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O singularq viayq solitarq
Iatq un om care s-a nqscut ‘ntr-un sat ne’nsemnat, 

copilul unei tinere de la yarq. A crescut ‘ntr-un sat. A 
lucrat ‘ntr-un atelier de tkmplar pknq cknd a ‘mplinit 
30 de ani. Apoi, timp de trei ani, a fost predicator 
ambulant. Nu a avut niciodatq o casq a sa. Nu a 
scris nici o singurq carte. Nu a ocupat niciodatq o 
funcyie publicq. N-a avut soyie sau copii. Nu a mers la 
facultate. Nu a pqwit niciodatq ‘ntr-un oraw mare. Nu a 
cqlqtorit mai departe deckt 200 de mile de locul unde 
s-a nqscut. Nu a fqcut niciodatq un <ceva> care sq-l 
facq celebru. N-a fost vestit wi aproape cq nu a fost 
bqgat ‘n seamq ...

Cknd era ‘ncq tknqr, opinia publicq s-a ‘ntors 
‘mpotriva lui. Prietenii l-au pqrqsit. Unul dintre ei s-a 
lepqdat de el.  A fost prins wi dat mkinilor duwmanilor 
sqi. L-au trecut prin parodia unui proces perfid. A fost 
rqstignit pe o cruce ‘ntre doi tklhari. Pe cknd era ‘ncq 
‘n agonia moryii, ucigawii sqi au tras la soryi pentru 
singurul lucru care-i mai rqmqsese - cqmawa. Cknd a 
murit, l-au pus ‘ntr-un mormknt care nu era a lui. 

Douqzeci de secole au venit wi au plecat, dar El 
este astqzi personajul principal al istoriei, prototipul 
ideal al rasei umane, conducqtorul unei uriawe 
coloane de oameni care-L urmeazq.

Nu cred cq grewesc atunci cknd afirm cq toate 
armatele care au mqrwqluit vreodatq, toate flotele 
care au navigat vreodatq, toate parlamentele care au 
fost vreodatq ‘n wedinyq wi toyi regii care au domnit 
vreodatq, puwi toyi la un loc, nu au afectat viaya omului 
de pe pqmknt mai mult deckt aceastq singularq viayq 
solitarq. 

(Adaptat dintr-o predicq de Dr. James Allan Francis - 1926)

Sqptqmkna	trecutq,	un	prieten	crewtin	‘i	punea	
unui	doctor	evreu	urmqtoarea	‘ntrebare:	<Cum	se	
face	cq	dewi	a	fost	refuzat	de	cei	din	neamul	Squ,	
un	singur	evreu	a	reuwit	sq	facq	mai	mult	deckt	toyi	
ceilalyi	evrei	la	un	loc	pentru	convertirea	celor	din	

alte	Neamuri	la	Dumnezeul	evreilor	?>	Dupq	ce	a	
stat	pe	gknduri	ckteva	zeci	de	secunde,	doctorul	
a	rqspuns:	<Nu	wtiu	ce	sq	rqspund	la	aceastq	
‘ntrebare...	Nu	m-am	gkndit	niciodatq	la	Isus	din	
punctul	acesta	de		vedere	...>

Singura	explicayie	posibilq	este	cq	acest	Isus	a	
fost	cu	adevqrat	ceea	ce	ne-a	spus	cq	este:	<Fiul	
lui	Dumnezeu	venit	sq	ofere	mkntuirea	tuturor	
oamenilor	de	pe	suprafaya	pqmkntului>.

Ateii	moderni	L-au	scos	pknq	wi	din	sqrbqtoarea	
dedicatq	Lui.	<Put	Christ	bac\	in	Christmas!>	le	strigq	
Biserica	celor	ce	preferq	perfid	sq	scrie	<X-mas>	pknq	
wi	pe	felicitqrile	care	se	trimit	cu	aceastq	ocazie.

Ateii	comuniwti	au	‘ncercat	sq-L	dea	wi	ei	afarq	din	
sqrbqtoare	wi	sq-L	‘nlocuiascq	cu	un	mow	bqtrkn	wi	
inofensiv:	Mow	Crqciun,	numit	wi	Mow	Gerilq.	

Isus	Christos	este	ofensiv	pentru	necredinciowi	
wi	pentru	religiowii	altor	credinye.	Astqzi,	parcq	mai	
mult	ca	‘ntotdeauna	se	cuvine	sq	recitqm	rqspicat	
versetele	psalmului	doi:

<Pentru ce se ‘ntqrktq neamurile wi pentru ce cugetq 
popoarele lucruri dewerte? 

“mpqrayii pqmkntului se rqscoalq wi domnitorii se 
sfqtuiesc ‘mpreunq ‘mpotriva Domnului wi ‘mpotriva 
Unsului Squ, zicknd: „Sq le rupem legqturile wi sq 
scqpqm de lanyurile lor!> 

Cel ce wade ‘n ceruri rkde, Domnul “wi bate joc de ei. 
Apoi, ‘n mknia Lui, le vorbewte, wi-i ‘ngrozewte cu urgia 
Sa, zicknd: 

„Totuwi, Eu am uns pe “mpqratul Meu pe Sion, 
muntele Meu cel Sfknt.>

„Eu voi vesti hotqrkrea Lui>, zice Unsul, „Domnul 
Mi-a zis: „Tu ewti Fiul Meu! Astqzi Te-am nqscut. Cere-
Mi, wi-Yi voi da neamurile de mowtenire wi marginile 
pqmkntului ‘n stqpknire! Tu le vei zdrobi cu un toiag 
din fier wi le vei sfqrkma ca pe vasul unui olar.> Acum, 
deci, ‘mpqrayi, purtayi-vq cu ‘nyelepciune! Luayi 
‘nvqyqturq, judecqtorii pqmkntului! Slujiyi Domnului 
cu fricq wi bucurayi-vq, tremurknd. Dayi cinste Fiului, 
ca sq nu Se mknie wi sq nu pieriyi pe calea voastrq, cqci 
mknia Lui este gata sq se aprindq! Ferice de toyi ckyi se 
‘ncred ‘n El! 

<Era noastrq> sau 
 
 Vremea Lui ?
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dr.	Anthon]	M.	Coniaris	

<Acestea	toate	s-au	fqcut	ca	sq	
se	‘mplineascq	ceea	ce	s-a	zis	de	
Domnul	prin	proorocul	care	zice:	
<Iatq,	Fecioara	va	avea	‘n	pkntece	
wi	va	nawte	Fiu	wi	vor	chema	
numele	Lui	Emanuel,	care	se	
tklcuiewte:	Cu	noi	este	Dumnezeu>.	
Nu	<Emanuish>,	adicq	cu	noi	este	
omul,	ci	<Emanuel>,	cu	noi	este	
Dumnezeu!	Evanghelia	lui	Matei	
‘ncepe	cu	prezenya	lui	Dumnezeu	
‘ntre	oameni	-	Emanuel	-	wi	se	
‘ncheie	cu	promisiunea	prezenyei	
Sale	continue:	<Iatq	Eu	cu	voi	sunt	
‘n	toate	zilele,	pknq	la	sfkrwitul	
veacului>	(Matei	28:20).	

Ckt	de	tragic	este	faptul	cq	
adesea	crewtinii	vorbesc	despre	
Isus	la	trecut	-	Cristos	care	a	
fost,	sau	la	viitor	-	Cristos	care	
va	veni.	Ckt	de	rar	ne	gkndim	
la	El	la	timpul	prezent	-	cu	
noi	este	Dumnezeu.	Wi	totuwi	
cktq	nevoie	avem	de	aceastq	
promisiune	a	Sa,	‘n	aceste	zile	de	
confuzie,	‘ntuneric	wi	zbucium.	“n	
Evanghelia	lui	Ioan	ni	se	spune:	
<Cuvkntul	S-a	fqcut	trup	wi	S-a	
sqlqwluit	‘ntre	noi>.	Este	doar	un	
alt	mod	de	a	spune:	<Emanuel,	cu	
noi	este	Dumnezeu>.	Nu	‘n	ceruri	
‘ndepqrtate,	nu	pe	o	planetq	‘n	
nu	wtiu	ce	galaxie,	ci	aici,	‘ntre	
noi,	pqrtaw	la	durerile	noastre,	
ajutkndu-ne	sq	ne	ducem	poverile,	
punknd	mkna	cu	delicateye	pe	
infirmitqyile	noastre,	curqyindu-ne	
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de	pqcate,	arqtkndu-ne	modul	de	
viayq	care	are	valoare	eternq.	

Se	spune	cq	dewi	Papa	Pius	al	
XII-lea	folosea	‘n	mod	constant	
telefonul,	era	‘ntr-o	singurq	
direcyie:	nimeni	nu	‘l	putea	
suna	pe	Papa.	Mulyi	oameni	
cred	cq	aceasta	este	problema	
lor	principalq	cu	Dumnezeu:	nu	
pot	sq	“l	sune,	sq	“l	gqseascq,	
sq	comunice	cu	El,	sq	ajungq	
la	El.	Atkt	de	des,	Dumnezeu	
le	pare	‘ndepqrtat,	impersonal,	
ireal.	Dar	aceastq	situayie	a	fost	
schimbatq	definitiv	la	Crqciun,	
cknd	Dumnezeu	S-a	coborkt	pe	
pqmknt	wi	a	stabilit	‘ntre	El	wi	noi	
o	linie	telefonicq	bidirecyionalq,	
pentru	ca	prin	Isus	sq	putem	sq	‘l	
<sunqm>	direct	pe	Dumnezeu,	sq	
“l	gqsim,	sq	comunicqm	cu	El,	sq	
“l	atingem	prin	rugqciune,	prin	
Sfknta	“mpqrtqwanie,	prin	Biblie	wi	
prin	Bisericq.	

Crqciunul	are	un	mesaj	special	
de	mkngqiere	pentru	singuratici.	
Este	mesajul	lui	Emanuel	-	
prezenya	lui	Dumnezeu	cu	noi,	
oricine	am	fi,	oriunde	am	fi.	Ca	
wi	crewtini,	suntem	chemayi	sq	
‘mpqrtqwim	aceastq	bucurie	a	
prezenyei	lui	Dumnezeu	alqturi	
de	oameni.	De	Crqciun	cqutayi	
o	persoanq	singurq	wi	faceyi-i	o	
scurtq	vizitq.	Arqtayi-i	cq	vq	pasq	
de	ea,	awa	dupq	cum	lui	Cristos	‘i	
pasq	de	noi.	Veyi	pleca	de	acolo	cu	
bucuria	lui	Dumnezeu	‘n	suflet.	
Aceasta	va	fi	recompensa	Dvs.	
pentru	cq	l-ayi	purtat	pe	Emanuel	
la	alyii,	pentru	a	umple	vidul	unei	
inimi	goale.	

		

O promisiune ‘mplinitq. 

Sq	ne	‘ndreptqm	acum	atenyia	
spre	douq	persoane	care	au	
regqsit	promisiunea	prezenyei	lui	
Dumnezeu	‘mplinitq	‘n	vieyile	lor.	
David	Livingstone	la	‘ntoarcerea	sa	
dupq	waisprezece	ani	petrecuyi	‘n	
Africa,	slqbit	de	27	de	‘mbolnqviri,	
cu	un	bray	atkrnknd	inutil	dupq	
ce	a	fost	muwcat	de	un	leu,	i-a	
‘ntrebat	pe	studenyii	Universitqyii	
din	Glasgo[:	<Wtiyi	ce	m-a	
susyinut	‘n	mijlocul	‘ncercqrilor,	
dificultqyilor	wi	singurqtqyii,	
‘n	viaya	mea	de	exil?	A	fost	
promisiunea	lui	Dumnezeu:	<Iatq	
Eu	cu	voi	sunt	‘n	toate	zilele,	pknq	
la	sfkrwitul	veacului>-	Emanuel	-	cu	
noi	este	Dumnezeu.	

Cknd	Frederic\	B.	Snite,	Jr.,	
absolvent	de	Notre	Dame,	a	
mers	‘n	cqlqtorie	cu	pqrinyii	sqi	
‘n	China,	a	fost	lovit	subit	de	
paralizie.	Medicii	i-au	dat	cam	
o	sqptqmknq	de	viayq.	Ceea	ce	
nu	wtiau	medicii	‘nsq	era	puterea	
mare	a	credinyei	care	‘i	susyinea	
viaya.	El	a	trqit	mulyi	ani,	s-a	
cqsqtorit	wi	a	avut	o	familie.	Mulyi	
ani	a	trebuit	sq	trqiascq	nemiwcat.	
Luni	‘ntregi	muwchii	respiratori	
i-au	fost	paryial	paralizayi,	astfel	
cq	nu	putea	spune	nici	un	cuvknt.	
Cknd	‘n	sfkrwit	wi-a	reckwtigat	
paryial	controlul	vocii,	el	a	spus	
‘ncet	primul	cuvknt:	<Dumnezeu>.	
Mai	apoi,	i-a	mqrturisit	unui	preot	
care	l-a	vizitat	acasq:	<Singurul	
lucru	care	m-a	yinut	tare	‘n	

Emanuel -
cu noi este Dumnezeu



�
LUMINQTORUL - Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

�

perioada	de	‘ncercare,	atunci	cknd	
nu	puteam	sq	respir,	sq	vorbesc,	a	
fost	credinya	mea	‘n	Dumnezeu.	
Wtiam	cq	El	este	cu	mine	wi	cq	
poate	sq	‘mi	audq	rugqciunile	
tqcute	-	Emanuel	-	cu	noi	este	
Dumnezeu!>	

		

Trqind o viayq de pqrtqwie

Promisiunea	prezenyei	lui	
Dumnezeu	‘i	ajutq	pe	crewtini	
sq	ducq	o	viayq	de	pqrtqwie	
cu	Dumnezeu.	Sfkntul	Pavel,	
de	exemplu,	a	trqit	o	viayq	de	
pqrtqwie.	El	mqrturisewte:	<Toate	
le	pot	‘ntru	Christos,	Cel	care	
mq	‘ntqrewte>	(Filipeni	4:13).	
Nici	un	crewtin	nu	‘wi	poate	
atinge	potenyialul	deplin	sau	
sq	‘wi	foloseascq	toate	foryele,	
deckt	dacq	primewte	putere	de	la	
Dumnezeu,	deckt	dacq	trqiewte	
o	viayq	de	pqrtqwie	cu	Christos.	
Fostul	alcoolic,	iewit	din	wedinyele	
de	AA,	trqiewte	o	viayq	de	pqrtqwie.	
El	a	‘nvqyat	sq	spunq:	<Eu	nu	pot	
sq	depqwesc	problema	bquturii,	
Doamne...	dar	noi,	‘mpreunq,	
putem!>	-	Emanuel	-	cu	noi	este	
Dumnezeu!	

<Cum	poti	sq	faci	fayq	vieyii	cu	
atkta	succes?>,	l-a	‘ntrebat	cineva	
pe	un	crewtin.	<Prin	rugqciune>,	
a	rqspuns	el.	<Ce	‘nyelegi	prin	
rugqciune?>	Crewtinul	a	rqspuns:	
<Cu	mult	timp	‘n	urmq	eram	
atkt	de	preocupat	de	o	mulyime	
de	lucruri	‘nckt	aproape	m-am	
‘mbolnqvit.	M-am	rugat	Domnului	
wi	El	mi-a	rqspuns.	Wtii	ce	mi-a	
spus?	<Ascultq,	fiule,	nu	este	nimic	
ce	tu	wi	cu	Mine	sq	nu	putem	face	
‘mpreunq!>	Emanuel	-	cu	noi	este	
Dumnezeu!	

Un	faimos	chirurg	‘wi	apleca	
mereu	capul	wi	se	ruga	‘nainte	
de	operayii.	Un	reporter,	asistknd	
la	o	operayie	wi	vqzkndu-i	gestul,	
l-a	‘ntrebat	uimit:	<”ntotdeauna	
vq	rugayi	‘nainte	de	operayie?>	
Chirurgul	i-a	rqspuns	zkmbind:	
<”ntotdeauna.	Deoarece	nu	wtiu	
niciodatq	ce	probleme	pot	sq	
aparq,	wi	nici	cknd	va	trebui	sq	las	
bisturiul	pe	mkna	Marelui	Medic,	
ca	sq	mq	conducq.	De	multe	
ori	‘n	operayiile	pe	care	le-am	
fqcut,	cknd	ajungeam	la	capqtul	

puterilor	mele	
umane,	Dumnezeu	
a	preluat	operayia	
wi	a	dus-o	la	final.>	
Emanuel	-	cu	noi	
este	Dumnezeu!	

Marele	dar	al	
lui	Dumnezeu,	dat	
nouq	de	Crqciun,	
nu	a	fost	nici	un	
cod	etic	nici	o	
nouq	filozofie,	
ci	El	‘nsuwi!	
Crewtinismul	este	mult	mai	mult	
deckt	o	serie	de	porunci.	Mai	
mult	deckt	orice,	este	o	Prezenyq:	
Emanuel	-	cu	noi	este	Dumnezeu!	
Cu	noi	este	cknd	suntem	‘n	
necazuri	-	sq	ne	scoatq	din	ele.	Cu	
noi	cknd	suferim	-	sq	ne	wteargq	
lacrimile.	Cu	noi	cknd	cqdem	-	sq	
ne	ajute	sq	ne	ridicam.	Cu	noi	
cknd	suntem	slabi	-	pentru	ca	sq	
ne	‘ntqreascq.	Cu	noi	‘n	moarte	
-	sq	ne	facq	‘ncrezqtori.	Da,	wi	
rqmkne	cu	noi	definitiv	wi	dupq	

moarte	-	‘ntr-un	loc	cu	lucruri	<pe	
care	ochiul	nu	le-a	vqzut,	urechea	
nu	le-a	auzit	wi	la	inima	omului	nu	
s-au	suit>	(1	Corinteni	2:9).	

<Nu	vq	temeyi!	Cqci	vq	aduc	
o	veste	bunq	care	va	fi	o	mare	
bucurie	pentru	tot	norodul.>		
(Luca	2:10).	

<Iatq,	Fecioara	va		rqmkne	
‘nsqrcinatq,	va	nawte	un	Fiu	wi-I	
vor	pune	numele	Emanuel>	(Isaia	
7,14)	-	cu	noi	este	Dumnezeu!	



cred	cq	pentru	nawterea	Domnului	
Isus,	Dumnezeu	a	plasat	o	stea	
deosebitq	de	celelalte,	stea	ce	
strqbqtea	‘ntunericul	lumii	antice	
aducknd	vestea	cq	s-a	nqscut	un	
Nou	“mpqrat.	Apariyia	stelei	pe	
cerul	Rqsqritului	a	determinat	pe	
magi	sq	caute	pe	“mpqratul	Iudeilor.	
Dacq	steaua	n-ar	fi	apqrut,	acei	
magi	nu	ar	fi	avut	de	unde	sq	wtie	
cq	s-a	nqscut	un	“mpqrat,	wi	este	
puyin	probabil	cq	ei	ar	fi	pornit	‘n	
cqutarea	Lui.	Fqrq	mesajul	stelei	ei	
nu	ar	fi	pornit	la	un	drum	lung	wi	
anevoios,	nu	ar	fi	riscat	sq	‘nfrunte	
toate	pericolele	posibile	unei	
cqlqtorii	din	Rqsqrit	pknq	‘n	Iudeea.	
Steaua	i-a	determinat	sq	plece,	
steaua	le-a	dat	impulsul	necesar	
sq	caute	pe	“mpqratul	de	curknd	
nqscut.	Steaua	a	determinat	pe	
magi	sq	plece	‘n	cqutarea	Domnului	
Isus,	dar	tot	steaua	i-a	ajutat	sq-L	
wi	gqseascq.	Dupq	ce	magii	s-au	
consultat	cu	Irod	wi	consilierii	
acestuia,	steaua	ce-au	vqzut-o	‘n	
Rqsqrit	mergea	‘naintea	lor,	pknq	ce	
a	venit	wi	s-a	oprit	deasupra	locului	
unde	era	Isus.	Magnific!	Steaua	

	Dr.	Benjamin	Cocar

<La	steaua	care-a	rqsqrit	
E-o	cale-atkt	de	lungq,	
Cq	mii	de	ani	i-au	trebuit	
Luminii	sq	ne-ajungq.

Poate	de	mult	s-a	stins	‘n	drum	
“n	depqrtqri	albastre,	
Iar	raza	ei	abia	acum	
Luci	vederii	noastre.

Icoana	stelei	ce-a	murit	
“ncet	pe	cer	se	suie;	
Era	pe	cknd	nu	s-a	zqrit,	
Azi	o	vedem,	wi	nu	e>.

......

Nu	e	sigur	cq	el	s-a	gkndit	sau	
nu	la	Crqciun,	sau	la	steaua	ce-
a	condus	pe	magi,	dar	e	foarte	
cunoscut	faptul	cq	mii	wi	mii	de	
oameni	sunt	‘ncq	fascinayi	de	steaua	
care-a	rqsqrit.	Iatq	ce	ne	spune	
Matei:	<”n	zilele	‘mpqratului	Irod,	

niwte	magi	au	mers	la	Ierusalim	
sq	caute	pe	“mpqratul	de	curknd	
nqscut	al	Iudeilor,	deoarece	I-au	
vqzut	steaua	‘n	Rqsqrit	wi	au	venit	
sq	I	se	‘nchine.>	Cine	au	fost	acei	
magi	wi	ckyi	au	fost	nu	poate	nimeni	
stabili	cu	exactitate.	La	fel	se	poate	
spune	wi	despre	stea.	Matei	nu	
spune	‘n	ce	an	al	domniei	lui	Irod	
au	venit	magii,	ci	doar	<”n	zilele	
‘mpqratului	Irod.>	Oameni	din	
toate	timpurile	au	venit	cu	diferite	
explicayii	cu	privire	la	steaua	ce-a	
strqlucit	la	nawterea	Domnului	Isus.	
Cq	a	fost	o	cometq	sau	o	novq	nu	
wtiu,	wi	nici	dacq	Saturn	s-a	‘ntklnit	
cu	Jupiter	pentru	a	prevesti	awa	un	
eveniment	important,	nu	wtiu.	Dacq	
ar	fi	fost	destul	de	greu	ca	sq	aparq	
‘n	Rqsqrit,	apoi	sq	reaparq	exact	
dupq	ce	magii	ies	de	la	Irod	era	
mult	mai	complicat.

Nu	era	deloc	greu	pentru	
Dumnezeu	sq	determine	astfel	de	
conjuncturi,	doar	El	le-a	creat	wi	
puterea	Lui	le	yine	‘n	acest	univers	
‘n	ordinea	desqvkrwitq	ce	existq!	
Dar	nu	mi	se	pare	deloc	deplasat	sq	
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care-a 
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merge	‘naintea	lor	wi-i	conduce	la	
locul	unde	era	Isus!	Ce	derutq	ar	fi	
fost	pe	magi	dacq	iewiyi	de	la	Irod	
trebuiau	sq	meargq	dupq	indicayiile	
acestuia...	Irod	s-a	erijat	‘ntr-un	om	
dornic	de	a	se	‘nchina	“mpqratului	
nou	nqscut.	Irod	wi	marii	preoyi	au	
cercetat	despre	nawterea	Domnului	
Isus	din	pricina	‘ntrebqrii	magilor,	
altfel	nici	Irod	wi	mai	trist,	nici	
preoyii	nu	s-ar	fi	interesat	de	faptul	
cq	sub	ochii	lor	se	‘mplinea	cea	mai	
mare	profeyie,	venirea	‘n	lume	a	
Mkntuitorului	Isus	Christos.	

