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Î

n ziua de 27 decembrie 2006, Preºedintele României a
promulgat Legea privind libertatea religioasã ºi
regimul general al Cultelor – dupã ce Camera
Deputaþilor a adoptat-o cu majoritate de voturi în 13

decembrie.
Dupã mai multe încercãri nereuºite, dezbateri ºi tergiversãri, timp
de aproape 16 ani, noua lege abrogã Decretul – lege nr. 177 adoptat
de regimul comunist în 1948, cadrul evident perimat al raporturilor
dintre stat ºi culte. Dupã cum declarã secretarul de Stat pentru Culte,
Adrian Lemeni, „premisa relaþiilor dintre stat ºi culte este aceea cã
statul (prin noua Lege) recunoaºte rolul spiritual, social, educaþional
ºi cultural al cultelor”. Desigur, scopul principal al noii reglementãri
legislative constã în faptul cã normeazã activitatea generalã a celor
18 culte recunoscute din þara noastrã (între care ºi Cultul Creºtin
Penticostal) precum ºi a asociaþiilor religioase din România. Dupã
nenumãrate întâlniri ale reprezentanþilor acestor biserici, la care au
luat parte ºi delegaþi ai Cultului nostru, s-a ajuns în cele din urmã la
o variantã asupra cãreia ºi-au dat acordul majoritatea cultelor, cu
excepþia greco-catolicilor.
Totuºi, prin modificãrile aduse proiectului legii în dezbaterile din
Parlament, graba cu care s-a trecut la votarea ei, forma finalã a mult
amânatei legi a ajuns sã fie supusã multor critici, venite atât din þarã
cât ºi din strãinãtate. Pe lângã biserica greco-catolicã existând reacþii
ºi de la neoprotestanþi.
Conducerea Cultului Penticostal dezavueazã faptul cã unele
amendamente la Proiectul Legii Cultelor, înaintate prin oficiul juridic, de fapt similare cu ale altor culte neoprotestante, nu au fost
luate în seamã la dezbaterea din Parlament, ceea ce a dus imediat
dupã promulgare, la unele reacþii adverse. În special, articolul 13 din
Lege, care interzice orice forme, mijloace, acte sau acþiuni de
defãimare, precum ºi ofensa adusã simbolurilor religioase a trezit
foarte multe nedumeriri ºi proteste.
Preºedintele Cultului, fratele Pavel Riviº Tipei, a adresat atât
(continuare în pag. 4)

LEGE
privind
libertatea
religioasã ºi
regimul general
al Cultelor
(extras)

Art. 1. – (1) Statul român
respectã ºi garanteazã dreptul
fundamental la libertate de
gândire, de conºtiinþã ºi religioasã al oricãrei persoane de pe
teritoriul României, potrivit
Constituþiei ºi tratatelor internaþionale la care România este
parte.
(2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns sã adopte
o opinie ori sã adere la o credinþã religioasã, contrarã convingerilor sale, ºi nici nu poate
fi supus vreunei discriminãri,
urmãrit sau pus într-o situaþie
de inferioritate pentru credinþa,
apartenenþa sau neapartenenþa
sa la o grupare, asociaþie religioasã sau un cult ori pentru
exercitarea, în condiþiile prevãzute de lege, a libertãþii
religioase.

(continuare în pag. 4)
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Preºedinþiei României, cât ºi Guvernului scrisori din care rezultã poziþia
Bisericii lui Dumnezeu Apostolice
faþã de unele prevederi din noua
lege a cultelor.
Sperãm ca prin îmbunãtãþirile
care se cer, nu numai de Biserica
Penticostalã, a fi aduse textului legii
sã avem, în final, o lege care garanteazã, cu adevãrat, libertatea religioasã.
Am avut curiozitatea sã lecturez vechea lege ºi sã fac comparaþii
cu cea nouã, constatând asemãnãri
în unele drepturi, care însã au rãmas
de-a lungul anilor doar pe hârtie.
Era aproape imposibil sã înregistrezi atunci o nouã bisericã, sã
obþii carnetul pentru un nou pãstor,
sã deschizi un seminar teologic, sã
ai numãrul necesar de seminariºti.
A trebuit sã ne mulþumim cu tiraje
extrem de reduse la Buletinul
Cultului ºi la calendare, ca sã nu mai
vorbim de cenzura care în anii ’60
ne þinea revista câte 3-4 luni ºi
manuscrisele (pentru tipar) veneau
de la Departamentul Cultelor reduse
pânã la jumãtate. ªi nicãieri în lege
nu erau prevãzute aceste controale
sau restricþii.
Apoi exista ºi un Decret în baza
cãruia credincioºii gãsiþi adunaþi
pentru rugãciune în case particulare
– de fapt, membrii unor „biserici fãrã
autorizaþie” – erau amendaþi ºi nu
de puþine ori, arestaþi ºi condamnaþi.
Un exemplu concludent îl reproducem chiar în paginile urmãtoare,
în articolul „Din mansardã la
subsol”.
Acum avem o nouã lege. Ea
nemulþumeºte pe unii, ºi mai ales,
pe reprezentanþii unor asociaþii
religioase care vor putea cu greu
ajunge la statutul de cult. Dupã
pãrerea unora, legea este perfectibilã. Urmeazã sã vedem efectul ei.
Oricum, continuãm sã ne rugãm
pentru „toþi cei înãlþaþi în dregãtorii, ca sã putem duce astfel o viaþã
paºnicã ºi liniºtitã cu toatã evlavia
ºi cu toatã cinstea” (1 Tim. 2.2).
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DISPOZIÞII GENERALE
Art. 2. – (1) Libertatea religioasã cuprinde dreptul oricãrei
persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a ºi-o manifesta
în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin
practicile ºi ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educaþie
religioasã, precum ºi libertatea de a-ºi pãstra sau schimba credinþa
religioasã.
(2) Libertatea de a-ºi manifesta credinþa religioasã nu poate face
obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevãzute de
lege ºi constituie mãsuri necesare într-o societate democraticã
pentru securitatea publicã, protecþia ordinii, a sãnãtãþii sau a
moralei publice ori pentru protejarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului.
Art. 3. – (1) Pãrinþii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta
pentru educaþia religioasã a copiilor minori, conform propriilor
convingeri.
(2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi
schimbatã fãrã consimþãmântul acestuia; copilul care a împlinit
vârsta de 16 ani are dreptul sã-ºi aleagã singur religia.
Art. 6. … (6) Este interzisã obligarea persoanelor sã îºi
menþioneze religia, în orice relaþie cu autoritãþile publice sau cu
persoanele juridice de drept privat.
Art. 6. – (1) Gruparea religioasã este forma de asociere fãrã
personalitate juridicã a unor persoane fizice care, fãrã nici o
procedurã prealabilã ºi în mod liber, adoptã, împãrtãºesc ºi
practicã o credinþã religioasã.
(2) Asociaþia religioasã este persoana juridicã de drept privat,
constituitã în condiþiile prezentei legi, formatã din persoane fizice
care adoptã, împãrtãºesc ºi practicã aceeaºi credinþã religioasã.
(3) O asociaþie religioasã poate deveni cult în condiþiile
prezentei legi.
RELAÞIILE DINTRE STAT ªI CULTE
Art. 9. – (1) În România nu existã religie de stat; statul este
neutru faþã de orice credinþã religioasã sau ideologie atee.
Art. 13. – (1) Raporturile dintre culte, precum ºi cele dintre
asociaþii ºi grupuri religioase se desfãºoarã pe baza înþelegerii ºi
a respectului reciproc.
(2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau
acþiuni de defãimare ºi învrãjbire religioasã, precum ºi ofensa
publicã adusã simbolurilor religioase.
(3) Împiedicarea sau tulburarea libertãþii de exercitare a unei
activitãþi religioase, care se desfãºoarã potrivit legii, se pedepseºte
conform dispoziþiilor legii penale.
ÎNVÃÞÃMÂNTUL
Art. 32. – (1) În învãþãmântul de stat ºi particular, predarea
religiei este asiguratã prin lege cultelor recunoscute.
(4) La cerere, în situaþia în care conducerea ºcolii nu poate
asigura profesori de religie aparþinând cultului din care fac parte
elevii, aceºtia pot face dovada studierii religiei proprii cu atestat
din partea cultului cãruia îi aparþin.
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CULTUL CREªTIN PENTICOSTAL
BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICÃ
DIN ROMÂNIA
Cãtre
PREªEDINÞIA ROMÂNIEI,
GUVERNUL ROMÂNIEI,
Promulgarea legii privind Libertatea
Religioasã ºi Regimul General al Cultelor,
cu modificãri semnificative faþã de proiectul
propus, aduce atingere libertãþii religioase ºi
creeazã cadrul unor practici nedemocratice,
neconstituþionale, pentru care ne simþim obligaþi sã vã sesizãm.
În primul rând, Proiectul Legii Cultelor a
reprezentat o muncã constantã ºi o preocupare susþinutã a cultelor, precum ºi a creat cadrul legal, european, privind libertatea religioasã.
Efortul comun al cultelor, care dupã lungi
consultãri ºi dezbateri a condus la un proiect
ocupat de majoritatea celor implicaþi, s-a
dovedit inutil. Aceasta deoarece Comisia
Juridicã a Drepturilor Omului ºi Comisia
Juridicã a Camerei Deputaþilor a amendat
proiectul dar fãrã a informa cultele asupra
noilor modificãri.
Astfel, dacã Legea în vigoare recunoaºte
ºi „rolul spiritual, educaþional, social-caritabil, cultural ºi de parteneriat social ºi factor al pãcii sociale” – art. 7 , în schimb,
practica dovedeºte lipsa de suport faptic al
acestor prevederi.
Faptul cã nu am fost consultaþi creeazã
premisa unor stãri tensionate, deoarece, dacã
în ceea ce priveºte instrumentul legal principal nu am fost consultaþi, realistic vorbind,
nu putem aºtepta ca în celelalte lucruri sã mai
putem formula vreo opinie care sã fie consideratã de dumneavoastrã.
În al doilea rând, vã sesizãm asupra
articolului 13 din Lege, care contravine atât
principiilor democratice, cât ºi faptului cã,
din punct de vedere legislativ, nu respectã
modalitãþile juridice de realizare a normelor

