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 Joi 29 martie și vineri 30 martie, bisericile bap-
tiste din țară și-au trimis delegații la Conferința 
națională a Cultului Creștin Baptist. Conferința 
națională se organizează în fiecare an între Congre-
se. Anul acesta gazda a fost Biserica Baptistă Nr 1 
din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca. 
  
 Au fost prezenți 311 de delegați. Conform Statutu-
lui de organizare și funcționare a Cultului Creștin 
Baptist din România, fiecare biserică baptistă poate 

trimite un delegat la 200 de membri. Alături de 
delegați au fost prezenți și invitați care au adus 
salutul bisericilor din care provin. Invitatul de anul 
acesta a fost Kalman Meszaroș, Președintele Uni-
unii Baptiste din Ungaria. Invitatul maghiar a avut 
un cuvânt spiritual în deschiderea conferintei pre-
cum și o  intervenție în timpul aceluiași eveniment. 

Ruben Ologeanu

Conferința Națională 2012
Cluj: BCB Nr 1 Mănăștur



3 HARUL - Aprilie 2012

 Această luna marchează aniversarea centenarului 
naufragiului celebrului Titanic. Cel mai luxos 
pachebot construit până la acea dată (Aprilie 1912) 
s-a scufundat la prima sa cursă transatlantică în 
apele înghețate ale Atlanticului de Nord, lovit, așa 
cum se știe, de către un aisberg. A fost  unul din 
cele mai răsunătoare dezastre din analele istoriei 
navigației, în ciuda faptului că a fost construit de 
profesioniști, nu amatori. 
 Povestea Titanicului a inspirat, așa cum era de 
așteptat, o sumedenie de producții cinematografice, 
unele de mare success, cum a  fost fimul Titanic 
(1997), premiat la acea data cu mai multe Oscaruri. 
Această producție cinematografică de succes care 
a promovat actori renumiți ca Leonardo diCaprio, 
Kate Winslett și alții, l-a avut ca realizator pe 
celebrul regizor James Cameron-un regizor 
fascinat de explorarea adâncurilor mărilor și a 
pământului. (Recent, Cameron s-a întors tocmai 
dintr-o expediție subacvatică efectuată în Groapa 
Marianelor din Oceanul Pacific, cea mai adâncă 
locație de pe planetă).  
 De numele lui Cameron se leagă însă 
și alte producții cinematografice printre care și 
documentarul “Mormântul gol al lui Isus”. La baza 
acestui documentar a stat descoperirea în 1980 
de către un grup de arheologi a 10 sarcofage de 
piatră din secolul I d.Hr. care aveau gravate pe ele 
nume obișnuite în Israel în sec.I ca Yeshua, Maria, 
Matei, Iuda, etc.- fapt care i-a făcut pe unii să  tragă 
o concluzie nefericită și neavenită, dar care va fi 

popularizată “cu surle și trâmbițe” ca pe o mare 
“descoperire”:s-a descoperit mormântul lui Isus și 
al familiei lui. Deci, Isus n-ar fi înviat din morți, iar 
creștinii să o lase mai “moale”! 
 La începutul lunii Martie, circula în 
presa autohtonă “știrea” că s-a  descoperit (tot la 
Ierusalim, ce ciudată coincidență!) un alt sarcofag 
cu rămășițe pământești și care este atribuit (tot) lui 
Isus!!! (Oamenii aceștia nu pot să se decidă odată 
care este totuși mormântul cu pricina?...) Și de ce, 
aceste “descoperiri” sunt trâmbițate de câțiva ani 
prin media taman în postul Paștelor, în perioada 
care precede sărbătoarea Patimilor și Învierii lui 
Isus??? (În vreme ce unii “se chinuie” cu post 
de salam de soia și brânză tofu, alți “creștini” 
drept-măritori în declarații, dar atei în convingeri 
promovează știri “senzaționale”!) 
 Revenind la documentarul lui Cameron, 
este de notat faptul că acestuia i s-a făcut o 
publicitate masivă. (Mulți bani la mijloc și 
multe interese). A fost considerat de critici un 
veritabil ”atac titanic la adresa creștinismului”. 
Canalul de televiziune Discovery care a a difuzat 
documentarul “s-a întrecut pe sine” (ca într-o 
întrecere socialistă de pe vremuri!) în a populariza 
o producție îndoielnică (deși regizată de un 
mare regizor) și care, chipurile,prezenta dovezi 
“zdrobitoare” care anulau pretențiile de adevăr ale 
creștinismului. (Încă unul din lunga serie de atacuri 
la adresa credinței promovate de elitele media. 
Cartea lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci (2004), 