Ckyi	nu	sunt	Irozii	zilelor	noastre	
care	<vor	sq	se	‘nchine,>	doar	cu	
motive	ascunse.	Irod	‘nsq,	spune	
magilor	cq	wi	el	dorewte	sq	se	‘nchine	
Pruncului.	Ce	mkrwav	wi	josnic	era	
Irod.	Magii	au	venit	conduwi	de	stea	
sq	se	arunce	la	pqmknt	‘naintea	
“mpqratului,	iar	Irod	vrea	sq-i	‘nwele	
pe	acewti	cqutqtori	sinceri.	Mulyi	
sunt	cqutqtori	de	tipul	lui	Irod	wi	
‘n	zilele	noastre.	Preoyii	nici	nu	
se	sinchisesc	sq	se	ducq	pknq	la	
Betleem,	pentru	ei	a	fost	suficient	
cq	au	aflat	din	carte	unde	trebuia	
sq	se	nascq	Isus,	dar	nu	mai	mult.	
Dupq	ce	magii	au	plecat	de	la	
Irod,	steaua	miraculoasq	reapare	
wi-i	conduce	la	Isus.	Dacq	ar	fi	fost	
doar	o	coincidenyq	cosmicq,	doar	o	
simplq	‘ntkmplare,	atunci	minunea	
ar	fi	mult	mai	mare.	Dumnezeu,	‘n	
infinita	Lui	‘nyelepciune,	a	planificat	
aceastq	stea	sq	aparq	atunci	cknd	
magii	au	avut	nevoie	de	cqlquzire	
duckndu-i	pknq	la	locul	unde	era	
Pruncul.	Steaua	a	fost	mijlocul	
supranatural	prin	care	Dumnezeu	
a	condus	‘nyelepyii	Rqsqritului	la	
locul	unde	s-a	nqscut	Domnul	Isus,	
“nyelepciunea	lui	Dumnezeu,	Cel	
ce	lumineazq	pe	orice	om	venind	
‘n	lume.	Steaua	a	determinat	pe	
magi	sq	caute.	Steaua	i-a	ajutat	
sq	gqseascq,	iar	apariyia	stelei	i-a	
umplut	pe	magi	de	bucurie	(Matei	
2:10).

Steaua	a	apqrut	pe	cerul	
Rqsqritului,	dar	a	fost	nevoie	de	
cineva	interesat	sq-i	descifreze	
mesajul,	sq-l	creadq,	wi	apoi	sq-l	
urmeze.	Magii	au	dovedit	interes	
‘n	mesajul	stelei	wi	au	urmat-o	cu	
credinciowie,	nu	fqrq	greutqyi,	ceea	
ce	steaua	le-a	prevestit.	Biblia	nu	
ne	spune	cknd	a	apqrut	steaua,	dar	

O istorie a Crqciunului
Turcu	Vasile

“n	25	decembrie	se	sqrbqtorewte	Crqciunul.	Dar	pknq	la	jumqtatea	
sec.	al	III-lea,	crewtinii	nu	s-au	interesat,	deloc,	de	nawterea	lui	Isus	
Christos.	De	aceea,	nici	nu	s-a	gqsit	‘n	inscripyii,	sculpturi	ori	fresce	
din	primele	trei	secole	vreo	urmq	referitoare	la	nawterea	lui	Isus.	“n	
sec.	al	IV-lea	el	a	fost	reprezentat	‘n	catacomba	Sf.	Sebastian	(Roma)	
ca	un	prunc	‘nvelit	‘n	scutece	dupq	moda	egipteanq,	cu	aureola	‘n	
jurul	capului,	cu	Iosif	wi	Maria,	cu	boul	wi	mqgarul	alqturi.	Era	o	
compoziyie	inspiratq,	‘n	mod	evident,	atkt	de	cultul	zeiyei	Isis,	ckt	wi	
de	apocrifele	Noului	Testament.	Abia	episcopul	roman	Hippol]t	(sec.
II	-	235),	profesor	la	Roma	‘n	anul	230,	a	stabilit	ziua	de	2	ianuarie	ca	
zi	a	Nawterii	Domnului.	Ulterior	au	fost	propuse	wi	alte	date	ca	25	sau	
28	martie,	18	sau	19	aprilie	wi	20	mai.	“n	Orientul	Apropiat	wi	‘n	Egipt	
o	perioadq	‘ndelungatq	s-a	sqrbqtorit	nawterea	‘n	ziua	de	6	ianuarie.	
La	Ierusalim	s-a	menyinut	aceastq	ultimq	datq	pknq	‘n	anul	549,	iar	la	
crewtinii	slavi	wi	armeni	este	valabilq	wi	astqzi.

	
Cea	mai	veche	atestare	certq	a	Crqciunului	este	cea	din	calendarul	

filocalian,	emis	la	Roma	‘n	anul	336.	Se	poate	citi	astfel	pe	tabla	
intitulatq	Deposotio	mart]rum:	<VIII	cal.	ian.,	natus	Christus	in	
Bethleem	Iudee>;	VIII	cal.	ian.	fiind	numqrul	opt	din	calendele	lui	
ianuarie,	cu	alte	cuvinte	25	decembrie.	“ncq	de	la	sfkrwitul	sec.	al	III-
lea	s-a	stabilit	ca	toatq	Biserica	sq	celebreze	nawterea	lui	Isus	la	25	
decembrie	‘n	Occident	wi	la	6	ianuarie	‘n	Orient.

Deci	sub	Constantin,	care	a	murit	‘n	anul	337,	avem	atestarea	certq	
a	Crqciunului	din	anul	336.	Pe	plan	religios,	calendarul	datoreazq	
mult	acestui	‘mpqrat,	deoarece	el	este	cel	care	a	legiferat	prin	Sinodul	
I	Ecumenic	de	la	Niceea	(anul	325)	data	Pawtelui	wi	tot	el	este	cel	care	
a	declarat	duminica	zi	de	sqrbqtoare,	care	‘n	cele	mai	multe	limbi	este	
<ziua	Soarelui>.	“n	timpul	‘mpqratului	bizantin	Iustinian	(527-565),	
ziua	de	25	decembrie	a	devenit	sqrbqtoarea	oficialq	a	nawterii	lui	Isus.

Crqciunul wi Solstiyiul de iarnq

“n	multe	lucrqri	se	afirmq	cq	data	
Crqciunului	a	fost	stabilitq	pe	25	decembrie	
pentru	cq	atunci	era	solstiyiul	de	iarnq.	“n	
altele	se	spune	cq	solstiyiul	de	iarnq	ar	fi	cqzut	
la	25	decembrie	abia	‘n	sec.	al	IV-lea.	Trebuie	
sq	facem	urmqtoarea	precizare:	dupq	cum	
echinocyiul	de	primqvarq	nu	a	cqzut	la	21	
martie	‘n	anul	325,	Sinodul	I	ecumenic	de	la	
Niceea	yinkndu-se	‘ntre	20	mai	-	25	august,	
tot	awa	nici	25	decembrie	nu	a	fost	niciodatq	ziua	solstiyiului	de	iarnq.	
Teoriile	moderne,	puse	la	punct	‘n	cadrul	Biroului	de	Longitudini	de	la	
Paris,	adaptate	special	calculelor	istorice,	dovedesc	cq	‘n	sec.	al	IV-lea	
solstiyiul	de	iarnq	era	la	20	sau	21	decembrie.	Extrapolknd	prin	calcul	
calendarul	iulian,	trebuie	sq	ajungem	tocmai	‘n	anul	213	‘.Cr.	pentru	
a	gqsi	o	coincidenyq	‘ntre	solstiyiul	de	iarnq	wi	ziua	de	25	decembrie.	
“ntr-adevqr,	25	decembrie	a	fost	data	realq	a	solstiyiului	‘ntre	anii	400	
‘.Cr.	wi	213	‘.Cr.	“n	acest	an	solstiyiul	de	iarnq	(cea	mai	lungq	noapte,	
cea	mai	scurtq	zi)	este	la	21	decembrie.	Dar	dacq	aceastq	coincidenyq	
nu	a	fost	posibilq	‘n	anul	7	‘.Cr.	al	nawterii	lui	Isus,	cum	a	fost	stabilitq	
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se	poate	‘nyelege	din	Matei	2:7	cq	
Irod	a	aflat	de	la	magi	exact	vremea	
cknd	a	apqrut	steaua	wi	drept	
urmare,	dq	ordin	de	exterminare	
a	tuturor	bqieyilor	din	Betleem	
care	erau	mai	mici	de	doi	ani.	Este	
posibil	ca	steaua	sq	fi	apqrut	cu	doi	
ani	‘nainte	de	nawterea	Domnului	
Isus,	sau	sq	fi	apqrut	exact	la	
nawterea	Lui,	dar	magii	sq	fi	ajuns	
la	doi	ani	dupq	aceea.	Cert	este	
cq	acewti	magi	au	avut	o	cqlqtorie	
destul	de	lungq,	cqlqtorie	ce	aratq	
cq	erau	oameni	determinayi	sq	
gqseascq	pe	“mpqratul	de	curknd	
nqscut	al	Iudeilor.	Dacq	ar	fi	fost	
niwte	cqutqtori	de	ocazie,	ar	fi	putut	
uwor	renunya	la	primul	obstacol,	dar	
ei	au	fost	cqutqtori	hotqrkyi		sq-L	
gqseascq	pe	Isus.	De	ce-au	intrat	la	
Irod?	Pentru	cq	acolo	li	s-a	pqrut	
cel	mai	normal	sq	gqseascq	pe	
noul	‘mpqrat;	wi	cu	siguranyq	
acolo-l	gqseau	dacq	noul	
‘mpqrat	ar	fi	fost	din	familia	
lui	Irod,	wi	deci	mowtenitorul	
tronului.	Dar	noul	‘mpqrat	
nu	era	din	aceastq	lume,	nu	
a	venit	sq	mowteneascq	vreun	
tron	pqmkntesc,	iar	palatele	
lumii	de	atunci	nu	aveau	loc	
pentru	El.	Au	cele	de	astqzi?	
Este	El	primit	de	mai	marii	
acestui	lumi?	

Cqutarea	magilor	este	
rqsplqtitq	din	plin,	ei	l-au	
gqsit	pe	“mpqratul	de	curknd	
nqscut	al	Iudeilor,	wi	i	s-au	
‘nchinat.

N-au	‘ndurat	degeaba	
toate	greutqyile	cqlqtoriei,	
n-au	urmat	cerul	degeaba,	ei	
au	putut	sq	aducq	‘nchinarea	
lor	Pruncului	Isus.	Mai	mult,	
cqutqtorii	adevqrayi,	nu	doar	
au	gqsit	pe	Isus,	dar	dupq	
ce	I	s-au	‘nchinat	wi	i-au	dat	
aur,	tqmkie	wi	smirnq,	Dumnezeu	
le	vorbewte	prin	vis	sq	se	‘ntoarcq	
acasq	pe	alt	drum.	Cqutqtorilor	
seriowi	Dumnezeu	li	se	descoperq.	
Nu	wtim	dacq	magii	au	wtiut	cq	noul	
‘mpqrat	este	Dumnezeul	‘ntrupat,	
dar	am	certitudinea	cq	dupq	ce	L-au	
vqzut,	ei	au	fost	convinwi	cq	Pruncul	
Isus	este	Dumnezeu.	Magii	L-au	
cqutat	pe	Dumnezeu,	iar	‘n	final	
vedem	cq	ei	ascultq	de	Dumnezeu.	
Irod	i-a	rugat	sq-i	dea	de	wtire	

despre	Prunc,	dar	ei	pun	porunca	
lui	Dumnezeu	‘naintea	poruncii	
lui	Irod	wi	se	‘ntorc	‘n	yara	lor	pe	
alt	drum.	La	nawterea	Lui	a	apqrut	
o	stea	miraculoasq,	care	a	condus	
magii	ce	I	s-au	‘nchinat	wi	i-au	
dqruit	aur,	tqmkie	wi	smirnq,	‘ngerii	
au	ckntat	spre	slava	Lui,	ciobanii	
au	alergat	sq-L	vadq.	De	atunci	au	
trecut	douq	mii	de	ani	dar	amintirea	
Pruncului	nqscut	la	Betleem	nu	s-a	
wters.	“n	fiecare	an	mii	de	luminiye	
wi	stele	dintre	cele	mai	colorate	sunt	
aprinse	‘n	semn	de	recunowtinyq	a	
zilei	Lui	de	nawtere.	Cine	este	El?	

Steaua	ce	a	apqrut	pe	cerul	
Rqsqritului	prevestea	cq	El	este	
“mpqrat.	Din	seminyia	lui	David,	
El	este	“mpqratul	‘mpqrayilor	wi	
Domnul	domnilor.	Pilat,	cel	ce								
l-a	condamnat	pe	Isus	la	moarte,	

a	scris	pe	crucea	pe	care	murea:	
<Isus,	“mpqratul	Iudeilor>.	Da,	Isus	
Christos	a	venit	ca	‘mpqrat,	dar	nu	
‘n	palatul	lui	Irod,	ci	‘n	locul	cel	mai	
de	jos	al	lumii,	‘ntr-o	iesle	sqracq,	
ca	de	acolo	sq	poatq	ridica	pe	toyi	
cqzuyii	din	aceastq	lume.	“ngerii	
au	spus	cq	s-a	nqscut	un	Mkntuitor	
care	este	Christos	Domnul	(Luca	
2:11).	El,	Pruncul	prevestit	de	stea	
wi	cqutat	de	magi,	este	Mkntuitorul	
lumii.	Pentru	aceasta	a	venit,	ca	sq	
caute	wi	sq	mkntuiascq	tot	ce	era	

pierdut.	Wi	cine	nu	era	pierdut?	
Apostolul	Pavel	spune,	>Cqci	toyi	au	
pqcqtuit	wi	sunt	lipsiyi	de	slava	lui	
Dumnezeu>	(Rom.	3:23).	<Fiindcq	
atkt	de	mult	a	iubit	Dumnezeu	
lumea,	‘nckt	a	dat…>	Pe	cine?	Pe	
Domnul	Isus,	singurul	Squ	Fiu…	
L-a	dat	ca	prey	de	rqscumpqrare,	ca	
oricine	crede	‘n	El	sq	nu	piarq,	ci	sq	
aibe	viayq	vewnicq.	

Magii	i-au	dat	aur,	tqmkie	wi	
smirnq.	Aur	pentru	cq	El	este	
“mpqrat,	smirnq	wi	tqmkie	pentru	
cq	Isus	este	Mare	Preot	wi	Marele	
Medic.	Scriitorul	epistolei	cqtre	
Evrei	spunea	cq	<Avem	un	Mare	
Preot	care	printr-o	singurq	jertfq	a	
fqcut	desqvkrwiyi	pentru	totdeauna	
pe	cei	ce	sunt	sfinyiyi>	(Evrei	10:14).	
Acest	Mare	Preot	face	mijlocire	
pentru	cei	ce	sunt	mkntuiyi	‘n	faya	

lui	Dumnezeu.	El	
‘nyelege	grewelile	
noastre,	El	wtie	
slqbiciunile	noastre,	
wi	dacq	ne	pocqim	
de	ele,	El	ne	iartq.	
Omul	nu	mai	are	
nevoie	de	nimeni	
spre	a-l	introduce	la	
Dumnezeu,	slujba	
aceasta	aparyine	
Domnului	Isus.	
Oricine	care	crede	
‘n	El	wi	se	‘ntoarce	
de	la	pqcatele	lui,	
primind	iertarea	de	
pqcate	prin	skngele	
Domnului	Isus,	oricine	
care	face	legqmknt	
prin	botezul	ascultqrii	
de	El,	acela	are	acces	
la	Dumnezeu	prin	
Domnul	Isus	(Evrei	
10:19,20).

Pruncul	nqscut	
la	Betleem	este	wi	Marele	Medic,	
cqruia	nici	un	caz	nu	i-a	fost	
imposibil.	Toyi	cei	care	au	intrat	la	
El	‘n	cabinet	au	plecat	vindecayi.	
El	a	purtat	‘n	trupul	Squ	pe	lemn	
bolile	wi	neputinyele	noastre.	El	
poate	vindeca	pe	cei	ce	vin	la	El	cu	
credinyq,	El	poate	alina	dureri	ca	
nimeni	altul.	Cknd	nimeni	nu	mai	
poate,	El	poate;	cknd	nimeni	nu	mai	
wtie	ce	sq	facq,	El	wtie.	El	este	Isus	
Christos,	Domnul.	
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ziua?	“n	realitate	solstiyiul	de	iarnq	a	fost	plasat	la	25	decembrie	de	
cqtre	Iulius	Cezar	wi	astronomul	Alexandrin	Sosigene.	Stabilit	‘n	anul	
44	‘.Cr.,	calendarul	iulian	plasa	‘nceputul	anotimpurilor	‘n	cea	de-
a	VIII-a	calenda	a	lunilor	aprilie,	iulie,	octombrie	wi	ianuarie,	adicq	
primqvara	la	25	martie,	vara	la	24	iunie,	toamna	la	24	septembrie	wi	
iarna	la	25	decembrie.

“ncq	din	sec.	al	XIX-lea	se	considera	cq	25	decembrie	este	o	
adaptare	crewtinq	a	sqrbqtorii	romane	a	solstiyiului	de	iarnq,	sqrbqtoare	
care	a	fost	fixatq	la	aceastq	datq	de	cqtre	‘mpqratul	Aurelian	(270-
275).	Romanii	serbau	atunci	nawterea	Soarelui	invincibil	<Dies	natalis	
Solis	Invicti>.	O	serbau	prin	nebunia	saturnalelor	cu	jocuri,	libayii	wi	
schimburi	de	daruri,	‘n	special	pqpuwi	pentru	copii.	Se	oprea	atunci	
orice	activitate	normalq,	oficiile	nu	lucrau,	wcolile	erau	‘nchise,	se	
suspenda	executarea	pedepselor,	chiar	wi	sclavilor	le	era	permis	
sq	se	distreze	fqrq	opreliwti.	Tertullian	(150-240)	a	menyionat	cq	
practica	schimbului	de	cadouri	a	fost	o	parte	a	Saturnaliei.	Dar	wi	
evreii	‘wi	ofereau	cadouri	unul	altuia	‘n	timpul	sqrbqtorilor,	chiar	wi	‘n	
sqrbqtorile	yinute	doar	ca	un	simplu	obicei.

Cultul Soarelui

“n	sec.	al	III-lea	cultul	Soarelui,	introdus	la	
Roma	de	‘mpqratul	Elagabal	(218-222)	care	
a	fost	totodatq	preotul	sirian	al	Soarelui,	a	
‘nceput	sq	fie	identificat	cu	mithraismul,	una	
din	cele	mai	rqspkndite	religii	ale	vremurilor	
acelea.	Ritualurile	splendide	legate	de	nawterea	
zeului	Soarelui	Mithra	la	25	decembrie,	
similitudinile	concepyiilor	teologice,	precum	
wi	vechile	obiwnuinye	tradiyionale,	au	fqcut	ca	
mithraismul	sq	devinq	rivalul	cel	mai	periculos	
al	crewtinismului.	Mithraismul	a	devenit	religia	
de	stat	‘n	imperiul	roman	cknd,	‘n	anul	308,	la	
Carnuntum	(pe	Dunqre	‘n	Pannonia)	augustii	(‘mpqrayii)	imperiului	
roman	Galerius	(305-311)	wi	Licinius	(308-325)	‘mpreunq	cu	
Diocletian	(‘mpqrat	‘ntre	anii	284-305),	wi-au	‘ncheiat	sqrbqtorewte	
pertractqrile	prin	inaugurarea	templului	‘nchinat	<patronului	
imperiului>	Mithra.

Teologul	crewtin	Tertullian	striga	‘ngrozit	pe	la	anul	220:	<Diavolul	
este	cel	care	‘i	‘ndeamnq	pe	eretici	sq	imite	ritualurile	noastre	sfinte	‘n	
timpul	venerqrii	zeilor	lor	falwi.	El	le	poruncewte	sq	‘nsemne	cu	o	cruce	
frunyile	soldayilor	lui	Mithra>.	Mithraismul,	adicq	cultul	lui	Mithra,	
zeul	Soarelui,	aparyine	de	zoroastrism	(sau	mazdeism),	care	a	fost	
religia	popoarelor	Iranului,	fiind	‘ntemeiatq	‘n	sec.	al	VI-lea	‘.Cr.	de	
proorocul	Zoroastru	(forma	greacq	a	numelui	persan	Zarathustra).	La	
Alba	Iulia	‘n	anul	2003,	arheologii	de	la	Muzeul	Unirii	au	descoperit	
un	splendid	altar	‘nchinat	lui	Mithra,	datknd	din	sec.	al	III-lea.	Nici	
vorba	de	crewtinism	‘n	jurul	anului	300	pe	aceste	meleaguri.

De la <Nawterea Soarelui> la <Soarele dreptqyii>

Unul	din	scriitorii	anonimi	crewtini	din	Siria	ne	dq	un	rqspuns	clar	
la	‘ntrebarea	de	ce	Biserica	a	ales	‘n	final	ziua	de	25	decembrie.	El	
scrie	cele	ce	urmeazq:	<Obiceiul	pqgknilor	era	de	a	sqrbqtori	‘n	ziua	
de	25	decembrie	nawterea	Soarelui,	iar	‘n	timpul	serbqrilor	aprindeau	
lumini.	La	aceste	festivitqyi	wi	sqrbqtori	participau	wi	crewtinii.	De	aceea	
cknd	pqrinyii	Bisericii	au	observat	crewtinii	manifestknd	‘nclinayii	
spre	aceste	festivitqyi,	au	hotqrkt	cq	‘n	aceastq	zi	trebuie	sqrbqtoritq	
Nawterea	Domnului....>.

Steaua	a	strqlucit	wi	a	condus	
pe	magi	‘n	faya	Domnului	Isus.	
Magii	au	urmat	cu	credinciowie	
cqlquzirea	stelei	wi-au	fost	rqsplqtiyi	
cu	frumoasa	‘ntklnire	cu	Pruncul	
Isus.	Viaya	lor	a	fost	schimbatq,	ei	
se	‘ntorc	acasq	pe	drumul	‘mplinirii,	
dumul	ascultqrii	de	Dumnezeu.

