\>
(<centru de cercetqri>), de inspirayie
crewtinq care are ca scop principal
promovarea wi protejarea moralitqyii wi
a drepturilor religioase ale Romknilor
de pretutindeni.
Membrii fondatori ai Fundayiei
Ezra sunt: Dr. Petre Costea—
prewedinte, Doctorand Ioan Stir—viceprewedinte, Dr. George Nadaban—
director executiv wi Doctorand
Claudiu Cimpean—secretar.
Cei care ‘mpqrtqwesc viziunea
acestei fundayii wi care doresc sq
sprijine lucrarea de misiune a acesteia
precum wi cei interesayi de mai multe
detalii cu privire la aceastq nouq
organizayie pot contacta pe Peter
Costea la One River[a], Suite 1700,
Houston, Texas, USA.; telefon: 713
840 6410; fax: 713 622 1937; E-mail:
ezra_foundation@]ahoo.com

Din alte pqryi
“ncq slqbit de operayia pentru
implantarea unui pacema\er, Nelu
Gug a yinut o sqptqmknq de studiu
wi evanghelizare la prima bisericq
baptistq din Chicago.
“n {ashington DC a avut loc un
botez cu trei persoane venite din
lume (Doina si Ionel Serban si Samuel
Campean) A ckntat orchestra bisericii
condusq de sora Dqnuya Bolojan. Au
predicat pqstorul bisericii, fratele
Titus Mihet wi Doru Moy. La servicul
solemn de punerea mainilor si cina
Domnului, a participat de asemenea
si diaconul bisericii, fratele Rusalin
Lungocea. Surorile au pregqtit o
agapq frqyeascq cu sarmqluye, fripturi
wi o ‘ntreaga varietate de prajituri.

15 August 2004, ‘n biserica
baptistq din Canton, Ohio s-au
botezat Mihaela Rkmboiu wi Valeriu
Grancea. Au predicat ‘n faya unui
numqri frumos de ascultqtori: Goerge
Cornici, Dr. John L. Francis, Dan
Wuwman, Gavril Bela wi Gicu Cotley.
Actul botezului a fost ‘ndeplinit de
pqstorul local: Tudor Pewel.

SOLI DEO GLORIA
Tinerii corului cu acest nume,
membrii ‘n bisericile din partea de
nord-est a Asociayiei au fqcut ‘ntre 1
wi 13 August 2004 un turneu misionar
‘n mai multe localitqyi din Romknia:
Nqvodari, Constanya, Brqila, Brawov,
Cluj, Oradea, Arad, Curtici, Firiteaz,
Timiwoara, Rewiya wi Bucurewti. Au
dirijat: Tibi Rayq, Tim {ilder, Dan
Brkncovan. A predicat, Valentin
Popovici.
Alte centre vizitate: Bocwa wi
Surduc, unde peste o sutq de tineri
se aflau la douq sqptqmkni de studiu
biblic pe tema: <Cqsqtorie fqrq
regrete>, organizat de organizayia
<Percept Ministries>.
Pe cknd un turneu al corurilor de
tineret ‘n bisericile tinere din diaspora
europeanq ?
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Rezultatele recensqmkntului din Romknia

Total
Ortodoxq
Romano-catolicq
Greco-catolicq
Reformatq
Penticostalq
Baptistq
Adventistq
Unitarianq
Musulmanq
Crewtinq dupa Evanghelie
Crewtinq de rit vechi
Luteranq
Augustanq
Mozaicq
Altq religie***)
Polonezq
Fqrq religie wi atei
Nedeclaratq

21.698.181

100,0

22.810.035

100,0

95,8**)

18.806.428
1.028.401
195.481
698.550
330.486
129.937
97.041
66.846
67.566
46.029
39.485
26.194
11.203
6.179
106.758
2.755
23.105
18.492

86,7
4,7
0,9
3,2
1,5
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
*
0,5
*
0,1
0,1

19.802.389
1.161.942
223.327
802.454
220.824
109.462
77.546
76.708
55.928
49.963
28.141
21.221
39.119
9.670
88.557
3.047
34.645
8.139

86,8
5,1
1,0
3,5
1,0
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
*
0,4
*
0,2
*

95,0
88,5
87,5
87,1
149,7
118,7
125,1
87,1
120,8
92,1
140,3
123,4
28,6
63,9
120,6
90,4
66,7
227,2

