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Pentru credinciowii baptiwti din Statele Unite wi 
Canada, Convenyia Asociayiei reprezintq momentul 
de apogeu al calendarului religios anual. La fiecare 
‘nceput de septembrie, care coincide cu sqrbqtoarea 
nayionalq <Labor Da],> credinciowii vin ‘mpreunq pentru 
‘nviorare spiritualq, pqrtqwie, wi ‘ncurajare reciprocq 
‘n umblarea cu Dumnezeu. Nu ‘n ultimul rknd, aceste 
‘ntklniri devin un catalizator pentru lucrarea misionarq 
din Asociayia noastrq. 

Anul acesta, pentru prima datq, Convenyia se va 
yine la Sacramento, ‘ntre 1-4 Septembrie. Bisericile din 
Sacramento se pregqtesc pentru acest congres cu multq 
dqruire wi responsabilitate. Ca sq avem o Convenyie cu 
folos, sq nu uitqm cq avem nevoie de binecuvkntarea 
lui Dumnezeu. De aceea, vq chem la un timp de 
rugqciune pentru o revqrsare de har, atkt la lucrqrile 
Convenyiei, ckt wi la programele festive. 

Tema Convenyiei pentru acest an va fi legatq de 
misiune. Aparent, subiectul misiunii nu este prea 
relevant pentru bisericile noastre, mai ales cq vadul de 
misiune este destul de restrkns la nivel local. Totuwi, 
dacq ‘nyelegem biserica ‘n natura wi scopul ei, awa cum 
ne este descrisq ‘n Noul Testament, vom ajunge la 
concluzia cq nu putem vorbi despre bisericq ‘n afara 
misiunii ei. Una din alternativele populare astqzi este 
un crewtinism fqrq misiune. Awa ceva este imposibil, 
deoarece Biserica existq pentru lumea pierdutq wi nu 
pentru ea ‘nsqwi. 

Nqdqjduiesc sq fim ‘ncurajayi de exemplul unor 
biserici din Asociayia noastrq care fac misiune wi 
awteptqm ca Dumnezeu sq ne ‘mbqrbqteze wi sq 
ne motiveze pe toyi la misiune, pentru cq aceasta 

nu ‘nseamnq altceva deckt trqire ‘n ascultare de 
Dumnezeu. 

Os[ald J. Smith, referindu-se la modul serios ‘n 
care bisericile trebuie sq priveascq misiunea, a spus: 
“An] church that is not seriousl] involved in helping 
fulfill the Great Commission has forfeited its biblical 
right to exist> (Orice bisericq, care nu ia ‘n serios Marea 
Trimitere, wi-a anulat dreptul biblic de a exista.)

Mai mult, cred cq este foarte important sq ‘nyelegem 
cq existq o legqturq vitalq ‘ntre misiunea bisericii wi 
re’nnoirea ei spiritualq. Atkt exemplele din Biblie, ckt 
wi cele contemporane, demonstreazq cq bisericile care 
iau misiunea ‘n serios sunt biserici care experimenteazq 
vitalitate spiritualq.  Acesta este motivul pentru care la 
aceastq Convenyie vq propunem ca temq <Prioritatea 
Misiunii pentru Re’nnoirea Bisericii.> Sq ne rugqm 
ca Dumnezeu sq punq din nou ‘n noi pasiune pentru 
misiune ca sq putem sq ne bucurqm de ‘nviorare 
spiritualq. Ne vedem la Sacramento!

Tema: <Prioritatea Misiunii pentru re’nnoirea 
Bisericii>

Text: Matei 28:16-20; Filipeni 2:9-11

Moto: <Orice limbq sq mqrturiseascq pe Isus 
Christos ca Domn>

Toate informayiile despre Convenyie le veyi putea citi 
‘n detaliu pe noul site al Asociatiei: 

http://[[[.romanianbaptists.org
 

 Liviu Tiplea, prewedinte

Convenyia	de	la	
Sacramento	1-4	Septembrie,	
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Birger A. Pearson 

Iuda Iscarioteanul wi noua lui 
evanghelie: ckteva observayii 
 

Iuda Iscarioteanul: trqdqtor sau cel 
mai bun prieten? Cine a fost el de fapt? 
Care au fost motivele pentru care a ales 
sq facq ceea ce a fqcut? La asemenea 
‘ntrebqri au cugetat, de multq vreme, 
savanyii, poeyii, dramaturgii wi 
romancierii. Acum ‘nsq, publicarea 
Evangheliei dupq Iuda a readus ‘n 
atenyie aceste ‘ntrebqri, iar publicul 
e tentat sq creadq cq noua evanghelie 
furnizeazq rqspunsurile scontate. 
Chiar awa sq fie?

Iuda, unul dintre cei doisprezece 
ucenici, este numit Iscarioteanul 
pentru a-l deosebi de alte 
personaje purtknd acelawi nume. 
<Iscarioteanul> a fost interpretat 
‘n diverse moduri, ‘nsq o sugestie 
pe care o gqsesc interesantq este 
cq ‘n aramaicq ‘nseamnq <un om 
din Oraw>, i.e. Ierusalim. Oricum ar 
sta lucrurile, ‘n literatura crewtinq 
el apare pentru prima oarq ‘n 
Evanghelia dupq Marcu. “n lista 
celor doisprezece ucenici pe care 
o furnizeazq evanghelia ‘n cauzq, 
el este enumerat ultimul, <Iuda 
Iscarioteanul, care l-a vkndut (pe 
Isus)> (Marcu 3:19). Verbul grecesc 
folosit ‘n acest pasaj (paradidomi) 
‘nseamnq <a preda>; adesea este 
tradus prin <a trqda> atunci cknd se 
referq la gestul lui Iuda, ‘nsq aceasta 
este o traducere liberq. 

Ceva mai ‘ncolo ‘n Marcu, Iuda 
merge la ‘nalyii preoyi pentru a-L 
vinde pe Isus la momentul cuvenit 
(14:10). La Cina cea de Tainq, 

�

Controversate

Isus prevestewte cq unul dintre cei 
doisprezece ‘l va vinde, pronunyknd 
un <vai> la adresa lui (14:18,21). 
Prezicerea se adeverewte atunci cknd 
Iuda conduce o mulyime ‘narmatq 
pentru a-L aresta pe Isus ‘n Grqdina 
Ghetsimani (14:43-46).

Celelalte evanghelii fie dezvoltq 
narayiunea din Marcu (Matei, 
Luca), fie se bazeazq pe alte tradiyii 
timpurii legate de acyiunea lui Iuda 
(Ioan). Toate folosesc tradiyiile 
despre Iuda ‘n awa manierq ‘nckt 
sq-i sublinieze trqdarea, lqcomia sau 
chiar influenya demonicq. 

Bunqoarq, el este numit ‘n 
Ioan <diavolul> wi <fiul pierzaniei> 
(Ioan 6:70; 17:12). Existq 
posibilitatea ca relatarea lui Matei 
despre sinuciderea lui Iuda prin 
spknzurare (Matei 27:3-10) sq se 
bazeze pe o tradiyie timpurie care 
nu se regqsewte la Marcu, ‘nsq 
pknq wi moartea sa este tratatq ‘n 
termeni macabri de cqtre autorii 
ulteriori (trupul squ a pleznit, iar 
mqruntaiele i s-au revqrsat (Fapte 
1:18). O trqsqturq interesantq a 
narayiunilor ulterioare afirmq cq 
gestul lui ar face parte din planul 
lui Dumnezeu sau cq ar fi ‘mplinirea 
unei profeyii. 

Chiar wi awa, dezvoltarea tradiyiei 
avkndu-l ‘n prim-plan pe Iuda se 
remarcq prin demonizarea treptatq a 
personajului. Nivelul ultim al acestui 
proces este atins ‘ntr-o scriere 
coptq tardivq intitulatq Cartea lui 
Bartolomeu despre ‘nvierea lui 
Christos (sec. VIII sau IX), ‘n care 
sunt descrise suferinyele pe care i 
le provoacq ‘ngerii pedepsitori ‘n 

Evanghelia dupq Iuda     - un nou produs mediatic -

Amente (Infernul egiptean). Cknd 
Isus, ‘n perioada dintre crucificare wi 
‘nviere, golewte Amente de sufletele 
yinute captive acolo (<golirea 
Iadului>), doar Iuda, Cain wi Irod 
rqmkn torturayi de demonii cu trei 
capete.

Acest proces al demonizqrii a 
‘nceput ‘ncq din Marcu (cu acel 
<vai> din 14:21). “n orice caz, datq 
fiind natura mqrturiei, cercetqtorul 
este invitat sq exploreze dincolo de 
sursele timpurii avute la dispoziyie 
pentru a vedea dacq existq vreo 
modalitate mai <neutrq> de a privi 
gestul propriu-zis al lui Iuda.

Un factor care complicq lucrurile 
este acela cq Marcu este precedat 
cu aproximativ cincisprezece sau 
douqzeci de ani de cel mai timpuriu 
nivel al literaturii crewtine, cele 
wapte epistole genuine ale lui Pavel 
(scrise probabil ‘ntre anii ^51-^56).  
Iuda nu apare ‘n scrierile lui Pavel. 

Cel care l-a <dat> pe Isus este 
Dumnezeu ‘nsuwi (Romani 4:25; 
8:32; 1 Corinteni 11:23), acyiune 
care este interpretatq de Pavel ‘n 
lumina povestirii despre <Slujitorul 
ce pqtimewte> din Isaia (Isaia 53:5-
12), cel pe care Dumnezeu <l-a 
cedat (paredo\en) pentru pqcatele 
noastre> (53:6). 

Cknd Pavel enumerq apariyiile 
lui Christos dupq ‘nviere, a doua 
apariyie (dupq cea ‘n faya lui 
Cephas=Petru) este ‘n faya <celor 
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(continuare ‘n pag. 21)
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doisprezece> (1 Corinteni 15:5). 
Cine sq fie ‘nsq al doisprezecelea, 
Iuda sau Matia (Fapte 1:26)?

Putem ‘nyelege, prin urmare, 
personajul istoric care a fost Iuda? 
Efortul de a ajunge la el este 
bine’nyeles ‘mpiedicat de faptul 
cq toate mqrturiile care  ne-au 
parvenit poartq mai mult sau 
mai puyin sigiliul credinyei <post-
pascale> a primilor crewtini. Or, 
cercetqtorii au ‘ncercat de multq 
vreme sq penetreze dincolo de filtrul 
<post-pascal> pentru a ‘nyelege 
personalitatea wi ‘nvqyqturile 
lui <Isus cel istoric> ‘n contextul 
ambianyei iudaice ‘n care trebuie 
amplasat din punct de vedere 
istoric. Awa cum wtim cu toyii, 
rezultatele acestei ‘ncercqri au fost 
variate, ca sq folosim un termen 
optimist. Ne’ndoielnic, cercetarea 
‘ntreprinsq asupra lui <Isus cel 
istoric> poate fi folositq drept 
instrument pentru a ajunge la <Iuda 
cel istoric>, de vreme ce ei sunt 
legayi unul de celqlalt prin relayia 
maestru-discipol.

Iatq unul dintre scenariile care 
pot fi extrapolate din mqrturiile 
celor care-L priveau pe Isus nu 
doar ca profet al ‘mpqrqyiei lui 
Dumnezeu, ci, de asemenea, ca 
Unsul (Christosul) lui Dumnezeu: 
Iuda este unul dintre cei care          
l-au considerat pe Isus drept Mesia 
promis de Dumnezeu. Deducknd 
din acyiunile lui Isus ‘n Templu 
cq acesta se afla ‘n conflict cu 
<Puterile lumewti>, Iuda ‘ncearcq 
sq salveze situayia chemknd poliyia 
Templului pentru a fi de fayq la 
arestarea ‘nvqyqtorului, probabil 
la ‘nyelegere cu Isus ‘nsuwi. Mult-
awteptata confruntare dintre 
‘mpqrqyia lui Dumnezeu wi ‘mpqrqyia 
Romei wi-ar fi atins astfel apogeul. 
Spre exasperarea lui, Iuda ‘wi 
vede prietenul sfkrwind pe cruce wi 
strigknd abandonat: <Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai 
pqrqsit?> (Marcu 15:34). 

Cele <douqsprezece legiuni de 
‘ngeri> (Matei 26:53) awteptate sq 
vinq pentru a-i risipi pe cotropitorii 
romani wi a-L aweza pe Isus pe tron 
‘n calitate de Rege Mesianic, nu s-a 
materializat. Complet debusolat, 
Iuda ‘wi ia viaya, iar ceilalyi ucenici 
fug (Marcu 14:50). Unii dintre 
ei chiar revin la vechea meserie 
de pescar (Ioan 21:2-3). “n acest 

scenariu, Iuda se dovedewte a fi cel 
mai bun prieten al lui Isus.

Exersarea imaginayiei istorice ‘n 
exemplul anterior vqdewte modul 
‘n care pot fi utilizate ‘n mod critic 
sursele canonice pentru a gqsi un 
Iuda radical diferit de portretul pe 
care i-l traseazq tradiyia canonicq. 

Avem acum o evanghelie ce-i 
este atribuitq wi, prin urmare, o 
altq sursq de folosit ‘n analizarea 
tradiyiei despre Iuda. “ntr-adevqr, 
aceastq sursq ‘l prezintq pe trqdqtor 
ca fiind cel mai apropiat prieten al 
lui Isus. Am descoperit oare acum 
adevqrul despre Iuda, ascuns sute 
de ani?

Evanghelia dupq Iuda trebuie, 
cu siguranyq, identificatq cu cea al 
cqrei titlu ni-l furnizeazq Sfkntul 
Irineu, episcop de L]on (Impotriva 
ereziilor 1.31.1), acesta susyinknd 
cq era folositq de anumiyi gnostici. 
Este o evanghelie gnosticq care 
“l prezintq pe Isus conversknd 
cu discipolii wi ‘n privat cu Iuda. 
Acyiunea este plasatq ‘n sqptqmkna 
dinaintea Pawtilor evreiewti (p. 33). 
Isus ‘wi gqsewte ucenicii rugkndu-se 
wi rkde pe seama lor, spunkndu-le cq 
nu-L cunosc cu adevqrat. Discipolii 
se ‘nfurie, ‘nsq Iuda se ridicq wi-I 
spune lui Isus, <wtiu cine ewti wi de 
unde vii. Tu ai purces din domeniul 
nemuritor al lui Barbelo wi nu sunt 
demn sq rostesc numele celui care 
te-a trimis> (35).

Isus ‘i promite apoi lui Iuda 
cq-i va dezvqlui doar lui <tainele 
‘mpqrqyiei>. Mkntuitorul rkde din 
nou de discipoli wi ‘i comparq cu 
un grup de doisprezece preoyi 
din templu, care ar fi oamenii 
<stricqciunii> (36-43).

Iuda ‘i relateazq lui Isus cq 
a avut <o viziune mqreayq>, iar 
Christos zkmbewte, numindu-l <tu, 
al treisprezecelea spirit>. “n viziunea 
respectivq, Iuda i-a vqzut pe <cei 
doisprezece ucenici> lovindu-L cu 
pietre wi persecutkndu-L. Isus ‘l 
‘ncredinyeazq cq, ‘n calitate de <al 
treisprezecelea>, va fi blestemat de 
generayiile care vor urma, ‘nsq va 
sfkrwi prin a triumfa asupra lor (44-
47).

El ‘l ‘nvayq apoi pe Iuda despre 
Marele Duh Nevqzut, Barbelo, 
Autogenes (Cel Autogenerat), 
cei patru luminqtori, Adamas 
celest, Seth wi <spiya incoruptibilq 
a lui Seth>. Revelayia include 

informayii despre lumea inferioarq 
wi cqpeteniile acesteia, crearea lui 
Adam wi a Evei de cqtre Sa\las 
wi ‘ngerii sqi, primirea gnozei de 
cqtre cuplul primordial wi soarta 
generayiilor omenewti care vor veni, 
aflate sub stqpknirea lui Sa\las (47-
55).

Cknd Iuda ‘l ‘ntreabq pe Isus 
despre <cei care au fost botezayi ‘n 
numele Tqu>, maestrul ‘i rqspunde 
cq, de fapt, acewtia ‘i oferq jertfe 
lui Sa\las (i.e. Creatorul inferior). 
El continuq: <‘nsq tu ‘i vei depqwi 
pe toyi. Cqci ‘l vei sacrifica pe omul 
care mq ‘nvewmkntq>. Cea care 
va supravieyui pknq la sfkrwit este 
<spiya (lui Seth) care provine din 
tqrkmurile vewnice>. Iuda intrq apoi 
‘ntr-un <nor luminos> (55-57).

Evanghelia dupq Iuda se 
‘ncheie cu o scurtq narayiune. 
Ckyiva scribi ‘l awteaptq pe Isus sq 
iasq din ‘ncqperea unde se roagq. 
Ei se apropie de Iuda wi ‘i spun: 
<Ce faci aici? Tu ewti ucenicul lui 
Isus>. Ultima frazq este <Iuda le-a 
rqspuns awa cum ‘wi doreau. El a 
primit niwte bani wi L-a vkndut lor> 
(58). Titlul apare ‘n ultimul rknd 
al manuscrisului: <Evanghelia dupq 
Iuda>.

Rqspunsul la ‘ntrebarea pe 
care am pus-o anterior (<Am aflat 
acum adevqrul despre Iuda?>) se 
vqdewte limpede: Nu! Evanghelia 
dupq Iuda este o reinterpretare 
pur imaginarq a tradiyiilor crewtine 
despre Iuda, scopul ei fiind acela 
de a contrabalansa poziyia asumatq 
de biserica ortodoxq ‘ncq ‘n 
formare, simbolizatq ‘n aceastq 
evanghelie de cei doisprezece. Ea 
este o evanghelie gnosticq ‘n care 
regqsim mitul sethian pe deplin 
dezvoltat, identificabil de asemenea 
‘n cel mai important dintre textele 
sethiene, Apocriful (cartea tainicq 
a) lui Ioan, existent acum ‘n patru 
versiuni copte. Cknd Isus ‘i spune 
lui Iuda <vei sacrifica omul care mq 
‘nvewmkntq>, el se referq la faptul 
cq moartea Lui va face posibilq 
evadarea din trup a sufletului captiv. 

Propria evadare a lui Isus din 
trup este paradigmaticq pentru 
procesul similar ce-i awteaptq pe 
oamenii (gnosticii) din <spiya 
nemuritoare>.

Chiar dacq Evanghelia dupq 
Iuda nu conyine informayii istorice 
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La Sacramento a avut loc 
‘ntklnirea pqstorilor din Bisericile 
Baptiste de pe coasta de vest a 
Americii.

Scopul principal a fost pregqtirea 
convenyiei din septembrie 2006 wi 
‘ntqrirea pqrtqwiei dintre pqstorii de 
pe coasta de vest. Au fost prezenyi 
(‘n ordinea ‘n care apar ‘n fotografie 
de la stknga la dreapta): Nelu 
Cinteanu, Liviu Yiplea, Claudiu 
Vklcu, Eusebiu Rusu, Ovidiu Rquca, 
Radu Wtir, Ioan Pqscuy, Octavian 
Dobow, Criwan Sandu, Florin Filip, 
Doru Aninoiu, Cornel Turcu, Daniel 
Brknzai. 

Dupq un timp de rugqciune 
condus de Doru Aninoiu (Isaia 6) 
au fost prezentate douq materiale 
de interes general: <Reguli pentru 
desfqwurarea wedinyelor> wi <Ce poate 
face un pqstor romkn ‘n America 
(Atitudini wi acyiuni). Daniel Branzai 

a remarcat tinereyea noilor veniyi 
ca pqstori wi a prezentat lucrarea 
fqcutq de pqstorii care au lucrat 
printre romknii de pe coasta de 
vest a Americii: Aurel Popescu, 
Petru Popovici, Simion Cure, Liviu 
Olah, Iosif Bote, Nelu Gug, Iosif 
Serac, Geabqu Pascu, Vasile Branzai, 
Mihai Skrbu. Sub titlul <izolare 
versus integrare> a expus avantajele 
integrqrii ‘n pqrtqwia wi lucrarea 
Asociayiei Bisericilor Baptiste din 
America wi Canada. Au urmat 
discuyii la tema lansatq.

Eusebiu Rusu a prezentat un 
raport ‘nsoyit de poze despre vizita 
misionarq fqcutq ‘n Republica Africa 
Centralq.

“n cadrul lucrqrilor care au 
urmat a fost propus ca membrii 
conducerii Asociayiei sq fie alewi 
pentru un mandat de doi ani, cu 

posibilitatea prelungirii 
pentru ‘ncq un mandat. 