juridice.
Astfel, Art. 13 din cuprinsul Legii, alin. 2
interzice „ofensa publicã adusã simbolurilor
religioase”.
Este de neînþeles intiþiativa legiuitorului
de a sancþiona ofensa publicã, atâta vreme cât
insulta ºi calomnia, care constituiau infracþiuni au fost dezincriminate.
Insulta ºi calomnia au reprezentat infracþiuni faþã de care se putea invoca o anumitã
practicã. Dar încadrarea unor fapte ca fiind
infracþiuni de insultã sau calomnie necesitã
proba veritãþii. Acest aspect a fãcut ca foarte
puþine fapte sã fie calificate ca fiind infracþiuni de insultã sau calomnie. Presiunea ºi
nevoia alinierii la standardele internaþionale
au dus la dezincriminarea infracþiunilor de
insultã ºi calomnie.
În acest context este mai mult decât
surprinzãtor faptul cã se promoveazã „o formã publicã faþã de care nu existã nicio
practicã juridicã ºi nici nu este explicit prezentatã în partea generalã a Codului Penal ºi
nici în altã lege cu caracter special.
Lipsa unor repere legislative, imposibilitatea de a avea o normã de trimitere va creea
teren unor interpretãri subiective, aluzive ºi
discreþionale. Dorim sã cunoaºtem punctul de
vedere al Executivului faþã de aceastã problemã ridicatã.
Totodatã, „simbolul religios” reprezintã
o altã noþiune juridicã inovatorie.
Este definitã prin lege noþiunea de emblemã ºi însemn, dar simbolul religios nu face
obiectul vreunei codificãri speciale.
Simbolul este, liberal vorbind, o reprezentare de ordin ideatic, cu înþeles pentru o
(continuare în pag. 6)
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anumitã categorie de oameni.
Însã, abþinerea de la o formã
de ofensã publicã adusã simbolurilor religioase trebuie sã
presupunã ca subiectul sã
aibã posibilitatea sã le cunoascã, altminteri elementul
subiectiv al vinovãþiei nu se
realizeazã.
Ce înþelege Legiuitorul
român prin „simbolul religios” ºi cum anume Executivul sau Puterea judecãtoreascã va aplica aceastã prevedere?
Totodatã lipsa:
· Organului de sesizare
· Sancþiunii nerespectãrii
prevederilor legale face ca
acest art. 13 alin.2 sã fie
caduc.
Este de neînþeles ce a urmãrit legiuitorul român sã
soluþioneze prin incriminarea
„ofensei publice aduse simbolurilor religioase”.
Vã rugãm sã explicaþi
dumneavoastrã ce prevede
aplicarea acestui articol ºi
modalitãþile concrete de interpretare.
Art. 21 prevede faptul cã
unui cult i se poate retrage
calitatea de cult recunoscut
dacã prin activitatea sa aduce
atingeri grave sãnãtãþii sau
moralei publice, drepturilor
ºi libertãþilor fundamentale
ale omului. Formularea din
text referitoare la sãnãtatea
sau morala publicã este lipsitã de obiectivitate.
Acestea reprezintã, mai
degrabã, un concept filosofic.
Drepturile ºi libertãþile fundamentale pot fi apreciate
obiectiv pentru cã sunt reglementate de Constituþie, pe
6
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când sãnãtatea ºi morala publicã reprezintã un concept
consensual, cultural. De atâtea ori normele moralei au
fost atinse de diferite persoane, dar câºtigul democraþiei este libertatea de exprimare ºi capacitatea de a alege
în mod liber, neîngrãdit, modalitatea de intervenþie.
Se doreºte ca sãnãtatea ºi
morala publicã sã constituie
un subterfugiu prin care legiuitorul sã creeze un sistem de
opresiune, de control, sau
este o preluare nefericitã a
unei sintagme neelaborate legal, necodificate, dar atât de
vehiculatã încât creeazã aparenþa de legalitate.
Articolul 28 alin. 2,
creeazã posibilitatea administratorilor de cimitir confesional – altele decât cele
comunale sau orãºeneºti – sã
refuze înhumarea persoanelor decedate care aparþin altor culte. Concret, în localitãþile unde nu existã cimitir
orãºenesc sau comunal, iar
consiliul local nu poate înfiinþa unul – din motive financiare sau altele – ne întrebãm
cum poate fi înhumatã o persoanã decedatã aparþinând
cultului penticostal într-un
cimitir de altã confesiune
(singurul existent) atâta vreme cât dispoziþiile legii
creazã o posibilitate prin cuvântul „ pot fi înhumate în
cimitirele existente” ºi nu o
dispoziþie legalã, obligatorie,
de tip „sunt înhumate”.
Art. 48, alin.2 creeazã
posibilitatea unor interpretãri
greºite. Apreciem cã „recunoaºterea” opereazã în dreptul statutelor ºi nu al cultelor,

definite de altfel în alin.1: „18
culte recunoscute”. Opinãm
cã este nefericitã alegerea
aceluiaºi cuvânt pentru descrierea a douã situaþii diferite. Pe de-o parte, cele 18
culte sunt cunoscute, pe de
altã parte, statutele lor trebuie
recunoscute. În fapt este vorba de armonizarea statutelor
canonice ºi alinierea lor la
prevederile prezentei legi.
Acest procedeu nu poate fi
numit recunoaºtere, ci alinierea prevederilor statutelor
canonice la prevederile prezentei legi.
Este aceasta interpretarea
care se doreºte sau se are în
vedere crearea unui instrument de anulare a recunoaºterii cultelor existente?
Faþã de cele prezentate,
rugãm sã se aprecieze intervenþia Cultului Creºtin Penticostal nu ca o ripostã, ci ca o
îngrijorare legitimã faþã de
nevoia unui climat legal stabil ºi clar de exercitare a
libertãþii religioase.
Totodatã, faþã de greºelile evident existente în noua
lege, vã rugãm sã ne informaþi asupra demersurilor
concrete pe care le aveþi în
vedere pentru remediere –
regulament de aplicare, controlul legalitãþii legii, modificarea legii.
Cu consideraþie,
PREªEDINTELE
CULTULUI CREªTIN
PENTICOSTAL,
Dr. Pavel Riviº Tipei

Amintire din alte vremuri

Din mansardã...
la subsol

D

in 1956 pânã-n 1959 am avut prilejul
sã-l cunosc ºi sã-l ascult pe Richard
Wurmbrand.
Sosisem în Bucureºti cam în aceeaºi perioadã
când el fusese „lãsat la vatrã”, iar dupã trei ani, pe
când eu mã întorceam la familia mea, în Bucovina,
el fusese din nou aruncat în întunericul beciurilor
comuniste.
Dupã un timp oarecare, împreunã cu soþia mea,
am plecat la Bucureºti pentru a o vizita pe Sabina,
soþia lui Richard. ªtiam cã trãieºte destul de
strâmtorat, într-o mansardã sãrãcãcioasã. Fusese ºi
ea condamnatã, executând câþiva ani de detenþie,
ºi voiam sã-i ducem niºte alimente.
Vizita noastrã se voia oarecum secretã deoarece
mansarda în care locuia Sabina era în atenþia
informatorilor ºi a agenþilor Securitãþii.
Dupã vizita fãcutã Sabinei, în cursul aceleiaºi
zile, am contactat un bun prieten, iar el mi-a propus
o întâlnire în familia altui prieten, fotograful Nicu
Tudorache. Am fost de acord.

me, dar în urmã cu
câþiva ani ne întâlneam aproape în fiecare duminicã în casele de rugãciune
unde îl ascultam pe
Richard Wurmbrand.
Forþe motorizate
au înconjurat locuSABINA ªI
inþa fotografului,
RICHARD
speriind toatã strada.
Deodatã, uºa casei
WURMBRAND
a sãrit din þâþâni izbitã
cu cizmele ºi în camerã ºi-au fãcut apariþia un general,
urmat de un fotograf al Securitãþii ºi alþi câþiva subalterni
strigând în stilul cel mai cazon: Nu miºcã nimeni!
De fapt, nici nu miºcam, adicã stãteam liniºtiþi
pe scaune în jurul unei mese dreptunghiulare, iar
în mijlocul mesei trona paºnic o Biblie. Nimeni nu
s-a speriat. L-am privit pe mâniosul general, salutându-l ca pe un domn, ca pe un musafir. Dupã
comandã, fotograful Securitãþii ne-a ... imortalizat în
alb-negru. Ce mult mi-ar plãcea sã mã vãd în acea faimoasã pozã!
Vãzându-ne imperturbabili, generalul, adresându-se
celor ce-l însoþeau, a exclamat: „Ãºtia nu par a fi proºti!”.
Aurel Popescu a reþinut foarte
bine scena aceasta.
Ne aflam acolo: inginerul
Aurel Popescu cu soþia sa,
Valerica - medic pediatru,
Costache Ioanid, poetul, cu
soþia sa, Constantin Caraman,
Vasile Gaºpar ºi încã alte
douã, trei persoane. Eram cu
Peste ani, în libertate - Nicu Tudorache, Emil Bulgãr, Puºa ºi Vasile Rãscol, Cornel
toþii bucuroºi de revedere. La
Borlovan, Constantin Caraman, Trandafir Sandru ºi familia Cornel ºi Marga Mihai
început ne-am rugat, am
Între timp, prietenul meu a anunþat telefonic ºi cântat – bineînþeles în surdinã – spre a nu atrage
pe alþi câþiva apropiaþi ai lui Wurmbrand, neºtiind atenþia vecinilor, cu toate cã locuinþa avea o poziþie
cã Securitatea i-a interceptat convorbirile. Dupã ce oarecum izolatã. Am evocat unele amintiri, eu
s-a lãsat întunericul, spre a nu fi filaþi – aveam explicând motivele vizitei mele la Bucureºti. Aveam
experienþã în acest domeniu – iatã-ne împreunã Biblia pe masã ºi din când în când unii dintre noi o
vreo zece persoane în casa fotografului. O întâlnire deschideau citând texte care vizau viaþa noastrã în
de suflet. Nu ne vãzusem de o bunã bucatã de vre(continuare în pag. 8
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Hristos Domnul. ªi cam asta fusese tot ce „uneltiserãm” noi în
seara aceea.
Dupã ce am fost fotografiaþi,
ne-a fost confiscatã Biblia (singura martorã a atitudinii noastre
„ostile faþã de puterea popularã”), apoi ni s-a ordonat sã ne
ridicãm în picioare pe rând, câte
unul, fiind conduºi spre dubele
care aºteptau în stradã. Bineînþeles, fiecare dintre noi a fost
„cadorisit” cu o pereche de
ochelari negri strânºi bine pe
ochi.
Personal am avut onoarea sã
fiu repartizat într-o dubã între
douã doamne pe care nu le puteam identifica din cauza ochelarilor de... orbire. Una dintre
doamne m-a întrebat în surdinã
cine sunt. Dupã voce le-am
identificat, ele fiind Valerica
Popescu ºi sora Ioanid. Una
dintre ele mi-a ºoptit la ureche
sã nu fiu îngrijorat.
În mare vitezã, am ajuns la
porþile vestitei redute de pe Calea
Plevnei, care s-au deschis cu un
huruit metalic.
Odatã „complotul” dejucat, am
fost depuºi în celule la subsol.
Înainte de a fi „cazaþi”, am fost
„dezarmaþi” de cravatã, ºireturile
de la pantofi, cureaua de la pantaloni, ochelari (ochelarii mei de
vedere). Mã simþeam cumva
uºurat. Nu ºtiam ce-au fãcut cu
soþia mea, dar în rest, aveam senzaþia unui concediu de odihnã.
A urmat ancheta, care de
obicei începea la orele douã
dupã miezul nopþii ºi dura pânã
dimineaþa, în cursul zilei neavând un program fix. Trebuia sã
declar toate adresele pe care le
cunoºteam în Bucureºti ºi pe
cine am vizitat. Trebuia sã declar
ce scop a avut vizita mea ºi ce
anume am discutat în familiile
respective.
Capul complotului eram eu.
De ce venisem la Bucureºti, ce
legãturi aveam cu Wurmbrand?
8
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Cândva primisem de la el o
scrisoare (ºtiau de ea) cu toate cã
nu îmi parvenise prin poºtã, ci
printr-o persoanã „de încredere”.
Ce ºtiu despre familia Wurmbrand, cu ce strãini am legãturi,
ce limbi strãine cunosc, cu ce
scop am vizitat mansarda ºi ce
mi-a spus Binþia (Sabina)? ªi încã
multe, multe altele.
„Am venit la Bucureºti oprindu-mã la mansardã pentru a-i
aduce ceva de mâncare unei
femei sfinte, o evreicã creºtinã
care a fãcut puºcãrie pentru
credinþa ei în Hristos.” i-am
rãspuns domnului anchetator.
Povestea e mult mai lungã;
unii au fost eliberaþi dupã o
sãptãmânã, însã doi dintre ei,
Caraman ºi Gaºpar, au fost condamnaþi, nu atât pentru „complot”, ci pentru alte activitãþi
religioase. Nu-mi amintesc exact