*) sub 0,1%
**) calcul efectuat în condiyii de comparabilitate
***) la altq religie s-au inclus wi persoanele care s-au declarat de religie armeanq (775
persoane) wi evanghelicq (18758 persoane).
Ckteva concluzii pertinente
1. Avknd ‘n vedere lipsa de obiectivitate a recensorilor wi abuzurile care s-au fqcut ‘n defavoarea neoprotestanyilor
evanghelici, statistica este ‘n general ‘mbucurqtoare.
2. Avknd ‘n vedere plecarea unui mare numqr de neoprotestanyi peste graniyq ‘n contextul unei descrewteri generale
a numqrului populayiei este de remarcat crewterea procentualq wi numericq a frayilor nowtri baptiwti.
3. Avknd ‘n vedere numqrul total al populayiei, crewterea neoprotestanyilor este ‘ncq foarte nesemnificativq. Trebuie
mai mult post, mai multq rugqciune wi o mai susyinutq preocupare pentru aducerea oamenilor la Christos.
4. Etapa plantqrii de noi biserici a dus la o fqrkmiyare a puterii bisericilor locale. Aceastq etapq trebuie urmatq
acum neapqrat de o alta, a eforturilor de evanghelizare ‘n vecinqtatea imediatq (cartier, sat, oraw, etc.). Bisericile locale
trebuie sq devinq ‘n cel mai scurt timp adevqrate centre de maturizare ‘n interior wi veritabile centre de binefacere ‘n
exterior. Se cere ‘ntqritq mqrturia ‘n comunitatea din jur.
5. Crewterea procentualq foarte mare ‘n categoria celor care au refuzat sq-wi declare apartenenya religioasq
poate semnala sau o asociere cu miwcqri suspecte wi ‘ncq nepopulare sau o apatie opacq la realitatea vieyii spirituale.
Apropierea de Europa occidentalq va crewte aceastq categorie care este predominantq ‘n yqrile cunoscute altqdatq drept
<crewtine>.
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Sq ne cunoawtem Asociayia
Aceastq rubricq este destinatq prezentqrii bisericilor din Asociayia noastrq wi a lucrqrilor lor misionare.

Bisericile Asociayiei 2004
o singurq bisericq baptistq romknq
‘n Los Angeles. “n anul 2000, cknd
ne-am mutat ‘n orawul La Habra, am
considerat cq e nevoie sq schimbqm
numele bisericii, din considerayie
pentru celelalte biserici din
Los Angeles.

BISERICA BETANIA
– LOS ANGELES 1431 {. La Habra Blvd.
La Habra, CA 90631
(562) 690-3844

Aceste rknduri sunt o ‘ncercare
de a da posibilitatea cititorilor sq
priveascq printr-o micq fereastrq
la Biserica Baptistq Betania din
Los Angeles, cu nqdejdea cq vor fi
inspirayi, ‘ncurajayi wi motivayi. Nu
dorim ‘n nici un fel sq creem impresia
cq suntem o bisericq mai bunq deckt
suntem ‘n realitate. Dincolo de
lucrurile frumoase sunt slqbiciuni,
nerealizqri, vieyi care trebuie
reaprinse pentru Christos, prioritqyi
care au nevoie sq fie rearanjate, etc.
Toate acestea sunt ale noastre wi
dacq e ceva bun ‘n noi, e pentru cq
Dumnezeu ne-a dat har, wi tot ce avem
wi realizqm este prin harul Lui.

Mic istoric
Anul acesta s-au ‘mplinit 33 de
ani de cknd biserica Betania a luat
fiinyq. Pentru mulyi ani biserica
noastrq a fost cunoscutq cu numele
de „Bellflo[er,> dupq numele orawului
unde a fost locatq, dewi numele oficial
era „Romanian Baptist Church of
Los Angeles Area>. Numele acesta a
fost potrivit, atkt timp ckt a existat
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Fiecare bisericq este un
miracol al lui Dumnezeu.
Nawterea unei biserici nu
este decizia vreunui om, ci
este decizia lui Dumnezeu.
Lucrul acesta este adevqrat
wi cu biserica noastrq, care
a luat fiinyq ‘n condiyii nu
prea ‘ncurajatoare, atunci
cknd pe coasta de vest nu
era nici o bisericq baptistq
romknq. Dumnezeu a ales
omul potrivit pentru a lqrgi
“mpqrqyia Lui ‘ntre romknii
de pe coasta de vest, wi
omul acela a fost fratele Pit Popovici.
“ntr-un act de credinyq, fratele Pit
a hotqrkt sq se mute din Chicago ‘n
Los Angeles, gata sq ‘nceapq de la
nimic. Dumnezeu a onorat credinya
wi dedicarea fratelui Pit, ‘n awa fel,
‘nckt ‘n anul 1971 a luat fiinyq
prima bisericq baptistq romknq pe
coasta de vest. „The rest is histor],>
vorba americanilor. Dumnezeu a
binecuvkntat biserica din Los Angeles
‘n awa fel ‘nckt ‘n anii 1980 numqrul
credinciowilor a ajuns la aproape
patru sute. Dupq o slujire frumoasq
wi eficientq ‘n biserica „Bellflo[er>,
fratele Pit a iewit la pensie ‘n anul
1992. Pentru oricine care a trecut prin
biserica „Bellflo[er> un lucru a fost
evident: cq fratele Pit a pus o temelie
bunq wi cq biserica a putut sq creascq
frumos pe aceastq temelie. Fratele
Pit, ‘mpreunq cu sora Hortensia
(cunoscutq de noi ca sora Tenzi), au
lqsat ‘n urma lor o amintire frumoasq,
oa amintire marcatq de o slujire cu
integritate wi dragoste.

