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cântare, care îl imunizează în fața ispitelor,
poftelor și păcatului: „Iar pruncul creștea
și se întărea în duh” (Lc. 1:80). Astfel,
închinătorul întărit în duh nu poate fi
răpus de păcat, devenind victimă a unei
boli spirituale sau, în faza finală, mort
spiritual (Fapte. 9:31; Ev. 13:9).
Duh înfocat, energic. A avea un duh
înfocat presupune un zel fierbinte, o râvnă
constantă pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Aceasta se percepe mai mult în clocotul
inimii din care se revarsă har, în mesajele
divine și prin cântări însuflețite, iar ungerea de sus întrunește toate celelalte
caracteristici enumerate anterior. De
altfel, orice duh care aduce descurajare,
destabilizare, pesimism trebuie repudiat,
iar cel în cauză trebuie avertizat, pentru
că nu știe de ce duh este însuflețit. Fie ca
toți închinătorii să aibă un duh înfocat
asemenea lui Apolo! „El era învățat în
ce privește Calea Domnului, avea un
duh înfocat” (Fapte. 18:25).
Sfințire (separarea de păcat). Orice
închinător noutestamentar își duce sfințirea până la capăt. El urmărește permanent separarea de păcat și veghează ca
hainele, cugetul, trupul să fie curățate
de murdărie. Un astfel de închinător
parcurge un proces de sfințire pe durata
întregii vieți: „...prea iubiților, să ne
curățim de orice întinăciune a cărnii
și a duhului și să ne ducem sfințirea
până la capăt, în frică de Dumnezeu”
(2 Cor. 7:1).
Bucurie. „Bucurați-vă întotdeauna!”
(1 Tes. 5:16). Când duhul omului este
umplut cu Duhul Sfânt, după dragostea
divină apare bucuria, ca roadă a Duhului
Sfânt.
Duh răcorit (mângâiere, bucurie, duh
răcorit). Prin mângâiere se produce bucurie, iar bucuria răcorește duhul. „De
aceea am fost mângâiați. Dar, pe lângă
mângâierea aceasta a noastră, ne-am
bucurat și mai mult de bucuria lui Tit,
al cărui duh a fost răcorit de voi toți”
(2 Cor. 7:13).
Când nu este închinarea în
duh și adevăr?
Duhul închinării respins de Dumnezeu este duhul asemănător lui Cain.
Jertfa lui Cain a fost respinsă pentru
că n-a fost adusă cu bucurie, n-a fost
adusă prin credință; pentru că faptele
lui erau rele; nu l-a întruchipat pe Domnul
Isus, Mielul care ridică păcatul lumii; a
fost adusă fără vărsare de sânge: „Și după
Lege, aproape totul este curățit cu sân-

ge și fără vărsare de sânge nu este
iertare” (Evrei 9:22). Profetul Isaia
prezintă cel puțin 10 motive pentru
care Dumnezeu respinge închinarea
oferită de cineva în cinstea Lui (Is. 1:31).
„Cercetați duhurile, dacă sunt de la
Dumnezeu” (1 Ioan 4:1). Datorită căror
duhuri prezente, respinge Dumnezeu
închinarea?
Confuzie. El nu acceptă amestecul
- nelegiuirea unită cu sărbătoarea.
Dumnezeu spune: „...nu pot să văd
nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
(Isaia1:13b). Motivele sunt diverse, iar
profetul Isaia le prezintă în primul
capitol al cărții sale (Is. 1:1-15).
În continuare, vor fi enumerate
motivele cele mai frecvent întâlnite,
cele mai repudiate sau vinovate, motive
luate din capitolul arătat mai sus ori
din alte texte biblice de referință pe
care le întâlnim atât în Vechiul, cât și
în Noul Legământ.
Răzvrătire. Desigur împotriva Sa,
a Cuvântului Său, a voii Sale, mai exact,
răzvrătire față de Legea Sa. „Ce pedepse
să vă mai dau când voi vă răzvrătiți din
ce în ce mai rău?” (Is. 1:5).
Ignoranță. Este nebăgarea în seamă
a cunoașterii voii și Cuvântului Său.
Marea greșeală în închinare este lipsa
de cunoaștere a cerințelor Creatorului
nostru sau, mai rău, ignorarea acestora
sau (și) cel mai grav, punerea lor la îndoială. „...Israel nu Mă cunoaște, poporul Meu nu ia aminte la Mine” (Is. 1:3b).
Disprețul. Aceasta este o decizie
deliberată, ca urmare a respingerii Cuvântului Său și a disprețului față de El
prin întoarcerea spatelui la cerințele
Sale. „...Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors
spatele” (Is. 1:4b).
Păcatul ascuns: care încarcă închinătorul cu fărădelegi; păcatul ascuns,
nemărturisit și nepărăsit este, a fost și
va fi întotdeauna o piedică în calea acceptării de către Dumnezeu a închinării
cuiva. Călcarea poruncilor Sale înseamnă
nelegiuire. Acestea atrag sancțiunea
divină (Rom. 1:18, Col. 3:5,6).
Boală spirituală. Este o mare realizare când Dumnezeu deschide ochii
celui ce este răpus de o boală spirituală
și acesta ia notă de diagnosticul bolii de
care suferă. Profetul continuă: „Din tălpi
până în creștet nimic nu-i sănătos: ci
numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu untdelemn” (Isaia 1:6).
Culpabilitate. Profetul Ezechiel avertizează că, în cazul în care cineva a fost

informat de starea de păcat în care se
află, și totuși continuă să păcătuiască,
sângele lui va cădea asupra capului său
(Ezec. 33:1-10). Același lucru este subliniat
de prorocul Isaia: „Când vă întindeți
mâinile, îmi întorc ochii de la voi, și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult: căci mâinile vă sunt pline de sânge” (Is. 1:15).