C. IOANID
de modul în care fusese formulatã
sentinþa, dar condamnarea a constat în câþiva ani de închisoare.
Ei nu s-au mai întors aºa curând
acasã, iar eu mi-am petrecut astfel
o parte din concediul meu în
subsol la Malmaison.
IOAN MIHALAª
(Extras din Romanian Times,
Portland - SUA)

Volumul (promovat în Cuvântul Adevãrului nr. 10/2006)
prezintã aspecte ale suferinþei unor slujitori ai Domnului
care au fost prigoniþi ºi închiºi în anii 1945-1985, cu nume
binescunoscute bisericilor evanghelice, dintre care menþionãm câteva (în parantezã anii petrecuþi în închisoare):
Richard Wurmbrand (14 ani),
Sabina Wurmbrand (4 ani),
Nicolae Moldoveanu (5 ani),
Constantin
Tudose (7 ani),
Constantin
Caraman (2 ani),
Francisc Visky (6
ani).
Lipsesc din
volum numele
fraþilor penticostali Rãscol, C.
Tarnavschi, Cornel Mihai ºi alþii.

Opinii

Integritatea
slujitorului creºtin
Lumea zilelor noastre nu este în crizã nici de oameni integri
ºi nici de oameni care sunt lipsiþi de aceastã virtute. Totuºi, balanþa
înclinã vertiginos în favoarea corupþiei ºi a lipsei de onestitate.
Integritatea devine o comoarã tot mai rarã în cultura zilelor
noastre în care lipsa de onestitate este încurajatã ºi rãsplãtitã.
IOAN TIPEI

D

in nefericire, lipsa de
integritate a început sã
fie simþitã ºi în bisericã ºi, uneori, chiar în rândul celor
chemaþi de Dumnezeu sã vegheze
asupra standardelor morale ale bisericii. Apar cazuri, aºa cum a relatat
ºi presa, când anumiþi slujitori ai
bisericii au eºuat în domeniul finanþelor, al relaþiilor cu persoane de sex
opus, al gestionãrii autoritãþii ºi în
alte domenii de activitate.
Ca ceva de datã mai recentã, în
ultimile luni se discutã tot mai viguros
subiectul fierbinte al colaborãrii
clericilor cu fosta securitate. Existã
printre noi slujitori care, sub presiunile exercitate asupra lor de regimul
trecut sau pentru beneficii personale,
au cedat ºi ajuns sã colaboreze într-o
formã sau alta cu securitatea, oferind
acestui organ represiv al statului
informaþii care i-au lezat sau vãtãmat
pe membrii bisericilor lor. Faptul cã
pânã în prezent unii colaboraþioniºti
nu ºi-au mãrturisit public acest pãcat
ne pune în faþa unei serioase probleme de integritate.
Apoi, în anii de dupã Revoluþie,
integritatea unor slujitori mai este
încercatã ºi într-un domeniu relativ
nou – acela al „pieþei eclesiale.”
Asistãm la diversificarea spectrului eclesial de la bisericile tradiþionale pânã la cele mai moderne ºi
liberale grupãri. Aceastã diversificare
a facilitat aplicarea unor reguli ale
pieþei ºi în contextul eclesial.
Modelul concurenþial al pieþei a
fost importat ºi în bisericã aºa încât
unii slujitori se vãd obligaþi sã ofere
enoriaºilor „tipul de servicii” pe care

Rector ITP Bucureºti

aceºtia ºi le doresc, de frica de a nu-i
pierde. Presiunea de a deveni „competitivi” pe piaþa bisericilor o simt
în special pastorii unor mici adunãri
aºezate în raza de acþiune a bisericilor
mari. A accepta angajarea într-o astfel de competiþie „eclesialã” jucând
dupã regulile pieþei înseamnã, de fapt,

Existã oameni care
plãtesc scump
pentru integritatea
lor. Munca lor de ani
de zile, tot ce au
clãdit în aceºti ani,
se nãruie datoritã
reacþiei unor
persoane faþã de
verticalitatea lor.
a renunþa la principii pentru a atinge
un scop anume (fie el ºi legitim) ºi,
implicit, poate însemna lipsã de integritate.

Definir
ea
Definirea
integritãþii
Integritatea este una dintre
însuºirile care definesc caracterul
unui om ºi poate cea mai importantã
însuºire a caracterului unui slujitor
al Evangheliei. Cuvântul „integritate” provine de la termenul latin
integer, numãr întreg. O persoanã
integrã este o persoanã „întreagã”,
nedivizatã ºi indivizibilã. Ea rãmâne
fidelã principiilor ºi valorilor morale

pe care ºi le-a însuºit indiferent de
consecinþele pe care ar putea sã le
suporte. Existã oameni care plãtesc
scump pentru integritatea lor. Munca
lor de ani de zile, tot ce au clãdit în
aceºti ani, se nãruie datoritã reacþiei
unor persoane faþã de verticalitatea
lor. Cel integru acceptã pierderea
convins fiind cã, mai devreme sau
mai târziu, Dumnezeu Îºi va împlini
dreptatea. Poate nu aici pe pãmânt!
Cu atât mai mare va fi rãsplãtirea
celui care, suferind pierdere datoritã
integritãþii lui, nu ajunge sã se bucure
în viaþa aceasta de reparaþii morale.
A fi integru mai înseamnã sã ai
curajul sã îþi exprimi convingerile ºi
sã spui celui care calcã strâmb, fie el
ºi superiorul tãu, cã este pe un drum
greºit ºi cã trebuie sã se îndrepte. Mai
mult, integritate înseamnã sã
acþionezi întotdeauna în conformitate
cu convingerile pe care le ai ºi sã
propovãduieºti numai ceea ce ºi
trãieºti. Tot de integritate þine ºi
recunoaºterea propriilor greºeli,
eºecuri ºi limite, adicã, asumarea
responsabilitãþii pentru propriile
acþiuni.
A fi integru înseamnã sã nu
recurgi la înºelãtorie, indiferent de
consecinþe. David Callahan, autorul
cãrþii „The Cheating Culture” aratã
cã pãcatul de a triºa a cunoscut o intensificare în ultimile decenii în mai
toate domeniile vieþii sociale: în învãþãmânt, în sporturi, în mass-media
ºi în afaceri. Intensificarea acestei
practici pãcãtoase se datoreazã spiri( continuare în pag. 10)
Cuvântul Adevãrului
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(urmare din pag. 9)

tului concurenþial caracteristic societãþii din zilele noastre. Pentru a nu
rãmâne în urma celorlalþi sau pentru
a o lua înaintea majoritãþii mulþi recurg la înºelãtorie. Triºorul mizeazã
întotdeauna pe ºansele sporite de a-l
devansa pe cel care respectã regulile
jocului ºi pe faptul cã ºansa de a fi
prins este întotdeauna mai micã decât
ºansa de a câºtiga. Printre formele
pe care le ia aceastã practicã în societate amintim: mita, falsurile în
documente, falsurile în reclame, evaziunea fiscalã, plagiatul, copiatul,
violarea copyright-ului, etc. Din nefericire, unele din aceste forme se
regãsesc câteodatã ºi în bisericã. De
exemplu, numãrul slujitorilor bisericii care au fost suspendaþi sau
revocaþi în ultimii ani în Statele Unite
pentru plagierea predicilor este în
creºtere. Cei care au fost prinºi au
recunoscut cã au folosit predici luate
de pe internet sau de pe casete, fãrã
sã recunoascã public paternitatea
acestora.
Practica de a „împrumuta”, parþial sau integral, o predicã dateazã cu
mult înainte de epoca internetului.
Existã o anecdotã despre pastorul prezbiterian Samuel Hemphill, care ar fi
plagit, în 1735, în Filadelfia. Se spune cã Benjamin Franklin l-ar fi apãrat
spunând: „Accept mai degrabã sã-l aud
rostind predici bune fãcute de alþii,
decât predici proaste fãcute de el.”1
Însã, dincolo de punctul de vedere exprimat de Benjamin Franklin,
problema aceasta trebuie luatã în serios. Greºeala predicatorilor de astãzi
constã nu atât de mult în faptul cã se
folosesc ilegal de predicile altora
pentru cã, în definitiv, majoritatea
celor care îºi posteazã predicile pe
internet sau a celor care îºi publicã
schiþele de predici nu doresc decât
sã-i ajute pe predicatorii mai puþin
iniþiaþi sau inspiraþi. Problema lipsei
de integritate se iveºte atunci când
predicatorul se foloseºte extensiv de
aceste materiale fãrã a le dezvãlui public paternitatea, cu scopul de a-ºi
etala „elocinþa în vorbire” ºi „cunoºtinþele vaste pe care le deþine” sau
1

Citat de Lugene Schemper, „Sermons
on the Web”, în Banner of Truth, 2003.
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„Cautã sã te înfãþiºezi înaintea lui Dumnezeu ca
un om încercat, ca un lucrãtor care n-are de ce
sã-i fie ruºine, ºi care împarte drept Cuvântul
adevãrului.”

pentru a-ºi câºtiga un loc de cinste
în topul predicatorilor. Aºadar, pãcatul plagiatului este dublu: furtul operei altuia ºi transmiterea mesajului
fals cã aceasta îþi aparþine. Nu existã
motiv care sã justifice aceastã practicã
pãcãtoasã – nici agenda foarte încãrcatã, nici lipsa de inspiraþie, nici lipsa
de comentarii biblice ºi nici complexele de inferioritate ale predicatorului. Problema se poate rezolva simplu
prin dezvãluirea publicã a identitãþii
autorului original al predicii sau a
ideilor împrumutate.
Totuºi, în bisericã lipsa de integritate ia cel mai adesea forma vieþii
duble ºi a duplicitãþii. Puþini ajung
sã fie demascaþi însã. Se pare cã scandalurile de imoralitate ale unor clerici, mediatizate în ultimii ani, nu
sunt decât vârful unui periculos aisberg. Este posibil ca în urmãtorii ani
lumea creºtinã sã fie zguduitã de noi
dezvãluiri legate de viaþa intimã a
unor slujitori ai bisericii. Viaþa dublã
a acestora este cu atât mai de condamnat cu cât ea contravine standardelor
pe care tocmai ei le propovãduiesc.