Isus	Christos	a	venit	‘n	lumea	
noastrq	ca	sq	rqscumpere	neamul	
omenesc	de	la	pierzare	vewnicq.	El	
a	venit	blknd	wi	smerit	‘n	cele	mai	
joase	locuri	ca	toyi	sq	avem	acces	
la	El,	wi	de	acolo	cheamq	pe	toyi:	
<Veniyi	la	Mine	toyi	ce	trudiyi	wi	
‘mpovqrayi!>	

Vei	asculta	tu	glasul	Lui?	Vei	
‘ncepe	wi	tu	sq-L	cauyi?	Cei	ce-L	
cautq	“l	gqsesc	cu	siguranyq.	Vei	
‘nfrunta	orice	obstacol?	Vor	fi	wi	
azi	destui	Irozi	ce	vor	vrea	sq	te	
deruteze,	dar	dacq	tu	sincer	“l	
vei	cquta,	Dumnezeu	va	cqlquzi	
viaya	ta	pe	un	alt	drum,	pe	drumul	
‘ncrederii	‘n	Dumnezeu,	drumul	
‘mplinirii	wi	realizqrii	depline	‘n	El.	
Suntem	din	Dumnezeu	wi	pknq	nu-L	
cunoawtem	personal	pe	El	prin	Isus	
Christos,	rqmknem	ne’mpliniyi.	Vino	
smerit	la	ieslea	Lui,	wi					predq-I	
inima	ta,	fqckndu-L	Domnul	vieyii	
tale.	Dacq	ewti	copilul	Lui,	wi	‘ncq	
mai	dai	pe	la	Irod,	chemarea	mea	
este	sq	mergi	pe	alt	drum;	de	la	
acest	Crqciun,	s-o	luqm	mai	hotqrkt	
pe	calea	cea	nouq	wi	vie	ce	ne-a	
deschis-o	Domnul	Isus	prin	venirea	
Lui.	Dacq	mai	sunt	cqutqtori	ca	
Irod	sau	ca	preoyii	din	jurul	lui,	
‘ndemnul	meu	este	sq	alerge	
‘mpreunq	cu	pqstorii	wi	cu	magii	wi	
‘naintea	ieslei	sq	se	pocqiascq.	Irod	
a	vrut	sq-L	elimine	pe	Isus.	Nu	a	
reuwit	el	wi	nimeni	din	cei	ce	dupq	
el	au	‘ncercat.	El	este	Dumnezeu.	A	
venit	cq	ne-a	iubit,	ne	cheamq	sq	ne	
pocqim	cq	ne	iubewte.	Dar	toyi	cei	ce	
vor	sq-L	elimine,	El	va	fi	Cel	ce-i	va	
judeca.	Ei	au	avut	steaua	lor,	care	
este	steaua	ta?	Urmezi	steaua	care	
lucewte	pe	cerul	tqu?	Mergi	condus	
de	stea,	ewti	fascinat	de	lumina	
ei?	Ajuns,	te	umpli	de	bucurie	wi							
nu-yi	mai	pasq	de	Irozi???	Noi	L-am	
gqsit,	sq	mergem	prin	urmare	pe	alt	
drum,	pe	drumul	nou,	pe	calea	care	
El	a	deschis-o!

Pastor	Benjamin	Cocar
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Sqrbqtoarea	nawterii	Domnului	nostru	Isus	
Christos	este	o	ocazie	foarte	potrivitq	sq	vorbim	
despre	<lepqdarea	de	sine>:	<Sq	aveyi	‘n	voi	
gkndul	acesta,	care	era	wi	‘n	Hristos	Isus:	El,	cu	
toate	cq	avea	chipul	lui	Dumnezeu,	totuwi	n-a	
crezut	ca	un	lucru	de	apucat	sq	fie	deopotrivq	
cu	Dumnezeu,	ci	s-a	dezbrqcat	pe	sine	‘nsuwi	
wi	a	luat	un	chip	de	rob,	fqckndu-Se	asemenea	
oamenilor>	(Filipeni	2:5-7).

<Lepqdarea	de	sine>	este	un	concept	strqin	
pentru	cei	mai	mulyi	oameni,	iar	pentru	crewtini	
este	de	cele	mai	multe	ori	ceva	ce	nu	se	poate	
defini	foarte	concret.	Nqdqjduiesc	ca	rkndurile	
care	urmeazq	sq	ne	ajute	sq	identificqm	practic	
ce	‘nseamnq	<lepqdare	de	sine>.

Cknd	poyi	sq	privewti	la	cei	din	jurul	tqu	care	
prosperq	wi	au	succes,	fqrq	sq	fii	gelos,	ci	mai	
degrabq	sq	te	bucuri	de	succesul	lor,	atunci	
cunowti	lepqdarea	de	sine.

Cknd	vezi	pe	alyii	atingknd	scopurile	pe	care	
tu	nu	ai	putut	sq	le	atingi,	wi	primind	rqsplatq	wi	
recunoawterea	pe	care	ai	vrea	sq	le	ai	tu,	wi	nu	te	
lawi	coplewit	de	invidie,	atunci	cunowti	lepqdarea	
de	sine.

Cknd	vezi	nevoile	altora	‘mplinite	din	
abundenyq,	‘n	timp	ce	nevoile	tale	mult	mai	mari	
nu	sunt	‘mplinite,	wi	totuwi	nu-L	iei	la	‘ntrebqri	pe	
Dumnezeu	wi	nu	uiyi	sq-I	fii	mulyumitor,	aceasta	
este	lepqdare	de	sine.

Cknd	alegi	sq-yi	slujewti	soyia,	sau	soyul,	sau	
copiii,	wi	pui	nevoile	lor	‘naintea	nevoilor	tale,	
aceasta	este	lepqdare	de	sine.

Cknd	‘yi	mqrturisewti	credinya	la	locul	de	
muncq,	la	wcoalq,	sau	‘n	familie,	wtiind	cq	poate	
vei	fi	ridiculizat	sau	insultat,	atunci	cunowti	
lepqdarea	de	sine.

Cknd	nu	cauyi	lauda	sau	complimentele	
altora	wi	cknd	poyi	trqi	fqrq	sq	fii	‘n	mod	constant	

recunoscut	wi	aplaudat,	atunci	cunowti	lepqdarea	
de	sine.

Cknd	wtii	sq	atragi	cealaltq	persoanq	‘n	
conversayie,	‘n	loc	sq	monopolizezi	tu	singur	
discuyia,	aceasta	este	lepqdare	de	sine.

Cknd	spui	adevqrul,	chiar	‘n	defavoarea	ta,	
aceasta	este	lepqdare	de	sine.

Cknd	‘yi	plqtewti	taxele	‘n	timp	ce	toyi	ceilalyi	
‘nwealq,	aceasta	este	lepqdare	de	sine.

Cknd	poyi	sq	accepyi	critica	wi	esti	dispus	sq	
‘nveyi	din	ea,	atunci	cunowti	lepqdarea	de	sine.

Cknd	poyi	permite	altora	sq	facq	o	slujbq	pe	
care	tu	o	poyi	face	mult	mai	bine,	atunci	cunowti	
lepqdarea	de	sine.

Cknd	te	supui	autoritqyii	chiar	wi	atunci	cknd	nu	
‘nyelegi	sau	agreezi,	atunci	cunowti	lepqdarea	de	
sine.

Cknd	poyi	sq	fii	mulyumit	‘n	circumstanye	care	
nu	sunt	cele	mai	bune,	fqrq	sq	te	revolyi,	aceasta	
este	lepqdare	de	sine.

Cknd	accepyi	‘ntreruperi	pe	care	Dumnezeu	
le	aduce	‘n	programul	tqu,	wi	poyi	sq	‘nduri	cu	
rqbdare	iritayiile,	aceasta	este	lepqdare	de	sine.

Cknd	cei	din	jurul	tqu	nu-wi	yin	promisiunile	wi	
refuzi	sq	devii	amar,	atunci	cunowti	lepqdarea	de	
sine.

Cknd	ewti	judecat	grewit	wi	motivele	tale	sunt	
puse	sub	semnul	‘ntrebqrii,	wi	tu	nu	te	rqzbuni,	
aceasta	este	lepqdare	de	sine.

Cknd	ai	atitudinea	lui	Christos	(Fil.	2:5-11),	
atunci	cunowti	lepqdarea	de	sine.
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Nawterea Mkntuitorului
poezie	atribuitq		
lui	Ion	Creangq

“n Betleem colo-n oraw
Dormeau visknd locuitorii
Iar lkngq turmq, pe imaw
Stqteau de pazq, treji, pqstorii.

Wi-n miez de noapte dulce cknt
Din cer cu stele-a rqsunat
Se rumenise cerul sfknt
Pqstorii s-au cutremurat.

Din slqvi un ‘nger cobor’:
„Fiyi veseli!>- ‘ngerul le-a spus
„Plecayi, wi-n staul veyi gqsi
Pe Craiul stelelor de sus!>

Pqstorii veseli, ‘n oraw
Spre staul cu pawi iuyi pornirq
Wi-un prunc atkt de drqgqlaw
Acolo-n paie ei gqsirq.

Nici leagqn moale, nici vreun pat
Doar fkn mirositor pe jos,
Pe fkn, ‘n iesle sta culcat
Micuyul prunc: Isus Christos.

El, Fiul Domnului wi Crai
Al stelelor de farmec pline
De-atunci cu drag, la voi, din Rai
Cu fiecare iarnq vine!...

Nu	toyi	wi	nu	odatq	au	aprobat	aceastq	deghizare	a	Bisericii	crewtine	
sub	mantia	unei	sqrbqtori	pqgkne.	Sirienii	wi	armenii	i-au	acuzat	pe	
latini	cq	practicq	un	cult	pqgkn,	dewi	ei	‘nwiwi	erau	acuzayi	de	acelawi	
lucru,	deoarece	serbau	nawterea	Domnului	la	6	ianuarie	‘n	ziua	
solstiyiului	dupq	calendarul	iulian	(ca	wi	astqzi	ruwii,	skrbii,	ucrainienii,	
armenii),	zi	‘n	care	la	Alexandria	se	serba	nawterea	lui	Osiris,	
identificat	cu	Soarele.	Augustin	(354-430)	‘wi	cheama	frayii	crewtini	sq	
aniverseze	sqrbqtoarea	de	la	25	decembrie,	nu	‘n	cinstea	Soarelui,	ci	
a	Aceluia	care	a	creat	Soarele.	Chiar	wi	‘n	sec.	al	V-lea	papa	Leon	cel	
Mare	(440-461)	a	dat	o	epistolq	pastoralq	‘n	care	scria	printre	altele:	
<Sunt	printre	noi	din	cei	care	considerq	cq	sqrbqtoarea	trebuie	yinutq	
nu	atkt	din	cauza	nawterii	lui	Christos,	ckt	din	motivul	rqsqritului	unui	
nou	soare>.	“n	alt	loc	din	aceeawi	epistolq	
dqm	peste	urmqtoarea	observayie	revelatorie:	
<”nainte	‘ncq	de-a	pqtrunde	‘n	bazilica	Sf.	
Apostol	Petru	ei	se	opresc	pe	scqri,	se	‘ntorc	wi	
‘wi	‘nchinq	umili	capetele	‘n	direcyia	discului	
solar>.

Vechile	deprinderi	wi	amintirile	pqgkne	
erau	atkt	de	vii	‘n	mediile	crewtine,	‘nckt	unii	
episcopi	au	cqutat	o	iewire													printr-
un	compromis	din	aceastq	situayie	grea.	
Episcopul	de	Torino	wi-a	‘nceput	‘n	felul	
urmqtor	predica	‘n	seara	de	Ajun:	<Este	un	
semn	bun	cq	poporul	denumewte	ziua	nawterii	
Domnului	nostru	ziua	<Sol	Novus>.	Nici	sq	
nu	‘ncercqm	sq	schimbqm	aceasta	deoarece	
‘mpreunq	cu	nawterea	Mkntuitorului	are	loc	o	re’nnoire	a	mkntuirii	
‘ntregii	specii	umane	dar	wi	a	luminozitqtii	soarelui.	Dacq	‘n	timpul	
patimilor	lui	Christos	soarele	s-a	‘ntunecat,	el	trebuie	neaparat	sq	
strqluceascq	mai	luminos	‘n	ziua	nawterii	Lui>.	Potrivit	acestor	‘ncercqri	
de	compromis,	crewtinii	din	primele	secole	L-au	denumit	pe	Christos	
<Soarele	dreptqyii>,	ba	chiar	pknq	‘n	zilele	noastre	‘n	liturghia	crewtinq	
se	vorbewte	despre	un	nou	Soare	care	a	apqrut	‘n	persoana	lui	Christos.	
El	este,	de	asemenea,	identificat	cu	Soarele	‘n	antifoni	wi	‘n	rugqciunea	
care	se	spune	de	sqrbqtoarea	de	Crqciun	la	miezul	nopyii.

Trebuie	subliniat	cq	Biserica	nu	a	luptat	pentru	lichidarea	acestei	
sqrbqtori,	ci	pentru	a	i	se	da	un	alt	sens,	crewtin.	Sqrbqtoarea	de	la	25	
decembrie	i-a	fost	‘ntr-un	anumit	fel	impusq	de	credinciowi,	deoarece	
s-a	nqscut	din	vechile	obiceiuri	populare.	Nici	nu-i	de	mirare	de	ce	
crewtinii,	oameni	‘n	marea	lor	majoritate	simpli,	nu	au	putut	wi	nu	
au	vrut	sq	se	despartq	de	ele.	Au	rqmas	deci	‘n	continuare	copii	ai	
naturii,	cu	toate	cq	au	trecut	la	o	nouq	religie.	Biserica,	‘n	schimb,	
neputincioasq	‘n	faya	vitalitqyii	lor,	a	fost	atkt	de	‘nyeleaptq	‘nckt	le-a	
adoptat	dkndu-le	propriul	squ	sens.	Crewtinismul	wi-a	‘nsuwit	‘n	mod	
asemqnqtor	din	mithraism	wi	alte	ckteva	sqrbqtori:	sqrbqtoarea	Sf.	
Gheorghe	din	aprilie	a	‘nlocuit	sqrbqtoarea	pqgknq	Parillia,	a	lui		Ioan	
Botezqtorul	a	‘nlocuit	sqrbqtoarea	pqgknq	a	apei,	Adormirea	Maicii	
Domnului,	din	august,	a	‘nlocuit	sqrbqtoarea	Dianei,	sqrbqtoarea	
Tuturor	Sfinyilor	din	1	noiembrie	este	o	continuare	a	sqrbqtorii	pqgkne	
a	moryilor	wi	altele.

Pomul de crqciun

Pomul	de	Crqciun,	awa	cum	este	el	astqzi,	dateazq	doar	de	ckteva	
secole,	dar	ideile	privitoare	la	pomii	sacri	sunt	foarte	vechi.	O	legendq	
babilonianq	spune	despre	un	pom	permanent	verde	care	a	crescut	
dintr-un	trunchi	de	copac	mort.	Vechiul	trunchi	‘l	simboliza	pe	Nimrod	
cel	mort,	noul	pom	permanent	verde	simboliza	faptul	cq	Nimrod	a	
revenit	la	viayq	‘n	persoana	lui	Tamuz	(Nimrod	a	trqit	aproximativ	
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Pentru prieteni

Acum	ceva	timp,	vizitam	catedrala	
din	Perth,	Scoyia.	Ghidul	meu	de	
ocazie	era	o	doamnq	amabilq	din	
congregayia	localq.	La	un	moment	
dat,	am	‘ntrebat-o	cine	era	‘n	acel	
moment	<capul	(the	Head)	bisericii	
prezbiteriene>.	Wtiam	cq	prezbiterienii	-	
versiunea	scoyianq	a	protestantismului	
calvinist	-	au	o	conducere	colegialq,	
General	Assembl],	dar	eram	curios	sq	
wtiu	cine	este	liderul	public	al	acestui	
grup.	Doamna	m-a	privit	uluitq,	awa	
cum	probabil	‘l	va	fi	privit	vicarul	
acela	englez	din	secolul	al	XVIII-lea	
pe	deyinutul	ignorant	care	tocmai	‘i	
mqrturisise	cq	nu	auzise	niciodatq	de		
Isus.	<Sir,	-	mi-a	spus	ea	dupq	ckteva	
clipe	lungi	de	tqcere	-	our	Head	is	
Jesus	Christ!>

Mi-am	dat	seama	atunci	ce	
distanyq	despqryea	mentalitatea	
noastrq	esticq,	ortodoxq,	de	aceea	
occidentalq,	protestantq.	Pentru	
protestanyi,	esenyialq	era	relayia	
personalq	cu	divinitatea.	Restul	era,	
teologic	vorbind,	irelevant.	Eu	cqutam	
o	autoritate	care	din	punctul	de	
vedere	al	celor	ce	urmau	cuvintele	lui	
Cristos,	<’mpqrqyia	mea	nu	este	din	
lumea	aceasta!>	(Ioan	18:36),	era	nu	
doar	neimportantq,	ci	de-a	dreptul	
nelegitimq.	

E	limpede	cq	mentalitatea	
protestantq	a	‘nsemnat	un	nou	
‘nceput	pentru	civilizayia	europeanq.	
Accentul	pus	pe	individ	s-a	tradus	
‘n	sfera	politicq	printr-o	subliniere	a	
drepturilor	wi	libertqyilor	cetqyeanului,	
iar	‘n	aceea	economicq	printr-o	eticq	
a	schimburilor	private.	Desigur,	
diferenyele	dintre	mentalitatea	
catolicq	wi	aceea	protestantq	nu	sunt	
neapqrat	atkt	de	profunde	precum	cele	
marcate	de	Max	{eber,	dar	nimeni	
nu	se	‘ndoiewte	acum	cq	Europa	nu	
ar	fi	ajuns	la	un	asemenea	grad	de	
culturq	wi	de	libertate	fqrq	contribuyia,	
fundamentalq,	a	protestantismului.	

Ceea	ce	pune	problema	rolului	
istoric	jucat	de	ortodoxie.	Este	oare	o	
coincidenyq	cq	toate	yqrile	ortodoxe	
-	Rusia,	Belarus,	Serbia,	Bulgaria,	
Ucraina,	cu	paryiala	excepyie	a	Greciei	
-	sunt	exemple	de	dezastre	economice	
wi	sociale?	“n	ce	privewte	Romknia,	o	

istoriografie	patriotardq	ne	‘nvayq	cq	
Biserica	Ortodoxq	a	fost	un	element	
central	‘n	identitatea	romknilor.	Dacq	
este	awa,	atunci	ar	trebui	sq	‘wi	asume	
rqspunderea	pentru	marasmul	‘n	care	
se	zbate	aceastq	yarq.	

Realitatea	este	cq	rolul	ortodoxiei	
romknewti	a	fost	mai	curknd	unul	
nefast.	Popor	latin,	romknilor	Biserica	
Ortodoxq	li	s-a	adresat	‘n	slavonq.	
Chiar	wi	bruma	de	carte	care	s-a	fqcut	
la	sud	de	Carpayi,	pknq	‘n	secolul	al	
XVIII-lea,	s-a	fqcut	de	cqlugqri	greci	wi	
armeni.	

“n	secolul	al	XIX-lea,	ortodoxia	
romkneascq	se	organizeazq	ca	bisericq	
de	stat,	ascunzkndu-se	sub	pulpana	
puterii	politice,	o	poveste	tristq,	al	
cqrei	final	‘l	gqsim	‘n	dosarele	de	
colaboratori	de	la	CNSAS.	Ce	relevanyq	
mai	are	o	asemenea	bisericq,	vq	‘ntreb?	

Preotul	de	vizavi,	pe	care	nu	l-am	
vqzut	niciodatq	sq	se	preocupe	cq	unii	
dintre	semenii	nowtri	mor	de	foame,	a	
distribuit	vecinilor,	deunqzi,	‘n	cutiile	
de	scrisori,	niwte	foi	imprimate	color.	
Ne	anunyq	cq	mai	are	nevoie	de	8.000	
de	euro	pentru	a	termina	o	frescq.

Din	punct	de	vedere	practic,	
Romknia	este	oricum	o	yarq	ateistq.	
Majoritatea	concetqyenilor	nowtri	sunt	
la	fel	de	ignoranyi	‘n	ce	privewte	Biblia	
precum	indienii	din	Lumea	Nouq	la	
debarcarea	spaniolilor.	Eu	predau	
istoria	ideilor	politice	de	aproape	
15	ani.	Am	vqzut	sute,	dacq	nu	mii	
de	studenyi,	de	la	variate	facultqyi.	
Destule	lecyii	predate	presupuneau	o	
cunoawtere	a	Scripturii,	a	tradiyiilor	
wi	dogmelor	oficiale	ale	Bisericii	
apostolice.	Vq	mqrturisesc	cq	pentru	cei	
mai	mulyi	studenyi	Biblia	apqrea	la	fel	
de	strqinq	precum	Popol	Vuh.	Jumqtate	
nu	o	deschiseserq	niciodatq.	Ckt	despre	
ceilalyi,	rqspunsul	standard	la	examen	
era:	<Am	rqsfoit-o>.	

Orickt	am	alege	sq	ironizqm	
proiectul	pawoptiwtilor,	e	cert	cq	el	
a	avut	‘n	centru	o	intenyie	nobilq:	
modernizarea	Romkniei.				Aceasta	
s-a	fqcut	cu	un	prey,	‘nsq	-	eliminarea	
unora	dintre	instituyiile	wi	valorile	
tradiyionale	prin	‘nlocuirea	lor	cu	
instituyii	wi	valori	strqine,	occidentale.	
<Obiceiul	pqmkntului>	a	fost	‘nlocuit	
de	Codul	lui	Napoleon.	Rknduielile	
boierewti	au	cedat	locul	unei	Constituyii	

copiate	dupq	aceea	a	Belgiei.	Domnii	
pqmknteni	au	plecat	wi	o	dinastie	
germanq	a	venit	la	tronul	Regatului	
(o	instituyie	la	rkndul	squ	de	import).	
Literele	slavone	au	fost	‘nlocuite	cu	
alfabetul	latin.	S-au	introdus	trenul,	
banii	de	hkrtie	wi	apa	la	robinet.	

Iobagii	au	fost	sloboziyi	wi	au	fost	
organizate	alegeri.			Chiar	wi	hainele	
s-au	schimbat.	Am	abandonat	caftanul	
wi	opincile,	‘nvqyknd	<la	gkt	cravatei	
cum	sq	facem	nodul>.	Fqrq	despqryirea	
de	o	bunq	parte	a	tradiyiei	noastre	nu	
ar	fi	fost	mare	diferenyq	astqzi	‘ntre	
Bucurewti	wi	Addis	Abeba.	

Dar	proiectul	pawoptist	nu	a	fost	
niciodatq	complet.	Acei	oameni,	
‘mpreunq	cu	urmawii	lor	spirituali,	au	
‘nyeles	corect	cq	trebuie	sq	renunyqm	la	
formele	locale	de	autoritate,	la	limba	
arhaicq,	la	obiceiurile	retardate	wi	la	
straiele	ridicole.	Dar	s-au	oprit	la	religie.	
Ei	nu	au	propus	o	criticq	sistematicq	a	
religiei	perpetuate.	Teologic	vorbind,	
societatea	romkneascq	a	ratat	Reforma.

