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Concluzii
Fără îndoială, suntem generația de penticostali cea mai binecuvântată care a trăit pe acest
pământ românesc. Din multe puncte de vedere ne
putem considera omologii lui Solomon. Părinții
noștri, asemenea lui David, au fost niște „oameni
ai războiului”, luptând din greu să obțină privilegiile de care avem noi parte astăzi. Suntem copii
ai făgăduinței, beneficiari ai unor binecuvântări
la care înaintașii noștri nici n-au îndrăznit să viseze: formații muzicale diverse, localuri noi cu
dotări ultramoderne și condiții ideale, predicatori erudiți și plini de cunoștința Cuvântului,
programe și activități specifice pentru copii, tineri, femei sau familii; grădinițe, școli și universități creștine; tabere, misiuni și campanii de evanghelizare; seri speciale de rugăciune, libertate religioasă, pace și multe altele. Care ar trebui să fie
răspunsul normal din partea noastră la asemenea condiții? Bucurie, laudă, mulțumire la adresa
lui Dumnezeu, dorință de apropiere de Dumnezeu, sensibilitate la vocea lui Dumnezeu, dorință
de a lucra, de a misiona; pe scurt – un avânt de
neoprit în cele spirituale. Nicidecum letargie, indiferență, păcat, neascultare, stagnare spirituală...
„Ce aș mai fi putut face viei Mele și nu i-am
făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici,
când Eu mă așteptam să facă struguri buni?”,
se întreabă retoric Dumnezeu (Isaia 5:4).
Auzim deseori spunându-se: „Nu mai este har
în adunări, nu mai lucrează Domnul ca odinioară,
nu mai vorbește Domnul ca pe vremea înaintașilor noștri. Nu mai vedem semnele și lucrările
Lui ca mai demult...”. Dar dacă noi nu mai avem
sensibilitatea spirituală pentru a auzi vocea
Domnului și a reacționa pozitiv la Cuvântul Lui?
Ce ar trebui să facem pentru a ieşi din zona
periculoasă a desensibilizării spirituale în care alunecăm așa de ușor? În primul rând, să respectăm cu
sfințenie principiile Scripturii, ferindu-ne de orice
ni se pare rău (1 Tes. 5:22). „Frica de Domnul este
începutul oricărei înţelepciuni”, ne spune chiar
cel care nu a ţinut cont de acest mare adevăr (Proverbe 9:10). Apoi, să punem accent pe omul dinlăuntru şi pe adevăratele valori, care ne îmbogăţesc faţă de Dumnezeu (Luca 12:21). Prea suntem atraşi de valorile efemere ale acestei lumi şi
plătim un preţ prea mare pentru a le avea. În al
treilea rând, să ne înconjurăm de oameni sănătoşi în credinţă, care sunt gata să ne corecteze
cu credincioşie şi dragoste, atunci când greşim
(Proverbe 9:8). Apoi, să ne păzim inima mai mult
decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii (Proverbe 4:23). Şi nu în ultimul rând, să luăm seama
la un verset foarte scurt dar foarte important, cu
care nu întâmplător apostolul iubirii îşi încheie
prima sa epistolă: „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli”
(1 Ioan 5:21). Amin.

Ezekiel s-a întors acasă!
Lupta continuă prin
post și rugăciune!