“n anul 1984 biserica l-a chemat
ca pqstor asociat pe fratele Liviu
Olah, care a slujit biserica pknq
‘n anul 1999. Cu aceeawi pasiune
pentru cei nemkntuiyi care a avut-o
wi ‘n Romknia, fratele Olah a arqtat
bisericii cum trebuie sq agonizezi
pentru salvarea unui suflet pierdut.
Dupq ce a iewit la pensie, fratele Olah
a vestit evanghelia la zeci de oameni
pe care ‘i ‘ntklnea pe stradq, ‘n fiecare
sqptqmknq, wi exemplul dknsului a
fost o mare ‘ncurajare pentru bisericq.
La ora actualq fratele Liviu, ‘mpreunq
cu sora Eugenia, frecventeazq biserica
Betania. Datoritq sqnqtqyii precare,
fratele Liviu nu mai poate sluji la
amvon, ‘n schimb se poate ruga, wi
rugqciunile dknsului miwcq biserica
wi la ora aceasta. Biserica ‘ntreagq
se bucurq de harul de a avea ‘ncq ‘n
mijlocul ei pe fratele Liviu wi pe sora
Eugenia.
“n anul 1993 biserica l-a chemat
pe fratele Liviu Yiplea sq slujeascq ca
pqstor cu tineretul, iar ‘n anul 1995
ca pqstor asistent. “n anul 1999,
dupq pensionarea fratelui Liviu Olah,
fratele Liviu Yiplea a rqmas ca pqstor
al bisericii Betania. Primul test major
pentru fratele Yiplea, ckt wi pentru
‘ntreaga bisericq, a fost ‘n toamna
anului 1999, cknd proprietatea
din Bellflo[er a fost vkndutq.
Conjunctura a fost de awa naturq cq
nu s-a putut cumpqra o altq bisericq
imediat, sau altq clqdire pentru
nevoile bisericii, wi pentru aproximativ
wapte luni s-a folosit clqdirea bisericii
Betel. Fratele Daniel Brknzei,
‘mpreunq cu biserica Betel, au arqtat
multq dragoste, wi au fost gata sq
schimbe programul de ‘nchinare al
bisericii ca sq acomodeze biserica
Betania. Timpul petrecut ‘mpreunq a
fost unul de apropiere ‘ntre cele douq
biserici, un timp ‘n care rqbdarea
wi dragostea celor de la Betel a fost
testatq, dar ‘n final, relayiile frqyewti
s-au ‘ntqrit wi amintirile care au rqmas
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sunt plqcute. La finalul celor wapte
luni de convieyuire ‘mpreunq, trei
membri din biserica Betania au rqmas
la Betel, iar o familie de la Betel au
venit ‘n La Habra, noua adresq a
bisericii Betania. „Asta da frqyie.>
Cu siguranyq, perioada aceasta de
wapte luni, septembrie 1999 – martie
2000, a fost una din cele mai grele
pentru biserica Betania, dar ‘n acelawi
timp wi una din cele mai frumoase.
A fost o perioadq ‘n care biserica s-a
rugat awa cum nu s-a mai rugat de
mult. Dupq aproximativ patru luni,
Dumnezeu a rqspuns rugqciunilor, wi
‘ntr-un mod neawteptat ne-a condus
spre o bisericq, care nici mqcar nu
era de vknzare. “n final am cumpqrat
ceea ce nici nu am visat: un sanctuar
cu trei sute cinzeci de locuri, o clqdire
educayionalq cu o mulyime de sqli,
plus o salq pentru evenimente la
demisol, toate pe un teren de 2.7
acri. Momentul cumpqrqrii a fost
momentul potrivit, pentru banii
potriviyi, ‘ntr-o locayie potrivitq.
Primii doi ani ‘n noua proprietate
au fost ani de eforturi financiare
wi fizice cheltuite ‘n remodelarea
bisericii. Dragostea wi pasiunea

membrilor bisericii pentru „Casa
de Rugqciune a lui Dumnezeu>
sunt evidente ‘n lucrul frumos wi
bine fqcut. Suntem mulyumitori lui
Dumnezeu cq avem „o casq a noastrq>
unde venim cu plqcere wi putem invita
wi pe alyii, fqrq sq ne simyim stknjeniyi.