TITANICUL NECREDINȚEI ȘI 
AISBERGUL ÎNVIERII
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ecranizarea ulterioară cu același nume, Evanghelia 
lui Iuda, Mormântul lui Isus sunt tot atâtea încercări 
de a submina temeliile credinței creștine. Numai 
că toate aceste atacuri “titanice” sunt subminate de 
aisbergul adevărului- în special de adevărul învierii 
lui Cristos! Despre documentarul mai sus amintit 
s-au pronunțat la vremea respective nu creștini 
fundamentaliști, ci arheologi israelieni (care nu pot 
fi bănuiți de simpatii creștine):”e o poveste bună 
pentru film, dar e imposibil; un non-sens”- afirma 
un cunoscut arheolog. Un altul- muzeograf la 
Muzeul din Ierusalim, Joe Zian a afirmat despre 
credibilitatea lui Iacobovici, șeful grupul de 
arheologi care ar fi dat peste “marea descoperire” 
că este “nulă”. Printre argumentele care distrug 
credibilitatea întregii “făcături” pot fi amintite: 
 -nu există nici o dovadă genetică (AND) că ar fi 
fost Isus cel istoric 
 -analiza statistică nu este demnă de încredere 
 -numele Isus (Yeshua) era foarte popular (alte 98 
de morminte descoperite aveau acest nume) 
 -urmașii Lui nu L-au numit “Isus, Fiul lui Iosif” (ci 
mai degrabă, “Fiul lui David”) 
 -apoi, este extrem de improbabil ca Iosif să fie 
îngropat la Ierusalim 
 -sarcofagele indicau faptul că aparțineau unor 
oameni bogați (ori Isus a fost sărac). 
 Nu este de mirare faptul că documentarul 
s-a dovedit un fiasco, generând atitudini sceptice 
inclusiv pe forumurile de pe Internet, deoarece 
nu trebuie să fii neapărat un creștin convins, 
ci pur și simplu, să fii un om de bun simț, cu 
minte limpede ca să-ți dai seama că ceva “este 
putred în Danemarca”. Aceasta nu arată numai 
diferența  dintre film și viață (“viata bate filmul”!), 
ci diferența dintre ficțiune și realitate, și ce se 
întâmplă atunci când “Titanicul necredinței” se 
confruntă “cu aisbergul învierii”. 
  Potrivit cu mărturia apostolică, învierea 
lui Isus Cristos din morți este adevărul central al 
credinței creștine (1 Cor.15:16-20). Implicațiile 
acestui adevăr sunt copleșitoare, după cum 
implicațiile scenariului potrivit căruia învierea nu 
a avut loc sunt înfricoșătoare. Mai întâi , Pavel 
face referire la afirmațiile scripturale care susțin 
învierea.   De câteva ori se repetă epxresia “după 
Scripturi”. Veridicitatea învierii este legată de 
veridicitatea Scritpurii și invers. Dacă învierea a 
avut loc, atunci Scriptura are dreptate, iar învierea 