Z

iua de 16 aprilie 2016 va intra în istorie ca ziua marelui protest
internațional pentru eliberarea copiilor Bodnariu din custodia
sistemului norvegian de așa zisă protecție a copilului, Barnevernet!
Începând din Noua Zeelandă și Australia, România și întreaga Europă,
de pe o coastă pe alta a Americii de Nord și până în Hawaii, în peste 60 de
orașe, cu o participare totală de peste 60 de mii de protestatari, creștinii
români, cu precădere evanghelici au demonstrat că suntem o comunitate
puternică, unită, bine organizată și hotărâtă să se ridice în jurul unei cauze
drepte și în sprijinul celor nedreptățiți!
Am protestat în mod pașnic, am rostit cuvintele durerii și adevărului,
am cântat și ne-am rugat, am stat în adunări solemne și am mărșăluit cu demnitate pe străzile marilor metropole! Nu s-au înregistrat incidente de vreun
fel, peste tot organizatorii au fost felicitați de organele de ordine; în urma
noastră au rămas liniște, curățenie și cele mai bune impresii!
Deși micuțul Ezekiel a fost înapoiat părinților, lupta pentru reunificarea
completă a familiei Bodnariu continuă! La sfârșitul lunii mai și în primele
zile din iunie va avea loc o înfățișare importantă în fața unui tribunal administrativ în Norvegia, pentru a decide cazul familiei Bodnariu.
Deja, sistemul opresiv Barnevernet se clatină! Media norvegiană a început
să publice știri nu chiar favorabile Barnevernet, politicienii cer și promit
reforme, demnitarii administrației de stat și reprezentanții ambasadelor
își exprimă îngrijorarea!
Rugați-vă pentru familia Bodnariu! Știu că vă rugați și postiți. Dar, mai
ales acum, în următoarele câteva săptămâni, să ne rugăm mai mult, mai
fierbinte și cu mai mare credință decât oricând! Să fie ca o pecete, ca o încununare a tuturor acțiunilor noastre de până acum. Să-i spunem Domnului
că El este singura forță care poate învinge sistemul și că, de fapt, tot ce am
făcut noi este în Numele Lui, pentru că împotriva Lui s-au ridicat Barnevernet
și legile norvegiene! Să-L rugăm să atragă asupra Sa toată slava pentru împlinirea și ascultarea acestor rugăciuni și să se folosească de noi toți ca de
niște instrumente umile care despărțite de El nu ar putea face nimic!
Ne-am rugat și am postit fiecare cum a putut, dar și organizat, după o
programare. Acum, toți, neîncetat, să ridicăm un val spiritual care să măture
orice împietrire și rezistență a celui rău și a forțelor întunericului!
Familia Bodnariu TREBUIE să fie reunită! Este speranța tuturor celor
înjosiți și apăsați în acelaș fel ca și ei! Dacă Domnul le dă lor această biruință,
va fi o biruință pentru toți!
Întreaga lună mai! Tot timpul în rugăciune, de cât mai multe ori posibil
și în post! Vă rugăm și vă mulțumim!
Pastor CRISTIAN IONESCU

Schimbarea așteptărilor
Când a plecat dimineața devreme,
în grabă, spre mormântul din grădină,
Maria purta în suflet și așteptări și temeri. Așteptările ei erau legate de ce va
găsi acolo. Spera ca lucrurile să fi rămas
cel puțin așa cum au fost lăsate de la
îngropare. Trupul înfășurat în pânză
și piatra pusă bine la ușa mormântului.
De asemenea, spera să găsească acolo
oameni binevoitori care să dea piatra
deoparte și să-i permită accesul la trupul celui care după planurile ei avea nevoie de îmbălsămare. Se gândea că va
găsi acolo un Isus al trecutului. Un trup
care să-i amintească de un Isus care a
fost. Să se uite la trupul acela și în timp
ce-l îmbălsămează să-și zică: a fost Vindecătorul meu. Ea era foarte bine pregătită să facă ceva pentru un Isus care
a fost. Un asemenea Isus are nevoie de
conservare.
Dar toate aceste așteptări se schimbă deodată, pentru că femeia aceasta se
trezește nu în fața unui Isus al trecutului, ci în fața unui Isus al prezentului. Este acolo lângă ea și-i vorbește. Îi
vorbește ca unul care o cunoaște foarte
bine, o știe pe nume. Nu este un străin
și ea nu-I este o străină. Se poartă foarte
familiar. Din momentul acela toate
așteptările ei de până atunci nu mai
valorează nimic. Pentru un Isus viu te
aștepți să faci altceva decât pentru un
Isus mort. Dacă un Isus mort are nevoie
de conservare, de păstrare, un Isus viu are
nevoie de închinare. De aceea Maria se
aruncă la picioarele Lui să I se închine.
Cred că oprirea noastră în ziua învierii
ar trebui să ne determine să ne închinăm
în fața Hristosului înviat! Dacă așteptările noastre sunt legate de un Isus care
a fost, un Isus al trecutului, un Isus în
relație cu oameni care au fost cândva în
istorie, preocupările noastre nu vor trece
dincolo de conservarea unor tradiții.
Dimpotrivă, dacă în fața noastră este un
Hristos al prezentului, atitudinea noastră va fi una de închinare autentică.