Cu	alte	cuvinte,	ea	a	ratat	o	
dimensiune	esenyialq	a	modernitqyii	
civilizate.	Aceasta	a	devenit	pe	deplin	
posibilq	abia	dupq	ce	Luther	a	anunyat	
prinyilor	germani	principiile	Reformei,	
‘nyeleasq	de	el	ca	revenire	la	ideile	
primilor	crewtini.	Din	acel	moment,	
protestantismul	a	schimbat	faya	lumii.	
Biserica	prezbiterianq	a	introdus,	
pentru	prima	datq,	‘n	Scoyia,	un	sistem	
universal	de	educayie,	animat	de	ideea	
cq	fiecare	‘n	parte	trebuie	sq	fie	‘n	
stare	sq	‘nyeleagq	singur	Biblia.	Dupq	
douq	secole,	scoyienii	descopereau	
locomotiva,	logaritmii,	macadamul	wi	
economia	politicq	modernq.	La	Geneva,	
calvinismul	a	creat	o	a	douq	Romq,	de	
unde	provin	wi	Rousseau	wi	legendarii	
ceasornicari.	Acelawi	calvinism,	aliat	cu	
neo-stoicismul	wi	cu	spiritul	de	aventurq	
comercialq,	a	fqcut	din	alianya	cktorva	
orawe	olandeze	o	putere	mondialq.	
~ua`erii	au	‘ntemeiat	Penns]lvania,	
iar	puritanii	Bostonul.	Finlanda	dupq	
teologul	reformat	Agricola	a	fost	altq	
yarq.	Suedia	wi	Danemarca	nu	ar	fi	
devenit	ce	sunt	acum	fqrq	luteranism.	
Japonia	s-a	deschis	cqtre	lumea	
modernq	datoritq	protestantismului	
european	wi	tunurilor	americane.	

Se	pune	acum	‘ntrebarea	dacq	existq	
o	alternativq	rezonabilq	la	opyiunea	
protestantq.	Experienya	istoricq	ne	
aratq	cq	nu.	Chiar	wi	cei	care	nu	
profeseazq	o	credinyq	anume	trebuie	sq	
admitq	cq	valorile	ce	‘wi	au	originea	‘n	
crewtinismul	primitiv,	reinterpretate	de	
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teologii	Reformei	wi	de	filozofii	Luminilor	
(la	rkndul	lor,	un	fenomen	mai	ales	
protestant)	sunt	centrale	pentru	omul	
european.	Fqrq	Reformq,	nu	am	fi	avut	
ziare,	nu	am	fi	avut	Societatea	Regalq	
cu	wtiinya	mecanicq	a	naturii	a	lui	Robert	
Bo]le	wi	a	lui	Isaac	Ne[ton,	nu	am	fi	
avut	legalizarea	divoryului	sau	toleranya	
religioasq.	Nu	am	fi	avut	nici	mqcar	
cerealele	de	la	micul	dejun,	inventate	de	
un	vegetarian	adventist	din	Michigan,	
care	credea	cq	a	oferit	o	curq	pentru	
viciul	masturbayiei.	Pe	scurt,	nu	am	fi	
cunoscut	lumea	modernq.	

Ceea	ce	ar	fi	trebuit	noi	sq	facem	este	
sq	interiorizqm	wi	sq	practicqm	aceste	
valori.	Sq	ne	construim	o	societate	
animatq	de	acest	spirit.	Nu	am	reuwit.

Una	din	cauze,	dacq	nu	principala,	
este	cq	‘n	centrul	experienyei	noastre	
spirituale	nu	stq	mai	nimic.	Comunismul	
doar	a	agravat	aceastq	stare	de	fapt,	dar	
nu	a	inventat-o.	Ce	ne-a	yinut	departe	de	
valorile	wi	instituyiile	spiritului	european,	
ce	ne-a	deconectat	de	la	evoluyiile	lumii	
civilizate,	a	fost	<credinya>	noastrq.	
Fiecare	wi	fiecare	culturq	demnq	de	
acest	nume	au	o	carte,	un	text	sacru,	
central.	Omul	european	a	avut	Biblia.	Dar	
nouq,	biserica	noastrq	<strqmoweascq>	
-	instituyional	vorbind,	o	invenyie	a	
secolului	al	XIX-lea	-	ce	ne-a	dat?	Un	
crewtinism	bizar,	unul	care	ignorq	sau	
marginalizeazq	tocmai	Biblia,	precum	wi	
marile	tradiyii	de	interpretare	scripturalq,	
de	la	scolastici	la	neoprotestanyi.	Ce	am	
primit	‘n	loc?	O	Bisericq	redusq	la	ritual	
wi	aparenye.	Mergeyi	la	o	predicq	normalq	
sau	ascultayi-i	pe	ierarhii	ortodocwi,	cu	
discursurile	lor	despre	<tradiyie>,	valorile	
<neamului>	wi	despre	<’nainte-stqtqtori>.	
Dar	Cristos	nu	a	spus:	Am	venit	sq	
mkntuiesc	poporul	romkn!.	Mq	‘ndoiesc	
cq	‘n	planul	Mkntuirii	crewtine	nayiunea	
aceasta	are	un	loc	rezervat.	Nu	cred	cq	‘n	
Rai	ne	vom	aweza	pe	bqnci	tricolore.

E	timpul	sq	‘nyelegem	cq	mai	
profundq	deckt	reforma	legilor	sau	
obiceiurilor	este	reforma	credinyei	.	E	
vremea	sq	ne	‘ntoarcem	cqtre	sursele	
autentice	ale	civilizayiei	occidentale,	
nu	doar	sq	‘i	imitqm	formele.	De	aceea,	
reforma	de	care	vorbim	e	mai	cu	seamq	
una	interioarq,	a	fiecqruia	dintre	noi.	
Aceasta	‘nseamnq	sq	lqsqm	‘n	urmq	
omul	cel	vechi.	Awa	cum	am	abandonat	
chimirul,	cuwma	wi	pqsatul	de	mei,	awa	sq	
pqrqsim	cu	toyii	bisericile	acestea,	pentru	
a	redeveni	oameni	liberi.	Sq	nu	vq	parq	
rqu	dupq	ele,	cqci	sunt	lucruri	din	lumea	
aceasta.	Dacq	e	sq	avem	un	viitor	‘ntru	
spirit,	el	va	fi	‘ntr-o	Romknie	reformatq.

(Revista 22, CATALIN AVRAMESCU, 25-31 
aug. 2006)

cu	wase	mii	de	ani	‘n	urmq,	fiind	fiul	lui	Cham	wi	nepotul	lui	Noe).	
Printre	druizi	sacru	era	stejarul,	printre	egipteni	era	palmierul,	
fenicienii	foloseau	tufiwurile	sacre,	iar	la	Roma	era	bradul	‘mpodobit	
cu	boabe	rowii	‘n	timpul	Saturnaliei.	Se	credea	cq	zeul	scandinav	
Odin,	dq	daruri	deosebite	‘n	timpul	sqrbqtorilor	de	Crqciun	celor	care	
se	apropiau	de	bradul	lui	sacru.

Legendele	spun	cq	Sfkntul	Bonifaciu,	un	cqlugar	din	Devonshire	
(Anglia),	care	a	fondat	biserici	crewtine	‘n	Franya	wi	Germania	
secolului	al	VII-lea,	ar	fi	dat	‘ntr-o	
bunq	zi	peste	un	grup	de	pqgkni	
adunayi	lkngq	un	stejar	pentru	
a	sacrifica	un	copil	zeului	Thor.	
Pentru	a	opri	sacrificiul	wi	a	salva	
viaya	copilului,	Bonifaciu	a	doborkt	
copacul	cu	o	loviturq	puternicq	
de	pumn,	iar	‘n	locul	lui	a	crescut	
un	mic	brqduley.	Legenda	spune	
cq	sfkntul	le-ar	fi	spus	pqgknilor	
cq	brqduleyul	subyire	era	Copacul	
Vieyii	wi	mqrturia	vieyii	eterne	a	lui	
Christos.	Pknq	‘n	sec.	al	XII-lea,	
pomii	de	Crqciun	erau	atkrnayi	de	
tavan	ca	un	simbol	al	crewtinqtqyii.

Prima	referire	la	un	brad	decorat	
pentru	Crqciun	apare	la	Riga,	‘n	
Letonia,	‘n	anul	1510.	“n	1521,	
prinyesa	Helene	de	Mec\lembourg	
a	‘mpodobit	primul	brad	de	Crqciun	
din	Paris,	dupq	cqsqtoria	cu	ducele	
de	Orleans.	O	altq	menyiune	scrisq	
referitoare	la	‘mpodobirea	unui	
pom	de	Crqciun,	‘n	Germania,	
dateazq	din	anul	1531.	“n	1601,	un	vizitator	al	orawului	Strasbourg	
consemneazq	o	familie	care	decora	un	copac	cu	<napolitane	wi	beye	
de	zahqr	aurii	rqsucite	wi	flori	de	hkrtie	de	toate	culorile>.	Coloniwtii	
germani	wi	mercenarii	care	au	luptat	‘n	Rqzboiul	de	Secesiune,	
au	dus	obiceiul	bradului	de	Crqciun	peste	Atlantic.	Documentele	
menyioneazq	cq,	‘n	1804,	soldayii	americani	de	la	Fort	Dearborn	
au	adus	copaci	din	pqdure	‘n	barqcile	lor.	Marea	Britanie	a	fqcut	
cunowtinyq	cu	pomii	de	Crqciun	abia	‘n	1841,	cknd	soyul	german	al	
reginei	Victoria,	prinyul	Albert,	a	dus	la	castelul	{indsor	un	brad	
pentru	familia	regalq.	Apoi	obiceiul	s-a	rqspkndit	repede	prin	colonii.

Pomii	au	fost	decorayi	cu	mere,	prqjituri	wi	dulciuri	timp	de	multe	
secole.	Primul	care	a	decorat	pomul	de	Crqciun	cu	lumknqri	a	fost	
Martin	Luther	(1483-1546).	El	a	‘ncercat,	astfel,	sq	le	arate	copiilor	
cum	strqlucesc	stelele	‘n	nopyile	‘ntunecate.	“n	anii	1850,	compania	
germanq	Lauscha,	din	Thuringia,	a	‘nceput	sq	producq	ghirlande	de	
sticlq	wi	‘ngerawi	auriyi	-	Rauschgoldengel	-	pentru	pomul	de	Crqciun.	
Ornamentele	de	sticlq	au	ajuns	‘n	Marea	Britanie	pe	la	1870,	iar	‘n	
America	de	Nord,	‘n	jurul	anului	1880.	“n	1882,	ornamentele	au	fost	
completate	de	luminile	electrice.	Ed[ard	Johnson,	un	coleg	al	lui	
Thomas	Edison,	a	fixat	pe	un	brad	de	Crqciun	un	wirag	de	beculeye	
electrice	pe	care	le-a	fabricat	singur.	Pknq	‘n	1890,	wiragurile	de	
lumini	de	Crqciun	erau	deja	produse	‘n	serie.	

N.	R.	-	Dacq	sqrbqtoarea	este	lipsitq	de	conyinutul	ei	adevqrat,	
ambalajele	nu	fac	deckt	sq	ascundq	goliciunea!	Sqrbqtoarea	are	sens	
numai	acolo	unde	Christos	s-a	nqscut	cu	adevqrat,	‘n	inimile	acelora	
care	L-au	primit	prin	credinyq.
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A fost ckndva un staul...nu cel din Betleem,o pewterq ciudatq,o grotq de blestem.
Pqstorul fqrq grijqplecase pe poteci...Dormeau pe sub pqienjeni ciorchini de lilieci.
O razq de luminqnu pqtrundea din cer.De zgurq era ziuawi nopyile, de fier.
Alunecau culbeciipe jilavii pereyi;‘n fknul ud wi putredse-nghesuiau bureyi.
Dar ‘ntr-o noapte... ‘ngerickntarq la zenitwi parcq, printre stele,o stea a rqsqrit...
Wi, nu wtiu cum, deodatqveneau lumini de zori;iar fknul era proaspqtwi mirosea a flori.
Zburarq lilieciiwi beznele s-au dus,iar eu ckntam din fluiercu ‘ngerii de sus...
Dar iatq, ‘ntr-o parteprivirile mi-aruncwi vqd sclipind o ieslewi-n ieslea mea... un Prunc...
Veniyi, veniyi, voi ‘ngeri,pqstori wi oameni buni!Veniyi, voi magi ai vremii,cq-i vremea de minuni!
Wi-pentru-a ckta oarq? —slqviyi pe Dumnezeu!Cqci Pruncul e acelawi,iar staulul... sunt eu. 
Costache	Ioanid
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Rqspunsul meu

Mi s-a spus mereu cq nu poyi 
fi fericit fqrq sq fii crewtin.  Eu 
sunt tknqrq wi sunt fericitq cknd 
sunt ’mpreunq cu prietenii mei ’n 
distracyii wi activitqyi sqnqtoase. 
Ckteodatq ’mi trece prin cap cq ar 
fi bine sq mq fac crewtinq wi sq merg 
la bisericq, dar mulyi tipi care se 
duc pe acolo nu sunt nici pe departe 
atkt de fericiyi ca mine. Religia lor 
’i face triwti wi le rqpewte bucuria 
de a trqi. Oare asta sq ’nsemne 
crewtinism?

“n	parte	ai	dreptate.	Nu	uita	
’nsq	cq	toate	bucuriile	lumii	sunt	
<de	o	clipq>,	Adevqrul	despre	
bucuria	crewtinq	nu	se	manifestq	
’ntotdeauna	cu	toatq	puterea,	atkt	
’n	viaya	personalq,	ckt	wi	’n	viaya	
de	grup.	Unele	din	calitqyile	lui	
sunt	sufocate	de	’nyelegerea	lor	
grewitq.	

Mulyi	crewtini	cred	cq	veselia	wi	
exuberanya	sunt	lucruri	lumewti,	
pe	cknd	alyii,	dimpotrivq,	fug	de	
orice	le-ar	strica	buna	dispoziyie.

Cu	toate	acestea,	viaya	
crewtinq	este	singura	viayq	cu	
adevqrat	fericitq.	Veselia	unei	
astfel	de	existenye	nu	depinde	
de	’mprejurqri.	Tu	spui	cq	
gqsewti	fericirea	’n	prietenie,	
’n	amuzament	wi	’n	plqcerile	
curate.	Te	asigur	cq	foarte	curknd	
lucrurile	acestea	nu-yi	vor	mai	
produce	nici	o	bucurie,		cqci	
astfel	de	lucruri	nu	sunt	durabile,	
deckt	atunci	cknd	este	vorba	de	
persoane	care	nu	sunt	pline	de	
toane	wi	a	cqror	dragoste	rqmkne	
mereu	constantq	wi	dezinteresatq.	
Dacq	privewti	cu	atenyie	’n	
jur,	’yi	vei	da	seama	cq	nu	ewti	
’nconjuratq	de	astfel	de	oameni	wi	

o	bunq	oglindq	te-ar	convinge	cq	
nici	tu	nu	ewti	un	astfel	de	caracter.	
Cred	cq	ewti	destul	de	lucidq	ca	sq-
yi	dai	seama	cq	fericirea	de	azi	nu	
are	wanse	sq	dureze.	De	aceea	te	
sfqtuiesc	sq	cauyi	ckt	mai	curknd	
prietenia	Celui	care	nu	se	schimbq	
wi	rqmkne	credincios	’n	dragostea	
Lui.	Prietenia	Lui	te	va	’nconjura	
wi	de	prietenii	de	care	ai	nevoie	wi,	
mai	mult	deckt	aceasta	va	aweza	’n	
inima	ta	o	fericire	inimaginabilq	
acum,	dar	adevqratq,	trainicq	wi	
independentq	de	circumstanyele	
vieyii.	<Toyi	crinii	ckmpului	au	
o	zi	de	perfecyiune,	dar	numai	
acei	care	se	nasc	din	plqmqdeala	
cerului	sunt	vewnici	’n	strqlucire	wi	
mireasmq.>	

De curknd,  fiul  nostru  
manifestq  un  spirit  foarte  critic 
fayq de credinya noastrq. L-am 
’nvqyat ’ntotdeauna adevqrul wi 
pknq acum a acceptat totul fqrq  sq 
comenteze. Am grewit oare undeva 
fayq de el, de a ajuns sq punq ’n 
discuyie lucrurile pe care altqdatq le 
credea?

Criticile	nu	’nseamnq	neaparat	
necredinyq.	Bqiatul		vostru	se	aflq	
acum	la	vkrsta	la	care	nu-wi	mai	
poate	baza	convingerile	pe	<ceea	
ce	cred	pqrinyii>.

El	are	nevoie	de	convingeri	
personale.	Veyi	constata	’n	curknd	
cq	’n	strqfundul	inimii		lui,	el	
dorewte	sq	ajungq	la	convingerea	
cq	tot	ceea	ce	l-ayi	’nvqyat	este	
adevqrat.	De	fapt,	el	dorewte	sq-wi	
consolideze	credinya	nu	sq	wi-o	
piardq.	Vrea	sq	afle	cum	ayi	crezut	
’n	Dumnezeu	wi	cum	de	ayi	ajuns	
sq	vq	puneyi	toatq	’ncrederea	’n	
Domnul	Isus.	Ayi	avea	mult	mai	

multe	motive	sq	vq	’ngrijorayi	dacq	
fiul	vostru	ar	fi	devenit,	dintr-o	
datq,	refractar	wi	indiferent.

Pregqtiyi-vq	sq	stayi	’n	faya	
’ntrebqrilor	lui.	Biblia	spune:	
<Sfinyiyi	’n	inimile	voastre	pe	
Christos	ca	Domn.	Fiyi	totdeauna	
gata	sq	rqspundeyi	oricui	vq	cere	
socotealq	de	nqdejdea	care	este	’n	
voi>	(1	Petru	3:15).

Sunt o tknqrq crewtinq, 
frumoasq <awa wi awa>. Sunt 
dezamqgitq de faptul cq bqieyii 
nu mq bagq ’n seamq.  Este 
oare posibil ca o fatq sq fie prea 
serioasq? Chiar wi pentru tinerii 
credinciowi?

Nu,	nu	ewti	prea	serioasq	
pentru	genul	de	tineri	pe	care	’i	
meriyi.	Adu-yi	aminte	cq	cele	mai	
multe	idile	se	nasc	dintr-o	atracyie	
fizicq	wi	numai	puyine	sunt	acelea	
bazate	pe	aprecierea	adevqratq	a	
calitqyilor	celor	doi	parteneri.

Cu	siguranyq	cq	tu,	care-i	
aparyii	lui	Christos,	’yi	dorewti	mai	
mult	deckt	un	prieten	atras	de	
trupul	tqu.	Ewti	crewtinq	wi	trebuie	
sq	crezi	cq	Dumnezeu	a	pregqtit	
un	plan	special	pentru	viaya	ta;	
<Te-am	chemat	pe	Nume....	’nainte	
ca	tu	sq	Mq	cunowti>	(Isaia	45:4).	
I-ai	’ncredinyat	viaya	Domnului	
wi	cu	siguranyq	cq	El	vrea	sq	facq	
ceva	special	cu	ea.	Dumnezeu	a	
ales	deja	un	bqiat	pentru	tine	wi	nu	
vei	fi	niciodatq	fericitq	cu	un	altul.	

“n	loc	sq	te	cheltuiewti	’n	
’ngrijorqri,	’ncredinyeazq-yi	soarta	
’n	mkna	Domnului	wi	El	te	va	
conduce	wi	’n	aceastq	privinyq	ca	wi	
’n	celelalte.
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(“n	luna	Decembrie	este	wi	
ziua	nayionalq	a	Romkniei.	Se	
cade	sq	aruncqm	‘napoi	o	privire	
retrospectivq	asupra	unui	pericol	
care	n-a	trecut	fqrq	sq	lase	urme	
adknci	‘n	sufletul	poporului	romkn.)

Ce	pot	avea	‘n	comun	
personalitqyi	politice	atkt	de	
diferite	precum	Marx,	Lenin,	Stalin,	
Ceauwescu?	

O	observayie	elementarq	s-ar	
raporta	la	faptul	cq	aparyin,	cu	toyii,	
ideologiei	comuniste.	Din	care	fapt	
decurge	poziyia	lor	fayq	de	religie,	
nuanyatq	‘n	formq,	dar	ideaticq	‘n	
fond:	de	respingere.	Textul	de	la	
care	se	revendicq	aceastq	respingere,	
‘n	realitate	negare,	wi	‘ncq	violentq,	
dewi	doar	‘n	plan	teoretic	(lucrurile	
se	vor	schimba	radical	‘n	cazul	lui	
Lenin,	Stalin	wi	Ceauwescu)	existq	‘n	
lucrarea	lui	|arl	Marx	<Contribuyii	
la	critica	filosofiei	hegeliene	a	
dreptului>:	

<Fundamentul	criticii	ireligioase	
este:	omul	creeazq	religia,	nu	
religia	‘l	creeazq	pe	om.	Wi	anume:	
religia	este	conwtiinya	de	sine	wi	
simyqmkntul	de	sine	al	omului	care	
sau	nu	s-a	gqsit	‘ncq	pe	sine,	sau	s-a	
pierdut	din	nou.	Dar	omul	nu	este	
o	fiinyq	abstractq,	situatq	‘n	afara	
lumii.	Omul	este	lumea	omului,	
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statul,	societatea.	Acest	stat,	aceastq	
societate	produc	religia,	o	concepyie	
rqsturnatq	despre	lume,	pentru	cq	
‘nsuwi	statul,	societatea	constituie	
o	lume	‘ntoarsq	pe	dos.	Religia	
este	teoria	generalq	a	acestei	lumi,	
compendiul	ei	enciclopedic,	logica	
ei	‘n	forma	popularq,	entuziasmul	
ei,	sancyiunea	ei	moralq,	‘ntregirea	
ei	solemnq,	temeiul	ei	general	
de	consolare	wi	de	justificare.	
Ea	este	realizarea	fantasticq	a	
creayiei	omenewti,	pentru	cq	esenya	
omeneascq	nu	posedq	o	realitate	
adevqratq.	Lupta	‘mpotriva	religiei	
este,	prin	urmare,	lupta	indirectq	
‘mpotriva	acelei	lumi	a	cqrei	aromq	
spiritualq	este	religia.	Mizeria	
religioasq	este	expresia	mizeriei	
reale	wi	totodatq	protestul	‘mpotriva	
mizeriei	reale.	Religia	este	suspinul	
creaturii	chinuite,	sensibilitatea	unei	
lumi	lipsite	de	inimq,	dupq	cum	este	
wi	spiritul	unor	orknduiri	lipsite	de	
spirit.	Ea	este	opiu	pentru	popor.	
Suprimarea	religiei,	a	acestei	fericiri	
iluzorii	a	poporului,	este	cerinya	
adevqratei	lui	fericiri>.

<Opiu	pentru	popor>	-	iatq	
sintagma	arhicunoscutq,	citatq	wi	
rqscitatq	de	marxiwti,	marxizanyi	wi	
criticii	marxismului.	Ckt	privewte	
<suprimarea	religiei>,	Marx	nu	
a	putut-o	intreprinde	deckt	ca	o	
tentativq	exclusiv	‘n	plan	filozofic	

wi	ideologic.	Nu	a	avut	wi	puterea	
efectivq	de	a	o	transpune	‘n	practicq.	
Lenin	wi	Stalin,	practicieni	ai	
<ateismului	militant>	au	avut,	‘nsq,	
putere	efectivq	s-o	facq.	Epigonul	
stalinist	Ceauwescu	-	la	fel.	Cu	
precizarea	-	esenyialq	-	cq	ei	nu	s-au	
putut	atinge	de	CREDINYA,	apanaj	
exclusiv	al	spiritului	uman,	ci	doar	
de	expresia	materialq	wi	instituyionalq	
a	Bisericii.	De	fapt,	textul	otrqvit	
wi	otrqvitor	al	lui	Marx,	de	la	care	
se	revendicq	politica	de	stat	a	
regimurilor	comuniste	‘n	relayia	
cu	Biserica,	nu	explicq	ESENYA	
permanentei	‘ncercqri	a	acelor	
regimuri	de	a	distruge	sentimentul	
religios	al	supuwilor	statului	totalitar.	