Date statistice
Biserica Betania numqrq la ora
aceasta ‘n jur de trei sute de membri.
Datoritq costului ridicat de vieyuire
‘n Sudul Californiei, practic nu
avem familii de credinciowi care sq
se mute la noi. “n acelawi timp, nu
sunt prea mulyi care sq se mute de la
noi, pentru cq odatq ce te-ai obiwnuit
cu clima din sudul Californiei, este
foarte greu sq renunyi la ea. Biserica
are ca pqstor pe fratele Liviu Yiplea,
iar pqstor cu tineretul, pe fratele
Cristi Rayq. Diaconul bisericii este
fratele Moise Filipescu, un veteran ‘n
slujirea bisericii wi a asociayiei noastre.
Comitetul bisericii este format din
urmqtorii frayi: Liviu Yiplea, Moise
Filipescu, Petricq Popa, Mihai Pop,
Alex Isai, Costel Olariu, Codin Barbu,
Cornel Criwan.

Departamente
Activitatea bisericii este
organizatq pe grupe de vkrstq.
Copiii pknq la 14 ani sunt prinwi
‘n Şcoala Duminicalq de duminicq
dimineaya wi ‘n programul A{ANA
de miercuri seara. Programul de
wcoalq duminicalq este condus de
fratele Brie Sorin, iar programul
A{ANA este condus de fratele Viorel
Ceauwu. Programul A{ANA atrage
un numqr de aproximativ 60 de
copii, mulyi din ei venind din afara
bisericii. Obiectivul fratelui Viorel
Ceauwu este sq ajungq la un numqr
de 100 de copii care sq participe
‘n mod constant la programele
A{ANA. Apoi, avem grupul tinerilor,
care sub conducerea fratelui Cristi
Rayq, ‘wi concentreazq activitatea ‘n
[ee\end. La iniyiativa fratelui Cristi,
tinerii vin vineri seara pentru sport,
‘n general volei, iar skmbqtq seara
pentru repetiyie de cor wi pentru „seri
de tineret> cu vorbitori invitayi care
abordeazq teme de interes pentru ei.
Duminicq dimineaya, tinerii au clasa
lor de wcoalq duminicalq. Urmqtoarele
grupe de wcoalq duminicalq sunt:
tinerii cqsqtoriyi (Petra -35), familiile
cu copii (|oinonia 36-45), familiile
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Fratele Radu Ştir este pqstor wi va sluji
‘n continuare Misiunea din Glendale.

care au trecut de criza de identitate
(Agape 46-55), familiile „awezate>
(frayii lui Barnaba 56-65), wi grupul
seniorilor (Betania 66 -). Participarea
‘n aceste limite de vkrstq nu este
mandatorie, fiecare membru al
bisericii poate sq aleagq grupa de
wcoalq duminicalq care ‘l slujewte
cel mai bine. Aceste clase de wcoalq
duminicalq sunt wi grupe de pqrtqwie,
de ‘ncurajare, rugqciune, wi activitqyi
‘mpreunq. Fiecare grupq are un
frate responsabil care ajutq pqstorul
‘n pqstorirea membrilor din grupa
respectivq. Frayii responsabili de
grupe sunt, ‘n ordinea categoriilor
de vkrstq: Adi Capotq, Viorel Cociw,
Eugen Cqpqy’nq, Matei Buda, wi Moise
Filipescu.
Lucrarea surorilor se concentreazq
‘n jurul actelor de caritate wi a
evenimentelor cu caracter familial din
biserica noastrq. Responsabilitatea
acestei slujiri o are sora Cqpqyknq
Cristina.

Biserica Betania s-a implicat wi
‘n lucrarea de ajutorare a sqracilor
din Romknia prin pachete trimise
direct la domiciliul lor. Sora Aurelia
Sqmknyq este neobositq ‘n aceastq
lucrare, ‘mpreunq cu grupul de
frayi wi surori care o ajutq. Am avut
bucuria sq auzim cq patru persoane
s-au ‘ntors la Dumnezeu, miwcayi de
dragostea practicq a bisericii noastre.
De asemenea, o lucrare frumoasq
pentru orfanii din Romknia a fost
iniyiatq de sora Elisabeta Sqmknyq,
care prin efortul personal wi ajutorul
bisericii a pus pe picioare o misiune
de ajutorare a lor. La toate acestea
se adaugq contribuyiile personale
wi colectele speciale pentru diferite
proiecte misionare, practicq constantq
‘n bisericile noastre.