are sens datorită mărturiei Scripturilor. Pavel 
ne spune că Scriptura prezintă aceste adevăruri 
cardinale care stau la baza Evangheliei, constituie 
de fapt esența Veștii bune. Această Evanghelie nu 
este altceva decât veste bună a ceea ce Dumnezeu 
a făcut pentru noi păcătoșii în Cristos. Nu este o 
exagerare să spunem că “Cristos este Evanghelia”- 
persoana și lucrarea Lui dând conținut Veștii Bune. 
Această evanghelie trebuie recunoscută (v.1) și 
respectată așa cum am primit-o (v.3-4). Ea are în 
centrul ei moartea înlocuitoare a lui Cristos pentru 
păcătoși: “a murit pentru păcatele noastre după 
Scripturi”. Apoi, îngroparea Lui, dar mai ales, 
învierea lui după Scritpturi au fost anticipate de 
Scripturile VT (Ps.22:25; Is.53:5,6; vezi Lc.24:26, 
46), dar acum aceste profeții s-au împlinit. 
 Apoi Pavel aduce ca argument arătările 
semnificative  care au dovedit învierea ucenicilor 
(v.5-7). După înviere , Mântuitorul S-a arătat viu 
de mai multe pri ucenicilorn Săi, într-o varietate 
de forme “oferindu-Le discipolilor Lui dovezi 
incontestabile cu privire la învierea Sa. 
 În final, Pavel aduce ca argument, atingerile 
care au schimbat viețile acestor oameni și în 
special, lui personal:”După toți ca unei stârpituri 
mi s-a arătat și mie” (v.8). Cu siguranță, Isus din 
Nazaret a fost ultima persoană pe care Saul din 
Tars a crezut că o va întâlni. De fapt, el era convins 
de faptul că această nouă sectă, nu este alteva 
decât o farsă imensă, o mare înșelătorie pe care, 
în calitate de om dedicat tradițiilor strămoșești 
trebuia să o stârpească din rădăcină. Numai că, 
pe drumul Damascului, Saul a experiementat o 
întâlnire personală cu Isus cel viu, care i-a schimbat 
nu  numai propriul său destin , dar am putea spune, 
destinul întregii civilizații umane. Necredința lui 
a fost scufundată de aisbergul învierii, dar , slavă 
Domnului, Saul a fost recuperat la timp în corabia 
salvării. 
  Ne rugăm ca, de aceste sărbători, în mila Sa, 
Dumnezeu să facă “să ia apă” orice ambarcațiune 
a necredinței și să lovească necredința unora, 
chiar dacă va trebui să îi zguduie petru a-I trezi 
la realitate, însă, să poată fi recuperați în corabia 
salvării și duși în siguranță la limanul etern al lui 
Cristos.  

 Marius Birgean 
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Este Dumnezeu Tatăl tuturor oamenilor? Mulți se 
pripesc în a da un răspuns pozitiv la această întrebare, 
când de fapt este unul negativ. Cine îndrăznește să-L 
contrazică pe Isus Cristos care împarte omenirea în fiii 
diavolului și fiii lui Dumnezeu, copiii întunericului 
și copiii luminii. Oare nu ne-a creat Dumnezeu pe 
toți, se întreabă unii, iar în virtutea acestui adevăr, 
nu suntem oare toți copiii lui Dumnezeu? Dacă e așa 
care este soluția dilemei paternității lui Dumnezeu 
pentru omenire. Se poate răspunde acestei întrebări 
într-un mod obiectiv și clar? Biblia este suficientă, 
infailibilă, si directă când vine vorba și de această 
„dilemă”.
Argumentele cu care Scriptura răspunde acestei 
întrebări sunt zdrobitoare. Voi prezenta cât mai 
multe semne după care cineva poate fi cert că este 
copilul lui Dumnezeu. În urma parcurgerii acestor 
argumente îți vei da seama că pentru a-L numi 
pe Dumnezeu Tată trebuie să existe în viața ta 
evidențele biblice ale unei astfel de relații sau va 
trebui să încetezi să-I mai spui lui Dumnezeu Tată. 
A-I spune lui Dumnezeu Tată implică o schimbare 
majoră în viața celui ce i se adresează lui Dumnezeu 
cu acest apelativ.
Iată „testul paternității” lui Dumnezeu pentru tine:

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată este NĂSCUT 
DIN DUMNEZEU
Ioan 1:11-14 „A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au 
primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor 
ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă 
copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici 
din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 

Dumnezeu.”

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ARE VIAȚĂ 
VEȘNICĂ. 
1Ioan 5:11-13 „Și mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, si această viață 
este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața; cine n-are 
pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste 
lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului 
lui Dumnezeu aveți viața veșnică.”