Vindecarea stărilor
sufletești
Realitatea dureroasă care se așternea în fața ochilor ei, a determinat-o pe
această femeie să-și verse sfâșierea sufletească într-un plâns cutremurător. Nu
plângea pentru problemele vieții, deși
Dumnezeu este atent și la plânsul nostru
pentru problemele vieții. Plângea de dor
după Isus. Credeți oare că Isus rămâne
insensibil la un dor care se exprimă așa
de evident, prin râuri de lacrimi care nu

pot fi oprite? Lui Îi pasă și este gata să
facă ceva. Dar oare ce va face să răspundă
unei asemenea dureri sufletești?
Înainte ca să înceapă drumul Calvarului, Domnul Isus le-a făcut de cunoscut ucenicilor că vine o vreme de
întristare pentru ei, fiindcă Acela de
care erau legate speranțele lor va fi dat
la moarte, va fi crucificat și apoi așezat
în mormânt. Prevestirea aceasta nu se
lega deloc cu planurile pe care ucenicii
și le făcuseră cu privire la locurile pe care
le vor ocupa în împărăția pe care credeau ei că Domnul o va așeza deîndată.
Și când evenimentele au luat cursul
prevestit de Domnul Isus, ei chiar au
trecut printr-o întristare greu de descris
în cuvinte. Una care i-a dus aproape de
disperare, de abandon. Au început chiar
să se împrăștie la ale lor.
Numai că Domnul Isus le-a spus și
că după această perioadă de profundă
întristare sufletească, vine o alta de bucurie. Cum se poate întâmpla așa ceva?
Răspunsul este dat în înviere: „tot
așa și voi; acum sunteți plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăși, inima
vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi
bucuria voastră” (Ioan 16:22).
Acest „vă voi vedea iarăși” prevestește învierea și constituie principiul
schimbării stărilor sufletești.
Maria trăiește această experiență în
momentul în care este dispusă să se oprească din graba ei și să se așeze lângă
mormânt, plângând de dor. Făcându-și
planuri cum și unde să-L găsească. Punând întrebări și arătându-și disponibilitatea să meargă oriunde ar fi nevoie
să-I găsească trupul. Atunci Isus o vede,
i se arată și întristarea se schimbă în
bucurie. Din momentul acela este din
nou o femeie vindecată sufletește. Una pe
care bucuria o determină să plece de la
mormânt să împărtășească cu alții experiența întâlnirii cu Isus cel înviat.

Reorientarea
preocupărilor
În prima zi a săptămânii, de când s-a
trezit, dimineața devreme, Maria avea
o singură preocupare care îi măcina sufletul: mormântul. În această direcție
a fost prima ei deplasare de acasă la începutul săptămânii. Tot acolo a alergat
apoi împreună cu cei doi ucenici. Lângă
mormânt s-a așezat, plângând, după ce
ucenicii întrebători și dezamăgiți au
plecat acasă. În mormânt și-a aruncat
privirea, pentru a nu știu câta oară, ca să
nu piardă din vedere niciun detaliu al
acestei crude realități: „au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus”.
Când privirea îi este pironită acolo,

rămâne cu imaginea fâșiilor de pânză,
a locului gol, cu durere în suflet și cu
plâns în ochi.
Dar, deodată, Isus îi atrage privirile
și începe să se uite la El. Din momentul acela ea își reorientează privirile de
la ceea ce a fost până atunci preocuparea ei principală, mormântul și începe
să privească la El. Această reorientare
de la mormântul rece și gol spre Hristosul înviat o face să descopere că stă
în fața Aceluia care îi vorbește inimii.
Când îngerii au întrebat-o de ce plânge,
Maria a răspuns așa cum ar fi răspuns
oricărui om care pune această întrebare:
„au luat pe Domnul meu și nu știu unde
l-au pus”. Dar când Domnul cel înviat
o întreabă și o cheamă pe nume, vorbindu-i inimii și descoperindu-i-se, Maria
are o tresărire. Și tresărirea lăuntrică
devine un impuls irezistibil de a I se închina. Și asta și face. I se închină aruncându-se să-I cuprindă picioarele. Este
noua ei preocupare în fața Celui pe care
Îl credea pierdut pentru totdeauna privirilor ei, revenit din morți ca să-i acorde atenție ca nimeni altul de pe pământ.
Întâlnirea cu Hristosul înviat nu
doar că o determină să se închine, ci o
pregătește pentru a duce mesajul învierii celor care, după mai bine de trei ani
petrecuți împreună cu Isus, dezamăgiți,
dezorientați și plini de teamă se întorceau la viața de dinaintea cunoașterii Lui.
Mesajul de acum nu mai era expresia
propriilor ei concluzii, formulate în fața
mormântului gol, ci era misiunea specială primită de la Domnul cu care s-a
întâlnit lângă mormântul gol. Dacă,
până acum, Maria a fost purtătoarea
unui mesaj al întristării și disperării, din
clipa întâlnirii cu Domnul Isus cel înviat,
devine purtătoarea unui mesaj al speranței: „Îl veți vedea în Galilea!”.