“nchinarea muzicalq
Slujirea muzicalq este organizatq
‘n mai multe compartimente:
ckntarea comunq, corul mixt, corul
bqrbqtesc, corul tinerilor, corul
copiilor, wi orchestra. Dirijorul corului
mixt wi al corului bqrbqtesc este
fratele Grigore Palanciuc, originar din
Chiwinqu, mutat ‘n Los Angeles din
luna octombrie a acestui an. Fratele
Palanciuc s-a mutat ‘mpreunq cu
soyia, Valentina, wi cu fata, Antonina,
amkndouq absolvente de conservator,

la pian, wi respectiv la vioarq. Fratele
Grigore este ajutat ‘n slujirea la cele
douq coruri de fratele Valentin Rayq.
Apoi, avem corul tinerilor, condus de
Valentin Rayq, wi orchestra condusq de
Beniamin Tositi. Programele copiilor
sunt conduse de Mari Stquceanu.
Felix Macovei este organistul wi
pianistul bisericii, ajutat de sora
Valentina Palanciuc.
La ora aceasta, ne aflqm prinwi
‘ntr-un ultim proiect mai important de
construcyie, wi anume foierul bisericii
(holul de intrare), care nqdqjduim sq
fie terminat ‘n curknd. Dewi este un
proiect destul de mare, am libertatea
ca pqstor sq nu mq implic prea mult,
pentru cq am binecuvkntarea sq am
doi bqrbayi responsabili, dedicayi, wi
demni de ‘ncredere, care fac lucrul ca
pentru Domnul. Acewti bqrbayi sunt
Daniel Buwan wi Cornel D’rpew.
“n viitorul apropiat avem dorinya
sq conturqm un program de crewtere
spiritualq pentru toatq biserica wi sq
consolidqm cele douq misiuni ale
bisericii. De asemenea, dorim sq ne
concentrqm la o localitate sau o zonq
din Romknia pentru plantarea de
noi biserici. Dorim, de asemenea, sq
colaborqm cu celelalte biserici din
asociayia noastrq ‘n vederea ‘ntqririi
ei. Sq nu uitqm, Domnul este aproape,
timpul s-a scurtat, de aceea sq lucrqm,
cqci „vine noaptea, cknd nimeni nu
mai poate sq lucreze.> (Ioan 9:4)

Lucrarea misionarq
Odatq cu ‘ncheierea lucrqrilor
majore de remodelare, biserica a
avut rqgazul wi energia necesarq sq se
implice mai mult ‘n misiune. Avem
bucuria sq fii deschis douq misiuni,
la San Diego wi Glendale (‘n nordul
Los Angeles-ului), slujite de doi
bqrbayi consacrayi: Eugen Cqpqy’nq
wi Radu Ştir. Dumnezeu a rqspuns
rugqciunilor noastre pentru San
Diego, wi ne-a trimis un slujitor, fratele
Paul Dan, care s-a ‘ntors din Romknia
dupq patru ani de slujire ca misionar.
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Proiectele Asociayiei

Unde-i unul nu-i putere ...
Asociayia Bisericilor Baptiste din SUA wi Canada nu existq ca sq ‘nlocuiascq Bisericile ‘n lucrarea lor misionarq.
“ntr-un sens foarte real, ceea ce face fiecare bisericq membrq ‘n Asociayie, face Asociayia. Rubrica aceasta este
rezervatq ‘nsq unor proiecte pe care o bisericq singurq nu le poate duce la ‘ndeplinire. “mpreunq, bisericile
noastre pot face lucruri de care nici nu ne dqm seama ‘ncq. Vq stqm la ‘ndemknq ca sq visqm ‘mpreunq, ca sq
plqnuim ‘mpreunq wi ca sq ‘nfqptuim ‘mpreunq. Paginile acestea vor populariza iniyiativele analizate wi aprobate de
Comitetului Executiv al Asociayiei.
Proiectul #1
<Albumul Asociayiei>
La Convenyia yinutq ‘n luna
septembrie 2004 la Los Angeles,
fratele Cockryqu a prezentat o
iniyiativq validatq de Comitetul
Executiv al Asociayiei wi anume:
alcqtuirea unui <Album al Asociayiei>
din care sq se afle acum wi ‘n
viitor despre viaya wi activitqyile
bisericilor baptiste romknewti de pe
aceste meleaguri. Pentru alcqtuirea
acestui <Album>, fiecare bisericq
este chematq sq trimitq fratelui
Cockryqu sau fratelui George Dancea,
secretarul Asociayiei, un material
care sq cuprindq:
- datele statistice ale bisericii
respective (numele oficial, adresa,
telefonul, numele wi adresa
pqstorului (pqstorilor), adresa de
E_mail)
- un scurt istoric al bisericii
- o prezentare a lucrqrilor care
se fac ‘n bisericq (wcoala duminicalq,
tineret, copii, societatea surorilor,
cor, orchestrq, etc.)
- o listq cu lucrqrile misionare ‘n
care este implicatq biserica
- o listq cu planurile misionare
viitoare ale bisericii
Pe mqsurq ce vor fi primite,
aceste materiale vor fi tipqrite wi ‘n
revista <Luminqtorul>, la rubrica <Sq
ne cunoawtem Asociayia>, pentru
o mai bunq cunoawtere reciprocq a
membrilor din bisericile noastre.
Pentru finalizarea acestui proiect
este necesarq o sumq de $3.000. “n
prezent, proiectul este finalizat ‘n
proporyie de 10%. Rugqm bisericile
sau frayii sq trimitq contribuyia lor la
acest proiect la Casierul misionar al

Proiectul #4

Asociayiei, Ioan Cotkrlq - (248) 3737324 ioncotarla@hotmail.com
.