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată UMBLĂ CU 
ISUS CRISTOS
Ioan 14:6 „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul si 
Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ARE DUHUL 
SFÂNT
Romani 8:14-16 „Căci toți cei ce sunt călăuziți de 
Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi 
n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică; ci 
ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: 
«Ava!, adică: Tată!» Însuși Duhul adeverește 
împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată MOȘTENEȘTE 
CERUL
Romani 8:17 „Și, dacă suntem copii, suntem 
si moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și 
împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu 
adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți 

Cine Îl are pe 
Dumnezeu ca TATå
de Ovidiu Petric
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împreună cu El.”

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU MAI 
PĂCĂTUIEȘTE
1Ioan 3:9 „Oricine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și 
nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.”

1Ioan 5:18 „Știm că oricine este născut din Dumnezeu 
nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl 
păzește, si cel rău nu se atinge de el.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ÎȘI IUBEȘTE 
APROAPELE
1Ioan 4:7 „Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; 
căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine 
iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe 
Dumnezeu.”

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU MAI 
TRĂIEȘTE ÎN FRICĂ
Romani 8:15  „Și voi n-ați primit un duh de robie, ca 
să mai aveți frică; ci ați primit un duh de înfiere care 
ne face să strigăm: «Ava!, adică: Tată!»”

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ASCULTĂ 
CUVÂNTUL
Ioan 8:47 „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele 
lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultați, pentru că nu 
sunteți din Dumnezeu.” 

1Ioan 2:5 „Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el 
dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin 
aceasta știm că suntem în El.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU POATE FI 
SMULS DIN MÂNA LUI
Ioan 10:29  „Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai 
mare decât toți; și nimeni nu le poate smulge din 
mâna Tatălui Meu.”
Ioan 6:39 „Și voia (Tatălui) Celui ce M-a trimis este 
să nu pierd nimic din ceea ce Mi-a dat El, ci să-l 
înviez în ziua de apoi.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată VA FI URÂT 
DE LUME
Ioan 15:18-24 Dacă vă urăște lumea, știți că pe Mine 
M-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea 
ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteți din 
lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, 

de aceea vă urăște lumea. (…) Cine Mă urăște pe 
Mine urăște si pe Tatăl Meu. Daca n-aș fi făcut între 
ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea 
păcat; dar acum le-au și văzut, și M-au urât și pe 
Mine și pe Tatăl Meu.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU MAI 
TRĂIEȘTE SUB LEGE, CI SUB HAR
Galateni 4:8-10 „Odinioară, când nu cunoșteați 
pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu 
sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut 
pe Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce ați fost 
cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși 
la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, 
cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, 
luni, vremuri si ani.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată RĂMÂNE ÎN 
DUMNEZEU
Ioan 15:10 „Dacă păziți poruncile Mele, veți 
rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit 
poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ÎȘI 
MĂRTURISEȘTE PĂCATELE
1Ioan 2:1 „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să 
nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la 
Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.”

1Ioan 1:9 „Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne 
curețe de orice nelegiuire.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată NU MAI 
IUBEȘTE LUMEA
1Ioan 2:15-16 „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din 
lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui 
nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii 
pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este 
de la Tatăl, ci din lume.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată BIRUIEȘTE 
LUMEA
1Ioan 5:4-5 „Pentru că oricine este născut din 
Dumnezeu biruie lumea; și ceea ce câștigă biruința 
asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce 
a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul 
lui Dumnezeu?” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată TRĂIEȘTE ÎN 
COMUNITATE
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Matei 6:9-15 „Tatăl nostru care ești în ceruri! 
Sfințească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-
se voia Ta, precum în cer așa si pe pământ. Pâinea 
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; 
si ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi 
iertăm greșiților noștri; și nu ne duce în ispită, ci 
ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este Împărăția și 
puterea și slava în veci. Amin!»” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ADUCE 
ROADĂ SPIRITUALĂ
Ioan 15:8 „Dacă aduceți mult rod, prin aceasta 
Tatăl Meu vă fi proslăvit; și voi veți fi astfel 
ucenicii Mei.” 