2 Timotei 2.15

De lipsã de integritate dau dovadã ºi acei slujitori care, din invidie
sau din dorinþa de a surclasa pe un
alt slujitor, fac competiþie neloialã
colegului de slujbã ºi bisericii vecine
pe care acesta o pãstoreºte. Nu sunt
chiar puþine cazurile când slujitori ai
amvoanelor au dus o politicã de denigrare a altor slujitori care „le-au stat în
coastã” ºi în care au vãzut o „competiþie de neînvins”. Chiar ºi acele
forme mai „uºoare” de denigrare care
se limiteazã la propagarea unor slãbiciuni sau defecte reale ale unui om
sunt condamnabile ºi nedemne de un
slujitor al Evangheliei. Cu atât mai
reprobabile sunt exagerarea unor
fapte, presupunerile fãrã acoperire cu
privire la viaþa unui slujitor sau, pur
ºi simplu, inventarea unor pãcate.
Probabil cã, în afarã de pãcatul necredinþei, nu existã un pãcat mai mare
decât acela de a curma, din invidie
ºi maliþiozitate, slujirea unui om chemat de Dumnezeu, punându-i în cârcã
fapte pe care acesta nu le-a fãcut
niciodatã.
(va urma)

Botez noutestamental la Biserica Penticostalã MARANATA din Lupeni,
judeþul Hunedoara, oficiat la 26 decembrie 2006 de pastorul Gheorghe Mesaroº ºi
prezbiterul Ioan Moisa.

Eticã creætinã

A ierta deplin
„Adevãrat vã spun cã orice veþi lega pe pãmânt va fi legat
în cer ºi orice veþi dezlega pe pãmânt va fi dezlegat în cer!”
Matei 18.18

S

e spune cã a ierta este
privilegiul divinitãþii.
Dumnezeu prin însãºi
natura Sa acordã clemenþã ºi iartã
pe cel responsabil de vinã, redându-i inocenþa pierdutã. Iertarea
Lui este deci o premisã în stabilirea unei legãturi cu cel ce este iertat, fiindcã El „voieºte ca toþi oamenii sã fie mântuiþi ºi sã vinã la
cunoºtinþa adevãrului” (1 Timotei 2.4). Pe acest temei ºi omul
este chemat sã ierte, nu numai sã
fie iertat sau absolvit de vinã.
Din principiu, a ierta sau
iertarea este un gest spontan,
nobil, ce vine dintr-o inimã bunã,
locul unde se naºte iubirea. A fi
iertat înseamnã a fi iubit. A iubi
presupune ºi faptul de a ierta.
Practic, nu se poate realiza
actul iertãrii fãrã iubire, dupã
cum nici iubirea nu poate fi împlinitã fãrã iertare. Ele se împletesc armonios în natura divinã.
Din nefericire, natura umanã
iubirea ºi iertarea nu fac totdeauna casã bunã. Omul, deºi poartã
chipul lui Dumnezeu, se aseamãnã (calitativ) mai puþin cu El. Iartã
mai greu sau o face cu jumãtate
de mãsurã sau, chiar dacã iartã
mai uºor, nu poate sã uite. Este o
realitate psihologicã, un capriciu
al firii încã nerãstignite, o înclinare involuntarã spre mediocritate duhovniceascã...
Spun toate acestea cu mâna
pe inimã, fiindcã a trecut timp ca
sã pot înþelege ºi sã-mi însuºesc
datele asemãnãrii cu Hristos sub
aspectul iertãrii. Realmente, Isus
îi iartã deplin pe oameni. Cugetele, cuvintele ºi faptele din pre-

zent, cât ºi cele din trecut. Este
semnul distinct al unei mari iubiri
ºi reprezintã ascultarea sentimentelor exprimate într-o relaþie personalã, cum este aceea dintre tatã
ºi fiu. Domnul ne învaþã sã iertãm, asemenea Lui, deplin.
Astfel, El mi-a descoperit
„principiul eliberãrii” în sine ºi
am reuºit sã-l iert pe tatãl meu
dupã o lungã perioadã de înstrãinare în care l-am respins ca per-

„...ºi ne
iartã nouã
greºelile
noastre,
precum ºi
noi iertãm
greºiþilor
noºtri.”
Matei 6.12
soanã, l-am ignorat ca pãrinte, m-am
distanþat ca fiu. În tot acest timp,
datã fiind o acutã lipsã de comunicare, eram deranjat de prezenþa
lui chiar ºi când era tandru sau
atent cu mine.
Nu puteam trece atât de uºor
acele praguri psihologice care
erau mereu întãrite prin formele
sale de comportament sau prin

lipsa de discernãmânt în relaþia cu
propria familie. La un moment
dat mã irita pânã ºi ideea cã sunt
fiul lui.
Probabil am aºteptat prea mult
de la el ºi am fost dezamãgit sau
poate cã eu am cedat mult prea
devreme în a-l cunoaºte mai bine
ºi a-l înþelege.
Timpul a trecut ºi obiºnuinþa
ºi-a spus cuvântul. L-am luat ca
atare fiind, totuºi, pãrintele meu
ºi chiar l-am iertat când a fost
cazul. Nu-i iertasem însã ºi
trecutul ce umbrea viaþa mea,
redându-mi imagini, expresii sau
gesturi ce mã fãceau sã apelez
prompt la reproºuri ºi cuvinte
nepotrivite, exprimare a revoltei
acumulate în inima mea...
Aplicând concret „principiul eliberãrii” acum sunt liber
înãuntrul meu - eliberat ºi liniºtit.
Adevãrul ne face liberi. Mãrturisirea a ceea ce gândim sau simþim ne aproprie de adevãr.
Convins de Duhul Sfânt, mi-am
abordat tatãl ºi i-am mãrturisit cu
inima deschisã ca l-am urât si l-am
desconsiderat pentru trecutul sãu
în relaþia cu familia. Apoi i-am
cerut plin de remuºcãri sã mã ierte
pentru sinistrul sentiment de urã
ºi dispreþ.
Uºor descumpãnit, însã miºcat sufleteºte, a acceptat suspinând sã-mi acorde iertarea pãrinteascã. Ne-am dat sãrutarea
împãcãrii ºi ne-am îmbrãþiºat cu
dragoste...
Cuvântul lui Dumnezeu mi-a
adus pacea sufleteascã ºi liniºtea
spiritualã: „Celor ce le veþi ierta
pãcatele vor fi iertate!” (Ioan
20.23). Iertându-l deplin pe tatãl
meu am fost copleºit de iubire,
de sens ºi de dorinþa legitimã de
a deveni un fiu bun.
Din momentul împãcãrii n-am
mai putut gândi, vorbi ºi acþiona
ca mai înainte. Domnul mã înnoise în gândirea ºi purtarea mea,
pentru cã la Dumnezeu toate
lucrurile sunt cu putinþã.
GEORGE MARIN
Cuvântul Adevãrului
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Fiþi treji!

GHIÞÃ MOIª
Pastor Biserica Maranata, Baia Mare

Predicã þinutã în Biserica Filadelfia din
Bucureºti.

„De aceea,
încingeþi-vã
coapsele
minþii
voastre,
fiþi treji...”
1 Petru 1.13
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Dumnezeu este Atotputernic ºi Atotînþelept în tot ce face. El a
fãcut o zi din luminã ºi întuneric. O parte în care omul sã
munceascã, sã-ºi câºtige existenþa ºi o parte în care sã se odihneascã,
sã se refacã din punct de vedere fizic, ca sã poatã munci. Din
punct de vedere fizic, în limitele bunului simþ, somnul este o
binecuvântare, dar din punct de vedere spiritual somnul este un
pãcat. Tema mea este formatã din douã cuvinte: „Fiþi treji!”.

B

iblia este presãratã
cu îndemnuri ca:
fiþi treji, fiþi veghetori, fiþi atenþi. Dumnezeu vrea sã
fim într-o stare de veghe. Cineva
spunea: „Cum pot ºti cã sunt treaz
spiritual sau dorm spiritual?” Aº
vrea sã urmãrim patru caracteristici ale omului care doarme.
În primul rând, omul care
doarme nu ºtie ce e cu el. Când
dormi nu ºti ce se întâmplã în
jurul tãu. La fel este ºi cu omul
care doarme din punct de vedere
spiritual. El munceºte, trudeºte ºi
se zbate în lumea aceasta. Încearcã sã adune, sã strângã, dar nu-l
intereseazã ce este dincolo de
acest hotar. Omul care doarme
din punct de vedere spiritual nu
se intereseazã ce este dincolo de
lumea aceasta. Dumnezeu este
acela care vrea binele nostru ºi
vrea sã ne binecuvânteze. Viaþa
noastrã, în lumea aceasta, este
relativ scurtã. Este importantã
menirea pe care o avem în lumea
aceasta, scopul pentru care
Dumnezeu ne-a creat.
Sunt douã întrebãri care-mi
plac foarte mult în Iov 13.11: „Nu
vã înfricoºazã mãreþia Lui, ºi nu
cade groaza Lui peste voi?” .
Trãim într-o vreme când oamenii
nu sunt impresionaþi de mãreþia
lui Dumnezeu. El ªi-a arãtat
puterea ºi mãreþia prin faptul cã

a creat o lume extraordinarã. Tot
ce ne înconjoarã, de la firicelul
de iarbã ºi pânã la cosmosul
infinit, vorbeºte despre un Dumnezeu puternic ºi binecuvântat,
un Dumnezeu care a adus totul
la viaþã prin Cuvântul Sãu.
Biblia spune, în Psalmul 33.9,
cã Dumnezeu porunceºte ºi ce
porunceºte ia fiinþã. Între Cuvântul lui Dumnezeu ºi faptã nu-i nici
o distanþã pentru cã El este
Atotputernic. Mãrturia pe care o
depune Universul este dumnezeiascã. Dumnezeul nostru este
transcendent creaþiei, este dincolo de lumea aceasta, este în tot
ce existã. Oamenii nu au creat
nimic, ci doar au copiat natura.
Ei nu sunt impresionaþi de mãreþia
lui Dumnezeu ºi nu se lasã atinºi
de puterea Lui.
Dumnezeu ªi-a arãtat mãreþia
nu numai prin faptul cã a creat
Universul, ci ºi prin faptul cã,
acum douã milenii, L-a trimis pe
Hristos, Fiul Sãu. Isus nu a venit
ca sã avem o religie în plus, sau
sã avem Crãciun ºi Paºte, ci a
venit ca sã ne ajute, sã ne vindece, sã ne ierte, sã ne umple cu
Duhul Sfânt, sã ne integreze în
uriaºa familie a lui Dumnezeu.
Sutaºul care a condus plutonul de execuþie al Domnului
Isus, a spus: „Cu adevãrat Acesta
a fost Fiul lui Dumnezeu”. Se
spune cã, dupã patima ºi învierea