Proiectul #2
<O tipografie a Asociayiei>
Avknd ‘n vedere ckt ne costq
tipqrirea <Luminqtorului>, acest
proiect este o strictq necesitate.
Fratele John Stir, din Houston, este
pe cale sq realizeze acest deziderat.
Cheltuiala iniyialq mare ($12.000.00)
se va amortiza pe parcurs. Proiectul
este finanyat ‘n proporyie de 20%.

Proiectul #3
<Convenyia Asociayiei>
Este stknjenitor sq vezi ce puyine
biserici se mai oferq sq gqzduiascq
lucrqrile Convenyiei anuale. Cauza
este dublq, numqrul potenyialilor
participanyi s-a mqrit foarte mult,
‘n timp ce bisericile locale, dewi mai
numeroase la numqr, trec arareori
peste 100-200 de membrii. Se ajunge
astfel la situayia ‘n care am fost wi
anul acesta, o bisericq de aproximativ
180 de membrii este rugatq sq
suporte cheltuielile legate de
gqzduirea a peste 1400 de musafiri.
Avknd ‘n vedere cq preyul
organizqrii Convenyiei este ‘n jur de
$12.000 wi cq la ora actualq numqrul
total de membri ai Asociayiei este
de aproximativ 5.500, ar fi suficient
ca bisericile sq trimitq la casierul
administrativ al Asociayiei o sumq
echivalentq cu $3.00 pentru fiecare
membru ca orice bisericq localq sq
poatq gqzdui Convenyia.
La ora actualq, acest proiect este
finanyat ‘n proporyie de 0%.

<Plantare de biserici>
La Convenyia din 2003 s-a lansat
proiectul plantqrii de noi biserici wi
misiuni, astfel ca la cea de a o suta
aniversare a Asociayiei sq existe un
numqri de o sutq de biserici baptiste
romkne ‘n Statele Unite wi Canada.
“n vederea ‘mplinirii acestui
deziderat, Asociayia cheamq toate
bisericile wi toyi pqstorii la treabq.
Este nevoie de identificarea unor
centre urbane unde sunt deja un
numqri apreciabil de romkni, de
ckteva familii care sq simtq chemarea
de a se muta spre astfel de centre wi
de plantatori de biserici care sq se
mute acolo.

Proiectul #5
<Euro - baptiwtii>
Asistqm cu uimire la formarea
unei viitoare Asociayii a bisericilor
baptiste romkne din Europa. “n viitor
vor fi mai multe biserici baptiste
romknewti ‘n diaspora europeanq
deckt ‘n America sau Canada. Ei vor
prelua ajutorarea wi misiunea ‘n yara
mamq. Pknq atunci, Asociayia trebuie
sq sprijine material wi spiritual
<nawterea> wi <crewterea> acestor
biserici. Fiecare bisericq a Asociayiei
(singurq sau ‘n parteneriat cu alte
biserici din Asociayie) este ‘ndemnatq
sq se ‘nfrqyeascq cu o bisericq
baptistq romknq europeanq wi sq o
ajute. Asistenya spiritualq prin vizite
pastorale wi a grupurilor de tineret
este cel puyin la fel de importantq ca
ajutarea financiarq.
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Proiectul #6
<Excursii turistice ‘n leagqnul
crewtinismului>
Unii pqstori wi grupuri din biserici
au fost deja ‘n Israel, Turcia, Grecia
wi Italia. Folosind experienya lor,
dorim sq extindem aceste excursii
la toyi pqstorii wi toate bisericile
Asociayiei. Pqstrayi legqtura cu
Nelu Gug (916) 480-9693 wi Daniel
Brknzei (714) 670-7772.

Proiectul #6
<Un sediu permanent wi o casq
de vacanyq>
Mai toate Asociayiile din America
au awa ceva. A venit vremea ca wi
noi sq ne gkndim sq localizqm wi
sq cumpqrqm o proprietate care sq
satisfacq aceste deziderate.
La aceastq orq, proiectul este
finanyat ‘n proporyie de 0%.