Ioan 15:16 „Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am 
ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți 
rod, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți 
cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ESTE 
ASCULTAT ÎN RUGACIUNE
Ioan 15:7 „Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în 
voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va 
da.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ESTE IUBIT 
DE TATĂL
Ioan 16:27 „Căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru 
că M-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la 
Dumnezeu.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată ARE UN LOC 
SIGUR ÎN CER
Ioan 14:1-3 „Să nu vi se tulbure inima. Aveți 
credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În 
casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi 
așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 
Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă 
voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde 
sunt Eu, să fiți și voi.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată SE ÎNCHINĂ 
ÎN DUH ȘI ÎN ADEVĂR
Ioan 4:23-24 „Dar vine ceasul, și acum a și venit, 
când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui 
în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători 
dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh; și cine se 
închină Lui trebuie să I se închine în duh și în 
adevăr.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată INTRĂ ÎN 
ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU
Ioan 3:3,5 „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, 
adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din 
nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” Isus 
i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă 
nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să 
intre în Împărăția lui Dumnezeu.” 

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Tată FACE VOIA 
TATĂLUI
Matei 7:20 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” 
va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia 
Tatălui Meu care este în ceruri. 
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 Cea mai mare intervenție Divină în istoria 
omenirii a făcut-o Dumnezeu dând pe Fiul Său să 
moară pe cruce pentru păcatele noastre. El nu a 
trimis un înger, heruvim, arhanghel, ci chiar pe Fiul 
Său. “Findcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine 
crede în El, să nu piară, ci să aibă viață vesnică” 
(Ioan3:16). 
 Un om poate merge în cer fără: sănătate, 
bogăție, faimă, nume mare, învățătură, bani, 
prieteni, multe alte lucruri, dar nu poate merge în 
cer fără Domnul Isus Hristos. 
 Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru că 
ne-a văzut: 
1.Neascultători. Când este vorba de neascultare, 
oamenii se gândesc la neascultarea lui Adam și 
Eva, dar Dumnezeu spune că noi toți am devenit 
neascultători. Prin neascultarea 
noastră ne-am îndepărtat de 
Dumnezeu. 
2.Păcătoși. ”Caci toți au păcătuit 
și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” 
(Romani 3:23). Sunt păcate săvârșite 
în gând, cu vorba, cu fapta. Mai sunt 
păcate de omitere (când nu am făcut 
ce trebuia să facem)și de comitere 
(am făcut ce nu trebuia să facem). 
Oamenii caută tot felul de scuze 
pentru păcatele lor, dar scuzele nu 
înlătură murdăria. Pilat a căutat să-

și spele mâinile, însă el a rămas cu 
murdăria păcatului pe conștiința sa. 
3.Rătăciți. Rătăcirea, abaterea 
nu este de la o religie, ci de la 
Dumnezeu. ”Dar toți s-au rătăcit, 
toți s-au stricat, nu este niciunul 
care să facă binele, niciunul măcar” 
(Ps.53:3). 
4.Răi. Oamenii se cred buni, nu 
le place acest cuvânt de răi, dar 
Dumnezeu spune acest lucru.”Pui 
de năpârci, cum ați putea voi să 
spuneți lucruri bune, când voi 

sunteti răi? Căci din prisosul inimii vorbește 
gura”(Matei12:34). Răutatea nu poate fi schimbată 
prin civilizație, ci prin schimbarea firii, devenind 
un om nou cu Hristos. 
5.Împovărați. Păcatele se adună și formează o 
povară grea pe conștiința omului. Dacă facem un 
păcat pe zi într-un an sunt 365, dar într-o viață de 
om să ne gândim cu toții și să medităm la această 
realitate. „Căci fărădelegile mele se ridică deasupra 
capului meu:ca o povară grea, sunt prea grele 
pentru mine”(Ps.38:4). 
6.Robi ai păcatului. „Adevărat, adevărat, vă 
spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăiește în păcat, 
este rob al pacatului” (Ioan 8:34).
7.Copii stricați (Isaia 1:4). Noi când ne privin 
ne vedem oameni buni și frații lui Iosif au zis că 
sunt oameni de treabă, dar au vândut pe fratele lor. 