Concluzii
Noi toți suntem oameni care trăim
în grabă. Toată viața este o alergare
continuă. Ar fi cazul să înțelegem că
este mare nevoie de momente de oprire
și răgaz, în care cu toată ființa noastră
să ne îndreptăm spre Hristosul înviat
și să ne lăsăm marcați de acest eveniment unic și de importanță maximă
pentru noi. Să fim atât de marcați încât
stările noastre sufletești să vibreze de
bucurie și preocuparea noastră principală să fie închinarea înaintea Celui
care a biruit moartea. Având această
experiență de viață să purtăm înspre
întristații și dezamăgiții lumii acesteia
mesajul speranței: Isus Hristos este
viu și Îl vom vedea în slavă! Amin.
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Rostul opririi în ziua învierii

S

Pastor AUREL MOLDOVANU

Vicepreședinte al Cultului
Creștin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolică
din România

ăptămâna premergătoare sărbătorii
învierii Domnului Isus Hristos, este
cunoscută în tradiția creștină ca Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Și asta
nu pentru că are mai multe zile sau mai multe ore
decât celelalte săptămâni din an. Are tot șapte zile
și tot 168 de ore. Se numește așa din cauza evenimentelor care s-au petrecut în această perioadă
de timp și care au schimbat istoria umanității și a
cosmosului. Prin ele este asigurată răscumpărarea
întregii creații de sub blestemul de la început.
Dar, mai mult decât Săptămâna Mare sau
Săptămâna Patimilor, eu aș numi-o Săptămâna
Grabei. Este o săptămână în care lucrurile se
precipită, evenimentele se succed unele după
altele cu o repeziciune amețitoare, oamenii ajungând în situația în care să constate că nu mai au
timp suficient să ducă la îndeplinire tot ce și-au
propus. Din cauza aceasta trebuie să intre în
noapte cu judecata și să se grăbească cu execuția pentru a nu-i prinde Sabatul.
După toate acestea vine prima zi a săptămânii, care și ea este marcată de grabă. Dimineața devreme, pe când era încă întuneric, Maria
Magdalena s-a dus la mormânt. De obicei, te
scoli dimineața devreme atunci când te grăbești
și ai lucruri importante de făcut. Când a ajuns la
mormânt și a văzut cum stau lucrurile a alergat
spre locul unde erau ucenicii ca să le comunice și
lor tristele noutăți. Și aceasta este o dovadă a grabei. Când a ajuns la ucenici, le-a relatat în grabă cele
văzute și tot în grabă au alergat, împreună, înapoi
spre mormânt . Când au ajuns acolo, Petru a intrat
în grabă în mormânt, apoi a intrat și celălalt ucenic.
După ce au văzut că este așa cum li s-a spus, ucenicii
au plecat acasă. Probabil tot în grabă. Maria, însă,

decide să facă altceva decât a făcut până atunci,
diferit chiar decât ceea ce au făcut cei doi ucenici.
Se oprește și se așază pe marginea mormântului.
Tot ce s-a întâmplat în viața Mariei în continuare
este rezultatul faptului că s-a oprit, de aceea aș
vrea să vedem care este rostul opririi în ziua învierii.

Corectarea perspectivei
personale cu privire la
evenimente
Când Maria a ajuns la mormânt, a văzut că piatra fusese prăvălită de la gura mormântului. De
asemenea, a văzut că trupul Domnului Isus nu
era acolo, doar fâșiile de pânză și ștergarul, pus
undeva într-un loc singur mai păstrau dovada că
acolo fusese îngropat cineva.
Punând cap la cap toate aceste observații, a tras
concluzia care a devenit prima veste cu care s-a dus
la ucenici: „Au luat pe Domnul din mormânt și
nu știu unde L-au pus!”. Sau, ca să reformulez puțin concluzia Mariei, aș putea zice: „Aici este mâna
omului!”. Dar Biblia ține să facă o deosebire foarte
clară între ce poate face mâna omului și ce poate
face mâna lui Dumnezeu.
Mâna omului a fost în omorârea Domnului
Isus. De aceea apostolul Petru, imediat după Cincizecime ține să precizeze în luările lui de cuvânt:
„...în adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt,
Isus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea
aceasta Irod și Pilat din Pont cu Neamurile și
cu noroadele lui Israel...” (Fapte 4:27). Aici a fost
mâna omului, exprimată prin această monstruoasă
coaliție. Crucea a fost mâna omului. Spinii și coroana sunt mâna omului. Cuiele și mormântul
sunt mâna omului. Dar mai departe este altceva.
În înviere este mâna lui Dumnezeu!
Același apostol Petru subliniază acest adevăr
când explică vindecarea ologului de la templu, vindecare atribuită lui Isus cel înviat: „Ați omorât pe
Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat din
morți; noi suntem martori ai Lui. Prin credința
în Numele lui Isus a întărit Numele Lui pe omul
acesta pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința
în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină,
cum vedeți cu toți” ( Fapte 3:15-16).
Cum ar putea Maria să-și corecteze percepția
că în golirea mormântului de trupul Domnului Isus
nu este mâna omului, ci mâna lui Dumnezeu?
Dacă ea a ajuns prin observare la concluzia eronată că oamenii au luat trupul de acolo, nu poate
ajunge la adevărul învierii decât prin descoperire.
Și oprindu-se din graba cu care a început ziua,
Maria a avut harul ca Domnul Isus cel înviat să i
se descopere.