Fiecare pqstor prezent 
s-a prezentat pe scurt 
wi a informat despre 
circumstanyele slujirii 
sale. Ovidiu Rquca (San 
Leandro, CA), Doru Aninoiu 
(Sacramento, CA) wi Florin 
Filip (Vancouver, Canada) 
s-au prezentat wi au cerut 
sq fie primiyi ca pqstori ‘n 
Asociayie. 

S-a mai propus wi ca 
Seminarul Asociayiei sq aibq 
o extensie pe coasta de vest. 

Doru Aninoiu a mulyumit 
Domnului wi frayilor 
pqstori pentru susyinere 
‘n rezolvarea problemelor 
din biserica Betel din 
Sacramento CA. Cei prezenyi 
au mulyumit bisericii din loc 
pentru excelenta organizare 
a acestei ‘ntklniri. Seara, 
pqstorii au participat la 
serviciile de ‘nchinare yinute 
‘n douq din bisericile din 

Sacramento, Harul wi Bethel. 

”ntklnirea pqstorilor de pe 
coasta de vest

 
Sacramento, California 1-� Iunie 200�
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Avem aceeawi ckntare pe buze!
Se ckntq pe toate meridianele,
“n orice limbq de pe pqmknt:
<Glorie Aleluia>,
<Ce mare ewti>,
<Mqreyul har>…
…iar Oratoriul <Messiah> al lui Haendel
“l ckntq toate orchestrele din lume!

Dar cknd va ‘ncepe magnificul Festival
cknd toate seminyiile pkmkntului,
toate neamurile de oameni din lume
se vor ‘nchina Domnului;
voievozii se vor arunca la pqmknt
‘n faya Lui…

Atunci
Vom ‘nvqya ckntarea cea nouq!
wi-o vom cknta cu toyi rqscumpqrayii
‘n aceeawi limbq!
Limba Duhului Sfknt,
limba inimilor, iubind,
limba sufletului, lqudknd!

– Daniela Mehedinyi

          
                

      

Ca o pqdure de brazi,
fremqtknd,
rqsunq corul bqrbayilor.

Ca dulci privighetori,
ciripind,
picurq sunetul flautelor.

Ca murmurul vesel al rkului,
susurknd,
sclipewte vocea copiilor.

Ca adierea blkndq a vkntului,
unduind,
plkng strunele viorilor.

Se-mpletesc voci, plkns, instrumente
“n armonia profundq a dorului.
dor de iertare,
dor de iubire,
dor de altar,
dor de cer wi de har,
dor de Tine,
de ziua sfkntq ce vine!

Avem o limbq comunq,
o limbq a Duhului Sfknt,
al lui Isus,
e limba-nchinqrii.

Avem aceeawi bqtaie de inimq,
acelawi puls.
Suntem poporul Lui,
noul Ierusalim rqscumpqrat,
frayi ai Domnului!

 Invitayie la Convenyie
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Pentru pqstori

ZIDIREA  BISERICII 
DUPQ  MODELUL 

OFERIT  DE  DUMNEZEU

Capitolul 9

DACQ AM “NCEPUT “N DUHUL

<Nu cq noi prin noi ‘nwine suntem ‘n stare sq gkndim 
ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastrq, dimpotrivq, 
vine de la Dumnezeu, care ne-a wi fqcut ‘n stare sq fim 
slujitori ai unui legqmknt nou, nu al slovei, ci al Duhului; 
cqci slova omoarq, dar Duhul dq viaya.> (2 Corinteni 3:5-6)

 <Calvar] Chapel> este o lucrare care a fost ‘nceputq 
de Duhul. Fiecare miwcare spiritualq de proporyii 
este ‘nceputq de Duhul Sfknt. Dacq examinqm istoria 
Bisericii wi fiecare mare miwcare spiritualq, descoperim 
cq toate au luat fiinyq prin Duhul. Totuwi, se pare cq 
multe miwcqri care au ‘nceput ‘n Duhul, istoric vorbind, 
au ajuns sq ‘ncheie ‘n fire. Se pare cq existq un ciclu 
continuu ‘n istoria Bisericii. Miwcqri care odatq au fost 
vii ‘n Spirit, devin moarte ‘n ritualism.

 Ritualismul nu este nimic mai mult deckt o urmq 
‘n pqmknt fqcutq de pawii oamenilor care calcq mereu 
pe acelawi loc,  iar diferenya ‘ntre aceastq urmq wi 
un mormknt este lungimea wi adkncimea. Vedem 
cq energiile Bisericii sunt cheltuite pentru a face un 
cadavru sq respire, sq supravieyuiascq. Scopul principal 
pare sq fie concentrat ‘n a nu lqsa miwcarea sq moarq. 
Noi credem cq dacq un program nu supravieyuiewte prin 
el ‘nsuwi, cel mai bun lucru care-l putem face este sq-l 
lqsqm sq moarq. 

 “n cartea Judecqtori, citim despre un ciclu continuu 
de infidelitate a izraeliyilor. Este aproape dezgustqtor sq 
vezi cum izraeliyii au fqcut rqul sub privirea Domnului, 
wi cum Domnul i-a dat pe mkna duwmanilor lor. Ei 
ajungeau ‘n robie, wi dupq aproximativ patruzeci de 
ani, strigau cqtre Domnul dupq ajutor. Dumnezeu 
auzea strigqtul lor wi le trimitea un izbqvitor, iar 
lucrurile mergeau bine pentru o vreme. Dar pe urmq, 
copiii lui Israel fqceau din nou rqul ‘naintea Domnului, 
wi erau duwi din nou ‘n captivitate. Vedem acelawi ciclu 

wi ‘n vieyile noastre. 
Cknd lucrurile merg bine, avem tendinya sq alunecqm 
‘ntr-o viayq neglijentq. Şi cknd ajungem la necaz, 
strigqm cqtre Domnul. De fiecare datq cknd citesc 
cartea Judecqtori, devin mknios pe copiii lui Israel. Mq 
gkndesc: <Cum poyi sq ‘ntorci spatele lui Dumnezeu? 
Nu poyi sq vezi ce se ‘ntkmplq? Nu poyi sq vezi acest 
ciclu care se repetq?>

 Uitkndu-mq la istoria Bisericii, vqd acelawi tipar. 
Dumnezeu ridicq o nouq miwcare. Ea se nawte din 
Spirit. Existq mult entuziasm wi trezire spiritualq. Este 
o miwcare puternicq a Duhului. Sq considerqm ckteva 
din miwcqrile din ultimele secole ale Bisericii, cknd 
Dumnezeu a folosit oameni ca John {esle] wi Martin 
Luther. Este evident cq puterea wi ungerea Duhului au 
fost turnate peste vieyile lor. Totuwi, dacq examinqm 
Bisericile Metodiste wi Luterane de astqzi, vedem, cu 
puyine excepyii, cq sunt prinse ‘n curentul modernist. 
Duhul este stins, wi vedem chiar o negare a puterii wi 
a darurilor Duhului. Dar aceste miwcqri s-au nqscut 
prin Duhul. Observqm acest tipar ‘n istoria Bisericii. 
Dumnezeu ridicq o nouq lucrare wi ‘ncepe o nouq 
miwcare. <Calvar] Chapel> este ‘ncq ‘n prima fazq a 
ciclului. Duhul lui Dumnezeu a ‘nceput lucrarea, wi 
continuq sq lucreze, wi El a ridicat o nouq miwcare. 
Aceasta a ‘nceput ‘n Duhul. “ntr-un asemenea context, 
Domnul i-a spus lui Zaharia: <Atunci el a luat din nou 
cuvkntul, wi mi-a zis: <Lucrul acesta nu se va face nici 
prin putere, nici prin tqrie, ci prin Duhul Meu, – zice 
Domnul owtirilor! –> (Zaharia 4:6).    

 Pavel a scris bisericilor din Galatia, biserici care 
au ‘nceput ‘n Duhul, mustrkndu-le: <Sunteyi awa de 
nechibzuiyi? Dupq ce ayi ‘nceput prin Duhul, vreyi acum 
sq sfkrwiyi prin firea pqmknteascq?> (Galateni 3:3). 
Dumnezeu este foarte interesat ca liderii Lui alewi sq 
depindq de Duhul Sfknt wi sq nu-wi punq ‘ncrederea 
‘n puterea wi ‘nyelepciunea lor. Este interesant sq 
observqm care sunt oamenii pe care Dumnezeu             
i-a folosit, bqrbayii pe care El i-a ridicat sq conducq 
poporul pe calea Lui.

 Moise este unul dintre exemple. Vq aduceyi aminte 
de scena cu rugul aprins? Cknd Dumnezeu l-a chemat, 
Moise a obiectat iniyial, spunknd, <Cine sunt eu, ca 
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sq mq duc la Faraon, wi sq scot din Egipt pe copiii lui 
Israel?> (Exodul 3:11). Ne’ncrezqtor ‘n sine, Moise a 
spus: <Doamne, nu am nici un fel de credibilitate. Cine 
sunt eu? Am fost aici patruzeci de ani>. “mi imaginez 
cq Moise avea de gknd sq-wi petreacq restul vieyii 
avknd grijq de oi. Aceasta era viaya pe care el credea 
cq trebuia s-o trqiascq. Awa cq, atunci cknd Domnul 
l-a chemat, el a rqspuns: <Cine sunt eu? Nu am curaj 
deloc, Doamne>.

 Este foarte interesant sq observqm cq Moise a 
‘nceput cu multq ‘ncredere, dar Domnul i-a zdrobit-o 
foarte repede. La un moment dat, el crezuse cq a fost 
destinat pentru a fi conducqtor. Ştefan ne spune cq 
Moise a crezut cq Israel va ‘nyelege cq Dumnezeu l-a 
ales pe el sq-i conducq, dar ei nu au ‘nyeles deckt a 
doua oarq (Fapte 7). Este o ilustrayie bunq a diferenyei 
dintre lucrarea firii wi lucrarea Duhului. La ‘nceput, 
Moise s-a strqduit sq facq lucrarea lui Dumnezeu ‘n 
fire, dar prin puterea lui nu a fost ‘n stare nici mqcar 
sq ‘ngroape un egiptean. “n contrast, atunci cknd a fost 
cqlquzit de Duhul, Israel a reuwit sq ‘ngroape ‘ntreaga 
armatq egipteanq.

 Cred cq cei mai mulyi dintre noi pot sq se raporteze 
la experienya lui Moise. Deseori ‘ncepem ‘n fire pentru 
a ‘mplini chemarea lui Dumnezeu pentru viaya noastrq. 
De multe ori, ‘ncepem ‘n fire wi ne trezim falimentari. 
Cknd o persoanq falimenteazq ‘n fire, riscul este sq 
ia drumul spre dewert, sq pqrqseascq lucrarea wi, ‘n 
cele mai multe cazuri, fqrq cale de ‘ntoarcere. Cel ‘n 
cauzq devine descurajat wi ‘nfrknt, pentru cq a ‘ncercat 
‘n abilitatea firii sq ‘mplineascq o chemare pe care a 
primit-o de la Dumnezeu. 

 Moise a fqcut lucrul acesta. El a ‘nyeles chemarea 
pe care Dumnezeu i-a adresat-o. A wtiut cq Dumnezeu 
l-a rknduit pentru un scop, dar apoi s-a trezit singur 
‘n dewert pentru patruzeci de ani. “n timpul acesta, el 
wi-a pierdut orice fel de ‘ncredere ‘n capacitatea lui 
de a fi folosit de Dumnezeu. Dacq atunci cknd avea o 
wansq bunq de reuwitq a ewuat, cu atkt mai mult acum, 
cknd nimic nu este de partea lui. Dar rqspunsul lui 
Dumnezeu pentru refuzul lui Moise de a fi trimis sq 
elibereze poporul este urmqtorul: <Negrewit, Eu voi 
fi cu tine> (Exodul 3:12). Pentru mine, lucrul acesta 
este glorios. <Dacq Dumnezeu este pentru noi, cine va fi 
‘mpotriva noastrq?> (Romani 8:31). 

 Moise a rqspuns lui Dumnezeu: <Iatq cq n-au sq 
mq creadq, nici n-au sq asculte de glasul meu. Ci vor 
zice: «Nu yi s-a arqtat Domnul!»> (Exodul 4:1). Cu alte 
cuvinte, Moise spunea: <Doamne, nu am credibilitate. 
Nu mq vor crede. “mi vor spune pur wi simplu cq 
Domnul nu mi-a vorbit>. Rqspunsul lui Dumnezeu la 
obiecyia lui Moise a fost uimitor: <Ce ai ‘n mknq?> El 
a rqspuns: <Un toiag>. Domnul i-a spus, <Aruncq-l pe 
pqmknt>. Şi apoi, printr-o serie de semne, Domnul l-a 
asigurat cq va fi cu el.

 “n Exodul 4:10, Moise spune Domnului: <Ah! 
Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uwoarq; wi cusurul 
acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltqieri, nici mqcar de 
cknd vorbewti Tu robului Tqu; cqci vorba wi limba ‘mi 
sunt ‘ncurcate>.  Moise a ‘ncercat sq-L convingq pe 
Dumnezeu: <Nu am abilitqyi. Nu sunt elocvent. Limba 

mea este ‘ncurcatq>. La aceastq 
obiecyie, Domnul a rqspuns, <Cine a 
fqcut gura? Cine yi-a dat abilitatea 
de a vorbi?> Dumnezeu are 
puterea sq ne ajute sq ne depqwim 
inabilitqyile. El este Cel care a ne-a 
‘nzestrat cu darul vorbirii.

 Şi apoi, ‘n versetul 13, el a 
spus:  <Ah! Doamne, trimite pe cine 
vei vrea sq trimiyi>.  Cu alte cuvinte, 
<Doamne, cautq pe altcineva 
pentru slujba aceasta. Nu am nici 
o dorinyq sq mq implic. Alege pe 
altcineva>. “n momentul acesta, 
Domnul Se supqrq pe Moise wi ‘i 
oferq o alternativq. Aaron va fi purtqtorul de cuvknt 
al lui Moise, aceasta ca o concesie pentru Moise. Este 
trist, dar deseori renunyqm la planul cel mai bun pe 
care Dumnezeu ‘l are pentru noi wi “l foryqm sq accepte 
planul B. 

 Cred ‘ntr-o voie directq wi ‘ntr-o voie permisivq a 
lui Dumnezeu. Cred cq voia lui Dumnezeu este sq fim 
ridicayi la cel mai ‘nalt nivel la care putem fi ridicayi, 
wi acolo sq fim binecuvkntayi la superlativ. Dar de 
asemenea, cred cq deseori “l foryqm pe Dumnezeu sq Se 
coboare la nivelul nostru, ‘n loc ca noi sq fim ridicayi la 
nivelul Lui. “l coborkm pe Dumnezeu la nivelul nostru 
de dedicare, care este o dedicare compromisq.

 Uitayi-vq ce a trebuit sq facq Dumnezeu ca ‘n final 
sq-l convingq pe Moise, un bqrbat fqrq ‘ncredere, fqrq 
credibilitate, fqrq abilitate, fqrq dorinyq, wi totuwi ales de 
Dumnezeu sq-I elibereze poporul.

 “n cartea Judecqtori, cknd copiii lui Dumnezeu au 
fqcut ceea ce era rqu ‘n faya Domnului wi au ‘nceput 
sq se ‘nchine zeilor strqini, Domnul i-a dat ‘n mkna 
Madianiyilor. Acewtia au umplut yara ca wi lqcustele. 
Ei au luat recolta imediat ce s-a copt. Copiii lui Israel 
au ‘nceput sq strige dupq ajutor la Dumnezeu din 
cauza robiei wi a mizeriei ‘n care se aflau. Dumnezeu 
a rqspuns wi a trimis un ‘nger la Ghedeon care bqtea 
grkul ‘n teasc pentru a-l ascunde de madianiyi. “ngerul 
Domnului a spus lui Ghedeon: <Du-te cu puterea aceasta 
pe care o ai, wi izbqvewte pe Israel din mkna lui Madian; 
oare nu te trimit Eu?> (Judecqtori 6:14). Şi Ghedeon 
a rqspuns: <Rogu-Te, Domnul meu, cu ce sq izbqvesc 
pe Israel? Iatq cq familia mea este cea mai sqracq din 
Manase, wi eu sunt cel mai mic din casa tatqlui meu> 
(Judecqtori 6:15). 

 El credea cq se descalifica ‘naintea Domnului, dar 
‘n realitate el se califica, pentru cq Dumnezeu cquta o 
astfel de persoanq. Dumnezeu a dorit sq foloseascq o 
persoanq care nu avea capacitatea sau abilitatea de a 
elibera o nayiune, o persoanq care sq depindq de El ‘n 
‘ntregime. Dumnezeu a trebuit sq-l aducq wi pe Moise ‘n 
stadiul acesta ca sq-l poatq folosi.

 Este un ‘nceput sqnqtos ‘n lucrare pentru cei care 
nu-wi pun ‘ncrederea ‘n capacitatea personalq, ci ‘n 
puterea lui Dumnezeu. Cknd am simyit chemarea lui 
Dumnezeu ‘n lucrare, m-am dus la un Colegiu Biblic 
pentru pregqtire. “n timp ce eram acolo, am fost ales 
prewedinte de clasq, prewedinte al studenyilor la nivel 



de colegiu, wi am dezvoltat un program atletic pentru 
wcoalq. Am simyit cq aveam multe de oferit acestei wcoli. 
Cknd am ‘nceput lucrarea, am crezut cq aveam toate 
calificqrile necesare wi pregqtirea necesarq sq ridic o 
Bisericq plinq de succes, oriunde. 

 Am avut mare ‘ncredere ’n mine, dar Domnul 
m-a trecut prin ciurul Lui. El m-a lqsat sq mq zbat 
waptesprezece ani, fqrq succes. A trebuit sq am un 
al doilea serviciu ca sq-mi pot ‘ntreyine familia wi sq 
pot sta ‘n lucrare. Dacq nu ar fi fost acel sens clar al 
chemqrii, aw fi renunyat la lucrare. De fapt, de douq ori 
am ‘ncercat sq ies din lucrare, dar Domnul m-a adus 
‘napoi. Lucrul acesta a trebuit sq se ‘ntkmple din cauza 
‘ncrederii pe care am avut-o ‘n puterile mele proprii.

 Domnul a ‘ngqduit sq petrec anii cei mai buni ‘n 
ewec, pknq cknd m-a dus ‘n locul ‘n care am ‘nyeles 
cq nu am nimic de oferit. Apoi, am ‘nceput, ‘n modul 
cel mai simplu, sq mq ‘ncred ‘n Duhul wi sq depind de 
El. De abia atunci am putut sq observ cum Dumnezeu 
lucreazq prin Duhul. Nu am fost ispitit sq-mi asum 
gloria pentru ceea ce Dumnezeu fqcea. El m-a adus la 
cruce wi m-a golit de mine ‘nsumi wi de ambiyiile mele. 
Cknd Dumnezeu a ‘nceput sq lucreze prin Duhul Lui, 
experienya a devenit plinq de bucurie, de ‘nckntare, 
doar pentru harul de a vedea ce poate face El. 

 De multe ori, este nevoie de procesul acesta de 
golire de sine. Cknd Ghedeon a spus, <Doamne, familia 
mea este cea mai sqracq din Manase wi eu sunt cel 
mai mic din casa tatqlui meu,> ‘n loc sq se descalifice, 
el de fapt afirma cq Dumnezeu a gqsit omul de care 
avea nevoie, cineva care nu va pretinde credit pentru 
victorii, ci va da ‘ntreaga glorie lui Dumnezeu.

 Este interesant sq observqm cq atunci cknd 
Dumnezeu l-a folosit pe Ghedeon wi cknd madianiyii au 
fost ‘mprqwtiayi wi ‘nvinwi, izraeliyii au venit la Ghedeon 
wi i-au spus:  <«Domnewte peste noi, tu, wi fiul tqu, wi 
fiul fiului tqu, cqci ne-ai izbqvit din mkna lui Madian.» 
Ghedeon le-a zis: «Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei 
nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi»> 
(Judecqtori 8:22-23). Un astfel de om a cqutat Domnul.

 Mq uit la oamenii pe care Dumnezeu i-a adunat ‘n 
jurul lui David. Fiecare avea probleme, erau oameni cu 
datorii, cu nemulyumiri. Ei au venit la David, wi acesta 
a devenit conducqtorul lor. Acewti oameni alcqtuiau o 
grupare de nemulyumiyi wi falimentari, ‘n jur de 400 
de bqrbayi, dar Dumnezeu a fqcut din ei o armatq 
puternicq.

 Mq uit de asemenea la bqrbayii care s-au adunat ‘n 
jurul meu wi am noduri ‘n gkt uitkndu-mq la cei care au 
fost folosiyi de Dumnezeu. Ei se aseamqnq cu bqrbayii 
din oastea lui David, un fel de abandonayi de societate, 
wi totuwi, ce lucrqri frumoase a fqcut Dumnezeu prin ei! 