Proiectul #7
<Susyinerea orfelinatului
baptist de la Prelipey>
Chiar dacq nu putem lua
asupra noastrq TOATE cheltuielile
legate de buna funcyionare a
acestor awezqminte, este evident
cq nu putem sta indiferenyi fayq de
aceste lucrqri. “ndemnqm bisericile
Asociayiei sq treacq o contribuyie
la aceste instituyii ‘n bugetul lor
anual. Orfelinatul de la Prelipey
este singurul orfelinat al crewtinilor
baptiwti din Romknia.
Ion Dionisie (este cunoscut sub
numele de NEWU) este din Bozovici,
pensionar care are lucrarea cu copii
pe inimq. Domnul nu i-a dat copii ‘n
cqsnicie wi el a decis sq se ‘ngrijeascq
cu drag de acewti copii orfani.
ION DIONISIE
Tudor Vladimirescu, Nr. 863,
BOZOVICI, 110, 1637,
Telefon: 255.242106
(din istoric: In 1926 several pastors
in a southwestern Romanian region
decided to open an orphanage to care for
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orphaned children. The orphanage grew
over the years as more and more children
found a home there. In 1953 the Casa
Dorca was shut down by the communist
government and all the children were
put into state-run orphanages. After the
revolution in 1989, the right to open the
orphanage was again granted. Members
and pastors of local Baptist churches
worked to improve the orphanage
building, and in 1996 orphans were again
brought in. In 2001, they had 27 orphans
there.)

Proiectul #8
<Tabqra de lucru a pqstorilor>
Suntem ‘n cqutarea unui loc
(Hume La\e ‘n California ?) care sq
gqzduiascq o tabqrq de o sqptqmknq
la care sq participe pqstorii wi
familiile lor. Awteptqm wi alte sugestii
pe care vq rugqm sq le trimiteyi
prewedintelui Viorel Clintoc.

Proiectul #9
<O ‘nchinare mai bunq>

Asociayia apreciazq efortul unor
frayi de specialitate care au produs
cqryi de ckntqri cu note. Preluqm
activitatea lor wi recomandqm tuturor
bisericilor sq le cumpere pentru a-wi
‘mbunqtqyi ‘nchinarea publicq.
Awteptqm de la cei responsabili cu
aceste lucrqri, titlul, preyul wi locul
din care pot fi procurate aceste cqryi
noi de ckntqri, corale, de grupuri
sau cu ‘ntreaga adunare. Aceste
informayii vor fi tipqrite ‘n rubrica
<Cqryi care vq awteaptq>.

Proiectul #10
<O viayq trqitq cu scopuri>
Poate mai fericit numitq <O viayq
netrqitq la ‘ntkmplare>, aceastq carte
vq este recomandatq de Asociayie
pentru studiul individual sau cu
‘ntreaga bisericq (patruzeci de zile
consecutive de studiu). Cartea a
fost tradusq prin iniyiativa fratelui
Nelu Ciorbq din Portland. O puteyi
cumpqra tot de la el pentru preyul
de $12 (ieftiniri pentru cumpqrarea
‘n numqr mare). Vq rugqm sq
consultayi rubrica <Cqryi care vq
awteaptq> de la sfkrwitul revistei.

Proiectul #11
<Casa Esterei>
Iniyiativq a bisericii <Bethel>
din Anaheim, <Casa Esterei> cautq
mqtuwi wi unchi pentru orfanii
din zona Lugoj, Caransebew wi
‘mprejurimi. Copiii sponsorayi sunt,
de la caz la caz, scowi din orfelinate
wi readuwi ‘n familii, scowi din
orfelinat doar pe durata sfkrwitului
de sqptqmknq wi duwi ‘n familii
crewtine wi la bisericq, etc. (Informayii
wi contribuyii la: Gavrilq Solomon
(714) 449-9995 sau Daniela Branzai
(714) 670-7772

Proiectul #12
<Susyinerea Seminarului de la
Bucurewti>
Majoritatea pqstorilor din
bisericile Asociayiei wi-au fqcut
studiile la Seminarul de la Bucurewti.
Wi dacq ar fi vorba numai pentru
achitarea wcolarizqrii fayq de crewtinii
din Romknia care au trimis bani
la Seminar wi tot s-ar cuveni ca
Bisericile din America sq trimitq ckte
ceva pentru continuarea lucrqrii de
acolo.
Pentru acest proiect, vq
‘ndemnqm sq centralizayii
contribuyiile dumneavoastrq prin
trimiterea lor la casierul Asociayiei.
“n felul acesta vom avea toyi o
imagine corectq a susyinerii acestei
pepiniere de noi lucrqtori pentru
bisericile din Romknia. “n afara
contribuyiilor financiare, pqstorii
Asociayiei sunt chemayi sq viziteze
Seminarul ‘n vizitele lor prin
Romknia wi sq se punq la dispoziyia
conducerii Seminarului pentru ore
de stat de vorbq cu seminariwtii.

Proiectul #13
<Tabqra de varq a tinerilor>
“n fiecare an, de obicei la
Colorado, a avut loc tabqra de varq
a tinerilor din Asociayie. Vq rugqm
sq yineyi legqtura cu prewedintele
tineretului, Gaius Vqduva.
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Librqrie crewtinq
Cqryi pe care le puteyi procura prin powtq. Comanda wi plata se face
direct la persoana menyionatq . Va rugqm, pe ckt posibil, sq faceyi
comenzi <in bul|> (“n numar mare) wi apoi sq le distribuiyi individual “n
bisericq. Va fi mult mai uwor wi veyi obyine reduceri de preyuri. Stqm la
dispoziyie celor ce se ocupq cu vknzarea cqryilor pentru cumpqrarea “n
cantitqyi mari cu mari reduceri de preyuri (pknq la 50%).