„Dar Maria şedea afară lângă
mormânt şi plângea.” (Ioan 20.11a)

Cifre ale protestului global Pro Bodnariu
– 16 aprilie 2016
1. Adelaide, Australia – 100 de pers.
2. Brisbane, Australia – 350 de pers.
3. Melbourne, Australia – 300 de pers.
4. Viena, Austria – 3700 de pers.
5. Graz, Austria – 500 de pers.
6. Bruxell, Belgia – 300 de pers.
7. Calgary, Canada – 200 de pers.
8. Ottawa, Canada – 250 de pers.
9. Toronto, Canada – 500 de pers.
10. Vancouver, Canada – 350 de pers.
11. Berlin, Germania – 90 de pers.
12. Nurnberg, Germania – 90 de pers.
13. Atena, Grecia – 200 de pers.
14. Honolulu, Hawaii – 85 de pers.
15. Haga, Olanda – 82 de pers.
16. Budapesta, Ungaria – 100 de pers.
17. Dublin, Irlanda – 1200 de pers.
18. Roma, Italia – 650 de pers.
19. Milano, Italia – 400 de pers.
20. Bologna, Italia – 450 de pers.
21. Hamilton, Noua Zeelandă – 40 de pers.
22. Oslo, Norvegia – 800 de pers.
23. Bergen, Norvegia – 200 de pers.
24. Haugesund, Norvegia – 150 de pers.

25. Stryn, Norvegia – 400 de pers.
26. Vennesla, Norvegia – 80 de pers.
27. Varșovia, Polonia – 6 pers.
28. București, România – 3000 de pers.
29. Arad, România – 2000 de pers.
30. Alba Iulia, România – 2000 de pers.
31. Baia Mare, România – 1500 de pers.
32. Brașov, România – 2000 de pers.
33. Constanța, România – 500 de pers.
34. Cluj Napoca, România – 4500 de pers.
35. Deva, România – 1000 de pers.
36. Galați, România – 600 de pers.
37. Hunedoara, România – 600 de pers.
38. Petroșani, România – 550 de pers.
39. Timișoara, România – 2000 de pers.
40. Tg.-Mureș, România – 650 de pers.
41. Suceava, România – 7000 de pers.
42. Zalău, România – 1800 de pers.
43. Glasgow, Scoția – 80 de pers.
44. Arganda del Rey,Spania–700 de pers.
45. Barcelona, Spania – 550 de pers.
46. Malaga, Spania – 50 de pers.
47. Stockholm, Suedia – 35 de pers.
48. Geneva, Elveția – 120 de pers.

49. Londra, UK – 1500 de pers.
50. Chicago, IL, USA – 3800 de pers.
51. Atlanta, GA, USA – 1500 de pers.
52. Boise, ID, USA – 150 de pers.
53. Detroit, MI, USA – 2000 de pers.
54. Hollywood, FL, USA – 500 de pers.
55. Houston, TX, USA – 400 de pers.
56. Los Angeles, CA, USA – 1000 de pers.
57. New York, NY, USA – 300 de pers.
58. Phoenix, AZ, USA – 3000 de pers.
59. Portland, OR,USA – 3500 de pers.
60. Sacramento, CA, USA – 1400 de pers.
61. Seattle, WA, USA – 2000 de pers.
62. St. Louis, MO, USA – 150 de pers.
63. Washington DC, USA – 180 de pers.
64. Hot Springs, AR, USA – 50 de pers.
65. Mason, OH, USA – 1500 de copii
+ 500 adulţi în tabăra de tineret.
TOTAL: 60.023 participanți
Pentru harta interactivă accesați:
https://www.google.com/maps/d/v
iewer?mid=1SycD8tGFwcsA9bD1oW
DelaC9fUM
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