Mesaj
Mântuitorului acest sutaº s-a dus
sã culeagã informaþii de la
oamenii care au fost atinºi,
vindecaþi ºi binecuvântaþi de
Domnul. Într-o searã a intrat
într-o casã unde era Petru, care
vorbea despre experienþele pe
care le-a avut cu Domnul. Dupã
ce Petru ºi-a încheiat cuvântarea,
acest centurion s-a ridicat ºi a pus
o întrebare: „Grecii au adus
înþelepciunea. Noi, romanii, am
adus forþa ºi puterea, voi - creºtinii, ce aþi adus nou în istorie?”
Petru, cu faþa seninã, a spus:
„Tinere, e adevãrat cã grecii au
adus înþelepciunea, voi romanii
puterea, dar noi, creºtinii, vã
aducem iubirea lui Dumnezeu”.
Pânã la Domnul Isus Hristos
iubirea era consideratã un sentiment pentru cei slabi. Mântuitorul
a demonstrat în istorie cã iubirea
nu este nici sentiment, nici patimã, ci, aºa cum spunea Dante:
„Iubirea este o forþã uriaºã care
învârte sori ºi stele”. Iubirea L-a

adus pe Cel ce este de 3 ori sfânt,
L-a adus în mijlocul nostru. A
venit aici, în lumea noastrã ca sã-ªi
dea viaþa pentru noi. Ne bucurãm
cã ªi-a dat viaþa pentru noi, dar
suntem plini de bucurie cã, dupã
3 zile, Dumnezeu L-a înviat din
morþi ºi e viu în vecii vecilor. Cu
toate acestea, oamenii nu sunt
impresionaþi nici de Universul
creat de Dumnezeu, nici de
lucrarea Domnului Isus. Ei îºi vãd
de treburile lor, de afacerile lor,
de gândurile lor, de drumurile
lor, de viaþa lor. Oamenii se
îndepãrteazã tot mai mult de
Dumnezeu. Nu numai cã oamenii
nu sunt impresionaþi de mãreþia
lui Dumnezeu, dar nici mãcar nu
se tem de Dumnezeu. Rãul a fost
prezent în istorie dintotdeauna,
însã astãzi rãul ºi fãrãdelegea
ating cote inimaginabile. Trãim
vremuri grele, când oamenii se
îndepãrteazã de Dumnezeu. Auzi
lucruri aºa de grave, pãcate atât
de mari, ºi oamenii parcã fug tot

mai mult de Dumnezeu.
Am citit într-o carte despre un
mare predicator american, care a
ajuns în temniþã printr-un lucru
nesãbuit. Acolo a dat peste o
carte care i-a plãcut foarte mult
ºi a avut dorinþa ca autorul acelei
cãrþi sã îl viziteze pentru a sta de
vorbã cu el. ªi dorinþa i s-a îndeplinit. Autorul cãrþii i-a pus urmãtoarea întrebare: „Când a fost
momentul când ai încetat sã-L mai
iubeºti pe Isus de ai ajuns aici?”
„N-a fost nici un moment când
nu L-am iubit pe Domnul, chiar
ºi acum Îl iubesc. A fost un moment în viaþa mea când am
încetat sã mã mai tem de
Dumnezeu ºi de aceea am ajuns
aici”, a spus predicatorul.
Sunt aºa de mulþi oameni care
nu mai au teamã de Dumnezeu.
Nu se lasã impresionaþi de mãreþia lui Dumnezeu ºi nu se tem de
pedeapsa Lui. Biblia spune cã lata
pãctului este moartea.
( continuare în pag. 14)

În prima duminicã a anului 2007, 18 suflete au încheiat legãmânt cu Domnul în apa botezului în Biserica
Penticostalã Filadelfia din Bucureºti, act oficiat de pastorii Ioan Tipei ºi ªtefan Biro.
Cuvântul Adevãrului

13

Mesaj
(urmare din pag. 13)

O a doua caracteristicã a
somnului este aceea cã omul
care doarme se aflã supus la
diferite iluzii. De cele mai multe
ori omul sãnãtos se viseazã
noaptea bolnav, iar omul bolnav
se viseazã sãnãtos. De fapt, în
Isaia este scris: Ce viseazã
noaptea cel flãmând? Pâine. Ce
viseazã noaptea cel însetat? Apã.
Omul care doarme spiritual vine
la adunare ºi ascultã ºi se bucurã
de prezenþa lui Dumnezeu. Dar a
doua zi intrã în problemele cotidiene ºi uitã tot. Un copil al lui
Dumnezeu trebuie sã aibã în
suflet siguranþa cã Dumnezeu nu
l-a pãrãsit ºi este de partea lui. Nu
trebuie sã ne lãsãm conduºi de
valurile vieþii, ci trebuie sã ºtim
cã aparþinem lui Dumnezeu. El
ne-a chemat ca sã ne dea biruinþã
ºi sã trãim cu El pânã la sfârºitul
vieþii noastre.
O tânãrã înotãtoare de performanþã a vrut sã intre în cartea
recordurilor trecând Marea
Mânecii înot (aprox. 40 km). La
prima încercare a fost o ceaþã
densã, ºi tânãra a renunþat. A
încercat încã o datã ºi s-a întâmplat la fel. ªi de data aceasta era
pe punctul de a renunþa, însã
alãturi de ea, într-o barcã, se afla
o prietenã de-a ei. Aceasta, vãzând-o în ce situaþie se aflã, a
început sã strige: „Florenþa,
dincolo de ceaþã este þãrmul”.
Cuvintele acestea au ajutat-o sã
treacã prin ceaþã ºi sã ajungã la
þãrmul celãlalt.
Dincolo de ceaþa lumii, a
pãcatului ºi a morþii este þãrmul
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Dincolo de viaþa aceasta ne aºteaptã o
viaþã cu Dumnezeu.
O a treia caracteristicã a
somnului este aceea cã omul
care doarme se aflã într-o stare
de inactivitate. La fel se întâmplã
cu omul care doarme spiritual.
Vine la Casa lui Dumnezeu ºi îi
14
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place sã asculte o cântare, o
predicã, dar el nu face nimic în
Casa lui Dumnezeu. Fiecare
dintre noi trebuie sã lucrãm pentru
Domnul, ºi sã ne facem slujba pe
care Dumnezeu ne-a încredinþat-o.
Este foarte important sã lucrãm
pentru Dumnezeu, dar trebuie sã
eliminãm compromisul din viaþa
noastrã.
Suntem chemaþi în
lumea aceasta ca sã-i
ajutãm pe alþii sã se
întoarcã la Domnul
Isus. Viaþa aceasta
este ireversibilã ºi de
aceea trebuie sã o
trãim pentru voia lui
Dumnezeu. Tot ce
trãim aici are ecou în
eternitatea lui
Dumnezeu, de aceea
fiecare clipã trebuie
s-o trãim pentru
gloria ºi slava lui
Dumnezeu.
Se spune cã un om bogat era
tare nefericit. Într-o zi s-a dus la
un rabin. Acesta i-a spus omului
bogat sã se uite pe fereastrã ºi sã
îi spunã ce vede. „Vãd pe stradã
bãieþi, fete, copii …” spuse
bogatul. Apoi rabinul îi spuse sã
se uite într-o oglindã care era în
acea camerã ºi sã îi spunã ce
vede. „Îmi vãd chipul” spuse
bogatul. Atunci rabinul îi spuse:
„ªtii care este diferenþa între sticla
de la fereastrã ºi oglindã? ªi una
ºi alta sunt din sticlã, diferenþa
este cã oglinda are un strat subþire
de argint. De aceea te vezi numai
pe tine.”
Sã nu ne vedem numai pe noi
cã vom fi tare nefericiþi. Dumnezeu ne cheamã sã trãim pentru
alþii. Sã vorbim despre dragostea
lui Dumnezeu oamenilor ºi sã le
mãrturisim nu numai prin cuvinte,
ci ºi prin fapte. Sã eliminãm
compromisul din viaþa noastrã
pentru cã întotdeauna un compromis pregãteºte alt compromis.
ªi din compromisul cu diavolul

va câºtiga diavolul.
Sã fim înþelepþi în ce priveºte
binele ºi sã ne strãduim sã lucrãm
pentru Dumnezeu. Pentru cã
suntem diferiþi, avem nevoie unii
de alþii. Deci, sã lucrãm fiecare
cu darul pe care ni L-a dat
Dumnezeu.
În al patrulea rând, omul
care doarme se aflã într-o stare
de pericol. Sã ne amintim de
Samson, un om puternic nu prin
muºchii lui, ci prin Duhul Sfânt.
A fost singurul judecãtor din Israel care a domnit peste 20 de ani
ºi care n-a adus nici o victorie
pentru Israel. Dar omul acesta
avea un secret de la Dumnezeu.
Briciul nu trebuia sã treacã prin
pãrul lui, însã el n-a vegheat ºi a
cochetat cu pãcatul. A adormit în
poala unei femei de moravuri
uºoare ºi ºi-a pierdut puterea.
Deci, omul care doarme se aflã
într-o stare de pericol. Unii dorm
atât de profund spiritual încât
sforãie.
Citeam undeva despre
Moody cã, într-o zi în timp ce
predica, a vãzut cum cineva
aþipise în bisericã ºi dintr-o datã
a strigat: „foc!”. Omul acela a sãrit
în picioare speriat ºi a zis:
„Unde?”. „În iad, sã te ardã, dacã
mai dormi în bisericã!” a spus
Moody.
Suntem chemaþi sã veghem
spiritual, sã ne trezim. Haideþi sã
fim treji ºi veghetori ºi sã ne
întoarcem la Dumnezeu. Mulþi
ºtiu cã Hristos trebuie sã vinã, dar
puþini Îl aºteaptã.
Deviza Vechiului Testament
era: „ „De aceea îþi voi face astfel,
Israele, ºi fiindcã îþi voi face
astfel, pregãteºte-te sã întâlneºti
pe Dumnezeul tãu, Israele!”
(Amos 4.12). Deviza Noului Testament este: „De aceea, ºi voi fiþi
gata; cãci Fiul omului va veni în
ceasul în care nu vã gândiþi.”
(Matei 24.44). Suntem noi gata
sã-L întâmpinãm pe Domnul?