 Cknd Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia, acesta a 
rqspuns: <Ah! Doamne Dumnezeule, vezi cq eu nu wtiu sq 
vorbesc, cqci sunt un copil> (Ieremia 1:6). Cknd Isus Şi-a 
chemat ucenicii, El a ales pescari wi vamewi. El nu S-a 
dus la Universitatea Ebraicq din Ierusalim sq ‘ntrebe: 
<Gamaliel, cine sunt cei mai inteligenyi wi mai buni 
studenyi aici?> El S-a dus la Marea Galileii wi i-a chemat 
pe acewti pescari.

 Nu este pentru prima datq cknd Dumnezeu 
folosewte oameni abandonayi de societate ca sq facq 
lucrqri minunate. Awa stau lucrurile wi cu privire la 
<Calvar] Chapel>. Totuwi, este interesant wi oarecum 
trist cq o datq ce Dumnezeu ne folosewte, ‘ncepem sq 
cqutqm motivele pentru care Dumnezeu ne folosewte. Şi 
‘ncercqm sq devenim mai buni ‘n fire.

 Scriind corintenilor, apostolul Pavel spune: <De 
pildq, frayilor, uitayi-vq la voi care ayi fost chemayi: printre 
voi nu sunt mulyi ‘nyelepyi ‘n felul lumii, nici mulyi puternici, 
nici mulyi de neam ales> (1 Corinteni 1:26). El ‘i cheamq 
pe corinteni sq observe cq Dumnezeu nu a chemat prea 
mulyi bqrbayi calificayi – nu mulyi ‘nyelepyi, dupq fire, 
nu mulyi puternici sau de neam ales. Pavel continuq: 
<Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca 
sq facq de ruwine pe cele ‘nyelepte. Dumnezeu a ales 
lucrurile slabe ale lumii, ca sq facq de ruwine pe cele tari. 
Wi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, wi lucrurile 
dispreyuite, ba ‘ncq lucrurile care nu sunt, ca sq nimiceascq 
pe cele ce sunt> (1 Corinteni 1:27-28). 

 Apoi, el ne dq motivul ‘n 1 Corinteni 1:29: <pentru 
ca nimeni sq nu se laude ‘naintea lui Dumnezeu> (1 
Corinteni 1:29). Scopul lui Dumnezeu este sq-i aleagq 
pe cei care nu sunt calificayi, ca apoi sq-i ungq cu Duhul 
Sfknt. Pe urmq, cknd rezultatele vin, este o minune 
pentru lume, pentru cq nu existq nici o pretenyie 
omeneascq de a primi credit, ci totul este spre slava 
Lui.

 Luca ne spune ‘n capitolul 10 cq ucenicii s-au 
‘ntors cu entuziasm de la lucrarea miraculoasq pe 
care Dumnezeu a fqcut-o prin ei. “n acea orq, cknd 
ei vorbeau de reuwita lor, Domnul Isus Se bucura 
‘n Duhul, wi a spus: <Tatq, Doamne al cerului wi al 
pqmkntului; Te laud pentru cq ai ascuns aceste lucruri de 
cei ‘nyelepyi wi pricepuyi, wi le-ai descoperit pruncilor. Da, 
Tatq, fiindcq awa ai gqsit cu cale Tu> (Luca 10:21).  Isus 
mulyumea Tatqlui cq a ascuns aceste lucruri de cei 
‘nyelepyi wi pricepuyi wi le-a descoperit oamenilor simpli, 
pentru cq lucrul acesta este bun ‘naintea Lui.

 Este ‘nsq trist cq mulyi ‘ncep ‘n Duhul ca apoi 
sq sfkrweascq ‘n fire. Unii din pastorii de la <Calvar] 
Chapel> s-au dus ‘napoi la wcoalq. Unele wcoli i-au 
acceptat cu bucurie datoritq succesului lor ‘n lucrare. 
Şcolile voiau sq-i foloseascq pentru a-wi face reclamq wi 
pentru a se asocia cu lucrarea lor ‘nfloritoare. Şcolile au 
fost doritoare sq-i primeascq wi sq le ofere credit pentru 
experienya lor ‘n slujire. 

 Pastorii respectivi au luat ckteva cursuri wi, cu 
creditul pentru experienya lor ‘n lucrare, au reuwit sq 
obyinq o diplomq. Acum, wcolile aratq spre ei ca fiind 
exemple clasice de succes pentru absolvenyii lor. Unii 
dintre acewti pastori s-au re’ntors la wcoalq pentru cq se 
simyeau ‘njosiyi atunci cknd trebuiau sq rqspundq cq nu 
au nici o diplomq teologicq.

 <Unde ai fost la seminar?>
 <Nu am fost la nici un seminar.>
 <La ce universitate ai absolvit?>
 <Nu am putut sq-mi iau nici diploma de liceu.>
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  Poate fi ‘njositor sq admiyi cq nu ai pregqtirea 
potrivitq. Cknd oamenii fac liste cu bqrbayii faimowi, ei 
vor sq wtie la ce universitqyi au studiat acewti bqrbayi wi 
vor sq adauge la numele lor cuvkntul <doctor>. Uneori, 
credem cq aceste calificative sunt cheia succesului 
‘n lucrare. Am ‘nceput ‘n Duhul, wi singura cale de a 
menyine succesul este sq continuqm ‘n Duhul. 

 “n Matei 11:25, citim: <”n vremea aceea, Isus a 
luat cuvkntul wi a zis: <Te laud, Tatq, Doamne al cerului 
wi al pqmkntului, pentru cq ai ascuns aceste lucruri de cei 
‘nyelepyi wi pricepuyi, wi le-ai descoperit pruncilor> (Matei 
11:25). Este interesant sq observqm cum ‘ncercqm sq 
ne descalificqm de la a primi revelayia adevqrurilor 
lui Dumnezeu devenind ‘nyelepyi wi pricepuyi ‘n felul 
nostru. Isus S-a bucurat cq Tatql nu a descoperit aceste 
lucruri celor ‘nyelepyi wi pricepuyi, ci pruncilor pentru ca 
toatq gloria sq fie a lui Dumnezeu. 

 Cknd Ghedeon a fost gata sq porneascq ‘mpotriva 
madianiyilor, avea o armatq foarte micq ‘n comparayie 
cu cea a duwmanilor. Au fost cel puyin 135000 de 
madianiyi, iar armata lui Ghedeon numqra doar 32000 
de bqrbayi care au rqspuns la prima chemare. Dar 
Dumnezeu a spus: <Poporul pe care-l ai cu tine este 
prea mult, pentru ca sq dau pe Madian ‘n mkinile lui; el ar 
putea sq se laude ‘mpotriva Mea, wi sq zicq: «Mkna mea 
m-a izbqvit»> (Judecqtori 7:2). Domnul spune cq nu 
se poate mulyumi cu o victorie obyinutq de 32000 de 
luptqtori. Vedeyi, Dumnezeu vrea sq lucreze, dar El 
vrea gloria pentru ceea ce face. De aceea, El folosewte 
lucrurile simple ale acestei lumi ca sq le facq de ruwine 
pe cele ‘nyelepte. Oamenii pot sq se uite, sq dea din cap 
wi sq spunq: <Nu ‘nyeleg, dar ungerea lui Dumnezeu 
este acolo. Cu siguranyq Dumnezeu ‘i folosewte>. 
Mq ‘ntreb de ckte ori lucrarea lui Dumnezeu este 
‘mpiedicatq pentru cq El nu gqsewte oameni simpli. 
De multe ori, El gqsewte doar un grup de doctori ‘n 
teologie. 

 Acum, vreau sq wtiyi cq am fost acuzat de 
antiintelectualism. Chiar wi <Calvar] Chapel> este 
deseori acuzatq de antiintelectualism. Probabil sunt 
vinovat, dar nu-mi cer iertare pentru aceasta. Eu cred 
‘n educayie. Viaya mea ‘ntreagq a fost o viayq de studiu. 
Scriptura ne spune: <Cautq sq te ‘nfqyiwezi ‘naintea 
lui Dumnezeu ca un om ‘ncercat, ca un lucrqtor care n-
are de ce sq-i fie ruwine, wi care ‘mparte drept Cuvkntul 
adevqrului> (2 Timotei 2:15). Cred cq Dumnezeu 
folosewte instrumente umane, wi cred cq El pregqtewte 
aceste instrumente pe care le folosewte. Cred cq este 
important sq fii pregqtit ‘n Cuvkntul lui Dumnezeu, 
dar nu din perspectivq umanq. Adevqrata educayie 
nu vine din ‘nyelepciunea lumii, ci prin cqlquzirea wi 
‘nyelepciunea care vin de la Duhul Sfknt. 

 Cknd ucenicii au stat ‘n faya Sinedriului, preoyii 
wi cqrturarii se mirau de profunzimea pe care acewti 
oameni simpli o arqtau ‘n ‘nyelegerea Scripturii. Ei au 
observat cq acewti bqrbayi au fost cu Isus. La fel, cknd 
petrecem timp cu Isus ‘n Cuvkntul Lui, vom primi tot 
ce ne este necesar ca sq ne pregqtim pentru slujire. Nu 
ai nevoie de patru ani de seminar ‘ncununayi cu un 
doctorat. De multe ori, acestea pot fi mai degrabq o 
piedicq deckt o binecuvkntare. Cred cq titlul de <doctor> 

ridicq un zid ‘ntre tine wi popor, care te face mai puyin 
eficient ‘n a-l sluji. Oamenii te vor pune pe un piedestal 
‘n momentul ‘n care ‘yi spun, <doctor>. Te situezi 
deasupra lor, iar ei se simt inferiori. Şi sfkrwewti ‘n a nu-i 
sluji la nivelul la care sq se poatq relayiona cu tine.

 O datq pe an, avem o ‘ntklnire cu pastorii pentru 
planificare. Mq ‘ntklnesc cu Raul Ries, Mi\e MacIntosh, 
Greg Laurie, S\ip Heitzig wi alyii. La sesiunea pe care 
am avut-o dupq ce Raul wi Mi\e wi-au luat doctoratul, 
toyi au fqcut glume pe seama titlului lor de <doctori>. 
<Dr. Raul Ries> wi <Dr. Mi\e MacIntosh>. Le-am dat un 
timp dificil, wi unul din pastori a remarcat: <Frayilor, 
dacq puteyi sq mergeyi la wcoalq wi puteyi obyine suficientq 
educayie, puteyi probabil sq reduceyi bisericile voastre la 
un numqr care poate fi uwor de administrat>. 

 Cred cq afirmayia aceasta conyinea foarte mult 
adevqr. Pentru cq dacq ai ‘nceput ‘n Duhul, dacq ‘ncerci 
sq continui ‘n fire, nu vei face altceva deckt sq ‘mpiedici 
lucrarea lui Dumnezeu. Singura cale este sq continui ‘n 
Duhul. 

Dacq am ‘nceput ‘n Duhul, haideyi sq continuqm 
‘n Duhul! 

Slavq Domnului cq Raul este ‘n continuare Raul, wi 
Mi\e este ‘n continuare Mi\e, bqrbayi care ‘wi cunosc 
limitqrile wi inabilitqyile, bqrbayi care se bazeazq ‘n 
continuare pe Duhul. Domnul i-a spus lui Ieremia: 
<Awa vorbewte Domnul: «“nyeleptul sq nu se laude cu 
‘nyelepciunea lui, cel tare sq nu se laude cu tqria lui, 
bogatul sq nu se laude cu bogqyia lui. Ci cel ce se 
laudq sq se laude cq are pricepere wi cq Mq cunoawte»> 
(Ieremia 9:23-24). Acesta este singurul lucru care are 
valoare, faptul cq “l ‘nyelegi wi “l cunowti pe Dumnezeu.  
<Eu sunt Domnul, care fac milq, judecatq wi dreptate 
pe pqmknt! Cqci ‘n acestea gqsesc plqcere Eu, zice 
Domnul> (Ieremia 9:24).

 De aceea, Dumnezeu alege sq foloseascq oameni 
necalificayi ca noi, ca apoi sq ne umple cu Duhul Lui 
wi sq facq lucrqri minunate prin noi, astfel cq lumea 
se minuneazq wi se mirq. Cum am putea fi atkt de 
ne’nyelepyi ‘n a ‘ncerca sq gqsim motive ‘n noi care 
sq explice de ce ne folosewte Dumnezeu? Asta nu ar 
face deckt sq atragq gloria asupra noastrq, ‘n loc sq 
recunoawtem cq este a lui Dumnezeu? 

 Pavel scrie corintenilor wi le spune: <Cqci cine te face 
deosebit? Ce lucru ai, pe care sq nu-l fi primit? Şi dacq 
l-ai primit, de ce te lauzi ca wi cum nu l-ai fi primit?> 
(1 Corinteni 4:7). Prin urmare, ce ai tu mai deosebit 
fayq de alyii? Orice ai avea, yi s-a dat, este un dar de la 
Dumnezeu. Dacq l-ai primit, atunci de ce te lauzi ca wi 
cum nu l-ai fi primit, ca wi cknd tu ai avea ceva special?
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Evanghelia dragostei lui Dumnezeu. 
Filip a trecut ‘n Samaria wi a    
aprins-o pentru Christos Domnul. 
Petru merge la Iope wi Cezarea. Alyii 
au trecut ‘n Siria la Damasc, iar alyii 
au  ajuns pknq ‘n Fenicia, ‘n Cipru 
wi Antiohia. Wi ce foc s-a aprins ‘n 
Antiohia !  Dragostea ardea vklvqtqi 
wi vestea a ajuns pknq la Ierusalim. 
Ce bucurie wi ‘nflqcqrare a cuprins 
toate bisericile tinere cknd au auzit 
cq Saul din prigonitor, a devenit 
vestitor al Evangheliei !  Ele ‘wi 
trimiteau vorbq: <Cel ce ne prigonea 
odinioarq, acum propovqduiewte 
credinya, pe care cquta s-o 
nimiceascq odinioarq.> (Gal.1:23). 
Ce lucrare glorioasq poate desfqwura 
Duhul Sfknt prin oamenii care se 
lasq la ‘ndemkna Lui ! 

 Marea bisericq din Antiohia era 
‘n zi de post wi rugqciune, climat 
potrivit sq audq vocea Domnului. 
Azi la rugqciune ‘n ziua de post sunt 
doar ckyiva. Domnul a vorbit celor 
din Antiohia wi biserica s-a rugat 
pentru ei wi a trimis ‘n misiune pe 
Barnaba wi Saul. Antiohia a devenit 
noul centru misionar, wi focul a 
aprins Asia micq, a trecut ‘n Europa 
wi a ajuns ‘n primul secol pknq ‘n 
Insulele Britanice. O, minunat foc al 
dragostei dumnezeiewti.! Ce foryq a 
fost !

 Cknd ‘n biserica din Corint 
s-au format partide wi au ajuns la 
ne’nyelegeri, apostolul Pavel le scrie 
despre <o cale nespus mai bunq>, 
calea dragostei. Celor din Colose, 
bisericq la care nu a ajuns, le scrie: 
<Am auzit despre credinya voastrq 
‘n Christos Isus wi despre dragostea  
pe care o aveyi fayq de toyi sfinyii> 
(Col.1:4). 

 Nici Biserica  din Tesalonic 
nu era  mai pe jos. De la ei focul 
dragostei s-a ‘ntins ‘n toatq Ahaia 
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DRAGOSTEA  
“N BISERICILE PRIMARE

<Mai presus de toate, sq aveyi o 
dragoste fierbinte unii pentru alyii> 
(1 Petru  4;8)

 

Forya dragostei  
‘n veacul apostolic. 

Biserica lui Christos Domnul a 
‘nceput la Rusalii, dupq zece zile de 
rugqciune ale ucenicilor, prin focul 
Duhului Sfknt, care a aprins ‘n ziua 
aceea aproape trei mii de suflete, 
iar ‘n zilele urmqtoare <numqrul 
bqrbayilor credinciowi s-a ridicat la 
aproape cinci mii> (Fapt.Ap.4:4). 
Au urmat mqrturisiri, vindecqri, 
ispite, crize, ‘ncercqri, persecuyii. “n 
toate acestea deviza lor a fost ceea 
ce spune ap. Petru: <Mai presus de 
orice sq aveyi o dragoste fierbinte> 
(1 Pet.4:8). Wi forya dragostei a 
vindecat boale, a cauzat dqrnicie, 
a ‘ndurat ‘ntemniyqri, bqtqi, dar a 
ckwtigat biruinya. <Numqrul celor 
ce credeau ‘n Domnul, bqrbayi 
wi femei, se mqrea tot mai mult> 
(Fapt.Ap.5:14).  Focul dragostei 
pentru Christos Domnul a cuprins 
Ierusalimul.

 Fiindcq se simyeau prea bine ‘n 
cqldura dragostei de acolo, au uitat 
cq trebuie sq ducq Evanghelia mai 
departe ‘n Iudea, ‘n Samaria wi pknq 
la marginile pqmkntului, Atunci 
Dumnezeu a ‘ngqduit prigoana wi 
martirajul lui Wtefan, wi toyi, afarq 
de apostoli, au plecat din Ierusalim. 
Vulturul wi-a scuturat cuibul. 

 Dar cei ce au plecat din cauza 
prigoanei dezlqnyuitq de Saul 
din Tars, nu au tqcut, ci plini 
de ‘ndrqznealq sfkntq au vestit 

O carte ‘n serial

<DRAGOSTEA>
MAREA FORYQ A BISERICII

wi Macedonia. Ei au ajuns o pildq 
pentru toate bisericile din aceste 
douq provincii. Apostolul Pavel ‘wi 
aducea aminte cu drag de osteneala 
dragostei lor wi dorea ca ei sq 
creascq tot mai mult ‘n dragoste (1 
Tes.1:3,7; 3:12). 

 Ce sq mai pomenesc de 
dragostea Bisericii din Filipi, 
nqscutq ‘n vkltoarea prigoanei, care, 
‘n dragostea ei, a trimis la Tesalonic 
de douq ori ajutor apostolului Pavel, 
iar cknd a fost ‘ntemniyat la Roma, 
l-a trimis pe fratele Epafrodit sq-l 
viziteze wi sq-i ducq un ajutor. Era 
singura bisericq ce a trimis ajutoare 
apostolului Pavel.

 Se spune cq la adknci bqtrkneye, 
apostolul Ioan era purtat de ckyiva 
tineri la biserica din Efes. Fiindcq 
frayii ‘i cereau sq le spunq din ceea 
ce a vorbit Domnul Isus, el repeta 
mereu: 

<Iubiyi-vq unii pe alyii>. 
Dragostea era forya puternicq 

ce l-a ajutat pe el sq facq fayq 
martirajului cknd a fost aruncat 
‘n cazanul cu ulei ‘nfierbkntat wi 
cknd a fost exilat ‘n insula Patmos. 
Era singura cerinyq majorq ce 
o recomanda tuturor frayilor. 
Epistolele lui sunt epistole de 
dragoste sfkntq fayq de Mknuitorul 
squ Preaiubit wi ‘ndemnuri la 
dragoste fayq de frayi. Cktq nevoie 
este de aceastq dragoste wi ‘n 
vremea noastrq !

Forya dragostei ‘n secolul al 
doilea wi al treilea. 

 Biserica Domnului a avut de 
‘nfruntat unele din cele mai caustice 
batjocuri wi acuze, iar din partea 
Cezarilor a fost supusq celor mai 
fioroase torturi wi prigoniri spre 
a fi nimicitq. Dar arma ei pasivq 
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wi ofensivq cu care ea s-a luptat 
a fost mai puternicq deckt toate 
schingiuirile wi chiar deckt moartea. 
<Murim dar biruim !> - striga 
Tertulian guvernatorilor.

 “ngerului Bisericii din Smirna, 
care era Policarp, Binecuvkntatul 
nostru Mkntuitor a cerut apostolului 
Ioan sq-i scrie: 

<Iatq cq diavolul are sq arunce 
‘n temniyq pe unii din voi, ca sq 
vq ‘ncerce. Wi veyi avea un necaz 
de zece zile. Fii credincios pknq la 
moarte wi-yi voi da cununa vieyii> 
(Apoc.2:10). 

Eusebiu ‘n Istoria sa bisericeascq 
spune cq prin anul 161, pe vremea 
lui Marcu Aureliu, Policarp 
a fost arestat wi dus ‘naintea 
Guvernatorului. Acesta i-a cerut 
sq-L blesteme pe Christos, la care 
Policarp a rqspuns: 

- <Optzeci wi wase de ani L-
am slujit pe Christos wi nu mi-a 
fqcut nici un rqu, cum aw putea 
atunci   sq-L blestem pe Regele wi 
Mkntuitorul meu ?> 

- <Eu am fiare sqlbatice, care te 
vor sfkwia ‘ntr-o clipq> ameninyq 
guvernatorul.  

