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eși cuvântul globalizare este foarte
des folosit în zilele noastre, foarte
puțini își dau seama de amploarea
pe care globalizarea o are în viața tuturor,
inclusiv a celor care citiți aceste rânduri.
Doar faceți un simplu calcul: câți prieteni
aveți în afara granițelor țării? Pe alte continente? Noi suntem prima generație din istorie
care se poate lăuda că este conectată global
și că poate comunica instantaneu în orice
parte a lumii.
Nu există o definiție simplă sau universal
acceptată pentru globalizare, însă cele mai
multe încercări de a descrie acest fenomen
vorbesc despre:
- Diminuarea sau eliminarea restricțiilor
puse de țări în calea comerțului. Asistăm la
un transfer global complex al bunurilor și al
producției, datorită interdependenței piețelor.
- Îndepărtarea barierelor sociale și tehnologice dintre țări, ceea ce are drept rezultat
conectarea facilă, omogenizarea ideilor și a
valorilor culturale.
Nimic nou sub soare
Globalizarea s-a manifestat în istorie în
valuri, sub diverse înfățișări, însă până în
zilele noastre a afectat lumea cunoscută la
vremea respectivă, nu întreaga planetă.
Fiecare imperiu a avut un mic rol în pregătirea terenului pentru globalizare. Despre imperiile care s-au succedat în vremea lui Daniel
se spune că stăpâneau „întreg pământul”.
„Nebucadnețar, împăratul, către toate
popoarele, neamurile, oamenii de toate
limbile care locuiesc pe tot pământul:
Să aveți multă pace!” (Daniel 4:1)

„Evanghelia aceasta
a Împărăției va fi
propovăduită în
toată lumea, ca să
slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va
veni sfârșitul.”
(Matei 24.14)

Știm că faimoasa Pax Britanica decretată
în Imperiul Roman a fost tot o formă a globalizării care a facilitat răspândirea Evangheliei
cu repeziciune în tot Imperiul Roman. Cu
doar 5-6 secole în urmă, un grup de țări din
Europa au dat tonul explorării întregului
Pământ, reușind să faciliteze comerțul global
și deschizând calea unor expediții militare
importante.
Acum este momentul globalizării americane. America, ieșită din cele două războaie
fără pierderile dramatice ale Europei, Rusiei
sau Japoniei, a putut să se dezvolte rapid.
Rusia și China au intrat în era comunistă
sub care și-au irosit resursele. Supremația
Americii s-a văzut în toate domeniile: militar,
economic și mai ales cultural.

Critica fenomenului globalizării
Protestele anti-globalizare sunt des întâlnite în societatea contemporană, întrucât
aceasta a generat și unele efecte nocive din
punct de vedere economic, cultural și social:
· Globalizarea amenință tezaurul cultural.
Este cunoscută, de exemplu, preocuparea
Prințului Charles față de satul Viski din Transilvania, încercând să atragă atenția asupra
pericolului pierderii unor valori ancestrale
ale omenirii, care sunt „americanizate” sau
pierdute pentru totdeauna.
· Diversitatea devine un obiectiv în sine.
Globalizarea a făcut mai ușor de acceptat
diversitatea, dar a pavat drumul pentru decăderea morală și păgânizarea societăților care
odinioară se considerau creștine.
· Dependența economică
Unele țări devin mai dependente în cadrul
schimburilor inegale, în timp ce unele megacorporații domină societatea și fac legea.
· Criza de identitate
Omul este văzut ca un obiect, ca un instrument numai bun pentru realizarea unor obiective financiare. O campanie anti-globalizare
spunea: „Perechea ta de Nike te-a costat 150
de dolari, dar pe altcineva l-a costat demnitatea.”