Mesaj
Trebuie sã ne trezim!
Când se trezeºte omul? La un zgomot.
Profetul Ieremia spune: „Nu este Cuvântul
Meu ca un foc, zice Domnul, ºi ca un ciocan
care sfãrâmã stânca?” (Ieremia 23.29). Aº
dori ca ciocanul lui Dumnezeu sã loveascã
în stânca inimii noastre ºi sã ne trezeascã la
realitate. Dumnezeu sã ne ajute sã conºtientizãm prin Duhul Sfânt cã pericolul cel mai
mare este atunci când omul doarme spiritual.
Când se mai trezeºte omul? Când se
spalã dimineaþa. Isaia spune: „Spãlaþi-vã
deci ºi curãþiþi-vã. Luaþi dinaintea ochilor
mei faptele rele pe care le-aþi fãcut, încetaþi
sã mai faceþi rãu.” Nu e suficient cã nu
facem rãul, trebuie sã învãþãm sã facem
binele.
„Veniþi totuºi sã ne judecãm, zice
Domnul. De vor fi pãcatele voastre cum e
cârmâzul, se vor face albe ca zãpada; de
vor fi roºii ca purpura, se vor face ca lâna.”
(Isaia 1.18). Sã ne ajute Domnul sã fugim
de pãcat ºi sã trãim o viaþã curatã pentru El.
Când se mai trezeºte omul? Când face
puþinã miºcare. Dimineaþa, când te trezeºti,
faci puþinã miºcare. Haideþi sã ne miºcãm
ºi sã lucrãm pentru Dumnezeu. Sunt
oameni care au nevoie de ajutorul nostru.
Este foarte important sã ne punem la
dispoziþia lui Dumnezeu, sã ºtim cã El este
de partea noastrã ºi sã ne încredem în El.
Întâmplarea celor trei tineri din cuptorul
de foc ne aratã devotamentul lor. Încercarea
i-a dezlegat de legãturile lor. Deci
încercarea nu-þi face nici un rãu, ci doar te
dezleagã de legãturile tale ºi te face sã te
întãreºti în credinþã. Câþi au ieºit din cuptor?
Trei, cãci al patrulea a fost Hristos Domnul.
Hristos ne aºteaptã pe mine ºi pe tine sã ne
dea biruinþã când trecem prin încercare, de
aceea trebuie sã fim tari ºi sã ne încredem
în Dumnezeu.
Odatã, la ºcoala duminicalã, copiii au
fost întrebaþi: „De ce credeþi voi cã leii nu
i-au fãcut nimic lui Daniel?”. O fetiþã a
rãspuns: „Pentru cã în mijlocul lor era Leul
din seminþia lui David”. Aº vrea sã vã spun
cã Leul din seminþia lui David a promis cã
va fi cu noi pânã la capãt.
Sã ne rugãm ºi noi ca psalmistul:
„Zideºte în mine o inimã curatã, nu mã
lepãda de la faþa Ta...” (Psalmul 51) ºi sã
fim treji, aºteptând pe Mirele nostru drag.

NU MÃ-NSPÃIMÂNT!
Nu mã-nspãimânt de drumul pe care merg; curând,
El nu-mi va fi-ntuneric, ci numai strãlucire.
Iubirea o sã intre la mine surâzând
Ca-n cea mai fericitã ºi dulce întâlnire.
Topi-mi-se-va timpul într-un etern ºuvoi
Prin care voi strãbate din veac în veac mai iute,
Prin stãri mai fericite, mai-nalte ºi mai noi
Urmând Desãvârºirii pe zãri nestrãbãtute.
— O, vuiete-ale lumii, ispite ºi-ngroziri
De mult nu mã-nspãimântã a voastrã-ameninþare:
Puteþi zdrobi fiinþa trupeºtii mele firi
Cãci sufletul mi-e liber, nebiruit ºi tare.
De mult nu vã mai caut, deºarte promisiuni,
Ce-aþi otrãvit odatã atâtea zãri din mine...
Ci liniºtit mi-e zborul pe-aripi de rugãciuni
Când mã-nveºmântã valuri de armonii divine.
Cântarea rugãciunii spre ceruri când mi-o sui
Se vãd ºi mai senine, mai largi ºi mai curate
ªi nu mi se opreºte decît în faþa Cui
Mi-a dãruit aceste minuni nemãsurate.
Recunoºtinþã, numai recunoºtinþã vin
S-aduc ºi-n rugãciune ºi-n lacrimi ºi-n cântare
Eternã-nþelepciune ce-mi schimbi al morþii chin
În cea mai strãlucitã ºi sfântã Liberare.
TRAIAN DORZ

Maranata - Vino Doamne Isuse!
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Omileticã
Schiþã de predicã

Ce înseamnã sã fim
luminã în Domnul?

ILUSTRAÞII
Ilustrarea PÃCII

Efeseni 5:8-17
Exemple din Vechiul
Testament

Introducere:
- Mulþi oameni pretind ca au luminã de la
Dumnezeu, mai ales atunci când au opinii diferite
de ale majoritãþii sau cautã sã-ºi justifice erorile.
- Chiar ºi cel rãu se dã drept Înger de luminã
(2Cor 11:14).
- Ce înseamnã, totuºi, a fi luminã?
Conþinut::
1. Lumina dumnezeiascã înseamnã rodire (v. 8)
A. În relaþia cu semenii (bunãtate)
- Sunt oameni foarte corecþi, dar nu ºi buni.
- Bunãtate voiesc, nu jertfe (Os 6.6)
- Prov 19:22
B. În relaþia cu Dumnezeu (neprihãnire)
C. În relaþia cu învãþãtura Cuvântului
dumnezeiesc (adevãr)
2. Lumina dumnezeiascã înseamnã discernãmânt (v. 10-11)
A. Pentru a înfãptui ce-I este plãcut lui
Dumnezeu (v. 10)
- Mai mult decât urmãrirea intereselor proprii
- David ºi cruþarea lui Saul (1Sam. 24. 26).
B. Pentru a evita pãcatul (v. 11)
- Lot ºi alegerea câmpiei Iordanului (Gen.
13.10-11).
3. Lumina dumnezeiascã înseamnã pãrtãºie
cu Hristos (v. 14)
- singura cale prin care putem fi luminaþi.
- Ioan 12.36-37.
4. Lumina dumnezeiascã înseamnã chibzuinþã (v. 15-17)
A. Chibzuiþi în administrarea timpului (v. 16)
B. Chibzuiþi în scopurile cu care trãim (v. 17)
Încheiere:
- A fi luminã în Domnul presupune, aºadar, o
anumitã conduitã, nu doar cunoaºtere.
- Însuºirile acestei conduite sunt: rodirea,
discernãmântul, pãrtãºia, ºi chibzuinþa.
- Aºa cum oamenii din vremea lui Ioan Botezãtorul au cãutat sã se bucure de lumina lui, contemporanii noºtri trebuie sã sã se bucure de lumina pe care noi o primim de la Dumnezeu (Ioan 5.36).
CIPRIAN TERINTE
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a. Avraam fost
împãciuitorul dintre pãzitorii cirezilor lui ºi cei
ai lui Lot, oferind o soluþie de aplanare a
conflictului. Renunþând la drepturile sale, o
persoanã va fi binecuvântatã în mare mãsurã.
b. Isaac a ºtiut cã, dacã va cãuta pacea, va
putea gãsi soluþia potrivitã, aºa cã a ales sã
renunþe la dreptul sãu asupra fântânilor. Pacea
este mai importantã decât impunerea propriei
voinþe.
c. Daniel a avut o asemenea încredere în
Dumnezeu încât a putut dormi liniºtit chiar ºi
în groapa cu lei. Vei simþi pace atunci când te
încrezi în Dumnezeu în orice împrejurare.
d. Seminþiile lui Israel s-au bucurat de
biruinþã când au fost unite ºi au trãit în pace
unele cu altele, dar disensiunile dintre ele le-au
adus înfrângere ºi eºec. Certurile ºi disensiunile
dintre oameni împiedicã progresul.

Exemple biblice pentru ilustrarea
CREDINCIOªIEI

1) Iosif a preferat sã meargã la închisoare
decât sã comitã adulter cu nevasta stãpânului
sãu (Genesa 39:7-10).
2) Moise a învãþat ascultarea de Dumnezeu
(Evrei 11:24-28).
3) Iosua ºi-a þinut cuvântul faþã de gabaoniþi
(Iosua 9:14-19, 26).
4) David ºi-a þinut promisiunile faþã de vitejii sãi, iar ei i-au fost loiali (2 Samuel 23:8-39).
5) Daniel a rãmas neclintit în convingerile
sale (Daniel 1:8; 6:3-10).
6) Oamenii împãratului Ioas ºi cei ai
împãratului losia se ocupau cinstit de fondurile
publice (2 împãraþi 12:15; 22:7).
7) Petru ºi ceilalþi apostoli ºi-au mãrturisit
credinþa cu îndrãznealã (Fapte 4:18-20; 7:5460; 14:19-20; Filipeni 1:12-14).

Caleidoscop

Prioritãþile
vieþii tale
Fã o listã cu prioritãþile vieþii
tale.
Câte dintre ele sunt prioritãþi
spirituale ºi câte materiale ºi care
sunt mai numeroase?
Vino cu aceastã listã cu
rugãciune înaintea lui Dumnezeu
ºi cere-I sã te ajute sã-þi stabileºti corect în lumina Cuvântului Lui, prioritãþile în viaþã.

Rãspunsuri

1. „Nu poate face nimic de la Sine” (Ioan 5.19)
2. Fapte 16.18

O femeie în vârstã a venit într-o zi la
un pastor tânãr ºi i-a spus: „Tinere, tu nu
eºti suficient de bãtrân, sã ai destule
pãcate ca sã te pocãieºti de ele ºi sã
predici împotriva lor”. Pastorul a privit-o
atent ºi i-a spus: „Doamnã, nici dumneata
nu eºti prea bãtrânã ca sã te pocãieºti”.

Cãutaþi în cartea Domnului
1. Ce nu poate face Fiul lui Dumnezeu?
2. Unde scrie cã apostolul Pavel era necãjit?
3. Cine a distrus primul templu din Ierusalim?
4. Cui i-a spus Dumnezeu: „Te chem pe nume?”
5. Cum se numea omul care a zis cãtre un înger:
„Am pãcãtuit”?
3. Nebucadneþar, împãratul
Babilonului (2 Regi 25, 8-9)
4. Poporului Israel (Isaia 45.3)
5. Balaam (Numeri 22.34)

Prea tânãr... prea bãtrân

Cugetãri despre PIZMÃ
Pizma este putrezirea oaselor.
Solomon (Prov. 14.30)
Pizma sau zavistia este rãdãcina uciderii.
Ioan Gurã de Aur
Zavistia este fiica mândriei: omoarã pe mama ºi va
muri ºi fiica.
Augustin
Pizma se naºte din slavã deºartã.
Teofilact

Întrebare personalã
Mãrturia ta este aceeaºi an dupã
an? Sau o completezi cu experienþe
proaspete cu Dumnezeu?
Nu existã oameni atât de
buni ca sã se mântuiascã
singuri - dar nici atât de rãi sã
nu poatã fi mântuiþi de
Dumnezeu!