-  <Cheamq-le !> -  rqspunse 
blknd Policarp. <Ai vrea tu fiarele, 
dar eu vreau sq fii ars de viu pe rug> 
-  zise guvernatorul. 

- <De ce ‘ntkrzki?> ‘ntrebq sfkntul 
Domnului. Wi Policarp a fost dus la 
rug wi ars de viu. El wi-a dovedit din 
plin dragostea sa fayq de Domnul 
squ.

Ignayiu din Antiohia a scris prin 
anul 110 d.Hr. o scrisoare bisericii 
din Efes. “n ea, el ‘i felicitq cq nu 
s-au lqsat duwi ‘n rqtqcire de unii 
care au venit  cu o altq Evanghelie 
wi le spunea cq prin credinyq ei 
sunt atrawi ‘n sus wi cq dragostea e 
drumul care ‘i duce la Dumnezeu.

Filosoful Aristide din Atena, 
Grecia, devenise crewtin wi prin anul 
140 d.Hr. el a scris ‘mpqratului 
Adrian o Apologie ‘ntru apqrarea 
crewtinilor. In ea, printre altele, el 
spune despre crewtini: 

<Ei au poruncile Domnului 
Isus Christos imprimate pe inima 
lor, pe care le ‘mplinesc… Ei nu 
comit adulter, nici preacurvie, nu 
mqrturisesc o mqrturie mincinoasq. 
Ei ‘wi cinstesc pe tata wi mama,  ‘wi 

iubesc aproapele wi fac judecqyi 
drepte. Ei se feresc de orice 
nelegiuire wi de orice necurqyie. Nu 
dispreyuiesc pe vqduvq wi poartq 
grijq de orfan. Oricine are bunuri, 
‘l ajutq. Dacq vqd un strqin, ‘l iau 
sub acoperqmkntul lor, wi se bucurq 
ca wi cknd ar fi frayi de sknge… 
Pentru Numele lui Christos ei sunt 
gata sq-wi dea viaya. Ei ‘mplinesc 
cu stricteye poruncile Domnului, 
trqind ‘n sfinyenie wi dau mulyumiri 
Domnului ‘n orice orq pentru hranq, 
pentru apq wi pentru toate bunurile 
ce le au.>

Vieyuirea crewtinq frumoasq ‘n 
mijlocul lumii murdare, pqcqtoase, 
a dovedit cq ei se bucurau de 
forya dragostei divine, cq aveau o 
bunq legqturq cu Dumnezeul cel 
Viu. Trqind ‘n vremuri de mari 
persecuyii, ei trqiau un crewtinism 
real, nu formal. De aceea, Biserica a 
fost o foryq biruitoare. 

Sq ne rugqm cu stqruinyq wi 
sq cqutqm ‘n lumea noastrq post 
modernistq, decadentq, sq trqim 
vieyi curate, ca Domnul nostru, care 
are wi azi aceeawi putere, sq ne facq 
wi pe noi forye spre slava Sa.

         Rugqciune 

Dq-ne, Doamne, dragostea dintki 
Cqci ne inundq zilele din urmq 
Adunq-Yi iar ‘mprqwtiata turmq 
Wi dq-ne sfknt Cuvknt ca la-nceput. 

Dq-ne, Doamne, limpede credinyq 
Ca sq vedem ckt de aproape ewti 
Wi pune-n noi nqdejdile cerewti 
De tine sq ne yinq ancorayi. 

Dq-ne, Doamne, suflete fierbinyi 
“n lumea ‘ngheyatq azi de urq 
Cqrbunii sfinyi s-atingq a noastrq gurq 
Vorbirea sq ‘mpartq al Tqu Har. 

Dq-ne, Doamne, Duhul Tqu ‘n inimi 
“n acelawi Trup sq ne uneascq 
Lumea-ntreagq astfel sq cunoascq 
Cq mai sunt wi azi copii ai Tqi. 

Alexandru Criwan 
Sacramento, California

Probleme ‘n Bisericq (Apoc. 2-3)      

(1) Pericolul pierderii dragostei (2:4) 

(2) Teama de suferinyq (2:10)

(3) Stricarea ‘nvqyqturii (2:14-15)

(4) Decqderea moralq (2:20)

(5) Moarte spiritualq (3:1-2) 

(6) Lipsa de statornicie (3:11) 

(7) Apatia wi indiferenya (3:15-16)
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Rqspunsul meu

Mama mea este invalidq wi, ’n 
afarq de mine, n-are pe nimeni care 
sq o ’ngrijeascq. De curknd, am fost 
cerutq ’n cqsqtorie de un bqiat. El nu 
vrea sq o luqm pe mama la noi, dacq 
ne cqsqtorim. Nu wtiu ce sq fac wi ’n 
afarq de dumneavoastrq nu am pe 
nimeni care sq mq sfqtuiascq. Puteyi 
sq mq ajutayi?

Mie mi se pare cq te-ai 
’mprietenit cu cineva care nu este 
prea milos din fire. Nu-mi place cq 
bqiatul pe care-l iubewti te-a refuzat 
atkt de categoric cknd i-ai propus sq 
o ’ngrijiyi ’mpreunq pe mama ta!

Hotqrkrea ta nu este greu de 
luat, dacq dorewti cu adevqrat sq 
fii awa cum te vrea viitorul tqu 
soy. Dacq el nu este o fire prea 
compqtimitoare nici de la naturq wi 
nici prin harul lui Dumnezeu, vei 
avea ’nsq de a face toatq viaya cu un 
soy egoist wi sever. 

Dacq tu ai fi fost invalidq, iar 
mama ta sqnqtoasq, cum crezi cq 
s-ar fi comportat ea? Hotqrqwte-yi 
atitudinea dupq acest criteriu. 

Cu toate cq nu mi-o spui, 
presupun cq ewti crewtinq, cel puyin 
cu numele. Biblia te ’nvayq cq 
trebuie sq-i fii supusq bqrbatului 
tqu (Efes. 5:22). Nu trebuie sq te 
cqsqtorewti cu bqiatul despre care 
mi-ai scris, dacq nu accepyi sq 
trqiewti ’n aceastq supunere wi sq-i 
’mpqrtqwewti atitudinea ’n cazul de 
care mi-ai amintit.

Te sfqtuiesc sq ai o discuyie 
deschisq cu logodnicul tqu, sq-i 
arqyi responsabilitatea pe care o ai 
fayq de mama ta wi sq-i ceri sq o ia 
wi asupra lui. Puneyi apoi amkndoi 
problema ’naintea lui Dumnezeu, 
prin rugqciune.

Sunt  vqduvq  wi  am  douq  
fete  adolescente.  Nu  sunt  fete  
rele. Eu sunt un mqdular activ ’n 
bisericq wi gkndesc cq toyi copiii lui 
Dumnezeu trebuie sq fie complet 
separayi de lume. Tocmai ’n aceastq 
priviinyq, fetele mele sunt puyin cam 
neascultqtoare. Ce trebuie sq fac?

Oare tu ewti <separatq de lume> 
sau ewti una din adeptele unui 
sistem de piozitate religioasq care 
nu stq ’n picioare la un examen 
serios din partea Domnului Isus?

Nu vreau sq te rqnesc cu 
cuvintele mele. Recunosc cq 
problema ta este dificilq wi delicatq. 
Dar vreau sq fii foarte sigurq 
cq <separarea de lume> de care 
pomeneai este cu adevqrat o 
<separare> crewtinq, care pqtrunde 
realitqyile vieyii, <cercetknd toate 
lucrurile  wi oprind ceea ce este 
bun>.

Cei mai falwi crewtini sunt aceia 
care se ’nconjoarq jur-’mprejur cu 
un zid de <tabu>-uri wi care-i lasq pe 
toyi ceilalyi oameni ’n afara acestor 
ziduri.

Adu-yi aminte cq adolescenyii 
sunt plini de viayq wi cq au nevoie 
de fericire. Vegheazq ca nu cumva 
crewtinismul pe care-l profesezi sq 
le displacq tocmai pentru cq este 
monoton wi plin de interdicyii.

Adevqratul crewtinism nu este 
acela al expresiilor: <nu lua, nu 
gusta>, ci al optimistelor ’ndemnuri: 
<’ndeamnq-i sq facq...> wi <sq fie 
cei dintki ’n facerea ...>. El nu 
’nchircewte existenya rqpindu-i 
bucuriile, ci o propulseazq spre 

’mpliniri cqlquzind-o pe drumul cel 
bun.

Nu vreau sq spun prin aceasta cq 
nu existq lucruri pe care un crewtin 
nu trebuie sq le facq (cea mai mare 
parte a celor 10 porunci oskndesc 
pqcate bine precizate), dar este 
tentant pentru oamenii care trec 
de o anumitq vkrstq, sq extindq 
aceste interdicyii wi asupra unor 
lucruri care sunt ’n ele ’nsele bune 
wi nevinovate.

Am auzit de curknd o glumq pe 
care vreau sq yi-o spun: doi bqtrkni 
stau de vorbq wi unul ’ntreabq: <Wtii 
ce e rqu la tineretul de astqzi?> 
<Nu>, rqspunde celqlalt. Sq-yi spun 
eu atunci: <Cel mai rqu lucru pe 
care ’l au ei, este faptul cq noi nu ne 
mai putem numqra ’n rkndul lor>!

Am pe masa mea de lucru 
scrisoarea unui bqiat cqruia ’i plac 
<luptele> pe care le practicq ’ntr-o 
asociayie sportivq crewtinq. Mama 
lui gqsewte ’nsq cq lucrul acesta  este 
periculos wi foarte puyin potrivit 
pentru un tknqr crewtin. Vezi tu, 
ea face greweala de a confunda un 
sport de competiyie cu distracyiile 
nesqnqtoase. Ferewte-te sq faci wi tu 
awa ceva. Dimpotrivq, obiwnuiewte-te 
sq participi la toate bucuriile fetelor 
tale. Fq din crewtinism ceea ce este 
de fapt el prin excelenyq: o trqire 
plinq de bucurie wi de voiowie.

Peste toate acestea, cere-I zilnic 
lui Dumnezeu ’nyelepciunea care sq 
te ’nvredniceascq sq-yi ’ndeplinewti 
cu destoinicie misiunea de pqrinte.
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Interviu cu virusologul german Ste-
fan Lan\a, cercetqtor independent, 
publicat pe 27 octombrie 2005 ‘n 
revista <FA|Tuell>, din Germania, 

cu titlul <Adevqrul despre gripa avi-
arq, H5N1, vaccinuri wi SIDA>

- Domnule doctor Lan\a, suntem 
noi, cei din Germania, ameninyayi cu 
gripa aviarq? 

- Doar indirect. “n anul urmqtor 
vor fi ‘n Germania mult mai puyini 
bebeluwi. Dacq se urmqresc wtirile 
propagate de mass-media, toate 
berzele vor fi sacrificate. Deci la 
aceasta trebuie sq ne awteptqm.

- Vorbiyi serios? 
- La fel de serios, ca oricare altq 

primejdie care poate sq ne ameninye 
prin virusul gripei aviare H5N1. 
Primejdia sau catastrofa se aflq ‘n cu 
totul altq parte.

- Dupq pqrerea dumneavoastrq, 
‘n ce constq primejdia sau 
catastrofa? 

- Noi ne-am dezobiwnuit 
sq ne folosim inteligenya wi 
discernqmkntul. Aceasta este 
adevqrata primejdie sau catastrofq. 
Politica wi mass-media wi-au propus 
sq ne bage pe gkt totul, de exemplu 

7

Perspective profetice
Mknia Domnului nu se va potoli pknq nu va ‘mplini wi va ‘nfqptui 

planurile Lui. Veyi ‘nyelege lucrul acesta ‘n cursul vremurilor>                                      
        (Ier. 23:20)   

 Chuc\ Missler, unul din teologii americani pasionat de profetologie, 
‘ntreyine un <site> de Internet unde urmqrewte zece miwcqri mondiale care 
prevestesc apropierea venirii Domnului.cotim de interes general pentru noi toyi.

1.	 Arme	de	distrugere	‘n	masq		 	 Mat.	24:22
2.	 Pericolul	Islamic		 	 	 Dan.	11
3.	 Bqtqlia	pentru	Ierusalim		 	 Zah.	12;	Luca	21
4.	 Invazia	lui	Magog		 	 	 Ezech	38,	39
5.	 Apariyia	superstatului	european		 Dan.	7:7
6.	 Ridicarea	Chinei	 	 	 Isaia	49;	Apoc.	19
7.	 Plqgi	biotehnice	globale		 	 Apoc.	6:8
8.	 Religia	ecumenicq		 	 	 Apoc	13,	17,	18
9.	 Guvernul	mondial		 	 	 Apoc.	13
10.		Rolul	Americii		 	 	 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 parcurge ‘mpreunq studiile acestui 
om de excepyie.

sq ne convingq cq pqsqrile cqlqtoare 
s-au infectat ‘n Asia cu un virus 
foarte periculos, mortal. Aceste 
pqsqri bolnave de moarte zboarq 
sqptqmkni ‘ntregi. Ele zboarq mii 
de \ilometri, infecteazq apoi ‘n 
Romknia, Turcia, Grecia wi ‘n alte 
pqryi gqinile, gkwtele wi alte pqsqri 
de curte, cu care nu au avut nici 
un contact, ‘n cel mai scurt timp wi 
apoi mor. Dar pqsqrile cqlqtoare nu 
se ‘mbolnqvesc wi nu mor, ci zboarq 
mai departe, alte sqptqmkni, alte 
mii de \ilometri. Cine crede acestea 
crede wi cq berzele aduc bebeluwii. 
“ntr-adevqr, cea mai mare parte a 
locuitorilor din Germania crede ‘n 
primejdia gripei aviare.

- Deci nu existq gripq aviarq? 
- De la sfkrwitul secolului 

al 19-lea s-au observat boli la 
pqsqrile din crescqtorii: albqstrirea 
crestei, scqderea capacitqyii de 
depunere a ouqlor, penaj tocit wi 
ckteodatq moartea acestor pqsqri. 
Aceste simptome sunt cunoscute 
sub denumirea de pestq aviarq. 
“n sistemul actual de crewtere a 
pqsqrilor ‘n masq, mai ales ‘n 
spayii ‘nchise, foarte multe pqsqri 
sfkrwesc zilnic ca urmare a acestui 
mod atipic de crewtere. Mai tkrziu, 
aceste simptome nu au mai fost 

numite pestq aviarq ci gripq aviarq. 
De zeci de ani trqim ‘n afirmayia cq 
responsabil este un virus purtqtor, 
pentru a ne ‘ndepqrta de la 
adevqratele cauze. 

- Atunci cele 100 de milioane de 
pqsqri care au murit de gripq aviarq 
au sfkrwit de fapt de stres wi/sau de 
lipsuri wi intoxicayii ? 

- Nu! Dacq o gqinq depune mai 
puyine ouq sau i se albqstrewte 
creasta wi dacq la test se descoperq 
cq este H5N1 pozitiv, atunci toate 
celelalte pqsqri sunt sacrificate prin 
gazare. Awa s-a ajuns la numqrul de 
100 de milioane de pqsqri moarte, 
doar posibil infectate cu H5N1. 
Dacq suntem mai atenyi, atunci 
putem ‘ntrezqri ‘n culise o strategie 
de ckteva zeci de ani: “n Occident, 
marile crescqtorii se asaneazq, 
cqci despqgubirile pentru pqsqrile 
moarte de aceastq epidemie se 
fac pe seama costurilor ‘ntregii 
populayii, la preyul cel mai mare 
de piayq, ‘n timp ce ‘n Asia wi peste 
tot unde se cresc pqsqri cu succes, 
piaya de pqsqri este restricyionatq 
voit wi distrusq sub ‘ndrumarea FAO. 
Toyi marii crescqtori de pqsqri din 
Occident ‘wi yin de aceea gura wi au 
grijq, prin medicii lor veterinari, 
ca ‘n cazul ‘n care preyul de piayq 
pentru pqsqri se aflq ‘n scqdere 
sq primeascq de la acewtia un 
diagnostic de epidemie, pentru a 
putea valorifica pqsqrile cu cel mai 
mare ckwtig fayq de posibilitqyile 
unei economii normale, prin 
eliminarea ‘ntregului efectiv la 
preyul cel mai mare garantat de 
stat. Adus la acelawi numitor: este o 
‘nwelqtorie modernq a subvenyiilor 
cu inducerea panicii, care, pe lkngq 
aceasta, garanteazq cq nimeni nu va 
‘ntreba de dovezi.

- Din ce cauze au murit cei 61 de 
oameni la care s-a descoperit H5N1? 

- Existq doar foarte puyine 
rapoarte oficiale ‘n care sunt 
descrise simptomele wi ce fel de 
tratamente s-au fqcut. Aceste cazuri 
sunt clare: oameni cu simptome de 
rqcealq, care au avut nenorocul sq 
cadq ‘n mkinile vknqtorilor de H5N1 
wi au fost omorkyi cu tratament de 
chimioterapie ‘n cantitqyi demente, 
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mare la medicii wcoliyi fayq de alte 
grupe profesionale. 

- Cum de tocmai dumneavoastrq 
ayi descoperit <’nwelqtoria 
secolului>?

- Eu am studiat biologie 
molecularq. “n timpul studiului 
meu am depistat primul virus 
din mare, ‘ntr-o algq. Aceastq 
descoperire a virusului a fost prima 
datq oficializatq ‘n anul 1990 
conform standardului wtiinyific, 
‘ntr-o publicayie wtiinyificq.Virusul 
descoperit de mine se multiplicq ‘n 
algq, o poate pqrqsi wi apoi se poate 
reproduce ‘n alte alge ale aceluiawi 
gen, fqrq a avea vreo manifestare 
negativq, wi acest virus nu are nici o 
legqturq cu vreo boalq. Astfel, ‘ntr-
un litru de apq din mare se gqsesc, 
de exemplu, peste 100 milioane 
de viruwi diferiyi. Din fericire, 
autoritqyile medicale wi medicii ‘ncq 
nu au perceput aceasta conwtient, 
cqci altfel de mult ar fi existat o lege 
prin care s-ar fi permis ‘mbqiatul ‘n 
mare doar folosind un prezervativ 
pentru ‘ntregul corp. “n schimb 
structurile biologice, care au acyiune 
negativq, nu au fost ‘ncq vqzute. 
Fundamentul vieyii biologice este 
convieyuirea, simbioza, wi nu existq 
loc pentru rqzboi sau distrugere. 
Rqzboiul wi distrugerea ‘n viaya 
biologicq este o atribuire a minyilor 
bolnave wi criminale.

<Viruwii sunt componente ale 
unor organisme foarte simple, 

primitive>

- “n fond, ce viruwi existq wi ce fac 
acewtia? 

- Structurile care au fost 
denumite viruwi au fost descoperite 
‘n multe tipuri de bacterii wi 
‘n formele de viayq simple, 
asemqnqtoare bacteriilor. Ele sunt 
elemente ale unei convieyuiri 
de celule diferite care au rqmas 
independente ‘ntr-un singur tip de 
celulq. Aceasta se numewte simbiozq, 
endosimbiozq, care a rezultat din 
contopirea diferitelor tipuri de 
celule wi structuri, wi care au format 
actualul tip de celule, din care este 
format omul, animalul wi planta.  
Ca wi bacteriile din toate celulele 
noastre care ne respirq oxigenul, 
mitocondriile wi bacteriile din toate 

plantele, care produc wi elibereazq 
oxigen, cloroplastele, awa sunt wi 
viruwii - componente ale celulelor. 

Un lucru important: viruwii sunt 
componente ale unor organisme 
foarte simple, primitive, ca, de 
exemplu: algele filiforme, o specie 
a unei alge unicelulare de tip 
Chlorella wi ale multor bacterii. 
Aceste componente virale se numesc 
la acest nivel fagi. “n organismele 
mai complexe, mai ales la om, ‘n 
animale wi plante, aceste structuri, 
care ar putea fi numite viruwi, nu au 
fost niciodatq vqzute. 