Sq	ne	reamintim	cq,	dewi	la	
alte	dimensiuni,	wi	statul	nazist	a	
fost	adversar	al	religiei	(Frederic	
Nietzsche,	filosoful	favorit	a	lui	
Hitler,	a	fost	primul	care	a	declarat	
cq	<Dumnezeu	este	mort>.	Hitler	
a	tras	concluzii	<juste>:	dacq	
Dumnezeu	e	mort,	atunci	el,	Hitler,	
nu	trebuie	sq	aibq	nici	un	scrupul	
‘n	a	ucide	milioane	de	oameni	
nevinovayi).	

Explicayia	realq	a	adversitqyii	
marxiwtilor	fayq	de	religie	o	dq	
marele	gknditor	rus	Nicolai	Berdiaev:	

<Onoarea	de	a	fi	inventat	
comunismul	nu-i	revine	poporului	
rus;	el	l-a	primit	din	Occident.	
Dar	el	i-a	dat,	incontestabil,	prima	
‘ncarnare	vie.	Ajungem	astfel	la	
chestiunea	de	a	wti	de	unde	a	iewit	
comunismul,	de	ce	este	‘n	asemenea	
mqsurq	contagios,	prin	ce	virtute	a	
‘nvins	ideologic	‘n	decursul	revoluyiei	
ruse	(...).	Toate	acestea	sunt	
imposibil	de	‘nyeles	dacq	socotim	
comunismul	ca	pe	o	manifestare	
exclusiv	politicq	sau	economicq,	
dacq	‘l	supunem	unei	critici	rayionale	
numai	din	aceste	douq	puncte	de	
vedere.	Comunismul, wi ‘n teorie wi 
‘n practicq, este wi el o manifestare 
de ordin spiritual wi religios. Mai 
ales ca religie, el este redutabil, 
ca atare se opune crewtinismului 
wi tinde sq-i ia locul	(subl.	ns.).	
Un	sistem	exclusiv	social	ar	fi	putut	
rqmkne	neutru	pe	terenul	religios;	
comunismul,	dimpotrivq,	asemeni	
celorlalte	religii,	poartq	cu	el	o	
‘ntreagq	eticq	integralq	(...);	are	
propriile	dogme,	‘wi	rqspkndewte	
catehismul,	posedq	chiar	embrioni	
ai	cultului...	>	(Probleme	du	

De la Marx 
la Ceauwescu, 
ipostaze ale 
lui Anticrist 
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Toate	acestea	ne	descoperq	o	
nouq	privire	asupra	paradoxurilor	
acestei	lumi,	‘n	care	marele	rqzboi	
anticrewtin	dus	de	foryele	satanice	s-a	
purtat	de	fapt	‘ntre	cei	ce	cred	‘n	Isus	
wi	cei	ce	cred	‘n	Marx.	Dar	din	anii	
^80	mai	ales,	tabqra	ateilor	‘ncepuse	
sq	simtq	cq	Biblia	conyinea	adevqrul	
suprem.	Practicat	‘n	clandestinitate	
‘n	lagqrul	rowu,	exact	ca	‘n	primele	
veacuri,	crewtinismul	a	triumfat	prin	
iubirea	profundq	wi	mila	evanghelicq.

Cqci	dincolo	de	colapsul	
economic	manifest,	nici	un	comunist	
nu	ckntq,	spre	exemplu,	‘n	amintirea	
‘nfricowqtorului	seminarist,	fiu	al	

unui	cizmar	beyiv,	Stalin	(ce	murise	
‘n	culmea	paranoii	de	ani	buni),	
<Stalin,	iubitul	sufletului	meu>;	sau	
<Hrusciov,	cu	dragoste	la	tine	vin>;	
wi	cu	atkt	mai	puyin	<Brejnev,	nu	pot	
fqrq	tine>!!!

Spiritul taliban

Pe	teren	filozofic,	lucrurile	sunt	
circumscrise	la	lumea	intelectualilor,	
indiferent	de	semnul	lor	politic.	
“n	momentul	cknd	‘n	arenq	intrq	
factorii	de	decizie,	situayia	se	
schimbq	radical.	Sq	ne	amintim	
de	distrugerea	celor	douq	imense	
statui	ale	lui	Buddha	din	Afganistan,	
nimicite	de	talibani	‘n	numele	
Islamului.	Grozqvia	a	fost	‘nfqptuitq	
de	fanatici	motivayi	de	o	ideologie	
religioasq	reducyionistq.	

De	ce	invocqm	acest	‘ntristqtor	
episod?	Fiindcq,	‘n	opinia	noastrq,	
‘n	acyiunile	demolatorilor	de	
awezqminte	religioase,	indiferent	
de	numele	lor	wi	de	statul	‘n	
care	au	acyionat,	existq	resorturi	
psihologice	yinknd	de	mentalitatea	
talibanq.	Adicq	de	barbari.	Pe	lkngq	

implicayiile	de	ordin	ideologic	
expuse,	‘n	furia	unor	dictatori	
comuniwti	‘mpotriva	awezqmintelor	
religioase	intrq	wi	o	componentq	
amintind	de	recea	determinare	
demenyialq	cu	care	hoardele	
mongole	au	distrus	inegalabile	
monumente	de	cult	wi	laice.	“n	cele	
ce	urmeazq,	ne	vom	referi	doar	la	
ckteva	dintre	crimele	sqvkrwite	de	
comunism	‘mpotriva	construcyiilor	
cultice	-	‘n	primul	rknd	pe	teritoriul	
fostei	Uniuni	Sovietice.

Lenin: <Victoria ‘mpotriva cleru-
lui este asiguratq>

La	16	ani,	Lenin	s-a	declarat	ateu	
convins:	“ncq	din	clasa	a	cincea	de	
liceu	am	rupt-o	cu	toate	problemele	
de	religie:	mi-am	smuls	crucea	de	
la	gkt	wi	am	aruncat-o	‘n	lada	de	
gunoi.>

“n	principiu,	Lenin	recunowtea	
libertatea	de	conwtiinyq	-	dar	nu	wi	
libertatea	de	credinyq,	pentru	cq	
vedea	religia	ca	<o	formq	de	asuprire	
spiritualq>	wi,	repetknd	papagalicewte	
dupq	Marx	ca	<opiumul	popoarelor>.	

Imediat	dupq	preluarea	puterii,	
Lenin	a	ordonat	transformarea	
ansamblului	mqnqstiresc	Trot\i	
-	Serghievs\i	de	lkngq	Moscova	‘n	
muzeu	al	ateismului.	

“n	timpul	primei	cumplite	
perioade	de	foamete	(1921-1922),	
cknd	<oamenii	se	hrqneau	cu	hoituri	
dewi	Biroul	Politic	a	interzis	sq	se	
pomeneascq	de	canibalism	‘n	presq>,	
Patriarhul	Tihon	a	apelat	la	popor:	

<“ntindeyi	mkna	wi	ajutayi-i	pe	
frayii	wi	pe	surorile	voastre	aflayi	
‘n	suferinyq!	Cu	asentimentul	
credinciowilor,	puteyi	folosi	tezaurele	
din	biserici	ca	sq	curmayi	foametea	
(inele,	lanyuri	wi	brqyqri	care	
‘mpodobesc	sfintele	icoane,	odoare	
de	argint	wi	de	aur)>.	

Lenin	a	sesizat	imediat	ocazia	de	
a	pune	mkna	pe	odoarele	lqcawurilor	
de	cult,	mai	ales	cq	bolwevicul	Unsliht	
(Unszlicht?	-	n.n.)	‘i	spusese	cq	‘n	
Rusia	<erau	aproximativ	80	de	mii	de	
biserici,	majoritatea	ortodoxe>.	

La	23	februarie	1922,	ziarele	
au	anunyat	emiterea	unui	decret	al	
guvernului	referitor	la	confiscarea	cu	
forya	a	tuturor	obiectelor	de	valoare	
aparyinknd	bisericilor	ruse.	

<“n	‘ntreaga	yarq	s-au	organizat	
expediyii	‘n	stil	militar	‘mpotriva	
bisericilor	wi	a	clerului.	Sinagogile	
evreiewti,	geamiile	musulmane	wi	
bisericile	romano-catolice	nu	au	
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Communisme>,	ed.	Desclee	de	
Brou[er,	Paris,	1933,	trad.	Al.	M.).	

Awadar,	organizat	ca	RELIGIE	DE	
STAT,	comunismul	atacq	crewtinismul.	
Afirmayiile	lui	Berdiaev	sunt	‘ntqrite	
de	Jac\ues	Attali	‘n	encomiastica	
lucrare	<|arl	Marx	ou	l^esprit	du	
monde>	(ed.	Fa]ard,	Paris,	2005):	
<Dupq	cqderea	Zidului	Berlinului	
wi	dupq	ce-au	dispqrut	aproape	
toate	dictaturile	care	‘l	invocq	pe	
|arl	Marx,	trebuie	fqcutq	luminq	
asupra	acestui	proscris	FONDATOR	
AL	SINGUREI	RELIGII	NOI	DIN	
ULTIMELE	SECOLE>	(subl.	ns.).

Manualul ateului

Dewi	‘n	finalul	Rqzboiului	Rece	
s-a	dovedit	cq	secera	wi	ciocanul	nu	
au	reuwit	sq	umbreascq	strqlucirea	
crucii,	sq	ne	amintim	de	pildq	de	
apariyia	pentru	prima	oarq	‘n	1961	a	
bibliei	comuniste	<Manualul	ateului>	
publicatq	de	Academia	de	wtiinye	din	
Moscova,	o	adevqratq	<Evanghelie	
dupq	Sfkntul	Marx>	(diametral	
opusq	‘n	spiritul	ei	<Liturghiei	
ateului>	de	Honore	de	Balzac)	sau	
a	pandantivului	ei	din	China	Rowie,	
cartea	awa-zisei	<gkndiri>	a	marelui	
ucigaw	zeificat	Mao	Tse	Dung,	cel	
mai	odios	volum	vomitat	vreodatq	de	
gura	spurcatq	a	iadului.

“n	faya	iminentei	sale	apocalipse,	
hidra	comunistq	a	plqsmuit	din	
otravq	rowie	o	nouq	teologie	a	
‘mpqcqrii	dintre	Dumnezeu	wi	Satan.	
Episcopul	sau	preotul	revoluyionar	
‘nsemnau	calul	troian	‘n	Bisericq,	un	
Mkntuitor	despuiat	de	apartenenya	
sa	divinq,	un	Christos	privit	ca	un	
mare	reformator,	primul	dintre	
comuniwti.
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fost	nici	ele	cruyate.	Noaptea,	‘n	
subsolurile	CE|A	sau	‘n	pqdurile	
din	apropiere	se	puteau	auzi	focuri	
de	armq.	Preoyii	wi	laicii	executayi	
erau	apoi	stivuiyi	‘n	prqpqstii	wi	
rkpe.	Pe	tot	cuprinsul	yqrii,	clopotele	
bisericilor	au	‘ncetat	sq	mai	batq.	
Liderii	locali	ai	partidului,	ce\iwtii	
wi	membrii	comisiilor	numqrau	
‘nfrigurayi	aurul	wi	obiectele	de	
prey	pe	care	le	‘ndesau	‘n	lqzi.	Nu	
se	cunoawte	cantitatea	totalq	de	
obiecte	de	valoare	strknse	atunci,	
dar	conyinutul	unei	liste	de	obiecte	
strknse	pknq	la	1	noiembrie	1922	
ne	oferq	o	imagine	de	ansamblu	cu	
privire	la	scara	‘ntregii	operayiuni:	
610	\g	aur,	4.141.375	\g	argint,	
35.670	diamante,	71.762	obiecte	de	
valori	nespecificate,	268	geme,	3115	
ruble	de	aur,	19.155	ruble	de	argint,	
1902	diverse	obiecte	de	prey.>

Piese	de	mobilier	din	biserici	
au	fost	duse	‘n	casele	confiscate	
de	la	burghezia	moscovitq	de	cqtre	
ierarhia	de	partid.	Au	fost	profanate	
moawtele	Sf.	Barnabas	din	Vetluga	wi	
confiscatq	racla	de	argint;	la	fel	racla	
cu	moawtele	Sf.	Serghei	din	Radonej,	
simbol	al	rezistenyei	din	sec.	XIV-lea	
‘mpotriva	tqtarilor.	(Informayiile	
sunt	oferite	de	volumul	<Lenin	
-	O	nouq	biografie>,	de	istoricul	D.													
Vol\ogonov,	apqrut	la	editurile	
Orizonturi	wi	Lider,	Bucurewti,	1994,	
trad.	de	Anca	Irina	Ionescu	dupq	
<Lenin.	A	Ne[	Biograph]>.)

Sq	mai	menyionqm	din	aceeawi	
sursq	cq,	‘n	timp	ce	ruwii	mureau	
de	foame,	Lenin	wi	ceilalyi	capi	ai	
partidului	au	trimis,	‘n	1922,	obiecte	
de	aur	‘n	majoritate	furate	din	
patrimoniul	Bisericii,	‘n	valoare	de	
peste	19	milioane	de	ruble	-	aur	‘n	
China,	India,	Persia,	Ungaria,	Italia,	
Franta,	Anglia,	Germania,	Finlanda	
wi	‘n	alte	yqri	<din	dorinya	de	a	da	un	
nou	impuls	procesului	revoluyionar>.

Catedrala ucisq

La	moartea	lui	Stalin	
(05.03.1953),	din	80	mii	de	biserici	
ruse	mai	existau	-	inactive	-	19.000	
din	care	13.000	<erau	folosite	
ca	depozite,	restul	ca	ateliere	
industriale	sau	cluburi>.	Clopotele	
fuseserq	topite;	de	ex.,	‘n	1933	<’n	
scopul	asigurqrii	bronzului	necesar	
pentru	industria	tractoarelor,	planul	
anual	de	producyie	a	acestuia	va	fi	
mqrit	de	la	5.200	tone	la	6.300	tone>	
(cf.	D.	Vol\ogonov,	op.	cit.,	p.	417).	

Sub	dictatura	celui	mai	mare	
criminal	al	istoriei,	rqzboiul	
‘mpotriva	Bisericii,	iniyiat	de	Lenin,	
a	fost	dus	la	paroxism	(cu	o	scurtq	
‘ntrerupere	impusq	de	nevoia	
de	a	uni	poporul	‘n	faya	invaziei	
germane).	Printre	cei	uciwi	de	
N|VD,	cu	un	glony	‘n	ceafq,	se	aflq	
Pavel	Florens\i	(1882-1938),	unul	
dintre	cei	mai	importanyi	teologi	
ai	secolului	al	XX-lea,	deopotrivq	
matematician,	fizician,	filozof,	
specialist	‘n	istoria	Bisericii.	Un	
geniu,	<rar	wi	excepyional	spirit	
universal	(...).	El	ne	aduce	aminte	
de	titanii	Renawterii,	de	Leonardo	da	
Vinci	wi	de	alyii,	poate	wi	de	Pascal>	
(Serghei	Bulga\ov,	aflat	‘n	exil	‘n	
1943,	‘n	prefayq	
la	<Iconostasul>).	
Numele	marelui	
intelectual	crewtin	
a	supravieyuit	
genocidului	-	dar	
cine	wtie	ckyi	
mqrturisitori	‘ntru	
Christos	vor	fi	
pierit	newtiuyi,	‘n	
gulagul	stalinist?

Stalin	nu	a	
ucis,	‘nsq,	numai	
oameni.	La	ordinul	
lui,	au	fost	ucise	
wi	monumente	wi,	
printre	acestea,	
unul	dintre	cele	
mai	impunqtoare	
wi	reprezentative	edificii	ale	
crewtinqtqyii:	Catedrala	‘nchinatq	
Mkntuitorului	Christos,	Salvatorul	
Moscovei,	iar	‘n	locul	ei	sq	fie	
construit	Palatul	Sovietelor.	De	ce	
tocmai	acolo?	

<Explicayia	cq	se	impune	ateismul,	
cq	se	poartq	o	luptq	continuq	
‘mpotriva	religiei,	cq	se	‘nchid	
numeroase	biserici	wi	mqnqstiri	era	
adevqratq,	dar	insuficientq>,	afirmq	
scriitorul	polonez.	

Intenyia	dictatorului	era	de	a	
face	ceva	care	sq	sfideze	America,	
stat	imposibil	de	depqwit	economic.	
<Awadar,	la	4	iunie	1933,	Stalin	
semneazq	proiectul.	Palatul	
Sovietelor	va	fi	de	wase	ori	mai	greu	
deckt	Empire	State	Building,	iar	
statuia	lui	Lenin	din	vkrful	lui	de	
trei	ori	mai	‘naltq	(peste	o	sutq	de	
metri)	wi	de	douq	ori	wi	jumqtate	
mai	grea	deckt	Statuia	Libertqyii.	Wi	
alte	dimensiuni	stabilite	de	Stalin	
fac	sq	te	cuprindq	ameyeala.>	(Este	
vorba	de	o	‘nqlyime	de	415	m,	de	o	
greutate	a	edificiului	de	1,5	milioane	

tone,	de	un	volum	de	7	milioane	
m.c.,	echivalentul	a	wase	dintre	cei	
mai	mari	zgkrie-nori	din	Ne[	}or\,	
iar,	‘n	ce	privewte	statuia,	lungimea	
degetului	arqtqtor	al	lui	Vladimir	
Ilici	trebuia	sq	fie	de	6	metri,	lqyimea	
umerilor	de	32	m,	iar	greutatea	
statui	de	6	mii	de	tone.)

Iunie 1933

<Trebuie	amintitq	data	fiindcq	
este	esenyialq:	e	vorba	de	iunie	
1933.	Este	luna	cknd	ckmpurile	wi	
drumurile	Ucrainei	sunt	awternute	
cu	zeci	de	mii	de	cadavre	de	oameni	
moryi	de	foame,	iar	cazurile	de	
canibalism	cknd	mamele,	iewite	din	

minyi	wi	inconwtiente,	‘wi	mqnkncq	
propriile	progenituri	nu	mai	sunt	
o	raritate...	Da,	toate	se	petreceau	
simultan	-	wi	demolarea	sanctuarului,	
wi	milioane	de	oameni	asasinayi,	wi	
Palatul	care	trebuia	sq-i	uluiascq	pe	
americani	wi	canibalismul.>

Dar	de	ce	trebuia	ridicat	
Palatul	Sovietelor	tocmai	pe	locul	
unde	fusese	Catedrala	‘nchinatq	
Mkntuitorului?	

<Bolwevismul	este	un	uzurpator,	
dar	unul	care	merge	mai	departe:	
nu	mai	este	doar	imaginea	lui	
Dumnezeu	pe	pqmknt,	este	
Dumnezeu	‘nsuwi.	Pentru	a	se	
preface	‘n	noul	Dumnezeu,	trebuie	
sq	dqrkme	lqcawele	Dumnezeului	
dinainte	(sau	sq	le	degradeze	
din	rangul	lor	de	locuri	sfinte,	
preschimbkndu-le	‘n	depozite),	
iar	pe	temeliile	lor	trebuie	‘nqlyate	
noi	locuri	sfinte,	noi	obiective	de	
adorayie	wi	cult	-	Case	ale	Partidului,	
Palate	ale	Sovietelor	wi	altele.	Prin	
aceastq	transformare,	mai	exact	spus	
prin	aceastq	revoluyie,	se	opereazq	
un	simplu	wi	radical	transfer	de	
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simboluri.	Iatq,	aici	‘n	acest	loc	(a	
fost	o	bisericq)	unde	plin	de	credinyq	
ai	adus	un	omagiu	Celui	Atotputernic	
(care	se	aflq	‘n	ceruri),	acum	(aici	stq	
Casa	Partidului)	vei	aduce	un	omagiu	
celui	Atotputernic	(de	pe	pqmknt).	
“ntr-un	cuvknt,	se	schimbq	punerea	
‘n	scenq,	dar	rqmkne	neschimbat	
principiul	esenyial:	cultul.>

Istoria	a	vrut	ca	de	proiectul	
lui	Stalin	sq	se	aleagq	praful:	au	
venit	epurqrile,	rqzboiul	fierbinte,	
Rqzboiul	Rece...	Dupq	5	decembrie	

1931,	cknd	s-a	terminat	demolarea,	
pe	locul	mqreyului	lqcaw	al	Domnului	
rqsqrise	o	groapq	imensq,	cu	apq	
<acoperitq	de	o	mkzgq	verde>,	<’n	
care	se	prqwiserq	broawtele>.

Finalmente	Hrusciov	a	ordonat	
sq	se	amenajeze	un	bazin.	Interesant	
este	wi	epilogul	narayiunii	lui	
|apuscins\i:	

<Weful	comisiei	instituite	de	Stalin	
‘n	vederea	demolqrii	wi	a	‘nlqturqrii	
de	pe	harta	Moscovei	wi	a	Rusiei	
a	bisericii	cu	hramul	lui	Christos	
Mkntuitorul	a	fost	Viaceslav	Molotov.	
Acelawi	care,	ckyiva	ani	mai	tkrziu,	
a	semnat	(‘mpreunq	cu	Ribbentrop)	
pactul	prin	care	Polonia	era	wtearsq	
de	pe	harta	lumii.>	

Sq	adqugqm	cq	mqnqstiri	vestite	
‘n	toatq	lumea	ortodoxq	precum	
Vladimir,	Suzdal	sau	Oran\i-
Manastar\a	(ctitorie	a	lui	Dimitrie	
Cantemir)	au	fost	transformate,	
dupa	1942,	‘n	lagqre	de	prizonieri	de	

rqzboi.	(De	notat	cq	o	bunq	parte	din	
skrma	ghimpatq	care	le-a	‘nconjurat	
a	fost	furnizatq	de	SUA,	‘n	cadrul	
ajutorului	de	rqzboi.)	

“n	acest	sens	sunt	de	mare	interes	
memoriile	unuia	dintre	cei	mai	
cunoscuyi	deyinuyi	politici	romkni,	
o	legendq	vie	a	gulagului	sovietic	wi	
a	temniyelor	Romkniei	bolwevizate,	
Aurel	Gulan	(colegul	de	celulq	cu	Al.	
Mihalcea	la	Jilava	wi	Gherla):	

<Lagqrul	avea	ckteva	zeci	de	
barqci	grupate	‘n	jurul	punctului	

central	care	era	o	mqnqstire	imensq,	
transformatq	‘n	locaw	sfknt	de	
torturq,	‘n	cea	mai	mare	‘ncqpere	
de	locuit	a	lagqrului,	paturile	
suprapuse,	<crqcile>,	cum	le	spuneam	
noi,	priciurile,	ocupknd	tot	spayiul	
interior	al	mqnqstirii,	pe	patru-
cinci	niveluri.	Seara,	‘nainte	de	
culcare,	rugqciunea	mea	se	termina	
cu	scuze,	‘mi	ceream	iertare	de	la	
Sfknta	Fecioarq	cq	trebuia	sq	dorm	
cu	spatele	la	ea,	chipul	Preacuratei	
pictat	pe	peretele	mqnqstirii	
reapqrknd,	dupq	ce	wtersesem	cu	
fundurile	varul	alb	cu	care	fusese	
acoperitq.>

Bqgat	la	carcerq	pentru	ironizarea	
politrucului	care	‘l	‘mbia	cu	‘nrolarea	
‘n	divizia	<Tudor	Vladimirescu>,	<un	
propagandist	din	Chiwinqu,	cu	multe	
stele	pe	umqr>,	descopera,	uluit	wi	
tulburat,	cq	fusese	aruncat	‘n	osuarul	
unde	fuseserq	pqstrate	rqmqwiyele	
cqlugqrilor	care	vieyuiserq,	timp	de	

secole,	‘n	mqnqstirea	Greazovat	(cf.	
lucrqrii	memoralistice	<Mqrturii	din	
Iadul	Rowu.	De	la	Vor\uta	la	Gherla>,	
ed.	Petrion,	1995).