Pãcat ºi pocãinþã
Împãratul Teodosie a omorât 7000 de oameni
din pricina unei rãscoale în Tesalonic. Îndatã dupã
aceea a vrut sã se ducã la bisericã în Milano.
Episcopul Ambrosie, care-l mustrase mai înainte
printr-o scrisoare, l-a oprit ºi i-a zis cã nu poate sã
facã parte din turma lui Cristos, pãtat astfel de sânge.
Împãratul, supãrat, s-a legat de pilda lui David,
spunând cã ºi el a sãvârºit omor.
Ambrosie i-a rãspuns: „Urmeazã pe David ºi în
pocãinþã, cum l-ai urmat în pãcat”. Aºa fac mulþi
oameni. Când pãcãtuiesc îndatã zic: „ªi David a
pãcãtuit”. Dar ºtiu numai de pãcatele lui David. De
pocãinþa lui habar n-au.
Cuvântul Adevãrului
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Mãrturie

Eu sunt Domnul care te
vindecã
(Exod 15.26c)

D

e mic copil mi-a
plãcut sã ascult
fraþii care mãrturiseau anumite minuni pe care le-a
fãcut Dumnezeu. Doream foarte
mult ca eu personal sã vãd o
astfel de minune (vindecare).
Credeam din tot sufletul în
puterea vindecãtoare a Domnului
Isus ºi Dumnezeu mi-a ascultat
rugãciunea.
În anul 1986, sora Iuhas
Maria, de 42 de ani, domiciliatã
în Oradea, str. Navigatorilor 43,
a fost grav bolnavã, fiind nevoie
de internarea ei în spital.
La început, a fost internatã în
spitalul din Nucet, apoi la spitalul
din Oradea. În timpul suferinþei,
sora Maria ºi-a pierdut vederea,
fiind apoi paralizatã. În prima
sãptãmânã din luna septembrie,
împreunã cu soþul ºi copiii ei am
vizitat-o la spitalul din Oradea.
Sora Maria nu m-a recunoscut,
ba, dimpotrivã, spunea cã sunt ba
medicul din Nucet, ba altcineva.
Soþul ei, fratele Ioan, îi spunea
mereu: „Nu Maria, este fratele
Mudura, a venit sã se roage
pentru tine”. Dacã am vãzut cã
nu putem sã ne înþelegem cu ea,
i-am spus soþului ei sã o lase
puþin. Am început sã predic
foarte simplu Evanghelia,
mãrturisindu-L pe Domnul Isus.
Dupã aproximativ cinci minute,
sora Maria m-a recunoscut dupã
voce, cerându-ºi iertare cã nu m-a
recunoscut de la început, apoi mi-a
spus cã ea simte cã Domnul o
cheamã acasã. Eu sã am grijã de
copiii ei din punct de vedere spiritual, iar soþul ei din punct de
vedere financiar ºi material.
Dupã câtva timp, am fãcut o
rugãciune împreunã cu cei prezenþi, apoi am plecat acasã.
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În sãptãmâna urmãtoare, mai
exact luni dimineaþã, aproximativ
la ora nouã, unul dintre copiii ei
mi-a dat telefon, spunându-mi cã
mama lor este acasã ºi sã merg
pânã la ei. Eu am crezut cã ea se
simte mai bine, dar copilul mi-a
spus cã au externat-o din spital
pentru cã medicii nu mai aveau
ce sã-i facã, spunându-i cã mai
are doar câteva zile de trãit ºi sã
moarã în familie.
Împreunã cu soþia, m-am dus
la ea acasã ºi am vãzut-o pe sora
Maria foarte slãbitã. Arãta ca un
om fãrã viaþã. Am încercat sã o
încurajez pe ea, pe copii ºi pe soþ.
În acest timp, sora Maria mi-a
spus cã eu nu vreau ca ea sã fie
vindecatã. Am întrebat-o de ce
crede aºa ceva, cã nu este
adevãrat. Atunci mi-a fãcut o
mãrturisire care ne-a miºcat pe
toþi. Spunea cã în spital a avut o
vedenie sau un vis, nu ºtia exact
ce era, dar a vãzut cã ieºise din

spital ºi pe una dintre strãzile
oraºului Oradea L-a vãzut pe
Domnul Isus, aºa cum ºi-L
imaginase ea, într-o maºinã.
Apropiindu-se de maºinã a vãzut
cã era maºina mea. Ea i-a spus
Domnului Isus sã iasã din maºinã
sã o vindece. Ea mãrturisea cã
Domnul Isus i-a spus: „Spune-i
lui Mudura sã deschidã uºa ºi apoi
Eu te voi vindeca.” Ea a crezut
cã eu nu-L las pe Domnul Isus sã
iasã din maºinã sã o vindece. Eu
am înþeles cã este vorba de rugãciune (deschiderea uºii însemna,
în acest caz, rugãciunea). Atunci
i-am spus sorei Maria cã ne vom
ruga pentru ea ºi în zilele urmãtoare eu voi pleca în câteva biserici precum ºi la Centrul Cultului
Penticostal din Bucureºti ºi vom
continua sã ne rugãm pentru ea.
În acel moment am rãmas
foarte mirat cã sora Maria, care
nu putea vorbi decât în ºoaptã, cu
o voce puternicã mi-a spus: „NU
PLECI NICÃIERI PÂNÃ NU
MÃ VA VINDECA DOMNUL”.
În urma acestor cuvinte am
simþit o putere pe care n-o pot
descrie ºi cu aceeaºi autoritate
m-am adresat soþului ei sã cheme
copiii, care erau afarã. Copiii au

Fratele Ioan, bãiatul cel mai mre, Nelu ºi sora Maria Iuhas.

Mãrturie
venit ºi i-am întrebat pe toþi:
„Credeþi voi cã Domnul Isus o
vindecã acum pe soþia ºi pe mama voastrã?” Ei au rãspuns: „Da”.
Atunci am zis sã ne plecãm pe
genunchi ºi sã ne rugãm Domnului. Când am zis „sã ne plecãm
pe genunchi”, sora Maria, din nou
cu vocea în ºoaptã, ne-a spus cã
vrea ºi ea sã stea pe genunchi. Mi-am
dat seama cã nu va putea, datoritã
bolii, sã stea jos pe genunchi.
Atunci, împreunã cu familia am
încercat sã o ajut sã stea în pat pe
genunchi, apoi ne-am rugat. În
timpul rugãciunii am simþit din
nou puterea Duhului Sfânt ºi o
mare bucurie în sufletul meu.
Dupã circa douã-trei minute de
rugãciune, sora Maria a sãrit în
picioare ºi a început sã batã din
palme zicând: „Copiii mei, casa
mea!” A repetat de mai multe ori
aceste cuvinte, apoi a strigat:
„Domnul Isus m-a vindecat”.
Noi am rãmas pe genunchi, toþi
ne uitam la ea cum se plimba prin
casã bucurându-se ºi lãudându-L
pe Domnul. Dupã câteva minute
ne-am ridicat ºi noi. Am întrebat-o
dacã ne vede normal. Ea a spus
cã da. Atunci unul din copiii ei i-a
dat mâna ca sã-l strângã cât poate
de tare cu mâna care fusese paralizatã. Eu m-am uitat sã vãd dacã
are putere. Copilul a simþit cã ma-

„Vecinelor, m-a vindecat
Domnul Isus!”
ma lui are putere în mânã ºi a
spus: „Mamã, acum vãd cã Domnul te-a vindecat”.
Dupã ce-am vãzut aceastã
mare lucrare pe care a fãcut-o
Domnul, ºtiam cã acest caz va fi
mediatizat, mai ales cã sora lucrase la fabrica de ulei din Oradea, iar colegii ei ºtiau de boala
ei. Atunci i-am spus sorei Maria:
„Sorã Maria, cu oricine te vei
întâlni ºi te va vedea cã eºti vindecatã sã nu dai nume de om, cã
aici nu a lucrat mâna omului, ci sã
spui cu tot curajul cã Domnul
Isus te-a vindecat ºi El meritã toatã gloria.”
Am mulþumit cu toþii Domnului ºi am plecat acasã. Sora
Maria, aºa cum era îmbrãcatã, a
ieºit afarã sã ne conducã. În
stradã erau douã vecine de-ale ei
care discutau. Sora Maria a strigat
tare: „Vecinelor, m-a vindecat
Domnul Isus”. Imediat s-au adunat mulþi vecini care au rãmas
miraþi de cele vãzute.
În ziua urmãtoare, am plecat
la Centrul Cultului de la Bucureºti, mãrturisind fraþilor bucuria
pe care o aveam cu ocazia vin-

decãrii sorei Maria. Fraþii Vamvu
Alexie ºi Sandru Trandafir, care
au auzit mãrturisirea mea,mi-au
spus sã scriu detaliat vindecarea
pentru a o pãstra la dosar ca mãrturie. În zilele urmãtoare, sora
Maria s-a dus la fabrica de ulei
unde lucrase ºi apoi prin oraº,
mãrturisind peste tot cum Dumnezeu a vindecat-o. În aceeaºi
sãptãmânã, joi seara, la serviciul
divin din Biserica Penticostalã
Betel din Oradea, sora Maria a
mãrturisit cum a fost vindecatã,
cântând apoi ºi o cântare de bucurie. Toatã biserica s-a bucurat
de minunea pe care a fãcut-o
Dumnezeu. Prin harul Domnului,
sora Maria trãieºte ºi astãzi (vezi
foto pag. 18). Toatã slava ºi gloria
sã fie aduse Domnului Isus, care
face ºi astãzi minuni!
Am mulþumit din toatã inima
Domnului cã ochii mei ºi ai soþiei
mele Veta au vãzut aceastã minune. Pot sã spun ºi eu ca psalmistul:
„Nu nouã Doamne, nu nouã, ci
Numelui Tãu dã slavã”! (Psalmul
115.1)
Pastor FLORIAN MUDURA,
Detroit, SUA.

Sãrbãtoare multiplã la
Constanþa
În 2006, Biserica Betel din Constanþa
(cunoscutã în þarã mai mult sub numele
„Biserica de la Km 4-5”), a sãrbãtorit 50 de
ani de existenþã.
Totodatã, în 2006, Biserica Betel ºi-a
ales o nouã conducere, noul pãstor al
bisericii fiind fratele Vasilicã Croitor.
În noaptea dintre ani, în bisericã a avut
loc un serviciu divin în care au fost ordinaþi
doi noi diaconi, fraþii Gabriel Cojocea
(absolvent ITP) ºi Leonard Ciochinã (în
fotografie alãturi de pastorii Man Nicolae
ºi Vasilicã Croitor).
Dorim în continuare ca Dumnezeu sã
reverse binecuvântãrile lui peste bisericile
ºi lucrãtorii din Dobrogea.
C.G.
Cuvântul Adevãrului
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Informaåii
IOAN DOMªA
(1932-2006)
Domºa Ioan s-a nãscut la
data de 25 martie 1932, în
localitatea Bogata de Sus,
judeþul Cluj.
La 26 de ani s-a cãsãtorit
cu sora Reghina. Dumnezeu i-a binecuvântat cu
4 copii: Lenuþa, Nelu, Emil ºi Mihaela.
În anul 1991 a fost ordinat în slujba de
diacon, ocupându-se de întocmirea proiectelor
ºi a avizelor necesare pentru construirea isericilor
din Sãsar ºi Cicârlãu.
Cinci ani mai târziu a fost ordinat în slujba
de presbiter, primind din partea Comunitãþii
Regionale delegaþia de a sluji într-un sector format din bisericile: Seini, Cicârlãu, Baia Mare Valea Borcutului, judeþul Maramureº.
În 15 decembrie 2006 Domnul l-a chemat
acasã. Înmormântarea a avut loc în Baia Mare,
la data de 18 decembrie 2006, fiind prezenþi
pastori ºi presbiteri din bisericile penticostale din
Baia Mare ºi un numãr însemnat de credincioºi.
Serviciul de înmormântare a fost condus de
pastorul Grigore Todoran. Au avut scurte
alocuþiuni fraþii: Ioan Tãmãºan, Gheorghe Onye,
Marius Sfara ºi Radu Bota. Predica de bazã a
fost þinutã de pastorul Ghiþã Mois.