Spre deosebire de bacteriile 
din celulele noastre, mitocondriile, 
sau bacteriile din fiecare plantq, 
cloroplastele, care nu mai pot 
pqrqsi celula comunq, pentru cq 
sunt dependente de metabolismul 
celulei comune, viruwii pot pqrqsi 
celulele, pentru cq nu ‘ndeplinesc 
‘n interiorul celulei nici un fel de 
activitate vitalq. Viruwii sunt deci 
componente ale celulei, care wi-au 
abandonat propriul metabolism 
celulei comune wi de aceea pot 
pqrqsi celula. “n afara celulei 
comune, ele pot ajuta alte celule 
transmiyknd acestora substanye 
constructive sau energetice. Mai 
mult deckt atkt nu s-a observat 
niciodatq. Viruwii adevqrayi, 
descoperiyi wtiinyific, exercitq ‘n 
cadrul relayiilor ultracomplexe din 
interiorul celulelor ‘ntre ele funcyii 
ajutqtoare, de sprijin, ‘n nici un 
caz dqunqtoare. “n cazul bolilor, ‘n 
realitate nu s-a vqzut sau izolat ‘n 
organismul bolnav, nici ‘n vreun 
fluid al corpului vreo structurq 
care sq se poatq desemna ca fiind 
virus. Afirmayia existenyei vreunui 
virus provocator de boalq este o 
‘nwelqtorie transparentq, o minciunq 
fatalq cu urmqri dramatice. 

- Doar nu vreyi sq afirmayi cu 
aceasta cq wi virusul foarte periculos 
al SIDA este tot virtual? 

- Nu este doar afirmayia mea, 
cq awa-numitul virus SIDA <HIV> 
nu a fost niciodatq depistat 
wtiinyific, ci este <dovedit> doar 
pe baza unui consens. Ministrul 
federal al Sqnqtqyii, Ulla Schmidt, 
a scris deputatului Bundestag-ului 
Rudolf |raus ‘n data de 5.01.2004 
urmqtoarele: <Bine’nyeles cq virusul 
imunodeficienyei umane este 
considerat ca descoperit wtiinyific ‘n 
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care ar fi trebuit sq distrugq virusul 
fantomq. Izolayi ‘n cort de plastic, 
‘nconjurayi de nebuni ‘n costume de 
astronauyi wi moryi din cauza cedqrii 
mai multor organe. 

<Pentru viruwi ca agenyi patoge-
ni, ‘n biologie nu mai existq loc>

- Deci acest virus al gripei aviare 
nu existq deloc? 

- “n oameni, ‘n sknge sau ‘n 
alte fluide ale corpului, ‘n animale, 
pqsqri sau plante nu au fost 
niciodatq vqzute sau demonstrate 
structuri care sq poatq fi desemnate 
ca fiind viruwi de gripq aviarq sau 
viruwi Influenza sau vreun alt agent 
de boli. Cauzele bolilor, care se 
afirmq a fi provocate de un virus, 
care pot apqrea rapid wi la animale, 
succesiv sau concomitent la mai 
mulyi indivizi, sunt cunoscute 
de mult. Mai mult deckt atkt, 
pentru viruwi ca agenyi patogeni, 
‘n biologie nu mai existq loc, cu 
toatq bunqvoinya. Doar dacq ignor 
cu vehemenyq recunoawterile noii 
medicini ale dr. Hamer prin care 
evenimentele de woc sunt cauzele 
multor boli, recunoawterile chimiei 
asupra efectelor intoxicayiilor wi a 
insuficienyelor sau recunoawterile 
fizicii asupra efectelor radiayiilor, 
atunci este loc wi pentru himere ca 
viruwi provocatori de boli. 

- Atunci de ce se afirmq ‘ncq 
faptul cq viruwii provoacq boli? 

- Medicii wcoliyi au nevoie de 
panica paralizantq, ‘nnebunitoare wi 
distrugqtoare, de viruwi fantomatici 
provocatori de boli ca fundament 
central al existenyei lor. “n primul 
rknd, pentru a dquna oamenilor 
‘n masq prin vaccinare, pentru a-wi 
dezvolta un cerc de pacienyi bolnavi 
cronici wi de obiecte care duc la 
‘mbolnqviri, cu care pot apoi face 
orice. 

“n al doilea rknd, pentru a nu 
trebui sq recunoascq fayq de ei 
‘nwiwi cq au ‘nregistrat un ewec total 
‘n tratarea bolilor cronice wi cq 
au omorkt sau omoarq mai mulyi 
oameni deckt rqzboaiele de pknq 
acum. Fiecare medic este conwtient 
cq doar foarte puyini au curajul sq 
recunoascq aceasta. De aceea nu 
este de mirare cq rata sinuciderilor 
pe grupe profesionale este cea mai 
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consensul wtiinyific internayional>. 
“n prezent, dupq ce cetqyenii au 
cerut mereu rqspunsuri Autoritqyii 
federale a Sqnqtqyii, ‘ntrebknd de 
dovezile wtiinyifice ale viruwilor 
despre care s-a afirmat cq provoacq 
boli, aceste autoritqyi nu mai afirmq 
cq vreun virus despre care se spunea 
cq ar provoca boli a fost demonstrat 
direct wtiinyific. “ntr-o petiyie ‘n faya 
Bundestag-ului german, Ministerul 
federal al Sqnqtqyii a plasat toatq 
responsabilitatea Ministerului 
federal al Cercetqrii. Ministerul 
federal al Cercetqrii susyine acum 
poziyia absurdq cq libertatea wtiinyei 
asiguratq legal ‘i interzice statului 
dreptul de a verifica afirmayiile 
wtiinyifice. 

<Pknq acum nu a fost depistat 
un virus al gripei aviare>

- Este ‘nsq absurd. Aceasta ar 
‘nsemna cq statul se servewte de 
o wtiinyq necontrolatq, fqrq sprijin 
wi protecyie, care poate sq permitq 
orice. Sunteyi ‘ntr-adevqr de pqrere 
cq statul ne trqdeazq ‘n acest fel?  
- Nu am nici o pqrere ‘n acest sens. 
Eu nu pot deckt sq vqd wi sq numesc 
faptele. Noi asistqm acum, odatq 
cu isteria gripei aviare, cum statul 
trqdeazq populayia din Germania 
prin intermediul unor persoane 
care se prezintq ca fiind cercetqtori 
cu cunowtinye mai bogate. Este 
prevqzutq o chimioterapie foryatq wi 
‘n primqvarq se dorewte ca ‘ntreaga 
populayie germanq sq fie vaccinatq 
de douq ori ‘mpotriva fantomaticei 
gripe aviare. 

Dar pknq acum nu a fost depistat 
niciodatq un virus al gripei aviare, 
nici vreun alt virus care sq fie ‘n 
legqturq cu aceastq boalq. <Astfel de 
viruwi nu existq>. El a fost descoperit 
‘n acelawi mod cum a recunoscut 
ministrul despre virusul confirmat 
al SIDA, adicq pe baza unui consens 
wtiinyific internayional wi afirmat 
‘n acest fel ca fiind existent. Nici 
nu trebuie sq avem posibilitqyile 
englezilor pentru a citi publicayiile 
la care fac referire ‘nwelqtorii de 
viruwi, wi pentru a vedea cu proprii 
ochi cq nicqieri nu apare un virus: 
dacq se ‘ntreabq vreun cercetqtor 
despre dovada existenyei viruwilor, 
de exemplu a lui H5N1, atunci nu 
se primesc deckt rqspunsuri evazive 
wi niciodatq un rqspuns concret. 

La TV am auzit mereu cq testele 
s-au fqcut ‘ntr-un laborator din 
Anglia. Numele acestui laborator 
nu l-a aflat publicul larg. Este vorba 
de laboratorul de referinyq al UE 
pentru gripq aviarq din Weybridge. 
Eu am cerut de mai multe ori de 
la cercetqtorii de acolo dovezi ale 
existenyei virusului H5N1. Ei nu mi-
au rqspuns deckt o singurq datq wi 
apoi deloc, iar acest singur rqspuns 
a fost cq ei nu au ‘nyeles ‘ntrebarea 
mea. Organizayiei Mondiale a 
Sqnqtqyii wi mai ales coordonatorului 
pandemiei gripei aviare, germanul 
|laus Stöhr, le-am scris de asemenea 
de mai multe ori wi i-am rugat sq ‘mi 
dea dovezi ale existenyei virusului 
gripei aviare. Nu a reacyionat nici 

OMS, nici |laus Stöhr.

- Ce ‘nseamnq totuwi acest H5N1 
de care tremurq ‘ntreaga lume? 

- <H> este pentru hemaglutininq 
wi <N> pentru neuraminidazq. 
Pseudo-virusologii afirmq cq ‘n 
‘nveliwul viruwilor gripei se gqsesc 
proteine de tip hemaglutininq 
wi proteine de tipul enzimei 
neuramidazq. Sub denumirea 
de hemaglutinine ‘n biochimie 
sunt cunoscute substanye diferite, 
nu doar proteine, care combinq 
hematiile (globulele rowii) ‘ntre ele.  
Pseudo-virusologii au fost de acord 
cq ‘n ‘nveliwul viruwilor gripei se 
gqsesc 15 tipuri de proteine diferite 
care au calitqyile hemaglutininei. 
<5> este pentru al cincilea tip unei 
proteine afirmate, care din nou a 
fost depistatq indirect. Pentru a 
stabili dacq existq virusul gripei, 
‘n laborator se amestecq hematii 
cu probe ‘n care se presupune cq 
existq virusul afirmat. Dacq aceste 

hematii se unesc, atunci se afirmq cq 
hemaglutinina dintr-un virus gripal 
ar fi responsabilq de aceastq unire, 
fqrq ca vreodatq dintr-o probq sau 
un astfel de amestec sq se fi izolat 
un virus, ca sq nu spunem cq nu s-a 
vqzut niciodatq. 

Din felul ‘n care se realizeazq 
aceste legqturi, la fel cum fqceau 
wi <vqzqtorii> din Asterix wi Obelix, 
se conchide despre ce tip de 
hemaglutininq este vorba. Acestor 
cercetqtori le stau la dispoziyie o 
multitudine de procedee de testare, 
care le asigurq, prin compunerea 
lor, sq fie arqtat exact acel tip de 
hemaglutininq pe care l-a presupus 
dinainte cercetqtorul care testeazq. 

“n acelawi mod se petrece wi cu 
enzima neuramidazq, care se 
afirmq cq este un component 
al ‘nveliwului viruwilor gripei. 
Pseudo-virusologii afirmq 
cq existq 9 tipuri diferite ale 
acestei enzime. “n realitate 
neuramidaza este o enzimq 
care regleazq tensiunea de 
suprafayq prin scindarea ‘n 
particule a unui aminoglucid 
numit acid neuraminic, 
ceea ce este determinant 
pentru funcyionarea corectq 
a metabolismului. Analog cu 
hemaglutinina <viralq> existq 
o multitudine de procedee 
de testare comerciale, care 
<indicq> exact rezultatul, 

adicq tipul de neuramidazq, pe care 
l-a presupus dinainte virusologul 
<vqzqtor>. 

Deci nu este de mirare cq a 
dispqrut fqrq urmq curcanul aparent 
mort din cauza virusului H5N1 
al yqranului de 73 de ani Dimitris 
|ominaris de pe insula Inousses 
din Marea Egee, nici ‘n laboratorul 
britanic de referinyq nu a ajuns vreo 
probq din Grecia, dar mass-media 
clarvqzqtoare a relatat cq deja prima 
probq confirmq suspiciunea. Pentru 
a depista H5N1 nu este nevoie de 
probe, cqci aici este vorba, ca wi ‘n 
alte epidemii afirmate, despre o 
acyiune plqnuitq, pentru a ne induce 
starea de panicq din motive politice.  

- “n mass-media se aratq mereu 
fotografii ale viruwilor gripei aviare 
wi ale gripei. “n unele din aceste 
fotografii se vqd niwte formayiuni 
sferice. Acestea nu sunt viruwii? 
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- Nu! “n primul rknd aceste 
formayiuni sferice, care ar trebui 
sq fie viruwii gripei, wi recunoscute 
de orice microbiolog sunt particule 
create artificial din grqsimi wi 
proteine. Se poate verifica aceasta 
‘ntrebknd de o publicayie wtiinyificq 
‘n care sq fie prezentate aceste 
imagini, unde este descris wi 
documentat conyinutul. Nu existq 
nici o astfel de publicayie. 

“n al doilea rknd, fotografiile 
care ar trebui sq reprezinte viruwii 
gripei aviare ‘nseamnq pentru orice 
biolog componente absolut normale 
ale celulelor, sau aratq chiar celule 
‘ntregi, care tocmai se aflq ‘n 
procesul de export sau import de 
particule celulare sau metabolice.  
Din nou laicul poate verifica 
aceasta foarte simplu, ‘ntrebknd 
de publicayia care stq la bazq wi din 
care provin aceste fotografii: el nu 
va primi niciodatq vreo publicayie. 
Breasla celor ce induc starea de 
panicq nu divulgq awa de uwor 
fundamentul comercial pentru 
care au fqcut aceastq ‘nwelqciune 
cu experienyele de laborator wi pe 
animale.

Dacq sunt ‘ntrebate agenyiile 
de fotografiere sau la Agenyia 
de presq germanq DPA de unde 
wi-au procurat fotografiile, 
atunci acestea te ‘ndrumq la 
Autoritatea americanq pentru 
epidemii CDC a Pentagonului. 
De la acest CDC provine singura 
fotografie a afirmatului H5N1. 
Aceastq fotografie aratq secyiunea 
longitudinalq wi totodatq diametralq 
a tuburilor din celule, care au 
fost omorkte ‘n eprubetq. Aceste 
tuburi se numesc ‘n literatura de 
specialitate microtubuli wi au rolul 
de transport wi de comunicare ‘ntre 
celule wi la diviziunea celularq.

<Nicqieri nu s-a izolat un virus 
wi nu s-a redat fotografia sa la 

microscopul electronic>

- S-a arqtat ‘nsq cq H5N1 
omoarq embrionii de pasqre wi se 
poate multiplica ‘n ouq. Care este 
realitatea? 

- Aceste experimente se folosesc 
de mai bine de 100 de ani pentru 
a <demonstra> existenya unor 
viruwi foarte diferiyi, de exemplu a 
virusului afirmat al vqrsatului de 
vknt. Se injecteazq prin coaja oului 

diferite extracte ‘n embrion. “n 
funcyie de cantitatea injectatq wi ‘n 
ce parte a embrionului s-a injectat 
cu extractul aparent <infectat 
cu virus>, embrionul moare mai 
devreme sau mai tkrziu. El tot ar 
muri, chiar dacq extractele ar fi fost 
‘n prealabil sterilizate. 

Aceastq moarte este prezentatq 
de acewti virusologi ca fiind dovada 
directq ‘n primul rknd pentru 
existenya virusului, ‘n al doilea rknd 
pentru capacitatea de multiplicare a 
virusului wi ‘n al treilea rknd pentru 
izolarea virusului. Din embrionii de 
pasqre omorkyi ‘n acest fel, omorkyi 
anual cu milioanele de cqtre 
concernele de vaccinuri, se produc 
diferite vaccinuri. 

Pe lkngq embrionii de pasqre, ‘n 
eprubete se distrug wi celule pentru 
ca moartea acestor celule sq fie o 
dovadq a existenyei, multiplicqrii 
wi izolqrii virusului care provoacq 
boala. Dar nicqieri nu s-a izolat 
un virus wi nu s-a redat fotografia 
sa la microscopul electronic wi nici 
componentele sale ‘n procesul care 
se numewte electroforezq. 

- Dar totuwi s-a reconstruit 
genetic virusul gripei spaniole wi, de 
asemenea, s-a identificat ca fiind un 
virus al gripei aviare! 

- Ceea ce a fost awa-zis 
reconstruit genetic nu este nimic 
altceva deckt un model al unei 
substanye ereditare a unui virus 
gripal. Un virus gripal nu a fost 
niciodatq izolat. Şi niciodatq nu a 
fost izolatq o substanyq geneticq 
a unui virus gripal. Tot ceea ce a 
fost fqcut, a fost sq se multiplice 
substanyq ereditarq prin metoda 
de multiplicare biochimicq <reacyia 
‘n lany de polimerazq>. Cu aceastq 
metodq este posibil sq se multiplice 
secvenye noi, scurte, de substanyq 
ereditarq, care nu au fost niciodatq 
existente ‘nainte. Deci cu aceastq 
tehnicq este posibil sq se manipuleze 
amprenta degetului, adicq la testare 
sq gqsewti pe cineva identic sau 
diferit de proba <gqsitq>. Numai 
dacq se gqsewte multq substanyq 
ereditarq de comparat, amprenta 
geneticq a degetului poate coincide 
cu o oarecare probabilitate, 
presupunknd cq testele se fac cu 
toatq atenyia. 

Dr. Jeffer] Taubenberger, 
la care se face referire asupra 

afirmayiilor de reconstrucyie a 
virusului pandemiei din 1918, 
lucreazq pentru armata americanq 
wi a lucrat mai mult de 10 ani 
sq creeze pe baza probelor din 
diferite cadavre umane, cu ajutorul 
tehnicii de multiplicare biochimicq 
PCR, secvenye scurte de substanyq 
ereditarq. Din multitudinea de 
secvenye create le-a cqutat pe 
acelea care semqnau cel mai mult 
cu modelul substanyei genetice ca 
idee a unui virus gripal wi apoi le-a 
publicat. 

“n nici un cadavru ‘nsq nu s-a 
vqzut un virus, nici nu s-a depistat 
a fi vreunul, precum nici nu a fost 
izolatq vreo secvenyq de substanyq 
ereditarq. Prin intermediul tehnicii 
PCR au fost create din nimic 
secvenye de substanyq ereditarq, 
care nu au putut fi depistate ‘nainte.  
Dacq ar fi fost prezenyi viruwi, atunci 
acewtia ar fi putut fi izolayi, iar din 
ei izolatq substanyq ereditarq, fqrq 
eforturile tehnicii PCR necesare 
pentru crearea <cu intenyie absolut 
clarq de ‘nwelqciune> a unui model 
de substanyq geneticq a ideii de 
virus gripal. 

- Se afirmq cq experimentele 
ar fi demonstrat cq acest virus 
reconstruit din 1918 are efecte 
mortale eficiente. Ce nu poate fi 
adevqrat din aceastq afirmayie? 

- Dacq injectez un embrion de 
pasqre ‘n mijlocul inimii cu un 
amestec de secvenye de substanyq 
ereditarq artificialq wi proteine, 
atunci el va muri mai repede deckt 
dacq ‘l injectez periferic cu acelawi 
amestec. Dacq adaug la niwte 
celule din eprubetq o cantitate de 
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secvenye de substanyq ereditarq 
creatq artificial wi proteine, atunci 
celulele vor muri mai repede deckt 
‘n condiyiile standard de moarte a 
celulelor dintr-o eprubetq, ceea ce 
este considerat <’n mod normal> ca 
dovadq pentru existenya, izolarea 
wi multiplicarea viruwilor. Pe baza 
acestei substanye ereditare create 
artificial, consideratq viralq, se 
creeazq ‘n calculator modele de 
proteine. Din aceste modele de 
proteine, calculatorul reconstruiewte 
‘nfqyiwarea unui virus ‘ntreg. Aceasta 
este tot, dar toatq lumea crede cq ‘n 
laborator pot fi reconstruiyi viruwi.

<Dacq Tamiflu se administreazq 
unor oameni bolnavi, atunci mai 
mult ca sigur cq simptomele vor 

fi mai grele>

- Care sunt concluziile pe care le 
trageyi dvs.? 

- Pentru cq nu s-a gqsit ‘ncq 
liderul afirmatei Al ~uaida, Bin 
Laden, pentru cq la Saddam nu s-
au gqsit mijloacele de distrugere 
‘n masq, cum se afirmase cq ar fi 
virusul vqrsatului de vknt, motivul 
pentru al doilea rqzboi ‘n Ira\, wi 
pentru cq acum din nou se afirmq 
existenya unor viruwi mortali, ar 
trebuie sq fie clar cine sunt ‘n 
realitate teroriwtii wi care sunt 
adevqrayii atentatori sinucigawi. 

Toyi cei ce sunt contribuie la 
panica viralq wi participq la aceasta! 
“n planurile de pandemie, la 
anunyarea unei pandemii de gripq 
aviarq de cqtre OMS este prevqzutq 
o posibilq prqbuwire a sistemului de 
aprovizionare wi a ordinii oficiale. 
Estimqrile de pknq la 100 de 
milioane de moryi trebuie luate ‘n 
serios. 

Eu vqd ameninyayi locuitorii 
din azilele de bqtrkni, care alqturi 
de copiii mici sunt primele victime 
fqrq ajutor ‘n momentul izbucnirii 
haosului wi al prqbuwirii sistemelor 
de aprovizionare, deci wi a ordinii 
oficiale. Ar fi greu de imaginat ce 
se va petrece dacq aceastq stare de 
urgenyq ar fi provocatq ‘n timpul 
iernii. 

- Tamiflu, care acum este 
procurat wi pus la <rezervq> cu banii 
din impozite, ferewte oamenii de 
gripq aviarq? 