De la Daniel Branzai - (714) 670-7772
15572 Ashgrove Dr
La Mirada CA 90638

- Evanghelia pentru vremuri ca acestea (Petru Popovici) $2
- Harul lui Dumnezeu (Petru Popovici) 		
$5
- Lumini peste veacuri (Petru Popovici) 		
$5
- O revqrsare de viayq (Daniel Branzai) 		
$2
- Chemare la ‘nyelepciune (Daniel Branzai) 		
$7
- Amintiri cu sfinyi (Daniel Branzai) 			
$7
- Lucrurile de sus (Daniel Brknzei) 			
$8
- Ghidul familiei (diferiyi autori) 			
$10
- Dumnezeu ‘mi cunoawte mqsura (Silvia Tqrniceriu)
$12
- Carte de cqntqri noi pe note (Daniel Stquceanu)
$15
- Seminarul <Biserica cu scopuri> (DVD) 		
$55

De la Christian Aid Ministries
Gicu Cotley - (330) 893-2428
4464 SR 39 East
Berlin, OH 44610-0360

- Romanian Stud] Bible, Vin]l Edition
- Romanian Stud] Bible, Deluxe Edition cu fermoar
- Romanian Large Print Bible
- Viaya Familiei Crewtine
- Grijq de Frayi
- Nu Iubiyi Lumea
- “n Awteptarea Zorilor
- Iudita
- Tiparul Divin Pentru Viaya de Familie
- Ewti tu sigur cq ewti crewtin?
- Laudele Domnului (Carte de ckntqri)
(sunayi pentru preyuri)

De la Ioan Ciorbq - (360) 694-5127
- Viaya condusq de scopuri (Ric\ {arren)

$11.95
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La staulul amintirii

Întrebãri de Crãciun

Te-ai ‘ntrupat din Duh wi din fecioarq
Wi ai venit la noi ‘n chip smerit,
Tu, Cel etern trimis la noi sq moarq
Wi sq ne ia din timp spre infinit.

Cknd se lasq peste sat umbrele de searq
Doi strqini la poartq bat, adqpost sq cearq
Dar rqmaserq ‘n drum
Tu-i primewti acum?

Te-au awezat ‘n ieslea cea sqracq
Wi staulul umil Yi-a fost sqlaw
“n noaptea cea cu ger wi promoroacq
Nu se gqsise nici un alt locaw.

Betleemul ‘mpietrit, wi-a respins Vlqstarul
Wi-ntr-o iesle L-au primit, boul wi mqgarul.
Loc la han nu mai era.
Dar ‘n casa ta?

Pqstor sq fii, Tu Te-ai nqscut cu mieii
Ca jertfq ‘ntre zecile de mii
Wi-ai pribegit pe yqrmul Galileii
S-aduni ‘n turmq rqtqciyii fii.

Printre galaxii wi sori, ‘ngeri cu solia
Vin sq spunq la pqstori <S-a nqscut Mesia>!
Tu te-ai coborkt la ei,
Pentru doi sau trei?

Noi te-am primit cu rece nepqsare
Wi prin Irod te-am fi dorit ucis;
Venisei sq ne faci rqscumpqrare
Dar noi uitasem cum e-n paradis.

Wi prin noapte-acei pqstori
Merg cu bunq veste
Cei dintki ‘nchinãtori, lkngq sfknta iesle.
Tu cu cktq grabq vii ca sq I te-nchini?

Cu albe aripi wi cu-n imn de slavq
Ni te-au vestit un cor de ‘ngeri mii,
Dar noi muream ‘n valea cu otravq
Pierdusem amintirea de copii.

Pe un drum obositor vin cãlare magii
Sq se-nchine Lui cu dor dewertknd desagii.
Tu ce daruri I-ai adus
Pruncului Isus?

Ne stqpknea teroarea wi cu ura
Agoniza ‘n suflet un suspin;
Ai auzit ce nu spuneam cu gura,
Te-ai coborkt ca sq ne scapi de chin.

Dar Irod ‘nfuriat dq poruncq mare
Ca la Betleem ‘n sat
Pruncii sq-I omoare
Nu cumva wi tu la fel “l urqwti pe El?

Copil duios wi “mpqrat al slavei
Azi ne-amintim ckt de grewiyi am fost
Wi ne plecqm sq-yi mkngkiem obrajii
Prin Tine, viaya noastrq are rost.

Cknd copiii vor venii iarqwi cu colindul,
El un lucru-ar vrea sq stii
Sq trqiesti iubindu-L
Wi te-ntreabq: Da sau Nu?

Daniel Brknzei

Petru Dugulescu

Tu ce vei rqspunde?
Oare ce vei spune?