Util pentru
activitatea de
administrare ºi
slujire a
bisericii
Linia de aplicaþii software
„Ekklesia”, lansatã de proBisoft,
s-a dovedit a fi deosebit de utilã în
activitatea de administrare ºi slujire
a bisericii. Aplicaþiile din seria
Ekklesia sunt recomandabile îndeosebi pentru eficientizarea ºi optimizarea activitãþilor de secretariat ale unei biserici. Utilizarea aplicaþiilor
software Ekklesia permite administrarea eficientã a informaþiilor despre
bisericã ºi membrii acesteia, prin posibilitãþile largi de stocare a datelor,
furnizarea de liste ºi situaþii statistice complexe, precum ºi a altor
documente specifice activitãþii de secretariat. Aplicaþiile din seria
Ekklesia oferã module de introducere ºi consultare a datelor despre
membri, de gestionare a informaþiilor despre bisericã, de evidenþã a
vizitelor fãcute la membrii bisericii, modul de generare a unor situaþii
ºi rapoarte, de proiecte speciale, precum ºi un modul de corespondenþã.
Ekklesia este o unealtã valoroasã pentru pastori ºi secretari, un
ajutor esenþial în slujirea oricãrei biserici. Cei care au devenit deja
utilizatori ai acestor produse software s-au declarat deplin satisfãcuþi
de beneficiile aduse slujirii lor:
„Un program complex ºi foate util pentru cei ce vor sã ºtie
oricând cum stau ºi sã poatã avea eficienþã în acþiunile lor. Programul
satisface cerinþele informaþiei rapide, în timp util ºi la complexitatea
unor biserici mari, dar nu numai" - Tibru Ioan, secretarul Bisericii
Penticostale SPERANÞA, Timiºoara.
Daca doriþi sã aflaþi mai multe despre ceea ce vã poate oferi
acest nou produs software destinat îndeosebi bisericilor, dar, în egalã
mãsura, ºi altor organizaþii, vã recomandãm sã vizitaþi site-ul:
www.probisoft.ro.
GELU LEONTIUC – proBisoft

ANUNÞ IMPORTANT
Informãm pe toþi abonaþii noºtri cã
multe din mandatele trimise în decada a doua
din decembrie au sosit de la Bancã la redacþie
abia dupã circa 3-4 sãptãmâni, fapt pentru
care multe comenzi de abonamente ºi
calendare nu au putut fi onorate decât cu
multã întârziere. De asemenea, uneori
Banca nu a preluat din mandate toate datele
necesare identificãrii abonatului sau
destinaþia sumelor virate în cont, existând ºi
la ora actualã restanþe neidentificate.
Rugãm pe toþi abonaþii noºtri, care au
achitat comenzi de abonamente sau calendare ºi nu au primit cele cerute sã ne sesizeze
orice neconcordanþe.
Cu mulþumiri pentru înþelegere,
REDACÞIA
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Prin harul lui Dumnezeu Biserica Filadelfia din Bistriþa a
trãit un moment înãlþãtor în data de 10 decembrie 2006 , când 5
candidaþi au intrat în apa botezului încheind legãmânt cu
Dumnezeu. Au rostit mesaje presbiterii Nelu Ungureanu, Rãdvan
Costicã ºi Emil Rauca. Botezul a fost oficiat de pastorii Bojor
Vasile ºi Zãgrean Toma.
L.Z.

Revista Presei
O nouã publicaþie cu
perspectivã
e v anghelicã
Primul numãr din publicaþia sãptãmânalã „SANTINELA” (director:
Alexandru Iacob) – ce apare la Botoºani – cuprinde în cele 8 pagini numeroase articole ºi informaþii: un amplu
reportaj despre „ªcoala Creºtinã Filadelfia” (manager: pastor Ioan Bãdeliþã,
membru în Consiliul Bisericesc) cu
fotografii din activitatea acesteia, Proiecte ale Asociaþiei Poliþiºtilor creºtini,
un extras din Raportul Tismãneanu
despre cultele neo-protestante, Textul
legii privind Libertatea religioasã ºi
regimul general al cultelor, promulgat
de preºedintele Traian Bãsescu, agenda evenimentelor curente etc. Deºi
publicaþia are un conþinut bogat, mai
ales informativ, ºi o tehnoredactare
bunã, redacþia îºi propune ca urmãtoarele numere sã fie de mai bunã calitate
ºi de actualitate.
Urãm colectivului Santinelei
succes, iar publicaþiei - viaþã lungã!
Contact: www.santinela.com; e-mail:
office@santinela.com; tel.: 0748.809.137.

Ceasul Apocalipsei
Cotidianul „Evenimentul zilei” reia sub titlul
„Apocalipsa se apropie” informaþiile cu privire la
ceasul care aratã timpul rãmas pânã la o catastrofã
nuclearã.
Oamenii de ºtiinþã americani intenþioneazã sã dea
înainte „Ceasul Apocalipsei” pentru a evidenþia
astfel ameninþãrile nucleare ºi climatice care planeazã
asupra omenirii, relateazã AFP.
Orologiul simbolic, întreþinut de specialiºtii de
la Universitatea din
Chicago care editeazã revista ºtiinþificã „Bulletin of
the Atomic Scientists”, indicã, în prezent, doar cinci minute pânã la miezul
nopþii, orã consideratã echivalentã cu
venirea unei catastrofe apocaliptice.

A apãrut ultimul numãr din revista Resurse
Spirituale, un ajutor preþios pentru cei care vor sã-ºi
îmbunãtãþeascã slujirea. Poate fi comandatã la tel.:
0259/236264 sau 0744.624.236., prin e-mail:
liferom@rdslink.ro sau on-line: www.liferomania.ro.
Cuvântul Adevãrului
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Cititorii ne scriu
BOLOG SORIN-GHEORGHE, Petrila, jud.
Hunedoara. Am reþinut propunerea dv. de a
reveni în paginile revistei cu date ºi amintiri (chiar
articole) despre viaþa ºi activitatea primului
preºedinte al penticostalilor din România,
Gheorghe Bradin. V-am trimis cele douã statute
ale Cultului.
VÃLEAN ANA, Borleasa, jud. Bistriþa-Nãsãud.
Am înþeles situaþia dv., astfel cã veþi primi gratuit
în 2007, revista Cuvântul Adevãrului.
CIOCIAN SAMUEL IOAN, Mioveni, jud. Argeº. Am primit scrisoarea dv. ºi urmeazã sã vedem
cu ce vã putem sprijini.
SZEKELY CAROL, Luduº, jud. Mureº. Aproape toate articolele pe care ni le-aþi trimis sunt publicabile ºi considerãm cã cel puþin 2 articole vor
vedea lumina tiparului anul acesta. Aveþi dreptate
în ceea ce priveºte publicarea unor articole
importante chiar în douã reviste, mai ales când
locurile de distribuþie ºi tirajele sunt diferite. Cu
privire la aspectele morale la care v-aþi referit în
mai multe rânduri nu suntem în mãsurã sã vã spunem motivele pentru care nu s-a schimbat (încã)
nimic. Menþionãm cã am informat conducerea
Cultului.
RUSU MARIA, com. Stânceni, jud. Mureº. Veþi
primi în continuare revista ºi în anul 2007. De
asemenea, vã trimitem un calendar tip carte
poºtalã.
BUPTE IOAN, Iermata, jud. Arad. Vã
comunicãm dv. ºi altora care ne-au scris, cã
Mãrturisirea de credinþã a Cultului urmeazã sã fie
revizuitã ºi apoi, retipãritã.
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ALBU IOAN, Oradea. Ne
impresioneazã numãrul mare de
scrisori primite de la dv.,
informaþiile ºi preocupãrile pentru
viaþa celor din jur. Nu ne-am propus sã deschidem
o rubricã matrimonialã aºa cum nu vom face nici
publicitate, cu excepþia produselor media creºtine.
Mulþumim pentru micile donaþii.
CALÞEA MIRCEA, Arad. Nu considerãm cã este
cazul sã revenim în legãturã cu propunerea dv.
OLTEANU NELU, Craiova. Am recepþionat
meditaþia dv. biblicã. Considerãm cã îndemnul
„Fiþi treji!” (ºi „tari”) este bine venit pentru toþi
creºtinii, de altfel, acest îndemn este detaliat în
articolul publicat chiar în numãrul de faþã. Vrem
ºi noi, ca ºi dv., sã-L lãudãm din toatã inima
noastrã pe Cel ce s-a rãstignit pentru noi, pãcãtoºii,
pe Crucea de la
Golgota.
FUNDAÞIA
B E T H E L ,
Pãltiniº, ne trimite cu regularitate periodicul
de meditaþii biblice zilnice „Lângã ape de odihnã” (în dreapta,
coperta primului
numãr din 2007).
Contact la tel.:
0255 / 52.28.98.
Scopul nostru este de a asista Biserica – Trupul
lui Hristos - pentru a împlini porunca Domnului Isus
Hristos: „faceþi ucenici din toate neamurile”, folosind
ºi punând la dispoziþie mass-media pentru:
- a comunica Vestea Bunã a Mântuirii la cât mai
mulþi oameni posibil;
- a instrui pe credincioºi în cunoaºterea Bibliei în
vederea urmãrii lui Hristos în viaþa de zi cu zi, trãind
acest mesaj în relaþiile cu toþi oamenii.

Existã oameni rãspândiþi pretutindeni în lume, care
doresc ca viaþa lor sã fie schimbatã. Ei cautã un nou sens ºi
un scop adevãrat în viaþã. Pentru toþi aceºtia existã TRANS
WORLD RADIO - un radio care schimbã viaþa!
A schimbat mereu vieþi ale semenilor noºtri români în
ultimii 44 de ani.
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Programele noastre de radio se adreseazã unei
audienþe diverse ca vârstã ºi pregãtire ºcolarã, de la
copii la adulþi, de la oameni simpli la academicieni,
creºtini sau necreºtini.
Ele sunt transmise zilnic ºi pot fi ascultate pe Unde Medii, pe statii FM, direct de pe satelit ºi pe internet.
Pentru detalii asupra acestor posibilitati, intraþi pe siteul nostru www.twr.ro - ºi selectaþi butonul PROGRAME.
ECHIPA TWR ROMÂNIA