- Nimeni nu afirmq cq acest 
mijloc ferewte de gripq. Tamiflu are 
acyiunea de a bloca neuramidaza. 
El stopeazq ‘n organism funcyia 
glucidului acid neuraminic, care 
este rqspunzqtor de tensiunea 
superficialq a celulelor. Printre 
efectele secundare enumerate 
pe prospectul de la Tamiflu sunt 
simptome aproape identice cu cele 
ale unei gripe rebele. Deci acum 
sunt stocate ‘n cantitqyi mari aceste 
medicamente care provoacq exact 
aceleawi simptome care apar ‘ntr-
adevqr la o gripq, wi care dispar <cu 
medicamente dupq wapte zile wi fqrq 
medicayie dupq o sqptqmknq>. 
Dacq Tamiflu se administreazq 
unor oameni bolnavi, atunci mai 
mult ca sigur cq simptomele vor fi 
mai grele deckt ‘n cazul unei gripe 
rebele. Dacq izbucnewte pandemia la 
oameni, mulyi oameni vor lua acest 
medicament ‘n acelawi timp. Atunci 
vom avea ‘ntr-adevqr un simptom 
clar de pandemie Tamiflu. Atunci ne 
vom awtepta wi la moryi de Tamiflu 
wi aceasta se va interpreta ca o 
dovadq a periculozitqyii gripei aviare 
wi pentru marea grijq pe care o are 
statul pentru sqnqtatea oamenilor. 
Acum se desfqwoarq modelul deja 
experimentat cu SIDA. “n Spania, 
pe prospectele medicamentelor 
pentru SIDA scrie cq nu se wtie 
dacq simptomele sunt cauzate de 
medicamente sau de virus. 

- Atunci nu recomandayi nici o 
vaccinare generalq sau un vaccin 
special ‘mpotriva gripei aviare? 

- Eu nu recomand sminteala. 
Fiecare vaccin conyine substanye 
toxice care acyioneazq pe timp 
‘ndelungat cu daune persistente 
mai mici sau mai mari. Legea de 
protecyie a infecyiei necesitq ca 
premizq de ‘ndeplinit <a exista> 
realitatea unui agent patogen, 
respectiv a unui virus.  
Pentru ca nici unul din awa numiyii 
viruwi care provoacq boli sq nu fie 
afirmat ca fiind existent, nici nu 
poate fi vorba despre un vaccin 
eficient ‘mpotriva gripei, darqmite 
a gripei aviare. (Preluare de la 
Agenyia de Presq ROMPRES; titlurile 
aparyin redacyiei) 

<Industria farmaceuticq se 
bucurq cel mai mult de aceastq 
afacere cu panica gripei aviare>

- Dupq pqrerea dumneavoastrq, 
cine se aflq ‘n culisele evenimentelor 
care se petrec ‘n prezent? 

- Despre aceste lucruri nu se 
pot face deckt speculayii. Sigur cq 
industria farmaceuticq se bucurq 
cel mai mult de aceastq afacere 
cu panica gripei aviare. Dar, ‘n 
realitate, fiecare este implicat ‘n 
aceastq smintealq. Situayia este 
awa cum este. Situayia ar putea sq 
ajungq acolo, pentru cq noi, ca 
cetqyeni ai statului, am ‘ngqduit ca 
statul nostru sq acyioneze ‘n acest 
fel ‘mpotriva oamenilor, dewi statul 
nostru este formal un stat de drept 
democratic. 

Cine awteaptq ca industria 
farmaceuticq sq schimbe ceva 
pentru bunqstarea oamenilor, acela 
va awtepta ‘n zadar. Cine nu se 
opune acum, acela trqiewte ‘n sens 
invers. Fiecare poate cere dovezi 
wtiinyifice la Ministerul federal 
al Protecyiei Consumatorului, la 
Ministerul Sqnqtqyii etc., la cei care 
contribuie la aceastq isterie. 

Cei care awteaptq sq acyioneze 
<ceilalyi>, aceia sq nu se mire cknd 
ceilalyi nu vor face nimic wi situayia 
nu va rqmkne neschimbatq, ci se 
va ‘nrqutqyi. “n cele din urmq, ‘n 
spatele acestei povewti ne aflqm 
noi, cetqyenii statului, noi care am 
privit wi suportat cu indiferenyq ani 
‘ntregi aceastq smintealq. Trebuie 
sq ‘ncepem deci sq conwtientizqm 
rqspunderea pe care o avem fayq de 
societate, dacq nu vrem sq devenim 
victimele unei stqpkniri totale 
wi a haosului unei pseudowtiinye 
necontrolate.

<Dizidentul SIDA>

Doctor Stefan Lan\a, nqscut la 
27 septembrie 1963, la |onstanz, 
Germania, virusolog wi specialist 
‘n biologie molecularq, cu studii ‘n 
Germania, Polonia wi Franya, este 
cunoscut ‘n cercurile wtiinyifice 
internayionale drept <dizidentul 
SIDA> pentru cq a pus la ‘ndoialq 
existenya virusului HIV ‘ncq din 
1994. “n ultimii ani a publicat 
numeroase articole ‘n care 
demonstreazq cq nici mqcar unul 
din virusurile relevante din punct de 
vedere medical nu a fost izolat wi nu 
existq nici o dovadq a existenyei lor.
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Mihaela Stir

<Eu sunt adevqrata viyq wi Tatql 
Meu este vierul.  Pe orice mlqdiyq 
care este ‘n Mine wi n-aduce roadq, 
El o taie; wi pe orice mlqdiyq care 
aduce roadq, o curqyewte ca sq aducq 
wi mai multq roadq> (Ioan 15:1, 2).

  De multe ori am citit versetele 
acestea wi m-am ‘ntrebat: Ce 
implicq procesul de curqyire?  Oare 
Cuvkntul aici se referq la o curqyire 
exterioarq (spqlarea mkinilor 
‘nainte de mkncare; spqlarea 
picioarelor)?  Nicidecum.  Domnul 
Isus ‘ndemna prin aceste cuvinte 
la curqyirea interioarq, la curqyirea 
omului lquntric, la curqyirea inimii.  

Curqyirea aceasta se face prin 
ascultarea noastrq wi prin lucrarea 
Duhului Sfknt.  Biblia ne spune cq 
prin ascultarea de adevqr, sufletele 
noastre sunt curqyite prin Duhul 
Sfknt (1 Pet. 1:22).  

Citind Evanghelia Apostolului 
Ioan, m-am oprit asupra cuvintelor 
Domnului Isus cknd spune <…dar 
cqutayi sq mq omorkyi pentru cq nu 
pqtrunde ‘n voi cuvkntul Meu> (Ioan 
8:37)… <pe Mine, un om, care v-am 
spus adevqrul, pe care l-am auzit de 
la Dumnezeu> (Ioan 8: 40).  Atunci, 
ca si astqzi, majoritatea oamenilor 
au fost respingqtori fayq de Cuvkntul 
Domnului.  Consecinyele acestui fapt 
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aratq spre ‘ntinare moralq.  Doar 
Cuvkntul “nvqyqtorului ne poate 
oglindi realitatea trqirii noastre wi ne 
poate ajuta sq ne curqyim.  

M-am ‘ntrebat atunci de ce oare 
nu se vqd roadele unei vieyi noi ‘n 
viaya multor crewtini?  Şi rqspunsul a 
venit: <Pentru cq nu pqtrunde ‘n voi 
Cuvkntul Meu.>  

Ne-am obiwnuit sq ascultqm 
Cuvkntul Domnului cknd este 
predicat, ne-am familiarizat cu 
terminologia religioasq, am intrat 
‘ntr-o rutinq spiritualq care mai 
mult ne oskndewte deckt sq ne ajute 
sq ne vedem starea pqcqtoasq wi sq 
ne pocqim.  

Ce ar trebui sq facem ‘n aceastq 
situayie?  Ar trebui sq luam ‘n 
serios Cuvkntul Domnului wi sq fim 
preocupayi ‘n orice circumstanyq 
sau domeniu al vieyii de ‘mplinirea 
lui.  “ncercayi Cuvkntul Domnului ‘n 
orice zi wi veyi fi uimiyi de puterea 
Lui.  Veyi dobkndi un sentiment de 
‘mplinire pentru viaya trqitq ‘n Viyq.  
Dacq Cuvkntul Lui nu va pqtrunde 
‘n inima noastrq, vom fi precum o 
mlqdiyq uscatq, mlqdiyq pornitq din 
Viyq, dar care este izolatq de sursa 
dqtqtoare de viayq.  Dumnezeu 
awteaptq conectarea noastrq la Viya 
vewnic vie, Domnul Isus Cristos.     

Biblia spune cq dupq curqyirea 
inimii, <toate s-au fqcut noi> (2Cor. 
5: 17).  

Ewti tu obiwnuit sq deosebewti/
recunowti Adevqrul, sq asculyi de 
vocea Lui wi sq ‘mplinewti ceea ce 
‘yi cere?  Ewti tu un om care cautq 
Adevqrul wi care “l acceptq cu 
dorinya de a fi transformat ‘ntr-o  
persoanq nouq?  

Lasq Cuvkntul Domnului Isus 
sq pqtrundq adknc ‘n inima ta, 
pqstreazq-L, memoreazq-L wi acceptq 
sq fi schimbat de El.  “yi va aduce 
o pace nemqrginitq wi o asigurare 
cq <dacq rqmkneyi ‘n cuvkntul Meu 
sunteyi ‘n adevqr ucenicii Mei; veyi 
cunoawte adevqrul wi adevqrul vq va 
face slobozi.> (Ioan 8:33)
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despre Iuda Iscarioteanul, avem 
de-a face cu un text important din 
douq motive. Mai ‘ntki, el aratq ckt 
de sofisticat puteau reconstrui ‘ntr-o 
nouq luminq crewtinii din secolul al 
II-lea povestea tradiyionalq despre 
Iuda, infamul <trqdator> al lui Isus. 
“n al doilea rknd, ne sunt furnizate 
noi informayii despre natura 
grupului gnostic ‘n care a circulat.

Stqruind asupra acestui din 
urmq punct, Irineu afirmq cq 
Evanghelia dupq Iuda a fost folositq 
de <alyii>, care <spun despre Cain cq 
provenea de la puterea superioarq>, 
ei venerknd, de asemenea, alte 
personaje negative din Biblie, 
precum Esau, Core, sodomiyii w.a. 

Despre ei mai aflqm cq susyin 
cq doar Iuda a cunoscut adevqrul 
wi <a ‘nfqptuit taina trqdqrii>, 
producknd <un fals pe care-l numesc 
Evanghelia dupq Iuda>. Toate 
acestea wi alte detalii i-au ‘ndemnat 
pe unii scriitori bisericewti (Pseudo-
Tertullian wi alyii) sq inventeze un 
grup aparte de gnostici, numindu-
i <cainiyi>. Manualele moderne 
despre gnosticism au avut tendinya 
sq accepte aceastq nqscocire fqrq 
a avea dubii. Printre informayiile 
standard despre <cainiyi> se numqrq 
wi aceea cq ei foloseau o Evanghelie 
dupq Iuda.

Structura argumentelor lui Irineu 
din <”mpotriva ereziilor> 1.29-31 i-a 
fqcut deja pe unii (printre care mq 

numqr wi eu) sq punq sub semnul 
‘ndoielii aceastq asumpyie. Dupq 
ce discutase despre simonieni, 
valentinieni wi alyii ‘n capitolele 
precedente, Irineu spune cq <s-au 
ivit o mulyime de gnostici, apqrknd 
ca ciupercile pe pqmknt>. El ‘ncepe 
apoi sq le prezinte doctrina: <Unii 
dintre ei (~uidam enim eorum… 
1.29.1)>. Ceea ce urmeazq ‘n 
capitolul 29 este expunerea unei 
pqryi a mitului gnostic care este de 
acum identificabil ‘n Apocriful lui 
Ioan. Acest text este inclus de cqtre 
savanyi ‘n gnosticismul <sethian> sau 
<clasic>, un numqr de alte tratate de 
la Nag Hammadi reflectknd aceeawi 
tradiyie.

Irineu ‘wi continuq relatarea 
‘n capitolul 30: <Alyii iarqwi (alii 
autem rursus) …>, i.e. alyi gnostici. 
Capitolul 30 conyine informayii 
relayionate cu Apocriful lui Ioan, 
‘nsq nu se limiteazq doar la acesta, 
incluzknd detalii mitologice 
despre warpele biblic. Mare parte 
a materialului la care ne referim 
se regqsewte ‘n textele de la Nag 
Hammadi. Pornind de la mqrturia 
lui Irineu, scriitorii patristici 
ulteriori (wi savanyii moderni) au 
inventat cercul gnostic al <ofiyilor> 
(de la termenul grecesc pentru 
warpe, ophis). 

Irineu ‘ncepe wi capitolul 31 
prin a spune <Alyii iarqwi (alii 
autem rursus) …>, i.e. alyi gnostici. 
Urmeazq apoi informayia despre cei 
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care ‘l venereazq pe Cain etc. Irineu 
ne oferq ‘n toate cele trei capitole 
informayii despre o serie de grupqri 
pe care le include ‘n categoria mai 
vastq a <gnosticilor> (1.29.1). wtim 
acum, grayie Evangheliei dupq Iuda, 
cq ea circula ‘n acel grup gnostic 
cqruia cercetqtorii moderni ‘i acordq 
titulatura de <gnosticism sethian>. 
“ncq o datq: nu a existat niciodatq 
o sectq separatq a <cainiyilor>. 
(traducere din limba englezq: Alin 
Suciu) 
* Birger A. Pearson este profesor 
Emeritus de studii religioase, UC 
Santa Barbara, unul dintre cei mai 
‘nsemnayi cercetqtori ai iudaismului, 
gnosticismului wi crewtinismului 
timpuriu. Profesorul Pearson 
a lucrat ‘n Cairo la traducerea 
papirusurilor copte de la Nag 

Harul Meu

Adeseori, eu “l ‘ntreb pe Domnul
De ce la rugqciuni nu-mi dq rqspuns
Iar El, c-o voce blkndq ‘mi rqspunde:
<Pentru cq Harul Meu ‘yi e de-ajuns.>

Atunci cknd somnul fuge de sub geanq,
Cknd trupul de dureri este strqpuns,
De ce nu pui balsamul Tqu pe ranq?
<Pentru cq Harul Meu ‘yi e de-ajuns.>

Cknd nori ‘ntunecowi acopqr zarea,
Iar soarele stq undeva ascuns,
De ce nu vii sq netezewti cqrarea?
<Pentru cq Harul Meu ‘yi e de-ajuns.>

E muntele ‘nalt, e greu urcuwul.
Tu totdeauna pasul mi-ai condus.
De ce acum nu vrei sq smulgi yepuwul?
<Pentru cq Harul Meu ‘yi e de-ajuns.>

Dar mi-ai rqspuns prin Duhul Tqu cel Sfknt;
C-un untdelemn de bucurie Tu m-ai uns,
Cq pot ‘n suferinyq sq “yi cknt
Pentru cq Harul Tqu ‘mi e de-ajuns.

Stimate frate Branzai
Domnul m-a ajutat sq scriu aceastq poezie chiar 

cknd suferinya mea a fost mai mare. Am avut o 
operayie la un genunchi. Aw dori sq o trimit la revista 
noastrq, Luminqtorul. Am citit ‘ntotdeauna articolele 
dumneavoastrq cu multq plqcere wi doresc totodatq sq vq 
felicit ‘n numele Domnului pentru bogata dumneavoastrq 
activitate cu Cuvkntul, cu condeiul wi cu tot ce v-a 
‘nzestrat El. - sora Paraschiva Marandiuc

Sunteyi printre puyinii care numesc Luminqtorul 
<revista noastrq.> Vq felicit pentru aceasta wi pentru 
excelenta poezie. Nu spun ca Domnul ar trebui sq vq mai 
treacq printr-o altq suferinyq ca sq mai scrieyi .. cred cq o 
puteyi face cu mult talent ‘n orice situayie. - D.B.
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Interviul lunii

RADIO	
<VOCEA	EVANGHELIEI>	-	

TIMIwOARA
REPORTER	-	IOAN	CIOBOTQ

DOREL UNGUREANU

Reporter:
Bquturq, comq alcoolicq, jocuri 

de noroc, minciunq, desfrku, bqtqi 
- acestea au fost ckteva dintre 
coordonatele pe care s-a desfqwurat 
viaya lui Dorel Ungureanu. Dorel, 
spune-ne istoria ta. 

Dorel Ungureanu:
Sunt din comuna Vama, judeyul 

Suceava. Am crescut ‘ntr-o familie 
de crewtini ortodocwi, am copilqrit 
‘mpreunq cu frayii mei. M-am 
bucurat foarte mult de viaya din 
copilqrie pe care am petrecut-o 
alqturi de familia mea. 

De la tatql meu am ‘nvqyat 
multe lucruri bune, dar din 
nefericire mai tkrziu mi s-a spus 
sq iau un pahar de alcool pentru a 
avea poftq de mkncare. 

Reporter:
“mpreunq cu colegii, cu prietenii 

cu care mergeai la muncq. 

Dorel Ungureanu:
Da. Am ‘nceput sq <ne 

antrenqm> - un pahar azi, un pahar 
mkine. Acest pahar de bquturq 
a ‘nceput sq punq stqpknire pe 
mine. “ncq eram fraged, aveam 
vkrsta de 14 ani. La liceu am intrat 
‘ntr-o echipq de zugravi, dar era 
o echipq de beyivi. O echipq de 
oameni pierduyi. Zi de zi consumau 
bquturi alcoolice, fumau, jucau 
jocuri de noroc.  Am observat cq 
foarte uwor am ‘nceput sq iau din 
nou un pahar azi, un pahar mkine. 
Am ‘nceput sq bem tot mai mult, 
din ce ‘n ce mai mult. “n timpul 
‘n care ne fqceam serviciul ‘n acel 

internat, am descoperit cq acei 
meseriawi erau bqutori fruntawi. Nu 
mi-a trebuit mult timp pentru a 
ajunge exact cum erau ei. Pentru cq 
natura mea pqcqtoasq wi fiinya mea 
era foarte slabq wi era ‘nclinatq tot 
mai mult spre acest domeniu. Am 
ajuns foarte rqu. Apoi am plecat la 
armatq. “n ultimele zile de armatq 
un tknqr venit ‘n unitate a vrut sq-
mi povesteascq despre Isus. Nu l-am 
ascultat prima datq. Dar a doua oarq 
ceva ‘n mine a dorit sq asculte acele 
cuvinte. Mi-a plqcut. Mi-a vorbit 
despre Isus wi mi-a spus cq Domnul 
Isus ar putea sq-mi schimbe viaya. 
Eu i-am povestit despre trecutul 
meu tragic. L-am ascultat cu mare 
dragoste, dar degeaba. 

M-am eliberat din armatq wi 
am plecat din nou acasq. Am ajuns 
sq consum atkt de multe bquturi 
alcoolice ‘nckt pe data de 1 ianuarie 
1993 am ajuns sq iau o lamq ... 
am vrut sq-mi pun capqt zilelor. 
M-am tqiat cu tot cu cqmawq, cu 
tot cu pulover. Am fost dus de un 
prieten la spital, dar eram ‘n comq 
alcoolicq. Skngele curgea wiroaie. 

Cknd mi-am revenit, mi-am 
pus ‘n gknd sq nu mai consum nici 
un fel de bquturq alcoolicq. Dar 
degeaba. Din nou am ewuat. Nu am 
bqut o sqptqmknq, dar pofta cea 
nqpraznicq din nou s-a nqscut ‘n 
mine. 

Reporter:
Cum era pofta dupq alcool? Ca o 

sete? Ce simyeai atunci cknd vroiai 
neapqrat alcool? 

Dorel Ungureanu:
Dacq nu aveam alcool nu eram 

bucuros, nu eram fericit.

“n alcool ‘mi gqseam plqcerea. 
Vroiam tot timpul sq fiu turmentat. 
Mai bine spus nu vroiam sq fiu 
lucid. Nu vroiam sq wtiu nimic din 
ceea ce se ‘ntkmplq. Wi eram tknqr, 
aveam doar 23 de ani. 

Am cunoscut-o pe soyia mea. 
Am ‘ncercat sq mq stqpknesc, sq 
nu consum nici un fel de bquturq 
alcoolicq ca sq nu vadq ceea ce 
era ‘n mine. Am ‘nceput sq-i fac 
tot felul de promisiuni: cq eu nu 
consum bquturi alcoolice, cq nu 
fumez, cq nu ‘mi plac anturajele - 
ca sq arqt cq sunt un tip cumsecade. 
“n 1993 ne-am cqsqtorit, dar dupq 
cqsqtorie am ‘nceput sq scot afarq 
dinlquntrul meu ceea ce era rqu. 
Am chinuit-o mult. A dus o viayq 
groaznicq. I-am fqcut viaya un iad. 
Am ‘nceput sq beau din ce ‘n ce 
mai mult. Am ‘nceput sq practic din 
nou jocurile de noroc. Nu veneam 
nopyile acasq. Cknd veneam acasq 
beat cqutam o scuzq sq spun unde 
am fost. Ea nici nu mq asculta, nu 
era interesatq unde am fost. Tqcea 
wi suferea ‘n continuare.  