Despre	Oran\i	de	dinainte	wi	de	
dupq	ciuma	rowie,	avem	mqrturia	
preotului	prizonier	Dimitrie	Bejan	
din	care	spicuim:	

<Sus,	pe	locul	unde	a	fost	
crucea,	pe	turla	centralq,	a	crescut	
un	mesteacqn.	“n	bisericq	este	un	
depozit	de	alimente.	Pknq	unde	s-a	
putut,	s-a	dat	cu	var	peste	icoane.	

“ntreaga	picturq,	de	la	boltq	‘n	jos,	
pknq	la	jumqtatea	‘nqlyimii,	s-a	
pqstrat	intactq.	Mkna	pictorului,	
venit	din	sud,	wi-a	lqsat	cu	
mqiestrie	amprenta	luminozitqyii	
albastrului	cer	mediteranean	(...).	
“n	fayq,	pe	peretele	catapetesmei,	
sus	(...)	se	aflq	icoana	“nvierii,	o	
capodoperq:	e	momentul	nawterii	
zilei,	‘n	zori,	cknd	ceyurile	acoperq	
vqile	wi	pqdurile	de	mqslini	(...).	
“n	jurul	lui	Isus	cel	‘nviat	din	
mormknt,	parcq	plecknd	din	trupul	
transfigurat	al	Mkntuitorului,	
o	luminq	irealq,	diafanq,	
suprapqmknteanq.	Iar	ochii,	ochii	
lui	Isus,	privesc	adknc	la	tine	
wi	peste	tine,	pknq	la	marginea	
pqmkntului.	Revoluyia	i-a	tras	
lui	Isus	un	foc	de	armq	drept	‘n	
frunte>	(cf.	<Oran\i,	-	Amintiri	
din	captivitate>,	Ed.	Tehnicq,	
Bucurewti,	1998).

Ceauwescu sau  
<Urkciunea pustiirii>

Bisericile	nu	sunt	construite	
oriunde,	la	‘ntkmplare.	“n	mediul	
urban,	sec,	geometrizant,	uscat,	
verdeaya	din	jurul	lqcawurilor	de	
cult	alcqtuiewte,	‘mpreunq	cu	spayiul	
sacru,	un	coly	de	rai.	Un	element	
stenic	‘ntr-o	lume	pknditq	de	
alienare.	“n	aceste	<colyuri	de	rai>	
a	lovit	cuplul	infernal	Ceauwescu,	
distrugknd	un	crkmpei	din	sufletul	
Bucurewtilor.	De	fapt	fqrqdelegea	
acelor	criminali	este	extinsq	dincolo	
de	atacul	‘mpotriva	bisericilor	
cqci,	‘n	furia	lor	demolatoare,	au	
poruncit	wi	distrugerea	Spitalului	
Brkncovenesc	wi	a	Institutului	
Medico-Legal	<Mina	Minovici>,	ca	
sq	nu	mai	vorbim	de	cartierul	istoric	
Uranus	pe	al	cqrui	loc	a	fost	ridicatq	
<Casa	Poporului>,	o	ciudqyenie	
faraonicq.	

Ce	a	pierdut	cultura	romknq	
din	pricina	distrugerilor	din	timpul	
dictaturii	ceauwiste	deducem	din	
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cazul	mqnqstirii	Vqcqrewti	-	<ultima	
ctitorie	domneascq	-	una	dintre	cele	
mai	frumoase	ale	secolului	al	XVIII-
lea	wi	cea	mai	mare	mqnqstire	din	
Balcani.	

Numai	‘n	Capitalq	‘n	perioada	
1977-1989,	au	fost	mutate	(wi	
mutilate)	8	biserici	wi	distruse	20	
(‘n	total	28	de	lqcawuri	ortodoxe,	6	
sinagogi	wi	temple	mozaice	wi	3	case	
de	rugqciune	neoprotestante).	

Sub	dictatura	comunistq	(care	a	
lovit	wi	‘n	sate)	nu	au	suferit	numai	
lqcawurile	de	cult	din	Capitalq.	La	
Constanya,	de	pildq,	au	fost	rase	de	
pe	faya	pqmkntului	sinagoga	de	rit	
sefard	de	pe	str.	Mircea	wi	Biserica	
Evanghelicq	existentq	ckndva	pe	str.	
Carol	(azi	B-dul.	Tomis).	

Bijuterie	arhitectonicq	a	
Constanyei,	ce	ar	fi	putut	fi	
amenajatq	ca	salq	de	concerte,	a	
sfkrwit	‘n	<epoca	de	aur>,	‘n	apatia	
generalq	sub	lama	buldozerului.	

Orawul,	cu	zona	peninsularq	
abandonatq	wi,	‘n	general,	cu	puyine	
edificii	notabile,	a	mai	pierdut	o	
clqdire	reprezentativq.	“n	ckteva	ore!	

Ckt	privewte	Biserica	Evanghelicq	
a	comunitqyii	germane,	M.	Moise	
scrie:	<”n	imediata	apropiere	a	
actualului	sediu	al	Comunitqyii,	
pe	str.	Carol	(B-dul.	Tomis),	pe	
locul	unui	bloc	a	existat	Biserica	
Evanghelicq	(zisq	wi	Protestantq	
sau	Lutheranq),	o	clqdire	suplq,	
albq,	pe	frontispiciul	cqreia	scria	
<Eine	feste	Burg	ist	unser	Gott>.	A	
fost	demolatq	prin	1963	deoarece	
(spune	un	martor)	‘n	faya	ei,	

anume	pe	trotuarul	de	lkngq	Sala	
Sporturilor,	se	ridica	tribuna	unde	
stqteau	autoritqyile	la	defilqrile	de	
1	Mai	wi	23	August>.	(op.	cit.,	p.	
361).	Priveliwtea	lqcawului	de	cult	
<nu	cadra>	cu	elanul	revoluyionar	
al	nomenclaturiwtilor	din	tribunq,	
cqlquziyi	la	aceea	vreme	de	<Vulpea	
din	Carpayi>	cum	‘i	plqcea	sq	fie	
supranumit	skngerosul	tiran	rowu	
Gheorghiu-Dej.

***

Marx,	Lenin,	Stalin,	Ceauwescu:	
niveluri	de	
educayie,	culturq,	
putere	de	decizie	
diferite,	‘n	
epoci	diferite.	O	
trqsqturq	comunq:	
ura	fayq	de	religie,	
indiferent	de	
care	religie	este	
vorba.	De	fapt,	
ura	se	‘ndreaptq	
‘mpotriva	lui	
Dumnezeu.	
Ideea	wi	Prezenya	
Vie,	care	
constituie	miezul	
confesiunilor	‘n	
cadrul	cqrora	
Omul	‘wi	cautq	
mkntuirea.	Firewte	
cq	exista	o	distanyq	incomensurabilq	
‘ntre	inteligentul	wi	cinicul	filozof	
care	rupe	cu	tradiyia	unui	lung	wir	
ereditar	de	rabini	wi	ignarul	bklbkit	
dezlqnyuit,	‘ntr-un	soi	de	<pol-
potism>	‘n	varianta	dkmboviyeanq,	
‘mpotriva	edificiilor	de	cult.	Ironia	
wi	rqzbunarea	Istoriei	‘i	aweazq,	‘nsq,	
pe	amkndoi,	ca	wi	pe	Lenin	wi	Stalin	
‘ntr-o	zonq	a	monstrilor	care	au	
generat,	au	propagat	wi	au	‘nstqpknit,	
pe	o	mare	parte	a	Pqmkntului,	
bolwevismul.	Cu	consecinye	
incalculabile	pentru	omenire.	

Marele	gazetar	Pamfil	Weicaru	
are	dreptate	cknd	scrie	despre	
comunism,	‘ncarnat	‘n	colonelul	
sovietic	Narischin,	politrucul	
din	Armata	Rowie	invadatoare,	
personaj	malefic	‘n	jurul	cqruia	se	
structureazq	acyiunea	din	<Jurnalul	
colonelului	Cosma	Rura>:	

<Are	ideea	fixq	a	dialecticii	care	
justificq	orice	crimq	sub	pretextul	
proceselor	de	transformare.	Am	
reyinut	una	din	definiyiile	sale:	
<Coeziunea	ideologicq	wi	intelectualq	
a	bolwevicilor	aratq	mai	curknd	
disciplina	unui	cler	deckt	pe	

aceea	a	unui	partid.	Dacq	vrem	sq	
admitem	disciplina	dogmaticq	a	
catolicismului,	trebuie	sq	‘nyelegem	
wi	necesitatea	disciplinei	dogmatice	a	
bolwevismului>.	

<Bolwevismul	este	deci	o	religie,	
religia	diavolului	(...)	bolwevicii	
sunt	Anticristul>	(cf.	vol.	<Dotla.	Sq	
rqmknq,	doar	cenuwq>,	Ed.	Fronde,	
Alba	Iulia-Paris,	1996,	pag.	139).

Iar	mai	tkrziu,	dupq	ce	Armata	
Rowie	se	retrqsese,	nu	‘nainte	de	
a	proba	din	plin	atotputernicia	
microbului	squ	infernal	adknc	
implantat	aici,	un	zelos	jurnalist	

autohton	astfel	‘ndoctrinat	tuna	wi	
fulgera	‘mpotriva	unuia	din	marii	
nowtri	teologi	ce	‘ndurase	cu	stoicism	
martiriul	rowu	‘n	<obsedantul	
deceniu>	wi	se	afla	acum	‘n	fruntea	
organizayiei	reacyionare	<Isus,	pentru	
lumea	comunistq>:	

<Richard	{urmbrand	a	slujit	
cu	zel	siguranya	statului	burghezo-
mowieresc	‘ntre	cele	douq	rqzboaie	
mondiale,	fapt	pentru	care	a	fost	
condamnat	dupq	23	August	1944	
la	25	de	ani	‘nchisoare.	Destul	de	
puyin...

...	Sq	aibq	cumva	‘n	vedere	
crima	rqsplqtitq	cu	cei	30	de	arginyi	
ai	trqdqrii	sale?	Dacq	da,	atunci	
e	mai	bine	sq-wi	vadq	de	propriile	
remuwcqri.	Nu	mai	e	cazul	<sq	
tremure>	pentru...	ateismul	nostru!>	
(Art.	<Cavalerii	<libertqyii	de	
conwtiinyq>...	cu	otrava	‘n	portbagaj>	
scris	de	Ilie	Tanasache	‘n	Scknteia,	
pg.	2	din	11.11.1982).

(Dintr-un	articol	de	Alexandru	
Mihalcea,	Marian	Moise	apqrut	pe	14	
Octombrie	2006	‘n	Romknia	Liberq).
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Interviul lunii

Radio 
<Vocea Evangheliei> 

- Timiwoara
Reporter - Ioan Ciobotq

Sindromul <wtiam eu> sau 
ce am citit eu ‘n Iosua 22

„Pentru	crewtinism	‘ncrederea	
e	calea	moralq	a	generqrii	
de	persoane.	Numai	omul	‘wi	
fqurewte	semenii	proporyional	cu	
‘ncrederea	pe	care	le-o	acordq	wi	
le-o	dovedewte.	Ne’ncrederea	este	
ucigqtoare	ca	wi	pruncuciderea:	
desfinyeazq	ca	om	pe	cel	asupra	
cqruia	este	manifestatq.	Omul	
‘nsuwi,	fqurit	de	Dumnezeu,	‘wi	
transformq	pe	aproapele	squ	‘n	
persoanq	–	printr-un	act	creator	
secund	–	datoritq	‘ncrederii	pe	care	
i-o	aratq.>	-	N.	Steinhardt

Reacyia	evreilor	la	aflarea	
vewtii	despre	altarul	construit	de	
seminyiile	de	dincolo	de	Iordan	
aratq	clar	cq	sufereau	acut	de	
sindromul	„wtiam	eu>,	sau	cum	ar	fi	
zis	N.	Steihnardt,	de	„marea	tainq	
a	tuturor	nenorocirilor:	bqnuiala.>	
Intenyia	de	a	abate	de	la	ei	presupusa	
mknie	a	Domnului	e	lqudabilq,	‘nsq	
graba	cu	care	acuzq,	rapiditatea	
cu	care	enumerq	wtirile	de	scandal,	
catastrofele,	crimele	wi	pedepsele	din	
istoria	lor	recentq,	precum	wi	atkt	
de	prompta	echipare	de	luptq	dau	
senzayia	cq	‘n	ei	rodea	de	ceva	vreme	
viermele	‘ndoielii	fayq	de	cei	care	‘wi	
primiserq	mowtenirea	‘n	alt	loc,	‘n	alt	
fel.	

Luate	la	‘ntrebqri,	seminyiile	
acuzate	de	‘naltq	trqdare	dau	o	
explicayie	care	mulyumewte	wi,	cu	

suspinele	de	uwurare	de	rigoare,	se	
ajunge	la	pace.

Rqspunsul	bqnuiyilor	precum	
wi	numele	dat	altarului	(<Martor>)	
dovedewte	‘nsq	cq	wi	ei	sufereau	de	
sindromul	<wtiam	eu>,	‘n	varianta...	
preventivq.	

Evreii	luptaserq	cot	la	cot	pentru	
cucerirea	yqrii,	‘nsq	‘n	tot	acest	timp	
„majoritarii>	bqnuiserq	‘n	mare	
tainq	cq	proprietarii	de	dincolo	de	
Iordan	vor	ajunge	sq-L	supere	pe	
Dumnezeu	atrqgknd	mknia	divinq	wi	
asupra	triburilor	nevinovate	iar,	‘n	
la	fel	de	mare	secret,	„minoritarii>	
nutriserq	teama	cq	urmawii	
majoritqyii	nu	le	vor	recunoawte	fiii	
ca	mowtenitori	legitimi	ai	yqrii	wi	
promisiunii	Domnului.

Ne’mpqrtqwite,	‘ndoielile	
dospeau	‘n	spatele	discuyiilor	despre	

strategii	de	luptq	wi	
cucerire	sau	tehnici	de	
supravieyuire	‘n	dewert.	

La	mii	de	ani	‘n	
urmq	de	acest	conflict,	
cercul	‘ndoielii,	al	
bqnuielii	a	rqmas	destul	
de	deschis	‘nckt	sq	ne	
‘nghitq	adesea	wi	pe	
noi	–	lucru	evident	
‘n	felul	‘n	care	ne	
raportqm	unii	la	alyii.	
“n	categoria	de	risc	a	
sindromului	„wtiam	eu>	
sunt	‘n	primul	rknd	
aceia	care,	declarat,	au	
vqzut	destule,	au	pqyit	
wi	mai	destule	wi,	acum	
se	awteaptq	‘n	tainq	sq	
fie	mereu	dezamqgiyi,	
trqdayi,	‘nwelayi,	fentayi.	
Prudenya	e	semn	
de	‘nyelepciune	wi	
Dumnezeu	e	singurul	
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demn	de	a	primi	mqsura	deplinq	a	‘ncrederii	
noastre.

“n	raportarea	la	crewtinul	de	lkngq	noi,	‘nsq,	
bqnuiala	wi	suspiciunea	ascund	uneori	o	micime	
a	‘ncrederii	noastre	nu	doar	fayq	de	„bqnuit>	ci	wi	
fayq	de	Cel	care	‘l	yine.	

“n	liceu	am	avut	o	colegq	care	se	‘mbrqca	
provocator,	trqia	cu	un	bqiat,	iubea	distracyia	mai	
mult	deckt	orice	wi	pqrea	cq	asta-i	tot	ce	awteaptq	
de	la	viayq.

Ei	bine,	spre	marea	mea	surprindere,	aceastq	
fatq	a	rqspuns	unei	invitayii	la	o	‘ntklnire	
evanghelisticq	unde	L-a	acceptat	pe	Cristos	‘n	
viaya	ei.	Bucuria	mea	nu	avea	margini,	fiind	
depqwitq	doar	de	mirare.	“nsq	cknd	mi-am	
‘ntklnit	din	nou	proaspqta	ucenicq	-	zdrobitoare	
dezamqgire:	era	‘mbrqcatq	cu	aceleawi	haine,	
iubea	aceleawi	lucruri	wi	nici	mqcar	nu	pregqtise	
vreun	plan	‘n	5	etape	de	schimbare	a	vieyii.	Wtiam	
eu!	

Peste	ckteva	luni	de	la	acest	eveniment,	am	
‘nceput	facultatea	‘n	Timiwoara	wi	drumurile	ni	
s-au	despqryit.	Au	trecut	vreo	zece	ani	‘n	care	
n-am	mai	‘ntklnit-o,	‘mi	aminteam	ckteodatq	de	
ea	cu	un	regret	amestecat	cu	amqrqciune.	Am	
‘ntklnit-o	din	nou,	pe	neawteptate,	‘n	singurul	loc	
‘n	care	nu	mi-am	‘nchipuit-o	niciodatq:	o	bisericq	
evanghelicq.	Iniyial	n-am	recunoscut-o	pe	colega	
de	demult	‘n	tknqra	stilatq	din	faya	mea.	Am	aflat	
‘nsq	cq	a	absolvit	facultatea,	cq	dewi	nu	a	fost	
‘ntotdeauna	uwor,	s-a	cqsqtorit	cu	prietenul	din	
liceu	wi	are	doi	copii	iar	recent	s-a	implicat	‘ntr-un	
proiect	social.	

De	pe	partea	mea	de	Iordan,	eu	o	vqzusem	
‘ntr-un	‘ndepqrtat	wi	lipsit	de	wanse	„dincolo>.	“nsq	
Dumnezeul	‘n	care	s-a	‘ncrezut	a	fost	wansa	ei.	El	
i-a	fost	aproape	wi	i-a	dqruit	tot	ce	avea	nevoie	ca	
sq	creascq	‘n	El	wi	ca	sq	se	dezvolte	ca	persoanq	
creatq	dupa	chipul	Squ.	Iatq	ce	nu	wtiam	eu!

Bucurayi-vq	‘mpreunq	cu	mine	de	Dumnezeul	
nostru	care	domnewte	de	fiecare	parte	a	
Iordanului!	El	face	‘ncq	lucruri	mari	chiar	‘n,	cu	
wi	pentru	oameni	despre	care	„wtim	noi>.	El	leagq	
rqni,	dkndu-ne	vindecare	wi	curajul	de	a	merge	
‘nainte.	El	‘nchide	cercuri	vicioase	wi	dq	eliberare	
de	pqcat,	sfqrkmknd	lanyuri	care	‘mpovqraserq	
generayii	‘ntregi.	

El	a	venit	‘n	lumea	noastrq	cqzutq,	unde	de	
dragul	celor	care	L-au	dezamqgit	wi	trqdat,	a	
suferit	wi	a	murit	pe	cruce.	Wi	cum	oare	ar	fi	ales	
sq	facq	acest	lucru	dacq	n-ar	fi	avut	credinyq,	
‘ncrederea	cq	sacrificiul	Squ	nu	va	fi	zadarnic	ci	
va	reprezenta	diferenya	dintre	moarte	wi	viayq	
pentru	pqcqtowi,	pentru	sfinyi	ca	noi?	

“ntr-o	lume	bolnavq	de	scepticism,	suspiciune,	
necredinyq	wi	ne’ncredere,	mq	provoc,	vq	provoc	
sq	fim	destul	de	fraieri,	destul	de	liberi,	‘nckt	sq	
ne	urmqm	Mkntuitorul	‘n	actul	nebun	wi	salvator	
al	‘ncrederii	‘n	Cel	de	deasupra	wi	‘n	cel	de	lkngq	
noi.		

	 	 	 Articol	de	Andreea Luncan

Anul Nou
Din cirewul vewniciei
S-a mai scuturat o floare
Dupq ce-a visat sub lunq
Dupq ce-a surks sub soare.

Wi-n clipita-n care floarea
A cqzut pierind ‘n vknt,
Ckte visuri ne’mplinite,
Ckte doruri nu s-au frknt!

Dar ‘n locul celei duse,
Altq floare vine acum,
Sufletul sq ni-l ‘mbete
Cu nemaigustat parfum.

Wi cum primqvara codrul
Muguri mii desface-n rouq,
Floarea nouq ne aduce
Muguri de nqdejde nouq.

“mbrqcayi al vostru suflet
“n vewmknt de sqrbqtoare
Wi primiyi cu imn de slavq
Noua vewniciei floare.

Iar dacq-ntre voi iubirea
Va cknta fqrq sq plkngq,
Nici un vis n-o fi himerq,
Nici un dor n-o sq se frkngq. 

Vasile Militaru



Epistola	cqtre	Evrei	definewte	
credinya	drept	<o	‘ncredere	
neclintitq	‘n	lucrurile	nqdqjduite,	
o	puternicq	‘ncredinyare	despre	
lucrurile	care	nu	se	vqd.	Pentru	cq	
prin	aceasta	cei	din	vechime	au	
cqpqtat	o	bunq	mqrturie.>	

“n	capitolul	11	din	Evrei,	‘n	
versetul	3,	citim	aceste	cuvinte:	
<Prin	credinyq	pricepem	cq	lumea	
a	fost	fqcutq	prin	Cuvkntul	lui	
Dumnezeu,	awa	cq	tot	ce	se	vede	n-a	
fost	fqcut	din	lucruri	care	se	vqd.>

Exprimarea	de	aici	e	un	pic	
mai	complicatq.	Dar	autorul	cqryii	
Evrei	noteazq	cq	lucrarea	divinq	
a	creayiei	este	acceptatq	printr-un	
act	de	credinyq.	“nsq	nu	un	act	de	
credulitate.	Mulyi	oameni	cred	cq	
‘ntregul	conflict	din	zilele	noastre	
dintre	religie	wi	wtiinyq	este	de	
fapt	un	conflict	‘ntre	rayional	wi	
irayional.	“nsq	Biblia	nu	ne	cheamq	
sq	credem	‘n	actul	divin	al	creayiei	
printr-o	credinyq	oarbq	sau	printr-o	
rqstignire	a	intelectului,	lqskndu-
ne	creierii	‘n	parcarea	bisericii	
atunci	cknd	mergem	sq	ascultqm	o	
predicq	wi	ignorand	tot	ce	ne	poate	
‘nvqya	rayiunea.	Marii	teologi	din	
istoria	Bisericii,	oameni	ca	Augustin	
wi	Sfkntul	Thomas	A`uinas,	de	
exemplu,	dewi	au	fqcut	o	distincyie	
‘ntre	credinyq	wi	rayiune,	au	insistat	

cq	lucrul	pe	care	noi	‘l	acceptqm	
prin	credinyq	nu	e	niciodatq	
irayional.	Este	rayional	‘n	cel	mai	
‘nalt	grad.	Chiar	dacq	credinya	wi	
rayiunea	sunt	distincte,	ele	nu	se	
contrazic.	Aw	spune	mai	degrabq	
cq	ceea	ce	primim	prin	credinyq	
este	<a-rayional>	din	cauzq	cq	n-a	
fost	‘ncq	experimentat	la	nivelul	
simyurilor	noastre.