EVANGHELIA ÎN ERA
GLOBALIZĂRII

Când cade zidul de despărțire

P

rorocul Isaia, adresându-se
poporului păcătos din vremea
sa, spune: „…nelegiuirile
voastre pun un zid de despărțire între
voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund fața Lui și-L împiedică
să v-asculte!” (Isaia 59.2).
Există, desigur, mai multe condiții
ca Domnul să ne asculte cererile, dar o
conștiință curată este esențială. Am experimentat lucrul acesta.
Pe la mijlocul anilor '70, cel de-al
doilea fiu al nostru, Ștefan, era înscris
la o școală ajutătoare. Îl duceam zilnic
dimineața și îl luam seara. Din fericire
s-au oferit frați și surori din adunare ca
să ne ajute, așa că nu făceam numai noi,
din familie, drumurile acestea.
Într-o zi însă, aflăm că adolescentul nostru a plecat de la școală mai devreme. Îi plăcea să se plimbe prin oraș,
mai ales cu mijloacele de transport în
comun. Nu știa să vină singur acasă, așa
că am plecat pe jos, prin centru, pe drumul spre biserică, cu rugăciunea ca Domnul să mi-l scoată în față. După ce am
parcurs kilometri buni, am ajuns în
sfârșit pe strada Popa Nan, unde era și
biserica. Era seara de repetiție a corului.
În timp ce mergeam și meditam la
ce aș mai putea face, mi-am adus aminte
de prietenul și fratele meu Achim Corio-

lan, din Timișoara, care, în urmă nu cu
mult timp, îmi povestise ce pățise după
un accident grav, fiind cu membrele corpului în ghips.
„Aveam pe deasupra și o criză de
rinichi, am chemat Salvarea și mă rugam
cu putere. Mi-am adus aminte de Cuvântul Domnului venit prin apostolul
Ioan: « … dacă nu ne osândește inima
noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta …»
(1 Ioan 3.21-22). Atunci, dintr-o dată,
am trecut la mărturisirea greșelilor,
chiar a păcatelor de care mi-am amintit și în clipa când am «decontat» tot ce
aș fi putut spune, au încetat toate durerile. Când a venit Salvarea, medicul nu
a putut explica sistarea bruscă a durerilor cumplite.”
Atunci mi-am zis: „Voi face și eu ca
Achim”. Imediat am început să mă rog
aducându-mi aminte de ultima perioadă din viața mea, că am jignit o soră,
judecând-o pentru că băieții ei au lipsit
de la ultimele repetiții de cor, că în urmă
cu două zile am pierdut timpul cu lucrări
neziditoare și așa mai departe, căci lucruri grave nu-mi aduceam aminte să
fi făcut. Așa am ajuns la ușa bisericii,
am mers direct în fața amvonului, am
îngenuncheat și am zis: „Doamne, asta-i
tot ce m-a apăsat, Ți-am mărturisit totul,

acum adu-mi copilul aici!” În clipa aceea
am auzit un zgomot în spate, am deschis
ochii și … cine era la ușă? O soră, cu
băiatul meu de mână.
- L-am găsit lângă Piața Unirii și l-am
recunoscut imediat. E băiatul dirijorului. Azi au repetiție, acolo îl găsesc – și
l-am adus.
Am mulțumit din toată inima Domnului și când au venit coriștii, am rugat
pe un frate:
- Uite aici adresa unde să-l duci pe
Ștefănel, că s-a rătăcit. Sora l-a găsit și
l-a adus aici, că așa m-am rugat Domnului. Poate alta era situația dacă mă rugam:
„Doamne, fă să ajungă acasă băiatul”.
În seara aceea, împreună cu soția,
am mulțumit Domnului pentru ascultarea unei rugăciuni
atât de neobișnuită.
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Concomitent cu zorii erei globalizării, la
Edinburgh, Scoția, a avut loc prima mare conferință misionară din istorie. Cu acea ocazie
s-a analizat stadiul răspândirii Evangheliei în
urma celor secole de protestantism. Datele
din anul 1910 ne oferă astăzi posibilitatea să
răspundem la o întrebare vitală: Cât de mult a
profitat biserica de uneltele incredibile pe care
le-a oferit globalizarea în secolul al XX-lea?

Pe data de 11 iunie a.c. a avut loc, la biserica „Betel” din București, festivitatea de absolvire a promoției 2013-2017 de la
Institutul Teologic Penticostal din București. Alături de absolvenții cursurilor de licență, în acest an au fost sărbătoriți și
primii absolvenți ai studiilor de masterat (2015-2017). La eveniment a fost prezent, alături de familiile absolvenților și
de cadre didactice de la ITPB, fratele dr. Florin Cîmpean, pastorul bisericii „Philadelphia” din Chicago, SUA, care a
vestit Cuvântul Domnului. Îi mulțumim Domnului pentru aceste momente de sărbătoare și ne rugăm ca El să-i
însoțească pe absolvenții noștri în lucrarea care le stă înainte.
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