Reporter:
Ce motive invocai pentru asta? 

Nu te ‘ntreba: <De ce-ai mers 
acolo?>

 
Dorel Ungureanu:
Motivele erau foarte bine 

‘ntemeiate. Spuneam cq nu-mi 
face plqcere sq stau ‘n prezenya 
ei. Nu mai aveam dragoste wi pace 
‘n familia mea. Voiam tot timpul 
sq fiu plecat de acasq. Plqcerea wi 
satisfacyia mea era ‘n anturaje, cu 
prietenii mei, cu femei uwoare, cu 
tot felul de lucruri care ‘mi dqdeau 
mie satisfacyie. 
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Dupq trei ani de la cqsqtorie, 
fiind ‘mpreunq cu soyia ‘n stayiune 
la Cqciulata, am cunoscut doi 
prieteni: Neluyu wi Victor. Am aflat 
chiar din prima zi cq sunt doi copii 
ai lui Dumnezeu, doi frayi dintr-o 
bisericq evanghelicq penticostalq. 
“ncq din prima zi am avut mici 
discuyii cu ei. I-am chemat la mine 
‘n camerq, ei m-au chemat la ei. Am 
fost cu ei la rugqciune chiar ‘n acea 
stayiune, la Petricq Mihai. Tot timpul 
pe care l-am petrecut ‘n stayiune ne 
adunam ‘n fiecare searq ‘n camera 
lor de hotel, ckntam wi-L slqveam pe 
Dumnezeu. “mi plqcea foarte 
mult sq mq ‘ntklnesc cu ei. 

Reporter:
“yi amintewti ckteva cuvinte 

din ckntqrile acelea? 

Dorel Ungureanu:
<Tu ewti a mea nqdejde Isuse, 

Domnul Meu; ‘n vremuri de 
primejdie, tu ewti Pqstorul meu. 
“n tine aflu viaya, iubirea Tu 
mi-o dai, Cu Tine fayq-n fayq, 
voi fi pe veci ‘n rai.> Am ‘nyeles 
atunci cq Domnul Isus ‘mi poate 
schimba viaya, dar nu-mi venea 
sq cred, cknd wtiam atktea vicii 
pe care le aveam: beyie, fumat, 
femei uwoare, jocuri de noroc. 
Mq gkndeam cq nu am sq pot sq 
le alung din viaya mea. 

La prima discuyie cu un fost 
prieten, acesta m-a invitat la un 
pahar de bquturq, dar i-am spus cq 
nu mai beau. Am intrat totuwi cu el 
‘n birt. El a cumpqrat douq pahare 
mici de alcool wi a spus: <Dacq tot 
le-am cumpqrat sq le consumqm.> 
Wi iarqwi mi-a spus voinya mea: <Nu 
le consum, nu consum!> El a spus: 
<Dacq le-am cumpqrat, hai sq le 
consumqm.> Wi eu am spus atunci: 
<Asta wi-atkta!< <Asta wi-atkta!> a 
spus wi el. Am intrat la ora unu 
‘n acel birt. S-a fqcut unsprezece 
seara wi noi tot am continuat sq 
consumqm bquturi alcoolice. 
Rkdeam, ne destrqbqlam acolo. Nu 
wtiam ce fqceam.

La un moment dat a venit soyia 
mea wi a auzit cum rkdeam acolo 
‘n birt. Ea m-a ‘ntrebat: <Aici ‘yi 
este pocqinya?> Atunci, cum eram 
sub influenya bquturilor alcoolice, 
am tqcut pentru moment. Dar am    

luat-o lkngq mine wi i-am spus: 
<Lasq, Maricica, o sq se rezolve 
toate.> Wi am plecat cu ea acasq. 

Din nefericire am ‘nceput iar sq 
mq destrqbqlez, sq merg cu femei 
uwoare, sq nu vin nopyile acasq. Am 
luat-o pe soyia mea de mknq sq mq 
duc la tribunal sq mq despart, dar ea 
mi-a spus cq nu vrea sq facq lucrul 
acesta pentru cq mq iubewte. Eu nu 
‘nyelegeam. Nu-mi gqseam liniwtea 
‘n familia mea. Voiam tot timpul sq 
fiu plecat de acasq. 

“ntr-un tkrziu am fost prins cu 
o altq femeie wi am rugat-o pe soyia 

mea sq mq ierte. M-a iertat, dar mi-a 
spus: <”ntr-o zi o sq te trezewti tu, o 
sq-yi dai seama de ceea ce faci. Mq 
chinui prea mult.> Totuwi ‘mi pqrea 
rqu de ceea ce fqceam cknd mq 
trezeam din bquturq. Dar ca sq uit 
ce fqceam, continuam sq beau iarqwi. 
Credeam cq-mi ‘nec necazul. Dar de 
fapt eu mq ‘necam pe mine ‘nsumi 
wi ‘mi puneam capqt zilelor. 

“ntre timp ne-am mutat la 
Timiwoara. Chiar wi dupq ce s-a 
nqscut copilul nostru, eu am fost 
cuprins de aceea poftq nqprasnicq 
de a consuma bquturq alcoolicq. 

Soyia mea a venit din spital wi 
cknd a auzit cq ‘ntr-o noapte, cknd 
ea era ‘n spital, eu am dormit beat 
pe linia de tramvai, mi-a spus: 
<Halal bqrbat am!>. Dar totuwi a 
fost lkngq mine, nu m-a pqrqsit. A 
chinuit mult, a suferit mult. 

Am ‘nceput sq merg la o bisericq 
baptistq, unde mergea wi gazda mea 

- Eva Domnica - dar ‘mi spuneam: 
<Nu mq pocqiesc!> am ‘ncetat din 
bquturq, nu mai consumam bquturq. 
Am ‘nceput sq mq limpezesc la 
creier. Dar ‘mi spuneam: <Nu 
mq pocqiesc! Nu mq pot lqsa de 
bquturq, nu mq pot lqsa de femei 
uwqoare, nu mq pot lqsa de fumat.> 
Sunt lucruri care aveau rqdqcini 
puternice ‘n mine. 

“ntr-o bunq zi, am fost cercetat 
de Duhul lui Dumnezeu, printr-
o  predicq a pastorului David 
Nicola. A predicat din Cuvkntul lui 
Dumnezeu wi am gqsit scris ‘n cartea 

Faptele Apostolilor la 
capitolul 17, versetul 
30: <Dumnezeu 
nu yine seama de 
vremurile de newtiinyq 
wi poruncewte acum 
tuturor oamenilor 
de pretutindeni sq se 
pocqiascq.> Am hotqrkt 
sq mq predau ‘n slujba 
Domnului. Totuwi, soyia 
mea nu avea ‘ncredere 
‘n mine, dupq atktea 
ratqri wi ewecuri, 
atktea promisiuni. 
Era distrusq. Nu-i mai 
venea sq creadq. Dar 
totuwi a fost o perioadq 
de trei luni de zile ‘n 
care nu am consumat 
bquturq. Pknq la botez, 

soyiei mele nu i-a venit sq creadq cq 
eu fac lucrul acesta. 

Eu am decis sq mq botez, aw fi 
vrut sq se boteze wi ea, dar nu am 
fqcut presiuni asupra ei. Eu simyeam 
cq sunt pierdut wi trebuia sq fac eu 
lucrul acesta primul. Pknq ‘n ziua ‘n 
care m-am botezat, soyiei mele nu-i 
venea sq creadq. 

“ntorckndu-ne de la bisericq 
mi-a spus: <”n sfkrwit sunt fericitq! 
Cred cq nu vei mai bea niciodatq, 
nu vei mai merge la femei uwoare 
wi vei petrece tot restul vieyii tale 
‘mpreunq cu familia ta.> Atkt de 
mult m-am bucurat de aceste 
cuvinte, cq soyia mea a ‘nceput sq 
prindq ‘ncredere ‘n mine.   

Sunt foarte bucuros wi sunt 
foarte mkndru de ceea ce sunt 
acum, pentru cq sunt un copil al lui 
Dumnezeu. Wi dacq mq bucur, mq 
bucur ‘n Christos. 

Prietenii mei mq ‘ntreabq de 
multe ori wi ‘mi spun: <Dorele, tu 
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ai fost un dansator bun> - pentru 
cq mq cunowteau foarte bine cknd 
fqceam eu chefuri wi cknd mq 
‘mbqtam ... Ceea ce-mi plqcea cel 
mai mult era sq dansez. Dansul 
acela se prefqcea ‘n destrqbqlare.

Nu era un dans plqcut. Poate 
chiar ‘i deranjam pe cei din jurul 
meu, prin ceea ce fqceam. Dar mie 
‘mi plqcea lucrul acesta. Ei mq 
‘ntreabq acum: <Cum ai putut sq 
te lawi de bquturq, de anturajele pe 
care le aveai ‘nainte?> Am putut, 
dar nu eu am fqcut lucrul acesta, 
ci Domnul Isus care locuiewte ‘n 
mine prin Duhul Squ a putut sq-
mi schimbe viaya. Nu mq chinui ca 
sq nu mai fac lucrurile acestea, ci 
Duhul Sfknt care locuiewte ‘n mine, 
mq ajutq sq pot sq nu mai fac aceste 
lucruri pe care le-am fqcut ‘nainte. 

<Totuwi nu-mi vine sq cred,> ‘mi 
spunea un prieten <pentru cq eu 
cred cq tu te chinuiewti.> Nu mq 
chinuiesc deloc, ‘mi este foarte uwor 
pentru cq nu mq lupt eu, cu propria 
mea fiinyq. L-am rugat pe Domnul 
Isus sq-mi schimbe viaya. 

Reporter:
Cum este viaya ta de familie 

acum? 

Dorel Ungureanu:
Este deosebit de frumoasq. 

Recunosc cq trec prin multe 
‘ncercqri, dar ‘i mulyumesc lui 
Dumnezeu cq mi-a descoperit sq vqd 
cq sunt ‘ncercqri de la El. Soyia mea 
este bucuroasq wi fericitq: nu mai 
beau, nu mai umblu la femei uwoare, 
nu mai plec ‘n anturaje cu bqieyi, 
nu mai joc jocuri de noroc, nu mai 
fumez, nu mai vin beat acasq, nu o 
mai bat, nu mai fac scandal.

Este foarte bucuroasq de felul 
‘n care trqiesc.  Viaya de familie 
este frumoasq. Acum am ‘nyeles 
adevqrata pace wi adevqrata 
dragoste pe care puteam sq o am wi 
‘nainte dacq-L primeam pe Domnul 
Isus. Acum abia awtept sq mq duc 
acasq sq stau cu cel mic, sq-mi 
petrec mai mult timp cu ei, pentru 
cq ei sunt cei dragi ai mei cu care 
‘mi petrec timpul wi viaya pe acest 
pqmknt. 

Acum pot sq fac o diferenyq wi 
pot sq spun cq pun foarte mare 
accent pe familia mea. Mq gkndesc 
adeseori la mama mea care este 

‘n vkrstq de 70 de ani. I-am trimis 
o scrisoare de Crqciun. I-am pus o 
felicitare crewtinq wi i-am scris un 
verset din Biblie: <”n nimeni altul nu 
este mkntuire, deckt ‘n Domnul Isus 
Cristos.> Nu m-am ‘ntklnit cu ea, nu 
am primit rqspuns, dar aw dori din 
tot sufletul meu sq mq duc acasq wi 
sq ‘i spun wi ei despre Dumnezeu wi 
cum a lucrat El ‘n viaya mea. 

Reporter:
Dorel, la finalul discuyiei noastre 

aw vrea sq-yi pun o ‘ntrebare care 
poate te va rqscoli. Dacq yi s-ar pune 
acum pe masq zece pahare pline cu 
bquturq, din cele mai fine bquturi 
la care te-ai putut gkndi sau la care 
ai visat tu vreodatq wi yi s-ar spune: 
<Servewte, gustq puyin din ele, din 
care-yi place yie mai mult>,  ce-ai 
face?  

Dorel Ungureanu:
Aw renunya ‘n totalitate la oricare 

din acele pahare. Nu aw avea nici 
mqcar curajul sq pun mkna pe 
ele pentru simplul motiv cq a fost 
un viciu greu pentru mine. M-am 
luptat atkt de mult cu puterea mea 
wi am ewuat. Dar - wi asta este foarte 
important - pknq nu m-am rugat 
eu ‘n mod personal lui Dumnezeu, 
nu am putut sq fiu eliberat de acest 
viciu. Am cerut Domnului sq alunge 
de la mine acest duh de care eram 
tot timpul chinuit wi bkntuit. 

De fiecare datq cknd mq juram 
la preotul din sat - wi fqceam acel 
jurqmknt awa cum ‘nyelegeam eu ‘n 
timpul acela: pe douq beri sau pe 
patru beri pe zi - ‘n timpul ckt eram 
jurat, 3 luni sau 6 luni, ‘n fiecare 
zi eram ispitit wi chinuit la maxim 
pentru cq eu ‘mi puneam propria 
mea putere ‘n joc. Pknq nu m-am 
rugat lui Dumnezeu sq mq elibereze 
de acest duh nu am putut fi eliberat. 
De aceea mqrturisesc wi spun tuturor 
cq nu vor putea fi eliberayi de aceste 
duhuri deckt de cqtre Domnul Isus 
Christos. Cred cq sunt mulyi tineri 
care sunt prinwi ‘n aceastq capcanq 
wi poate alyii nu vor sq scape, alyii 
vor sq scape; alyii o fac de voie, 
alyii o fac fqrq voie; dar totuwi sunt 
care ar vrea wi doresc sq facq lucrul 
acesta wi nu pot pentru cq se luptq 
cu propria lor putere. 

Trec adeseori pe stradq wi mq uit 
- oameni distruwi de alcool, oameni 

‘n mocirlq, oameni care wi-au 
pierdut umanitatea.  Fiecare suntem 
oameni wi avem ceva omenesc ‘n 
noi. Dar cknd apuci sq o iei pe calea 
alcoolului, atkt de jos te cobori ‘nckt 
cobori sub nivelul unui animal. 
Omul poate sq coboare sub nivelul 
unui animal, dar animalul nu poate 
cobori sub nivelul lui. Am ajuns atkt 
de josnic, sq coborkm wi sq stqm 
‘n mocirlq, sq nu ne bucurqm de 
zilele care le avem de trqit pe acest 
pqmknt.  Este bucurie mare dacq te 
bucuri ‘n Cristos. Nu este greu sq 
faci lucrul acesta. Dar sq vrei sq-l 
faci wi sq cauyi din toatq inima ta, 
numai awa vei putea fi eliberat.   

Reporter:
La final, ce ai vrea sq le spui 

cititorilor? 

Dorel Ungureanu:
Aw dori sq citez din cartea 

Faptele Apostolilor, capitolul 17, 
versetul 30: <Dumnezeu nu yine 
seama de vremurile de newtiinyq, ci 
poruncewte acum tuturor oamenilor 
de pretutindeni sq se pocqiascq.> 
Cknd am auzit acest verset, am 
spus ‘n inima mea: <Dacq wi mie 
mi se acordq aceastq wansq wi pot 
sq fiu iertat wi aw putea sq ‘ncep o 
viayq nouq ... ce mq ‘mpiedicq sq fac 
lucrul acesta?>  

“ndemnat de Duhul lui 
Dumnezeu aw dori ca toyi cei care 
citiyi aceste cuvinte, sq fie sqdite 
‘n inima voastrq de Duhul lui 
Dumnezeu wi sq faceyi ca tot ceea ce 
este rqu ‘n voi sq fie schimbat prin 
puterea Domnului Isus Christos. 

Vq iubesc din toatq inima mea wi 
aw dori sq fiyi schimbayi ‘n totalitate, 
primindu-L pe Isus ‘n viaya voastrq. 
Vq doresc tot ceea ce vq doriyi, 
dar din suflet vq spun: <Pocqiyi-vq 
cq ‘mpqrqyia lui Dumnezeu este 
aproape!>  

Mqrturisesc cq sunt bucuros, 
sunt plin de bucurie pentru Domnul 
Isus wi aw dori ca toatq viaya mea sq 
fie la picioarele Domnului Isus wi sq 
‘mi petrec tot restul vieyii ‘mpreunq 
cu familia mea wi cu toyi copiii lui 
Dumnezeu ‘n Casa Domnului. 

Wi aw dori ca toyi aceia care ne 
‘nchinqm Lui ‘n Duh wi-n adevqr 
sq awteptam cu bucurie venirea 
Domnului Isus Christos wi sq ne 
‘ntklnim cu El ‘n glorie. 
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Iubiti frati,
Conventia Baptista de Sud a votat 15 rezolutii la 

Conventia Anuala care a avut loc saptamana aceasta in 
Greensboro, North Carolina.

Printre rezolutii a fost si cea referitoare la consumul de 
alcohol. Mai jos veti gasi aceasta rezolutie.

    - Mark Hobafcovich

Rezoluyia CBS privind consumul de alcool ‘n Statele 
Unite ale Americii

Iunie 2006

“NTRUCKT ani de studiu au confirmat avertizqrile 
Bibliei cq un consum al bquturilor alcoolice duce la 
suferinye fizice, mentale wi emoyionale (vezi Proverbe 
23:29-35) wi

“NTRUCKT consumul de alcool a produs  
nenumqrate accidente wi decese ‘n circulayia rutierq, wi

“NTRUCKT  distrugerea multor familii poate fi 
atribuitq direct sau indirect faptului cq unul sau mai 
mulyi membrii ai lor au consumat alcool, wi

“NTRUCKT s-a dovedit cq folosirea de alcool ‘n 
bquturi rqcoritoare folosite la petreceri i-a dus pe 
oameni pe calea beyiei wi a folosirii de droguri, wi

“NTRUCKT existq printre noi lideri religiowi care 
se fac apqrqtori ai consumului de alcool sub pretextul 
<libertqyii noastre ‘n Christos>, noi, constituyi ‘ntr-o 
adunare solemnq

HOTQRKM, ca delegayi la Convenyia Baptistq de 
Sud yinutq la Greesboro, Carolina de nord, ‘n 13-14 
Iunie 2006, sq ne exprimqm totala noastrq opoziyie 
fayq de fabricarea, ‘ncurajarea, rqspkndirea wi folosirea 
bquturilor alcoolice wi 

HOTQRKM ca nici o persoanq care folosewte 
bquturile alcoolice nu poate fi ales ‘ntr-o funcyie sau 
oficiu ‘n comitetele de conducere ale Convenyiei 
Baptiwtilor de sud.

HOTQRKM sq ‘ndemnqm membrii organizayiei 
noastre noastrq sq ia parte activq ‘n introducerea wi 
aprobarea legislayiei necesare pentru reducerea folosirii 
bquturilor alcoolice ‘n societatea wi nayiunea noastrq, wi

HOTQRKM sq ‘ndemnqm membrii organizayiei 
noastre sq se implice ‘n educarea elevilor wi adulyilor 
despre natura destructivq a consumului de alcool, wi, ‘n 
sfkrwit,

HOTQRKM sq ‘ncurajqm acele organizayii care 
trateazq problemele cauzate de alcool dintr-o 
perspectivq biblicq wi promoveazq abstinenya. Vom 
‘ncuraja bisericile noastre sq ‘nceapq wi/sau sq susyinq 
activitqyile unor astfel de organizayii de slujire crewtinq.

 
Greensboro, NC

SBC Resolution on Alcohol Use In America

June 200�

WHEREAS, Years of research confirm biblical warnings 
that alcohol use leads to physical, mental, and emotional 
damage (e.g., Proverbs 23:29-35); and

WHEREAS, Alcohol use has led to countless injuries 
and deaths on our nation’s highways; and

WHEREAS, The breakup of families and homes can be 
directly and indirectly attributed to alcohol use by one or 
more members of a family; and

WHEREAS, The use of alcohol as a recreational 
beverage has been shown to lead individuals down a path 
of addiction to alcohol and toward the use of other kinds of 
drugs, both legal and illegal; and

WHEREAS, There are some religious leaders who are 
now advocating the consumption of alcoholic beverages 
based on a misinterpretation of the doctrine of “our freedom 
in Christ”; now, therefore, be it

RESOLVED, That the messengers to the Southern 
Baptist Convention meeting in Greensboro, North Carolina, 
June 1�-1�, 200�, express our total opposition to the 
manufacturing, advertising, distributing, and consuming of 
alcoholic beverages; and be it further

RESOLVED, That we urge that no one be elected to 
serve as a trustee or member of any entity or committee of 
the Southern Baptist Convention that is a user of alcoholic 
beverages.