Adevqrul este ... adevqrat

Atkt	Augustin	ckt	wi	A`uinas	au	
crezut	cq	tot	adevarul	este	adevqrul	
lui	Dumnezeu.	Wi	tot	adevqrul	se	
‘ntklnewte	la	vkrf.	Dumnezeu	“wi	
descoperq	adevqrul,	nu	numai	prin	
Biblie,	ci	wi	prin	ceea	ce	noi	numim	
revelayia	naturalq.	

Citim	‘n	Psalmi	nu	doar	cq	
Dumnezeu	este	Stqpknul	creayiei,	
ci	wi	cq	‘nsqwi	<cerurile	declarq	slava	
lui	Dumnezeu.	“ntinderea	cerurilor	
aratq	lucrarea	mkinilor	Lui>.	“n	
primul	capitol	al	scrisorii	cqtre	
Romani,	Pavel	ne	spune	cq	lucrqrile	
nevqzute	ale	lui	Dumnezeu,	
atributele	Sale	invizibile,	sunt	
invizibile	pentru	cq	nu	le	putem	
vedea.	Cu	toate	acestea,	le	putem	
percepe	prin	lucrurile	create.	Avem	
cunowtintq	despre	Dumnezeul	
invizibil	care	ni	s-a	descoperit	prin	
lucrurile	care	sunt	vizibile.	Creayia	
ne	aratq	realitatea	Creatorului.	
Nu	ar	trebui	sq	existe	un	conflict	
‘ntre	felul	‘n	care	‘nyelegem	natura	

universului	wi	felul	‘n	care	‘nyelegem	
originea	universului,	pe	care	nimeni	
nu	a	vqzut-o.	

Cu	ckyiva	ani	‘n	urmq	am	
purtat	o	corespondenyq	cu	Carl	
Sagan,	pentru	cq	o	publicayie	ne-a	
rugat	pe	amkndoi	sq	rqspundem	
la	ckteva	‘ntrebqri	legate	de	
teologie	wi	cosmogonie	filozoficq.	
Discutam	despre	teoria	Big	Bang	
wi	despre	alte	lucruri	pe	care	el	
le	afirmq	spunknd	cq	dispunem	
acum	de	aparaturq	wtiinyificq	
necesarq	pentru	a	ne	putea	
‘ntoarce	pknq	la	o	nanosecundq	
de	momentul	Big	Bang-ului,	wi	
awa	mai	departe.	Eu	i-am	replicat,	
<Hai	atunci	sq	ne	‘ntoarcem	wi	
mai	mult	‘n	timp,	‘nainte	de	
acest	moment.	Ce	crezi	cq	avem	
‘nainte	de	aceastq	explozie?	
Sq	fi	existat	oare	o	condensare	
completq	a	‘ntregii	materii	wi	a	
‘ntregii	energii,	compactate	‘n	
acest	punct	infinitezimal	singular,	
cum	‘l	descrii	tu,	care	se	gqsewte	
‘ntr-o	stare	de	organizare	wi	
ineryie	pentru	eternitate.	Apoi,	
‘ntr-o	maryi	dupq-masq	la	ora	5,	
dintr-o	datq	acesta	se	hotqrewte	
sq	explodeze.	Vreau	sq	wtiu	cine	
l-a	miwcat.	Vreau	sq	wtiu	ce	foryq	
exterioarq	a	schimbat	acest	curs	de	
ineryie>.	El	mi-a	rqspuns,	<Ei	bine,	
nu	putem	merge	chiar	pknq	acolo.	
Nu	avem	nevoie	sq	mergem	pknq	
acolo>.	Am	spus,	<Ba	da,	trebuie	sq	
mergi	pknq	acolo.	Pentru	cq,	dacq	
doar	presupui	‘n	mod	arbitrar	cq	
acest	lucru	s-a	‘ntkmplat,	atunci	
vorbewti	de	magie,	nu	de	wtiinyq.	
“nsq	problema	e	cq	nici	un	om	de	
wtiinyq	nu	a	fost	prezent	sq	observe	
acel	eveniment.	Nimeni	nu	a	fost	
martor	ocular	la	creayie.	De	aceea,	
fie	ne	apropiem	de	‘nceputurile	
sau	originea	universului	printr-un	
fel	de	deducere,	pe	baza	lucrurilor	
pe	care	le	vedem	acum,	fie	privim	
la	revelayia	supranaturalq	pe	care	
ne-o	dq	Dumnezeu	wi	care	spune	cq	
lucrarea	Lui	antedateazq	universul	
material,	awa	cum	‘l	cunoawtem	
noi.>	

Desigur,	eu	cred	cq	poyi	ajunge	
la	aceeawi	concluzie,	indiferent	
dacq	deduci	rayional	originea	din	
realitatea	ce	ne	‘nconjoarq	wi	pe	
care	o	poyi	percepe	acum,	pentru	
cq	ea	reclamq	existenya	inerentq	a	
unei	fiinye	vewnice	pentru	originea	

2�
LUMINQTORUL - August 2006

Credinyq 
wi dovezi

R.	C.	Sproul



LUMINQTORUL - Septembrie-Octombrie 2006
2�

acestui	univers,	sau	privewti	la	
revelayia	specialq	pe	care	o	gqsewti	
‘n	Scripturq,	care	ne	declarq	cq	
Dumnezeu	este	Autorul	universului.	

Adevqrul revelat

Dar	aici	citim,	<Prin	credinyq	
pricepem	cq	lumea	a	fost	fqcutq	
prin	Cuvkntul	lui	Dumnezeu,	awa	
cq	tot	ce	se	vede	n-a	fost	fqcut	din	
lucruri	care	se	vqd.>	Mai	citewte	o	
datq:	<tot	ce	se	vede	n-a	
fost	fqcut	din	lucruri	care	
se	vqd.>	E	ca	wi	cum	am	
spune	cq	lucrurile	care	se	
vqd	nu	au	provenit	din	
lucruri	care	se	pot	vedea.	
“ntr-un	anume	punct	al	
analizei	tale	wtiinyifice,	pe	
mqsurq	ce	rayionalizezi	
‘n	sens	invers	pornind	
de	la	lucrurile	pe	care	le	
poyi	vedea,	te	vei	izbi	de	
necesitatea,	de	necesitatea	
cauzalq	a	unei	cauze	
nevqzute,	invizibile	wi	
ne-fizice,	pentru	tot	ceea	
ce	vezi.	Acesta	e	motivul	
pentru	care,	din	punct	de	
vedere	istoric,	‘n	teologia	
crewtinq	conceptul	creayiei	
este	numit	creayie		
<ex-nihilo>	-	din	nimic.	
Nu	cu	sensul	cq	n-a	fost	
nevoie	de	nimic,	pentru	
cq	Dumnezeu	este	ceva,	nu	este	
nimic.	E	vorba	de	o	fiinyq	eternq	
wi	care	existq	prin	ea	‘nsqwi,	care	
este	cauza	suficientq	wi	eficientq	
pentru	acest	univers.	El	este	Cel	ce	
‘l	aduce	‘n	fiinyq.	Dar	ideea	creayiei	
ex-nihilo	‘nseamnq	cq	Dumnezeu	
nu	a	avut	o	materie	preexistentq	
pe	care	doar	a	rearanjat-o	wi	a	
remodelat-o,	awa	cum	un	olar	ia	o	
bucatq	de	lut	wi	face	din	ea	un	vas	
frumos.	Dimpotrivq,	Dumnezeu	
a	scos	lumea	fizicq	din	nimic.	Nu	
din	ceva,	pentru	cq,	dacq	materia	
folositq	atunci	ar	fi	avut	nevoie	de	
o	cauzq	materialq,	‘n	acest	caz	wi	
aceastq	materie	materialq	ar	fi	avut	
nevoie	de	o	cauzq	materialq,	wi	awa	
mai	departe	la	infinit,	ceea	ce	este	
absurd.	

Oricum,	lucrul	despre	care	e	
vorba	aici	e	acea	credinyq	care	se	
‘ncrede	‘n	Cuvkntul	lui	Dumnezeu	
‘n	acest	punct	(Noi	nu	am	fost	
acolo.	Dumnezeu	a	fost	acolo.)	
Dumnezeu	spune:					<Iatq	cum	

s-au	desfqwurat	lucrurile:	<Eu	am	
poruncit	universului	sq	ia	fiinyq.	
Eu	sunt	Cel	ce	sunt.	Eu	sunt	Cel	
ce	am	puterea	sq	exist	prin	Mine	
“nsumi	wi	sunt	etern.	Eu	sunt	
Autorul	existenyei	ne-eterne	a	
universului	finit.	Acesta	a	luat	fiinyq	
prin	puterea	mea	creatoare.	Cu	
ajutorul	acestei	puteri	am	comandat	
ca	lumina	sq	strqluceascq,	wi	ea	a	
‘nceput	sq	strqluceascq.	Eu	am	spus,	
sq	fie	luminq,	wi	a	fost	luminq.>	Noi	

rqspundem,	‘n	regulq,	ne	‘ncredem	
‘n	Dumnezeu,	ne	‘ncredem	‘n	
Cuvkntul	Lui	‘n	acest	punct,	ca	sq	
‘nyelegem	cq	lumea	‘n	care	trqim	
a	fost	modelatq,	a	fost	proiectatq	
wi	a	fost	creatq	prin	Cuvkntul	lui	
Dumnezeu.	Lucrurile	ce	se	vqd	
nu	sunt	fqcute	din	lucruri	vizibile.	
Orice	lucru	pe	care	‘l	vezi	astqzi	
‘n	univers,	‘l	poyi	analiza	de	acum	
pknq	‘n	veacul	de	apoi,	wi	tot	nu	vei	
gqsi	suficientq	putere	‘n	el	care	sq-i	
explice	existenya.	De	fapt,	cu	ckt	‘l	
analizqm	mai	mult,	cu	atkt	mai	finit	
wi	mai	dependent	se	dovedewte	a	fi.	

Adevqrul aplicat

Totuwi,	haideyi	sq	continuqm	
wi	sq	vedem	ce	se	mai	spune	
despre	credinyq	‘n	capitolul	11	din	
Evrei.	“n	versetul	4	citim:	<Prin	
credinyq	a	adus	Abel	lui	Dumnezeu	
o	jertfq	mai	bunq	deckt	Cain.	
Prin	ea	a	cqpqtat	el	mqrturia	cq	
este	neprihqnit,	cqci	Dumnezeu	
a	primit	darurile	lui.	Wi	prin	ea	

vorbewte	el	‘ncq,	cu	toate	cq	este	
mort.>	Aici	credinya	nu	este	doar	
o	simplq	‘ncredere	‘n	Dumnezeu	
pentru	viitor	sau	‘ncrederea	cq	
‘n	Cuvkntul	lui	Dumnezeu	gqsim	
adevqrul	despre	lucrurile	pe	care	
ochii	nowtri	nu	le	pot	vedea,	chiar	wi	
despre	lucrurile	care	s-au	‘ntkmplat	
‘n	trecut,	cum	ar	fi	actul	creayiei.	
Credinya	‘nseamnq	wi	mijlocul	
prin	care	noi	trqim	ca	rqspuns	
la	poruncile	lui	Dumnezeu.	Iar	

primul	exemplu	de	
trqire	prin	credinyq,	
vq	amintiyi	cq,	<cel	
neprihqnit	va	trqi	
prin	credinyq>,	este	
exemplul	lui	Abel,	
despre	care	aici	ni	
se	spune	cq	a	adus	
o	jertfq	mai	bunq	
deckt	Cain.	“n	cartea	
Genezei	citim	cum	
atkt	Cain	ckt	wi	Abel	
au	venit	cu	jertfele	lor	
wi	le-au	adus	‘naintea	
lui	Dumnezeu.	
Dumnezeu	a	primit	
jertfa	lui	Abel	dar	a	
respins	jertfa	lui	Cain.	

Unii	argumenteazq	
cq	motivul	pentru	
aceasta	a	fost	faptul	
cq	Abel	a	adus	ca	
jertfq	un	animal	iar	
jertfa	lui	Cain	a	fost	

din	roadele	pqmkntului.	Totuwi,	
nu	existq	nimic	‘n	Biblie	care	sq	
spunq	cq	singura	jertfq	acceptatq	
de	Dumnezeu	este	cea	de	origine	
animalq.	“n	Vechiul	Testament	
existq	numeroase	ocazii	cknd	
au	fost	aduse	jertfe	din	roadele	
pqmkntului,	din	cereale	wi	awa	mai	
departe.	De	aceea,	nu	cred	cq	e	
corect	sq	presupunem	cq	motivul	
pentru	care	jertfa	lui	Abel	a	fost	
acceptatq,	iar	cea	a	lui	Cain	a	fost	
respinsq	este	din	cauza	naturii	
acestei	jertfe.	Abel	este	lqudat	aici	
nu	pentru	cq	a	adus	un	animal	ca	
jertfq,	ci	pentru	cq	wi-a	adus	jertfa.	
Cum?	Prin	credinyq.	Lucrul	care	‘l	
interesa	foarte	mult	pe	Dumnezeu,	
awa	cum	vedem	‘n	tot	Vechiul	
Testament,	era	atitudinea	inimii	
persoanei	care	aducea	jertfa	la	altar.	

Mare	parte	din	ce	s-a	‘ntkmplat	
‘n	religia	Vechiului	Testament	era	
cq	oamenii	‘wi	aduceau	jertfele	
doar	formal,	ca	un	ritual	exterior	
‘n	care	ei	erau	ipocriyi.	Dumnezeu	

(Continuare ‘n pag. 28)
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Borcanul wi cqnile de cafea

Cknd	lucrurile	par	sq	o	ia	razna	
wi	nu-yi	mai	ajung	24	ore	‘n	zi	sq	te	
gkndewti	la	borcanul	de	maionezq	wi	
cele	2	cqni	de	cafea...	

		Un	profesor	de	filosofie	stqtea	
‘n	faya	clasei	avknd	pe	catedrq	
ckteva	lucruri.	Cknd	ora	a	‘nceput,	
fqrq	sq	spunq	un	cuvknt,	a	luat	un	
borcan	mare	de	maionezq	gol,	pe	
care	l-a	umplut	cu	mingi	de	golf.	I-a	
‘ntrebat	pe	studenyi	dacq	borcanul	
este	plin	wi	acewtia	au	convenit	cq	
era.	

Profesorul	a	luat	atunci	o	cutie	
cu	pietricele	pe	care	le-a	turnat	
‘n	borcan,	scuturkndu-l	uwor.	
Pietricelele	au	umplut	golurile	
dintre	mingile	de	golf.	I-a	‘ntrebat	
din	nou	pe	studenyi	dacq	borcanul	
era	plin	iar	acewtia	au	fost	de	acord	
cq	era.	

Profesorul	a	luat	dupq	aceea	o	
cutie	cu	nisip	pe	care	l-a	turnat	‘n	
borcan.	Firewte,	nisipul	a	umplut	de	
tot	borcanul.	I-a	‘ntrebat	din	nou	
pe	studenyi	cum	stqtea	treaba	iar	
acewtia	au	rqspuns	‘n	cor	<pliiin>!	

Profesorul	a	scos	de	sub	catedrq	
douq	cewti	cu	cafea	pe	care	le-a	
turnat	‘n	borcan	umplkndu-l	de	
aceastq	datq	definitiv.	Studenyii	au	
izbucnit	‘n	rks.	

<Acum>	a	spus	profesorul	dupq	
ce	hohotele	s-au	domolit,	<aw	
dori	sq	‘nyelegeyi	cq	acest	borcan	
reprezintq	viaya	voastrq.	Mingile	de	
golf	reprezintq	lucrurile	importante	
pentru	voi,	familia,	copiii,	
sqnqtatea,	prietenii	wi	pasiunile	
voastre,	wi	cq	dacq	totul	ar	fi	pierdut	
‘n	afarq	de	acestea,	viaya	voastrq	ar	
fi	tot	plinq.>	

<Pietricelele	sunt	celelalte	lucruri	
care	conteazq	pentru	voi,	serviciul,	
casa,	mawina,	iar	nisipul	e	restul	
lucrurilor	mqrunte>.	

	<Dacq	veyi	‘ncepe	cu	nisipul,>	
a	continuat	el	<nu	veyi	mai	avea	
unde	sq	puneyi	mingile	de	golf	wi	
pietricelele>.		<La	fel	wi	‘n	viayq,	
dacq	‘yi	irosewti	tot	timpul	wi	energia	
pentru	lucrurile	mici,	nu	vei	avea	
niciodatq	timp	pentru	lucrurile	
importante	pentru	tine.>	

	<Acordq	atenyie	lucurilor	
importante	pentru	fericirea	ta.	

Maxime, cugetqri wi ‘ntkmplqri cu tklc

Joacq-te	cu	copiii,	fq-yi	controale	
medicale	periodic,	iewi	cu	soyia	‘n	
oraw	la	cinq,	joacq	golf,	vei	avea	
suficient	timp	altq	datq	sq	faci	curat	
sau	sq	repari	cine	wtie	ce	dispozitiv.	
Ai,	‘n	primul	rknd	grijq	de	mingile	
de	golf,	ele	conteazq	cu	adevqrat.	
Stabilewte-yi	prioritqyile,	restul	e	
doar	nisip.>	

	Unul	dintre	studenyi	a	ridicat	
mkna	intereskndu-se	ce	reprezentau	
cele	douq	cqni	de	cafea.	Profesorul	
a	zkmbit.	

	<Mq	bucur	cq	‘ntrebi	asta,	ele	
vor	doar	sq	arate	cq,	orickt	de	plinq	
ar	pqrea	viaya	ta,	e	loc	‘ntotdeauna	
pentru	douq	cqni	de	cafea,	
‘mpreunq	cu	un	prieten.>

“ncrede-te ‘n El. (Ps. 37:5)

Cuvkntul	„‘ncredere>	este	inima	
credinyei	wi	este	cuvkntul	Vechiului	
Testament	dat	pentru	stadiile	
de	prunc	sau	tknqr	‘n	credinyq.	
Cuvkntul	„credinyq>	sugereazq	mai	
mult	un	act	de	voinyq,	‘n	timp	ce	
cuvkntul	„convingere>	sugereazq	
un	act	al	minyii	sau	al	intelectului,	
dar	‘ncrederea	este	limbajul	inimii.	
Cuvintele	„credinyq>	wi	„convingere>	
se	referq	mai	mult	la	un	adevqr	
crezut	sau	la	ceva	ce	te	awtepyi	sq	se	
‘ntkmple.

“ncrederea	implicq	mai	mult	
deckt	aceasta,	pentru	cq	vede	wi	
simte	wi	se	bizuie	pe	aceia	care	au	o	
viayq	deplinq	wi	o	inimq	curatq	plinq	
de	dragoste.	De	aceea,	haideyi	sq	ne	
‘ncredem	‘n	El,	‘n	toate	‘ntkrzierile,	
‘n	ciuda	tuturor	dificultqyilor,	wi	
‘n	faya	tuturor	respingerilor	pe	
care	le	‘ntklnim	‘n	viayq.	Wi	‘n	
ciuda	sentimentelor	noastre	wi	a	
‘mpotrivirii	evidente,	wi	chiar	cknd	
nu	putem	‘nyelege	calea	pe	care	
mergem	sau	situayia	‘n	care	suntem,	
sq	ne	‘ncredem	totuwi	‘n	El;	cqci	
„El	va	lucra>.	Calea	se	va	deschide,	
situayia	noastrq	se	va	schimba,	wi	
rezultatul	final	va	fi	pace.	“n	cele	
din	urmq	norii	se	vor	ridica	wi	
lumina	zilei	eterne	va	strqluci	‘n	
sfkrwit.	

Mai	era	acolo	wi	o	proorociyq,	
Ana,	…	Ea	nu	se	depqrta	de	
Templu,	wi	zi	wi	noapte	slujea	lui	
Dumnezeu	cu	post	wi	cu	rugqciuni.

Nu-ncape	‘ndoialq	cq	noi	
‘nvqyqm	sq	ne	rugqm	rugkndu-ne,	
wi	cq	cu	ckt	ne	rugqm	mai	mult,	cu	
atkt	rugqciunile	noastre	vor	fi	mai	
bune.	Oamenii	care	se	roagq	din	
cknd	‘n	cknd	nu	vor	putea	niciodatq	
sq	ajungq	la	acel	fel	de	rugqciune	
descris	‘n	Scripturi	ca	avknd	„mare	
putere>	(Iacov	5:16).

Marea	putere	‘n	rugqciune	este	
la	‘ndemkna	noastrq,	dar	trebuie	sq	
lucrqm	pentru	a	o	obyine.	Sq	nu	ne	
imaginqm	vreodatq	cq	Avraam	ar	fi	
putut	sq	mijloceascq	pentru	Sodoma	
cu	atkta	succes,	dacq	n-ar	fi	avut	
o	relayie	strknsq	cu	Dumnezeu	‘n	
anii	precedenyi	ai	vieyii	lui.	Acea	
noapte	‘ntreagq	de	luptq	a	lui	Iacov	
de	la	Peniel	cu	siguranyq	n-a	fost	
prima	‘ntklnire	pe	care	a	avut-o	
cu	Dumnezeul	squ.	Wi	putem	privi	
chiar	la	cea	mai	frumoasq	wi	mai	
minunatq	rugqciune	a	Domnului	
nostru	din	Ioan	17,	‘nainte	de	
suferinyele	wi	moartea	Sa,	ca	
rod	al	numeroaselor	Sale	nopyi	
devoyionale,	wi	a	trezirii	Lui	deseori	
‘naintea	zorilor	pentru	a	Se	ruga.

Dacq	un	om	crede	cq	poate	
deveni	puternic	‘n	rugqciune	fqrq	sq	
se	dedice	rugqciunii,	trqiewte	o	mare	
iluzie.	Rugqciunea	lui	Ilie,	care	a	
oprit	ploaia	din	ceruri	wi	mai	tkrziu	
a	deschis	zqgazurile	cerurilor,	a	fost	
doar	un	exemplu	dintr-o	serie	lungq	
de	rugqciuni	fierbinyi	wi	puternice	
ale	lui	adresate	lui	Dumnezeu.	O,	
dacq	wi	noi	crewtinii	ne-am	aminti	cq	
stqruinya	‘n	rugqciune	este	necesarq	
pentru	ca	rugqciunea	sq	fie	eficientq	
wi	victorioasq!

Marii	mijlocitori,	care	sunt	
rareori	menyionayi	‘n	legqturq	cu	
eroii	wi	martirii	credinyei,	au	fost	
totuwi	cei	mai	mari	binefqcqtori	ai	
bisericii.	Faptul	cq	ei	au	devenit	
canale	ale	binecuvkntqrilor	de	
‘ndurare	cqtre	alyii	a	fost	posibil	
numai	datoritq	rqmknerii	lor	
‘naintea	scaunului	‘ndurqrii	lui	
Dumnezeu.