Nedreptate și asuprire. Spiritul de
etică și echitate este în atenția Domnului.
El cere dreptate, eliminarea exploatării,
protecție pentru orfan și apărare pentru
văduvă: „Mai marii tăi... orfanului nu-i
fac dreptate, și pricina văduvei n-ajunge
până la ei” (Is. 1:23b).
Mândria. Profetul Isaia descrie închinătorii mândri ca pe niște căpetenii
ale Sodomei și Gomorei (Is. 1:10). Ieremia prezintă unul dintre păcatele Sodomei
ca fiind îngâmfarea (Ier. 16:49). Psalmistul David este conștient de starea pe care
Dumnezeu o cere în închinare. Iată de
ce scrie: „Veniți să ne închinăm și să
ne smerim...” (Ps. 95:6).
Lăcomia și complicitatea la furt.
O închinare a cărei inimă răzvrătită
este ahtiată după mită și în complicitate
cu hoții, va fi ținta mâniei. „Mai marii
tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții,
toți iubesc mita și aleargă după plată”
(Is. 1:23a).
Cu o astfel de ținută spirituală, Dumnezeu a respins închinarea poporului
Israel, care a constat în mulțimea jertfelor (Is. 1:11), a darurilor de mâncare.
Dumnezeu urăște nelegiuirea unită cu
sărbătoarea. Nu poate suferi amestecul
de sacru și nelegiuire (Is. 1:14). „El Își
întoarce ochii” când mâinile vinovate
sunt întinse pentru rugăciune (oricât
de mult s-ar ruga închinătorul), iar în
absența spălării, purificării și sfințirii,
Dumnezeu îi respinge rugăciunea.
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Milităm pentru păstrarea valorilor moral-creștine
și ale familiei
În vreme ce Europa își schimbă valorile cu atâta rapiditate, creștinii din România s-au sesizat și doresc să afirme că își
păstrează identitatea creștină, cu toate valorile ei, cu prioritate și respectarea familiei ca instituție sacră. Suntem convinși, și
nimeni nu ne poate determina să gândim altfel, că familia reală este familia tradițională. Familia este creată de Dumnezeu și
formată din UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE! Susținem familia tradițională biblică, și nicio entitate din lume, nicio filozofie
seculară, nicio organizație nu are dreptul să schimbe aceste convingeri în care noi, creștinii din România, credem cu tărie.
Afirmăm cu toată convingerea că familia trebuie să-și crească, să-și îndrume copiii în armonie, în spiritul creștin. Ne opunem
gândirii seculare, prin care statul devine proprietarul copilului.
De asemenea, promovăm credința într-un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt! Un Singur Mântuitor – Isus Hristos!
Credem în libertatea de gândire a omului, ca un dar din partea lui Dumnezeu, fără ca el să fie obligat să adopte gândirea
specifică vieții moderne. Condamnăm anomaliile ce se petrec în jurul nostru, lucru care ne face mai fermi și mai uniți în a ne
păstra adevăratele valori, cele spirituale!
Credem într-un stat de drept, liber, democratic și care oferă și garantează cetățeanului păstrarea în cele mai bune condiții a
valorilor creștine, adoptate în mod individual, transmise din generație în generație. Recunoaștem fiecare confesiune religioasă
din România și respectăm particularitățile care le diferențiază. Ne unim în lucrurile comune, în domeniile de interes general care
ne fac să putem conviețui în armonie și respect reciproc.
Suntem uniți și activi în procesul de schimbare a sintagmei ,,soți” din articolul 48, alineatul 1 din Constituția României, cu
expresia clară: „bărbat și femeie”.
Dorim ca România să rămână o țară normală, așa cum a fost concepută de Dumnezeu, fără nicio rectificare și nicio atingere a
familiei sacre! Creștinii din România consideră aceasta NORMALITATE! Milităm pentru o Românie normală!
Suntem solidari cu familiile din Europa care trec prin cele mai grele suferințe datorită unor filozofii anticreștine și inumane.
Părinții ai căror copii au fost luați din sânul familiei au trecut și trec prin cele mai cumplite momente ale vieții lor. Noi, românii,
indiferent de naționalitate, religie sau cultură, suntem alături de ei și ne solidarizăm cu toți cei care trec prin astfel de abuzuri de
neimaginat, într-o Europă așa-numită creștină. Considerăm că este strigător la cer tot ce se întâmplă cu familiile nevinovate, cu
copiii traumatizați de aceste instituții antisociale și antifamiliale.
Condamnăm abuzurile Organizației Barnevernet din Norvegia, care a maltratat familia Bodnariu și i-a răpit copiii,
despărțindu-i și plasându-i în trei locații diferite. Sprijinim această familie prin protestele de stradă la care participăm. Suntem
alături și de celelalte familii care trec prin aceleași traume: familia Nan, familia Rădulescu, Avramescu și alte familii care sunt
traumatizate de sistem și au tăcut, suferind până în prezent! Nădăjduim că toate aceste familii se vor reuni și cât de curând va
reapărea zâmbetul pe fețele lor și bucuria în inimile lor zdrobite!
Ca frați români, creștini, suntem interesați de soarta lor, de durerea lor, de neputința lor în fața agresiunii sistemelor moderne de
eliminare a familiei! Considerăm că orice abuz împotriva familiei are ca scop dezintegrarea, cu pași mărunți, a societății. Suntem
împotriva unei societăți dezintegrate! Protestăm împotriva tuturor nedreptăților care se fac!
Așadar, suntem uniți și milităm pentru păstrarea familiei tradiționale și a valorilor ei, pentru protejarea
identității creștine, pentru dreptul de a trăi în armonie cu semenii noștri!
Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!
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