RESOLVED, That we urge Southern Baptists to take an 
active role in supporting legislation that is intended to curb 
alcohol use in our communities and nation; and be it further

RESOLVED, That we urge Southern Baptists to 
be actively involved in educating students and adults 
concerning the destructive nature of alcoholic beverages; 
and be it finally

RESOLVED, That we commend
 organizations and ministries that treat alcohol-related 

problems from a biblical perspective and promote abstinence 
and encourage local churches to begin and/or support such 
biblically-based

ministries.
 
Greensboro, NC
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Maxime, cugetqri wi ‘ntkmplqri cu tklc

 Maestre !   
 

Maestre!  Fq-mi o picturq 
pe pknzq despre o locuinyq din 
cer; despre locuinya mea sau a 
dumneavoastrq, am spus unui 
pictor.

Pictorul mq privi ‘ndelung wi,  
‘ndreptkndu-se spre wevalet, oftq 
adknc.

Pknza era pregqtitq: erau 
acolo wi rowul purpuriu wi verdele 
de smaragd, turcis wi alb din 
belwug. Nimic nu lipsea..

Dar mkna ‘i tremura. 
Penelul nu vroia sq-l asculte, 
apoi coplewit de sentimentul 
neputinyei, cu vocea tremurkndq, 
‘mi wopti: O, nu, nu pot, pentru 
cq ochiul omului nu a vqzut awa 
ceva.

Maestre!  Compune-mi 
un ckntec despre cer, despre 
o locuinyq, locuinya mea sau 
a dumneavoastrq am spus 
muzicianului.

Un ckntec despre cer 
spuneyi?, “ngkndurat ‘wi luq timp 
sq cugete, ‘ncercq sq gqseascq 
acorduri potrivite pentru a 
descrie mqreyia cerului, dar nu 
gqsea. Tonalitatea ‘i lipsea. Nu 
putea. M-a privit ‘ndelung apoi 
mi-a spus: nu pot pentru cq 
urechea unui om nu a auzit awa 
ceva.

Dar cunosc un ckntec scris cu 
pana piroanelor cu note de sknge pe 
portativul unei cruci. Dacq vreyi vi-l 
cknt.

Muzicianul ‘wi luq vioara wi ckntq 
un ckntec pe care ‘l cknta totdeauna 
cknd ‘i era dor de-acas. Cknta wi 
plkngea wi cknta wi plkngea wi nu wtiu 
cine plkngea mai mult el, vioara sau 
eu.

Maestre! Deseneazq-mi un plan. 
Un plan al locuinyei mele cerewti 
sau al dumneavoastrq am spus unui 
arhitect. Acesta fqrq a sta mult pe 
gknduri ‘mi spune hotqrkt. Nu pot 
pentru cq inima omului nu poate 
cuprinde awa ceva.  

Un proiect al casei mele ‘nsq wi 
al dumneavoastrq, este pregqtit ‘ncq 
‘nainte de ‘ntemeierea pqmkntului.

“n Bethlehem a fost awezat 
fundamentul, pe uliyele Nazaretului 
au fost ridicate zidurile, ‘n lupta din 
Gheyemanii a fost awezatq piatra 
din capul unghiului, ‘n drumul 
spre dealul cqpqyknii s-a awezat 
acoperiwul wi ‘n strqfulgerarea 
Golgothei locuinya mea wi a 
dumneavoastrq a fost terminatq.

Dacq locuinya aceasta va rqmkne 
goalq sau nu, noi hotqrkm , eu wi 
dumneavoastrq.

(Publicatq ‘n cartea <Adu-yi 
aminte>,   Miriam Dengel)

Doamne, uneori...
...’ngqdui frkngeri wi zdrobiri 

‘n viaya mea, astfel ‘nckt sq poyi 
reconstrui.

...’ngqdui rqni adknci, astfel 
‘nckt sq le poyi vindeca.

...’ngqdui sq umblu ‘n 
‘ntuneric, astfel ‘nckt sq vqd 
lumina Ta.

...’ngqdui sq fiu nedumerit, 
astfel ‘nckt sq caut adevqrul Tqu.

...’ngqdui sq fiu cu vasul gol, 
astfel ‘nckt Tu sq mi-l poyi umple.

...’ngqdui sq fiu singur, astfel 
‘nckt sq-mi dau seama ce prieten 
am ‘n Tine.

...’ngqdui sq ‘nvqy ckte-o 
lecyie durq, astfel ‘nckt sq fiu un 
‘nvqyqtor blknd pentru alyii.

...’ngqdui sq fiu golit de 
sentimente, astfel ‘nckt sq ‘nvqy sq 
umblu prin credinyq.

...’ngqdui sq trec prin suferinyq, 
astfel ‘nckt sq am ‘nyelegere fayq 
de durerile altora.

...’mi spulberi planurile de 
viitor, astfel ‘nckt sq mq ‘nveyi sq 
trqiesc fiecare zi la vremea ei.

...’ngqdui sq vqd zqdqrnicia 
vieyii, astfel ‘nckt sq-mi dau seama 
cq totul este pierdere comparat cu 
mqreyia de a-L cunoaste pe Fiul 
Tqu, Isus Cristos.
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“n perioada 9-11 Iunie 2006, la 
Biserica Baptistq Romknq Emanuel 
din Vancouver, Canada au fost zile 
de mare bucurie wi sqrbqtoare. 
Cu ocazia specialq a serilor de 
evanghelizare a fost invitat de la 
Los Angeles fratele pqstor Daniel 
Brknzei, care a vestit Cuvkntul 
lui Dumnezeu unei largi audienye 
de romkni doritori sq cunoascq 
Evanghelia mkntuitoare a Domnului 
Isus Christos.

La sfkrwitul celor 3 zile de 
evanghelizare, ca o ‘ncununare a 
sqrbqtorii Bisericii Baptiste Emanuel, 
a avut loc un botez nou-testamental, 
oficiat de fratele Florin Filip, 
pqstorul bisericii locale. “naintea 
cerului ‘ntreg wi ‘naintea unei 
frumoase audienye, Rebeca Pinca 
wi Roxana Cimbrea au mqrturisit 
pe Domnul Isus Christos ‘n apa 
botezului wi apoi a urmat rugqciunea 
de consacrare cu punerea mkinilor, 
la care au participat frayii pqstori 
Daniel Brknzei, Cornel Turcu wi 
Florin Filip. 

La acest eveniment fericit din 
viaya Bisericii Baptiste Emanuel, 
au fost prezenyi atkt frayi din 
bisericile locale din Vancouver, ckt 
wi frayi din Seattle; iar alqturi de 
ei, au fost invitayi reprezentanyi ai 

Televiziunii Romkne din Vancouver. 
“n felul acesta, mesajul predicat al 
Evangheliei wi mesajul ckntqrilor 
crewtine vor fi rqspkndite ‘n 
casele multor romkni care vor 
avea astfel oportunitatea sq audq 
despre mkntuirea haricq oferitq de 
Dumnezeu prin jertfa de pe cruce a 
Domnului Isus Christos. 

Wtiri de pretutindeni

Mulytumim lui Dumnezeu pentru 
binecuvkntqrile bogate revqrsate 
asupra noastrq wi continuqm sq ne 
rugqm ca sqmknya Evangheliei sq 
aducq rod bogat pentru slava eternq 
a scumpului nostru Mkntuitor, 
Domnul Isus Christos! Soli Deo 
Gloria! - A consemnat, David 
Petruse      

Vancouver, Canada

“mpqrqyia Mielului
Luca 17:21
Nu se va zice : <Uite-o aici>, sau: <Uite-o acolo>, cqci 

iatq cq “mpqrqyia lui Dumnezeu este ‘nlquntrul vostru.

Te caut ‘n inima-mi, pe o adkncq spiralq 
wi oblicele cercuri devin tot mai strkmte; 
Cobor treapta  ultimq,  la oblica scarq, 
Gkndirea-mi nu mai poate piciorul sq-l mute!

Acolo-i  cercul ultim, ce nu  are razq; 
Cu-n glob de luminq ce tot se miwcq-n mijloc!...  
Cknd ‘l privewti, pare o miwcqtoare oazq, 
Cu ape de luminq, ce acopqr  timp wi loc!             
                                                   

Deodatq mq absoarbe  globul de luminq
Wi sufletu-mi de trup, desparte prin vibrayii;  
Acum devin un abur, cu-o umblare linq 
Wi-n urma mea  rqmkn, ‘mbqtrknite  spayii!... 

Un fluid e-acolo, al miwcqrii vewnice; 
Ce curge din Luminq, avknd   luminq-n el! 
Iar sufletu-mi scqpat  din strknsori telurice, 
“n adkncul  sferei intrq,  gqsindu-L pe Miel !

El sufletu-mi privewte!...  Trupul  parcq-I  curge, 
Pe-o largq albie cu bulgqri de luminq!
-<Eu s’nt Acela, ce din munte piatra smulge! 
E-aici “mpqrqyia, iatq ... ce-o sq vinq> !...

Vasile Ghiyq
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“ntre 9 wi 11 iunie 2006, a avut 
loc la Heiligenstadt, Germania a 
18-a Conferinyq Crewtinq Baptistq 
Romknq /Vest Europeanq.

Invitatul conferinyei a fost 
pastorul Paul Negruy, prewedintele 
Uniunii Bisericilor Baptiste din 
Romknia.

Conferinya a fost iniyiatq de 
fratele Ieremia Hodoroabq (1923-
1997), fost pastor al Bisericii 
Baptiste Romkne din Paris ‘ntre 

1959-1985 wi binecunoscut de 
ascultqtorii emisiunii <Glasul 
“ndrumqtorului Crewtin> la Trans 
{orld Radio-Monte Carlo, transmisq 
zilnic ‘ntre anii 1961-1992.

Organizatorii Conferinyei:

    * Coordonator Conferinyq: 
fr. Nicolae Craiovan, Nürnberg - 
Germania

    * Coordonator Spiritual: fr. 
Pastor Samuel Saviuc, Torino – Italia

    * Organizarea administrativq: 
fr. George Bertalan, Nürnberg - 
Germania

Au participat de asemenea:

    * Lucian Despa, directorul 
general al Radioului Vocea 
Evangheliei Romknia (director peste 
toate posturile VEv. din Romknia)

    * Dinu Moga, presbiter la 
Biserica Baptistq Emanuel, Oradea, 
wi director al editurii crewtine 
<Fqclia>

Conferinya	crewtinq	romknq	/	vest	
Europeanq	de	la	Heiligenstadt
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    * Prewedintele Uniunii Baptiste 
din Ba]ern, Germania

    * Claudiu Bkrlea, pastor ‘n 
Germania

    * Sorin Medrea Narcis, pastor 
la Nürnberg , Germania

    * Mulyi alyi frayi wi surori 
baptiwti, penticostali, adventiwti 
din biserici romkne wi germane din 
Germania, Austria, Italia, Franya.

Skmbqtq seara, a participat 
wi corul Bisericii adventiste din 
Nürnberg.

Atmosfera a fost plinq de 
cqldurq, wi am fost primiyi wi tratayi 
<ca acasq>, cu binecunoscuta 
ospitalitate romkneascq, 
organizatorii fqcknd ‘n awa fel ca 
sq ne simyim ‘ntr-o atmosferq wi o 

pqrtqwie binecuvkntatq. Condiyiile 
de cazare, de asemenea au fost 
excelente (n-a lipsit nici piscina sau 
popicele pentru cei ce au dorit sq se 
recreeze).

Au avut loc programe de laudq 
vineri seara, skmbqtq dimineaya 
wi seara, wi duminicq dimineaya. 
Programul de skmbqtq seara a avut 
un numqr frumos de participanyi, 
aproximativ 300 de persoane.

Cu ajutorul Domnului sperqm 
ca aceastq Conferinyq sq ajute la 
‘nchegarea relayiilor wi pqrtqwiei cu 
ceilalyi frayi baptiwti din Europa de 
Vest.



�0
LUMINQTORUL - August 2006

Sq ne cunoawtem Asociayia

Bisericile Asociayiei - 2006

Istoricul Bisericii 
Romkne din Houston, 

Texas

First Romanian Baptist 
Church

15342 Old Humble Rd.
Humble, TX 77396

First Romanian Baptist 
Church din Houston, Texas, 
a fost ‘nfiinyatq ca rezultat 
al preocupqrii baptiwtilor 
Americani din Texas 
(aparyinknd la SBC si BGCT) 
pentru evanghelizarea 
comunitqyilor de imigranyi din 
sudul statului Texas.  

“n vara anului 1984, Petre 
Costea, originar din Arad, 
Romknia —student la un 
colegiu din San Antonio—a 
fost contactat de cqtre 
baptiwtii americani ‘n vederea 
‘nceperii lucrqrii printre romknii 
din sudul Texasului. Costea ‘nsq, a 
recomandat ca bun pentru aceastq 
lucrare pe Liviu Petrilq (originar 
tot din Arad, Romknia), proaspqt 
absolvent al unui seminar din 
California. “n octombrie 1984, 
tknqrul pastor Liviu Petrilq a fondat, 
prin harul Domnului, Biserica 
Baptistq Romknq din Houston, 
Texas.  

La primul serviciu divin yinut 
de romknii din Houston au 
participat patru persoane:  
Liviu Petrilq (pastor), 
Gheorghe Burcq, Nicu Petrilq 
wi fiica acestuia, Nicoleta 
Petrilq. Cu aceste patru 
persoane s-a yinut prima 
adunare a credinciowilor 
baptiwti romkni din Houston 
‘n luna octombrie 1984 la 
Biserica Americanq—Forest 
Cove Baptist Church din 
|ing[ood. 

Acestor patru persoane 
li s-au adqugat curknd alte 
familii de imigranyi romkni:  

familia Mihutz Ioan wi Cornelia cu 
copiii David wi Olivia, familia Suciu 
Teodor wi Dina cu copiii Natanael 
wi Helen, familia Coroiescu Dinel wi 
Dana cu copiii Andreea wi Casian, 
precum wi Nic-Rus Vid, Adelin 
Coroiescu, Lidia Burcq, etc.

Pentru o perioadq de timp, 
serviciile bisericii s-au yinut atkt ‘n 
nord-estul Houstonului la Forest 
Cove Baptist Church din |ing[ood 
wi la First Baptist Church of Porter, 

ckt wi ‘n sudul Houstonului la Par\ 
Place Baptist Church.  

“n 1993, biserica a fost 
‘ncorporatq dupq legile statului 
Texas ca o organizayie eclesiasticq 
non-profit cu numele de First 
Romanian Baptist Church. 

Dupq plecarea pastorului 
Liviu Petrila ‘n California (1986), 
‘ntklnirile bisericii au fost yinute 
timp de 9 ani la First Baptist 
Church of |ing[ood.  Din 1995 
pknq ‘n octombrie 2003, ‘ntklnirile 
adunqrii s-au yinut ‘n clqdirea 
proprie a bisericii, cumpqratq ‘n 
Porter la urmqtoarea adresq: 23896 
Loop 494 Porter, TX 77365.  Din 1 

noiembrie 2003 (pknq la terminarea 
noii clqdiri din Humble), serviciile 
bisericii s-au yinut la Nathaniel 
Christian Centre din |ing[ood: 804 
Russell Palmer Rd., |ing[ood, TX 
77339.

Crezul bisericii a fost bazat pe 
Sfintele Scripturi ale Vechiului wi 
Noului Testament. Sfknta carte 
Biblia a fost (wi este) singura 
sursq a credinyei acestei biserici.  
Mqrturisirea de Credinyq este cea 
a Cultului Baptist din Romknia.  
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‘nrqdqcinatq ‘n credinya <datq 
sfinyilor odatq pentru totdeauna.> 
“n prezent, biserica are un cor de 
aproximativ 30 de persoane, un cor 
bqrbqtesc, orchestrq de mandoline 
wi un dinamic grup de tineri, 
care ckntq wi activeazq ‘n cadrul 
serviciilor de ‘nchinare ale bisericii.  

“n prezent, congregayia este 
implicatq ‘n lucrqrile de construcyie 
a unei noi clqdiri a bisericii, la 
adresa: 15342, Old Humble Rd., 

Humble Texas, 77396.  La noua 
locayie a bisericii se va construi wi 
Centrul Internayional de Misiune, 
care va include un Institut Biblic, 
Tipografie, Studio, Centru de 
Conferinye, Editura de carte 
crewtinq, etc.

Biserica este implicatq ‘n 
misiune ‘n Houston, ‘n Portul 
Houston (pentru marinarii din Estul 
Europei), ‘n Austin, ‘n Romknia, 
Ucraina wi Basarabia.  Biserica 
lucreazq cu misiunea bisericilor 
Baptiste Romkne din Ucraina—
Misiunea Neemia—precum wi cu 
unele biserici wi asociayii de biserici 
din Romknia wi din Basarabia.   

Acea Mqrturisire a fost adaptatq 
dupq Mqrturisirile de Credinyq ale 
Baptiwtilor Germani (cea editatq 
de Johan Gerhard Onc\en wi Julius 
~öbner), ale Baptiwtilor Americani 
wi probabil ale Baptiwtilor Britanici.

Serviciile de ‘nchinare se yineau 
vinerea seara, duminica dimineaya 
wi duminica seara.  Duminica 
dimineaya serviciile constau ‘n ora 
de rugqciune, wcoala duminicalq wi 
serviciul divin wi de evanghelizare.  
Vineri seara wi duminicq seara, 
serviciile constau ‘n rugqciuni, 
imnuri, poezii wi predici.

Imnologia bisericii consta 
din ckntqri comune wi ckntqri de 
cor—majoritatea preluate de la 
baptiwtii europeni wi americani, 
dar wi ckntqri compuse de 
compozitori romkni precum 
Ioan Chiwmorie, Nicolaie 
Moldoveanu, Ioan Murewan, 
Iovan Miclea, Valentin Popovici. 

“n 1986, pastorul Liviu 
Petrilq s-a mutat ‘n California, 
Colton, iar lucrarea bisericii 
din Houston a fost continuatq 
de Teodor Suciu (originar din 
Arad), care a devenit pqstorul 

bisericii.  Rev. Suciu a pqstorit 
biserica timp de 11 ani, 
pknq ‘n octombrie 1997.  
“n toyi acei ani, biserica a 

prosperat wi numqrul 
de membri a crescut 
considerabil.  Pe plan 
local, biserica a avut 
un impact deosebit ‘n 
comunitatea romknq 
din sudul Texasului. 
Biserica avea cor wi 
orchestrq. “n toatq 
aceastq perioadq, 
un mare accent s-
a pus pe misiunea 
localq, precum wi pe 
misiunea ‘n Romknia 
wi ‘n Basarabia.

Din 1992 wi pknq ‘n 

primqvara anului 1997, rev. Liviu 
Puiuley (un ‘ntreprinzqtor 
inginer venit din Brawov), 
a fost pqstor asistent al 
bisericii, alqturi de pqstorul 
Teo Suciu.

“n octombrie 1998 a fost 
ales ca pqstor al bisericii Ioan 
Stir—originar din localitatea 
Ciceu Poieni, Judeyul Bistriya 
Nqsqud, Romknia.  “n aceastq 
perioadq, Biserica Romknq 
din Houston s-a consolidat 
ca o bisericq evanghelicq 



Luminqtorul

Am fost ca nerodul din poveste
Ce cqra soarele cu obrocul
“n casa-i fqrq uwi, fqrq ferestre...
Wi-wi blestema ‘ntunericul wi nenorocul.
       Ieweam cu ciubqrele minyii, goale, afarq,
       ”n luminq wi parq,
       Wi cknd mi se pqrea cq sunt pline,
       Intram, rqsturnkndu-le-n mine.
Awa ani de-a rkndul
M-am canonit sq car lumina cu gkndul...

        Atunci ai trimis ‘ngerul Tqu sq-mi arate
        Izvorul luminii adevqrate:
El a luat ‘n mkini securea durerii
Wi-a izbit nqprasnic, fqrq milq, pereyii.
Au curs cqrqmizi wi moloz puzderii,
S-a zguduit din temelii clqdirea vieyii,
Au curs lacrimi multe wi suspine,
Dar prin spqrtura fqcutq-n mine,
Ca printr-un ochi de geam ‘n zidul greu,
Soarele a nqvqlit ‘nlquntrul meu.
        Wi cu el odatq,
        Lumea toatq...

“ngerul luminqtor a zburat aiurea,
Lqskndu-wi infiptq securea;
Cocioaba sufletului de-atuncea ‘nsq-i plinq
De soare, de slavq wi de luminq.

Vasile Voiculescu