Adu-yi	aminte	cq	trebuie	sq	ne	
rugqm	ca	sq	ne	rugqm	wi	trebuie	
sq	stqruim	‘n	rugqciune	pentru	ca	
rugqciunile	noastre	sq	continue.	

Charles	H.	Spurgeon
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O	bucurie	deosebitq	a	fost	trqitq	
de	cqtre	Biserica	Romknq	din	Toronto,	
Canada,	‘n	data	de	24	Septembrie	2006	
cknd,	familia	Martin	Sorin	wi	Maria,	
au	mqrturisit	prin	botez	credinya	lor	
‘n	Domnul	Isus.	Cuvkntul	Domnului	a	
fost	vestit	de	fr.	Mircea	Toma,	pqstorul	
bisericii	locale,	care	a	wi	oficiat	actul	de	
botez.

Wtiri de pretutindeni

Toronto, Canada

Duminica	15	Ocombrie,	2006,	la	Seattle	a	
avut	loc	un	botez	cu	trei	persoane.	A	fost	un	
har	deosebit.	Fratele	pqstor	Nelu	Gug	din	San	
Antonio	a	vestit	cu	putere	deosebitq	Cuvkntul	
Domnului,	iar	candidayii	wi	corul	Bisericii	
au	alcqtuit	un	program	frumos	spre	Slava	
Domnului!

Mulyumim	din	toatq	inima	tuturor	care	se	
roagq	pentru	noi.	Dumnezeu	sq	fie	slqvit	pentru	
aceastq	frumoasq	sqrbqtoare.

Pqstor,	Cornel	Turcu-Seatttle,	USA

Seattle

Poza enigmq! Cine wtie ce reprezintq aceastq imagine?
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cum	Enoh	este	scos	‘n	evidenyq	‘n	
antichitate,	pentru	cq	era	consumat	
de	aceastq	pasiune	a	vieyii	sale,	sq-I	
fie	pe	plac	lui	Dumnezeu.	Awa	face	
un	om	al	credinyei.	Iar	apoi,	la	final,	
citim:	<Prin	credinyq	Noe,	cknd	a	
fost	‘nwtiinyat	de	Dumnezeu	despre	
lucruri	care	‘ncq	nu	se	vedeau...>	

Probabil	cq	Dumnezeu	i-a	spus	
cam	awa:	<Noe,	vine	ploaia!	Vreau	
sq	spun,	va	ploua	cu	adevqrat.	
Vorbim	aici	de	40	de	zile	wi	40	de	
nopyi,	o	ploaie	cum	n-a	mai	vqzut	
pqmkntul.	Noe,	vine	potopul	wi	
acesta	va	‘nghiyi	‘ntreaga	lume!	
Vreau	sq	construiewti	o	arcq,	sq-
yi	iei	toatq	familia	wi	tot	ce-yi	voi	
mai	spune,	ca	sq	supravieyuiyi	
acestui	potop.>	Vi-l	puteyi	imagina	
pe	Noe	construindu-wi	corabia	‘n	
mijlocul	dewertului	wi	pe	prietenii	lui	
apropiindu-se	de	el.	

<Noe,	ce	faci?>
<Construiesc	o	corabie.>
<De	ce?>
<Pqi,	vine	potopul?>
Wi	toyi	spun:	<Ai	‘nebunit>.
Prin	ce	trebuie	sq	fi	trecut	

Noe...	Dar	el	L-a	crezut	pe	
Dumnezeu.	A	fost	gata	sq	fie	ceea	
ce	Noul	Testament	numewte	<un	
nebun	pentru	Christos>.	Wi-a	pus	
‘ncrederea	nu	‘n	‘nyelepciunea	
acestei	lumi,	ci	‘n	‘nyelepciunea	lui	
Dumnezeu.	Noe	a	construit	arca	
prin	care	a	supravieyuit	rasa	umanq,	
pentru	cq	el	a	trqit	prin	credinyq,	a	
fost	motivat	de	o	teamq	evlavioasq,	
de	o	reverenyq	pentru	Dumnezeu.	
<Plin	de	o	teamq	sfkntq,	a	fqcut	un	
chivot	ca	sq-wi	scape	casa;	prin	ea,	
el	a	oskndit	lumea....>	Credinya	lui	a	
demonstrat	necredinya	‘ntregii	lumi.	
Prin	aceastq	credinyq	el	<a	ajuns	
mowtenitor	al	neprihqnirii	care	
se	capqtq	prin	credinyq>.	Aceastq	
neprihqnire	este	neprihqnirea	lui	
Christos.	

Adevqrul despre ... tine

“n	ce	mqsurq	este	definitq	viaya	
ta	de	<credinyq>?	Credinya	nu	este	
doar	o	problemq	epistemologicq.	
“ntr-o	analizq	finalq,	ea	se	
dovedewte	prin	felul	‘n	care	trqim.	
E	o	calitate	prin	care	demonstrqm	
wi	ea	ilustreazq	relayia	noastrq	
cu	Dumnezeu.	Nu	uita	cq:	<Cel	
neprihqnit	va	trqi	prin	credinyq>.

(Tradus de Florin Vidu)

le	spune:	<Eu	urqsc,	dispreyuiesc	
sqrbqtorile	voastre,	wi	nu	pot	sq	
vq	sufqr	adunqrile	de	sqrbqtoare!>	
Dumnezeu	a	ajuns	sq	fie	dezgustat	
de	lipsa	de	credinyq	a	practicilor	
religioase	pe	care	le	‘ndeplineau	
oamenii.	Iar	asta	se	‘ntkmplq	‘n	
fiecare	generayie.	Oamenii	merg	
la	bisericq,	‘n	fiecare	duminicq,	‘n	
aceastq	yarq,	wi	‘n	‘ntreaga	lume,	
‘nfqptuiesc	ritualuri	religioase	‘n	
timp	ce	inimile	lor	sunt	departe	
de	Dumnezeu.	Sunt	ca	niwte	actori	
care	‘wi	interpreteazq	rolurile	
fqrq	credinyq,	fqrq	vreo	dedicare	
personalq	pentru	Dumnezeu.	“n	
schimb,	atunci	cknd	Abel	‘wi	aduce	
jertfa,	o	aduce	‘mpreunq	cu	o	
jertfq	de	laudq.	El	vrea	cu	adevqrat	
sq-L	cinsteascq	pe	Dumnezeu.	
El	‘ncearcq	‘ntr-adevqr	sq	fie	
ascultqtor	wi	sq-wi	exprime	dragostea	
pentru	Dumnezeu,	‘ncrederea	‘n	
Dumnezeu,	wi	toate	celelalte.	A	fost	
un	act	autentic	de	‘nchinare.

Evident,	Cain	wi-a	adus	jertfa	
‘ntr-un	mod	ipocrit.	Vedem	
caracterul	lui	Cain	imediat	dupq	
aceea,	cknd	devine	gelos	pentru	cq	
Dumnezeu	a	primit	jertfa	fratelui	
squ.	Cain	se	ridicq	cu	supqrare,	
mknie	wi	gelozie	wi	‘l	omoarq	pe	
Abel.	A	fost	un	om	necredincios,	awa	
cum	s-a	wi	demonstrat	de	altfel.	De	
aceea,	viaya	lui	Abel	wi	jertfa	sa	sunt	
prezentate	ca	un	act	al	credinyei.	

“n	versetul	5,	<Prin	credinyq	a	
fost	mutat	Enoh	de	pe	pqmknt,	ca	
sq	nu	vadq	moartea.	Wi	n-a	mai	
fost	gqsit,	pentru	cq	Dumnezeu	‘l	
mutase.	Cqci	‘nainte	de	mutarea	lui,	
primise	mqrturia	cq	este	plqcut	lui	
Dumnezeu.>	Avem	aici	o	continuare	
a	discuyiei	anterioare	despre	Cain	
wi	Abel.	Motivul	pentru	care	Enoh	
a	fost	mutat	de	pe	pqmknt,	el	n-a	
trecut	prin	moartea	fizicq,	este	acela	
cq	I-a	fost	plqcut	lui	Dumnezeu.	
Apoi	autorul	cqryii	Evrei	pune	
‘mpreunq	acest	verset	cu	ce	a	spus	
mai	‘nainte.	<Wi	fqrq	credinyq	este	
cu	neputinyq	sq	fim	plqcuyi	Lui!	
Cqci	cine	se	apropie	de	Dumnezeu,	
trebuie	sq	creadq	cq	El	este	wi	cq	
rqsplqtewte	pe	cei	ce-L	cautq.>	Nu	
poyi	veni	la	Dumnezeu	dacq	nu	
crezi	cq	existq	un	Dumnezeu.	E	
simplu,	nu-i	awa?	Nu	poti	cquta	
sq-I	fii	plqcut	lui	Dumnezeu	dacq	
nu	crezi	cq	“i	poyi	fi	plqcut	lui	
Dumnezeu	wi	cq	El	rqsplqtewte	pe	cei	

ce-L	cautq.	Enoh	demonstreazq	cq	
a	avut	credinyq	deoarece	el	a	cqutat	
sq-I	fie	plqcut	lui	Dumnezeu.	Awa	
fac	oamenii	credinciowi.

Credinya	este	definitq	aici	nu	
ca	un	substitut	pentru	rayiune	sau	
altceva	de	felul	acesta,	ci	‘n	acest	
text	ni	se	demonstreazq	cq	ea	este	
elementul	central	care	motiveazq	
inima	umanq	sq	trqiascq		
‘ntr-un	awa	fel	‘nckt	sq-L	onoreze	
pe	Dumnezeu.	Vedem	din	nou	acest	
lucru	‘n	Noul	Testament,	atunci	
cknd	Isus	se	‘ntklnewte	cu	oameni	
care	se	strqduiesc	din	rqsputeri	sq-L	
onoreze.	El	‘i	laudq	pentru	credinya	
lor.	Pentru	cq	nu	te	mai	obosewti	sq	
onorezi	o	fiinyq	despre	care	nu	crezi	
cq	existq	sau	nu	crezi	cq	e	vrednicq	
de	onoarea	pe	care	i-o	acorzi.	

Sondajele	aratq	cq	un	procent	
de	peste	95%	din	populayia	
Statelor	Unite	crede	‘n	existenya	
lui	Dumnezeu.	Dar	sunt	niwte	
sondaje	lipsite	de	semnificayie,	
pentru	cq	‘ntrebqrile	din	ele	sunt	
puse	de	obicei	sub	forma	<Credeyi	
‘ntr-o	fiinyq	supremq,	sau	o	putere	
supremq,	sau	ceva	mai	presus	de	
dumneavoastrq?>	Oricine	poate	
crede	‘n	praful	cosmic.	Este	o	putere	
mai	mare,	dar	nu	e	Dumnezeu.	
Dacq	insistqm	wi	‘ntrebqm:	<Ckyi	
dintre	voi	cqutayi	cu	adevqrat	sq-I	
fiyi	plqcuyi	lui	Dumnezeu,	sq	trqiyi	
pentru	Dumnezeu?>,	numqrul	
devine	mult,	mult	mai	mic.	Vedem	
astfel	cq	suntem	practic	atei.	Poate	
cq	suntem	teiwti	teoretici	dar	vieyile	
noastre	trqdeazq	un	fel	de	ateism	
practic	‘n	care	noi	nu	trqim	ca						
sq-I	fim	plqcuyi	lui	Dumnezeu.	Iar	
dacq	nu	trqim	ca	sq-I	fim	plqcuyi	
lui	Dumnezeu,	e	din	cauzq	cq	nu	
credem	cu	adevqrat	cq	El	meritq	
atenyia	noastrq.

Cineva	spunea	odatq:	<Dacq	vrei	
sq	vezi	‘n	ce	crede	o	persoanq	cu	
adevqrat,	analizeazq-i	carnetul	de	
cecuri.>	Poyi	spune	cq	tu	crezi	‘n	
orice	altceva,	dar	Isus	este	Cel	ce	a	
spus:	<Unde	este	comoara	voastrq,	
acolo	este	wi	inima	voastrq>,	wi	
viceversa.	Deci,	dacq	vrei	sq	wtii	
unde	este	inima	ta,	verificq-yi	
comoara.	Investim	‘n	“mpqrqyia	
lui	Dumnezeu	sau	investim	‘n	
‘mpqrqyiile	noastre?	Unde	ne	
cqutqm	plqcerea?	Persoana	care	
trqiewte	prin	credinyq	trqiewte	ca	
sq-I	fie	plqcutq	lui	Dumnezeu,	nu	
pe	placul	oamenilor	ci	pe	placul	
lui	Dumnezeu.	De	aceea	vedem	

(Continuare din pag. 25)
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Sq ne cunoawtem Asociayia

Bisericile Asociayiei - 2006

San Antonio 

<SION>
Romanian Baptist Church

5351.	Casa		Bella	Str.
San		Antonio,	Texas,	78249
E-mail:	sion4rb@]ahoo.com

“n		frumosul	oraw	de	
perspectivq	pentru	Comunitatea	
Romkneascq	din	Statele	Unite,	
San	Antonio,	Texas,	a	luat	fiinyq	
Biserica		Baptistq		Romknq	SION		
‘n	Martie		2005.	

Ideea	‘nfiinyqrii	unei		Biserici	
‘n	acest	oraw	a	‘ncolyit	‘n	inima			
fratelui	Nelu	Gug	‘ntr-o	dimineayq	
‘n	timpul	pqrtqwiei	lui	cu	Domnul.			
Dumnezeu	‘n	Atot’nyelepciunea	
Sa	a	gqsit	cu	cale	sq	motiveze	
pentru	a	doua	oarq	pe	fratele	
Gug	‘n	a	desyeleni	un	ogor	
nou	‘n	Texas,	dupq	ce	‘n	
urmq	cu	20	de	ani	a	fost	
folosit	de	Domnul	‘n	a	da	
startul	unei	lucrqri	‘n	orawul	
californian	Sacramento.	N-a	
fost	uwor	sq	lawi	‘n	urmq	o	
Bisericq	de	300	de	persoane,	
pe	care	ai	pqstorit-o	18	ani	
wi	sq	te	aventurezi	‘ntr-o	
altq	zonq	neexploaratq	de	
nimeni	‘nainte.	Dar	avknd		
‘ncredinyarea	Voiei	Domnului	
‘mpreuna	cu	alte	patru	
familii	din	Biserica	Bethel,	
Sacramento	am	hotqrkt	sq	
ne		mutqm	‘n	San	Antonio	sq	
‘ncepem	o	nouq	lucrare	acolo.	

A	fost	wi	este	‘ncq,	o	aventurq	
din	cele	mai	plqcute	wi	interesante	
cu	Domnul.	Am	‘nceput	sq	
explorqm	orawul	wi	sq	gqsim		
zona	cea	mai	potrivitq	pentru	a	
dezvolta	o	Comunitate	Crewtinq	
Romkneascq.	Wi	apoi	cu	un	spirit	
de	sacrificiu,	pe	care	numai	
Domnul	‘l	meritq	am	reuwit	sq	
cumpqrqm	o	propietate,	ca	lqcaw	
de	‘nchinare.	Preyul	a	fost	mare,	
dar	wi	Rqscumpqrarea	noastrq	

adusq	prin	Domnul	Isus	a	fost	
mare.	Am	‘nceput	sq	ne	adunqm		
‘ntki	prin	case,	apoi	cknd	am	
isprqvit	remodelarea	noului	local	
am	‘nceput	sq	ne	adunqm	acolo.	

Am	trqit	niwte	emoyii	sfinte	
‘n	primele	noastre	adunqri	‘n	
noul	locaw.	Domnul	a	fost	wi	este	
deosebit	de	bun	cu	noi	wi	ne-a	dat	
izbkndq	‘n	aceastq	lucrare	care	
putem	afirma	din	nou	cq	poartq	
pecetea	voiei	Sale.			

N-a	fost	uwor	‘nceputul		wi	
n-am	fost	scutiyi	de	necazuri	wi	
obstacole,	dar	prin	toate	acestea		
Mkna	cea	bunq	a	Domnului	ne-a	
‘nsoyit	wi	ocrotit,	peste	awteptqrile	
noastre.	De	fapt	prin	toate	aceste	
experienye	frumoase,	un	gknd		
rostit	cu	mulyi	ani	‘n	urmq	de		
pastorul	Vasile	Brknzei	ne-a	‘nsoyit			
mereu:	<”ntotdeauna	Dumnezeu,	
‘n	bunqtatea	wi	dragostea	Lui,	
‘ntrece	awteptqrile	noastre.	Noi	
awteptqm	puyin	de	la	El	wi	El	ne	dq	
mult	pentru	cq	ne	iubewte.>
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S-au	mutat	mai	apoi	wi	alte	
familii	din	Los	Angeles,	CA,	din	
Seattle,	{A,	din	Florida	wi	din	
Atlanta,	GA.	

Pe	toyi	cei	care	intenyioneazq	
sq	vinq	wi	sq	facq	parte	din	familia	
Bisericii	Sion,	‘i	‘ndemnqm	
la	o	nouq	rededicare	pentru	
Dumnezeu,	‘n	a	fi	folositori	
lucrqrii	“mpqrqyiei	Sale,	aici	unde	
El	ne-a	awezat	pentru	o	vreme.		

Harul	lui	este	nespus	de	mare	
aici	‘n	San	Antonio	wi,	cu	ajutorul	
Domnului,	nqdqjduim	‘ntr-o	
lucrare	de	perspectivq	‘n	urmqtorii	
ani.	

Deja	ne	adunqm	acum	‘n	jur	de	
70	de	persoane	‘n	fiecare	Vineri	
seara	wi	Duminica.	

Avem	o	clasq	de	14	copii	wi	
un	grup	de	15	tineri	cu	care	ne	
adunqm	la	studiu	wi	pqrtqwie	‘n	
fiecare	Skmbqtq.	

Desigur	cq	grupul	de	rugqciune	
de	miercuri	seara,	cknd	ne	
adunqm	<sq	ne	vqrsqm	inimile	
‘naintea	lui	Dumnezeu>,	e	cel	care	
energizeazq	‘ntreaga	lucrare	a		
Bisericii.		

Din	informayiile	primite	
am	‘nteles	cq	sunt	deja	2,000	
de	romkni	‘n	San	Antonio	wi	
cq	din	toate	pqryile,	‘ncq	mulyi	
intenyioneazq	sq	se	stabileascq	
aici.	“nyelegknd	vremurile	pe	
care	le	trqim	wi	responsabilitatea	
noastrq	mare,	ne	rugqm	wi	dorim	
sq	fim	la	dispoziyia	Duhului	Sfknt,	
ca	instrumente	prin	care	Domnul	
sq	aducq	pe	mulyi	romkni	pe	Calea	
Sa.

Pentru	toyi	cei	ce	doresc	sq	ne	
viziteze,	serviciile	de	‘nchinare	wi	
adresa	Bisericii	sunt	urmqtoarele	:

	
	Pastor		John	(Nelu)	Gug
E-mail:	nabt4g@]ahoo.com
Tel	210	-	455	-	2917.
	
Serviciile	de	‘nchinare:	
Vineri:			7	-	8.30	pm,				
Duminica:	9.30	-	12.30			
Duminica:		5	pm	-	7	pm

“mpreunq cu grupul tinerilor din Dallas



Misiuni pe care le recomandqm wi le sprijinim

Percept Ministries

Mia	wi	Costel	Oglice	organizeazq	conferinye,	seminarii,	cqlqtorii	misionare	
wi	‘nfiinyeazq	institute	de	studiu	biblic	inductiv.	“n	prezent	existq	46	institute	de	
studiu	inductiv,	iar	alte	21	sunt	‘n	proces	de	‘nfiinyare.	De	asemenea,	au	fost	
formayi	peste	125	de	profesori	din	diferite	yqri,	care	predau	‘n	aceste	centre	ale	
Cuvkntului	lui	Dumnezeu	spre	slava	lui	Dumnezeu.

http://[[[.precept.ro/site/primulcuvant.htm
Email:	romprecept@]ahoo.com	
Telefon:	+40-256-352	996	+40-722-436	143

Micul Samaritean

Astqzi,	organizayia	<Micul	Samaritean>	are	85	de	lucrqtori	angajayi	‘n	
Moldova,	Romknia	wi	Siberia.		Mai	mult	de	30	de	orfelinate	de	stat	sunt	ajutate	
cu	‘mbrqcqminte,	‘ncqlzire,	generatoare	electrice	wi	mkncare.	

Lucarea	de	ajutor	material	este	suplimentatq	cu	lucrarea	spiritualq	de	
rqspkndire	a	Evangheliei.	Aceasta	se	face	mai	ales	prin	cele	13	stayii	de	emisie	
radio	din	Moldova	wi	prin	stayiile	de	emisie	mai	noi	din	Romknia.	Puteyi	afla	
mai	multe	vizitkndu-i	pe	Internet	la:		http://[[[.littlesamaritan.org/

	Sediul	organizayiei	se	aflq	la:	-	LSM,	50	Jordan	LN,	Granite	Falls,	NC	28630
Adresa	lor	de	powtq	este	-	LSM,	PO	Box	969,	Hic\or],	NC	28603
Tel	828.396.2220	Fax	828.396.5579	email:	Contact@LittleSamaritan.org

Orchestre pentru Oltenia

Din	iniyiativa	fratelui	Wtefan	Fericean	din	Los	Angeles,	‘n	cinci	ani	de	zile	
au	fost	‘nfiinyate	nu	mai	puyin	de	12	orchestre	‘n	localitqyi	din	Oltenia.	Efortul	
face	parte	dintr-o	strategie	misionarq	prin	care	se	urmqrewte	aducerea	copiiilor	
wi	tinerilor	‘n	bisericile	baptiste	wi	‘nviorarea	lucrqrii	‘n	bisericile	locale	din	
Oltenia.

Oricare	persoanq	sau	bisericq	din	America	se	poate	asocia	acestei	lucrqri	
prin	donayii	materiale	sau	prin	participarea	directq	la	misiunea	din	Romknia.	
“n	fiecare	varq,	timp	de	o	lunq	sau	wase	sqptqmkni	puteyi	sq	mergeyi	‘mpreunq	
cu	Wtefan	Fericean	‘n	Oltenia.	“l	puteyi	contacta	la	tel.	(714)	522-2032.

Adresa	de	powtq	este:	15565	Illora	Dr,	La	Mirada,	CA	90638

Bec\]^s Hope

Familia	Oprean	a	demarat	o	misiune	pentru	ajutorarea	copiilor	handicapayi.	
Persoana	centralq	‘n	misiune	este	Bec\]	Oprean,	ea	‘nsqwi	o	fatq	cu	probleme	
de	sqnqtate.	Familia	Oprean	a	fqcut	numeroase	vizite	‘n	Romknia	wi	a	
contribuit	din	toate	puterile	la	educayia	populayiei	largi	‘n	problema	oamenilor	
cu	handicap	(Bec\]	a	apqrut	chiar	wi	la	televiziune)	wi	a	organizat	tabere	de	
asistenyq	pentru	pqrinyii	care	au	copii	cu	handicapuri	de	sqnqtate.

Puteyi	face	donayii	la:	Bec\]^s	Hope,	6231	John	Chapman,	San	Antonio,	TX.	
78240			Email:		opreans@bec\]shope.org

Email	Bec\]:	rebeccaoprean@sbcglobal.net
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