Completaţi versetul

Quo vadis, SUA?

Şi ....... ......... de .... mine, în ...... multor
............., ...................... la ................. de
încredere, ........ să fie în ............. să .......... şi
pe .......... .

S-a terminat cu dominaţia unei singure religii. Câştigarea alegerilor de
către Barack Obama este un punct de turnură pentru religia din Statele
Unite, care arată că un nou tip de expresie religioasă este pe val. Unii se
bucură, alţii, precum Fraklin Graham, cred că SUA merg pe „calea spre
distrugere”.

Întrebare personală:
Există un mentor în viaţa ta?

Test din a doua epistolă
sobornicească a lui Petru
1. Petru adresează epistola: A. celor ce au căpătat o
credinţă de acelaşi preţ cu a sa; B. celor care n-au
căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a apostolului; C.
celor care dispeţuiesc credinţa apostolică. (1:1)
2. Prin însuşirea făgăduinţelor lui Dumnezeu,
care sunt DA şi AMIN în Hristos, credincioşii se fac
părtaşi: A. firii adamice; B. firii dumnezeieşti; C.
poporului evreu. (1:4)
3. Deplina cunoştinţă a Domnului Isus depinde de
asocierea mai multor virtuţi creştineşti: credinţa,
fapta, cunoştinţa, înfrânarea, răbdarea, evlavia,
dragostea de fraţi şi iubirea de oameni (1:5-7). Cine
nu are aceste lucruri: A. poate aduce roade bune; B.
poate fi conducător de adunare; C. este orb şi umblă
cu ochii închişi. (1:9)
4. Petru este gata să ne aducă aminte de adevărurile
Evangeliei: A. ca să ne ţină treji; B. ca să ne ferească
de minciunile diavolului; C. ca să ne îndoctrineze.
(1:13)
5. După Petru, Domnul urmăreşte în mod special
cu pedeapsa sa: A. pe cei ce mint, B. pe cei ce înşală,
C. pe cei ce nutresc o poftă necurată după trupul
altuia. (2:10)
6. Ce se întâmlă cu cei ce scapă de întinăciunile
lumii prin cunoaşterea Domnului Isus, iar ,după
aceea, se încurcă şi sunt biruiţi iarăşi de ele? A.
Starea lor din urmă se va face mai rea decât cea
dintâi; B. starea lor din urmă nu se face mai rea
decât cea dintâi; C. vor deveni căldicei, nici reci, nici
fierbinţi. (2:20)
7. Ce vor contesta batjocoritorii din zilele din urmă?
A. Cea de-a doua venire a Domnului Isus; B.
Naşterea Sa din Fecioară; C. Minunile Lui. (3:3,4)
8. Lumea din timpul lui Noe a pierit înecată în apă.
Ce judecată aşteaptă lumea de azi? A. Un război
atomic; B. Focul mistuitor ce coboară din Cer; C. Un
nou potop declanşat de topirea gheţarilor. (3:7,10;
Apocalipsa 20:9)
9. Cum pot influenţa purtarea sfântă şi evlavioasă
a credincioşilor evenimentele din vremurile de
apoi? A. Această purtare atrage noi convertiţi la
Hristos; B. Această purtare grăbeşte venirea zilei
lui Dumnezeu; C. Această purtare stârneşte mânia
îngerilor decăzuţi. (3:11,12)
Szekely Carol
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Redactorul-şef pe domeniul
religiei de la Huffington Post,
Paul Brandeis, aplaudă votul
Americii pentru a recunoaşte
şi celebra diversitatea, prin
persoana unui preşedinte care
el însuşi reprezintă o mixtură de
rase, religii şi culturi.
După părerea lui Brandeis,
odată cu victoria lui Obama, a
pierdut cursa abuzului spitirual
de putere care „căuta să frângă demnitatea şi drepturile celorlalţi. „Au
fost învinşi cei care credeau că le pot impune, din convingeri religioase,
femeilor să ducă la capăt o sarcină rezultată din viol. Au fost învinşi liderii
din topul ierarhiilor religioase, precum catolicul Ralph Reed sau Billy
Graham, care au realizat că „abilitatea lor de a-şi impune religia altor
americani a scăzut şi nu se va întoarce niciodată,” scrie Brandeis.
Locul lor este acum ocupat de o coaliţie de protestanţi, catolici,
musulmani, evrei, budişti şi ne-afiliaţi, care „sărbătoresc demnitatea
şi importanţa tuturor persoanelor, inclusiv a comunităţii LGBT.” Acest
mozaic religios, care reprezintă astăzi Statele Unite, lasă loc pentru
neînţelegeri doctrinare, nu este o mişcare ecumenică, dar nu caută să
„denigreze pe nimeni”.
În această nouă lume, creştinii nu mai ocupă un loc central, ci trebuie să
se plaseze cel puţin pe picior de egalitate, în sfera socială, cu toţi oamenii
care nu sunt creştini. S-a terminat cu Adevărul unic, deţinut de o singură
religie. Acesta trebuie să rămână între cei patru pereţi ai locurilor de
închinare, dar strada aparţine unui mozaic religios care trebuie să accepte
aceleaşi norme de „respect”. Brandeis vorbeşte despre un respect care să
îmbrăţişeze libertăţile şi drepturile diverselor comunităţi, în detrimentul
propriilor convingeri spirituale.
Robert Jeffress, pastor la o megabiserică baptistă din Dallas, Texas, a
declarat înainte de alegerile prezidenţiale că dacă Obama va câştiga,
victoria lui va duce la „domnia lui Antihrist”.
„Vreau să mă ascultaţi bine. Nu spun că Obama este Antihristul... Dar
direcţia în care alege să conducă această ţară va pava drumul spre
viitoarea domnie a lui Antihrist,” a declarat Robertson, conform Christian
Post.
Pe de altă parte, reverendul Franklin Graham, fiul lui Billy Graham nu
s-a ferit să îşi exprime clar părerea că America a luat drumul distrugerii,
odată cu aceste rezultate electorale. Într-un interviu pentru CNN, el a spus
că prin acest „drum” se referă şi la legalizarea căsătoriilor homosexuale.
„Dacă ne este permis să mergem pe acest drum pe care vrea preşedintele
să mergem, cred că va fi spre pierderea noastră şi distrugerea acestei
naţiuni,” a spus răspicat Graham, conform Christian Post.
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