IUBIREA NEMĂRGINITĂ A LUI 
DUMNEZEU 
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8.Răsculați-arată atitudinea noastră față de 
Dumnezeu,noi toți am devenit rebeli față de voia 
să.Dumnezeu ne-a văzut pe toți întinați, necurați, 
murdari. Dumnezeu a văzut lumea decăzută în 
păcat, dar și un viitor glorios cu Domnul Isus. 
Primește-l pe Domnul Isus în viața ta și vei avea un 
viitor glorios cu Hristos. 
 În 1990 am venit pentru 
prima dată în România și am mers 
împreună cu soția și fata în parcul 
Teiuș din Caransebeș și am văzut 
acolo un grup de copii care aveau 
o poziție de rugăciune. Am așteptat 
până s-au rugat, m-am apropiat, am 
discutat și am aflat că erau copii 
orfani. Le-am dat ceva dulciuri, 
dar ce m-a izbit a fost faptul că 
dulciurile au fost bune, dar ei 
doreau alceva mai mult, dragostea 
de părinți. Fiecare copil zicea către noi: “Ia-mă 
și pe mine în brațe”. Această întâmplare m-a 
determinat să vizitez și alte  orfelinate. (Prilipeț, 
Zăgujeni, Găvojdia, Azilul de Bătrâni Sacu). 
Dragostea copiilor orfani față de părinți este mare, 
dar dragostea lui Dumnezeu față de omenire este 
nemărginită, nu se găsesc cuvinte suficiente în 
toate limbile să o putem explica. În 2009 am vizitat 
din nou orfelinatul din Prilipeț și l-am întâlnit pe 
fr. Marin Niculiță, iar în alt an l-am întâlnit pe 
fr. pastorVrâncuța Ioan și pe fr. Dănilă Popovici. 
M-am bucurat când am văzut că copiii au crescut, 
cunosc versete din Biblie, iar fr. Marișescu Remus 
de la Lugoj le-a dat ceva literatură creștină. În 
2011 am fost din nou la orfelinatul “Casa Dorca” 

am discutat cu copii despre crearea omului, cum 
a căzut omul în păcat, salvarea prin Domnul Isus, 
a doua venire și răsplătirile. În 28 septembrie 
2011am fost la Șc. Gen.Vârciorova jud.Caraș-
Severin unde este director Petru Cocârțeu și am fost 
primit cu multă bucurie de el și de colectivul școlii. 

Aici am avut sentimentul de nostalgie deoarece 
acum 42 de ani eu am terminat în această școală 
clasa a-VIII-a și mi-am văzut banca unde am stat, 
iar acum stă copilul verișorului meu Mironică Jura. 
Am vorbit de Domnul Isus ca Mântuitorul lumii 
și am distribuit broșuri cu titlul “Ajutorul de Sus”, 
“Calea spre Dumnezeu” și “Cum îl poți cunoaște pe 
Dumnezeu“ si am dat și ceva dulciuri. Mulțumesc 
pe această cale Directorului Școlii și profesorilor 
care m-au ajutat. În 4 octombrie am mers la colegul 
meu Dorca Mihai la Șc. Satul-Bătrân, și am făcut 
la fel ca în alte școli și ne-am bucurat împreună. 
Apoi am venit împreună cu el la Șc. Gen. Armeniș 
și împreună cu prof. Dragomir am mers și la clasele 
V-VIII, iar cu Dorca Mihai la clasele I-IV și cu 

învățătoarele de acolo. 

Dumnezeu să binecuvînteze școlile 
din România. 
Cocârțeu Timotei   

Imagini din timpul lucrării misio-
nare desfășurată în școlile 
românești în cursul anului 2011. 



10 HARUL - Aprilie 2012

Istoriile de orice fel nasc încă din copilărie în 
mintea noastră imagini inflăcărate, eroi, pământuri, 
victorii şi comori. Printre ele aflăm că există 
Paradisul… De la mama, de la tata, de la un bunic 
povestitor sau o bunicuţă ce toarce, ori e conectată 
la net, auzim de acel loc… Raiul. Ce ni se spune 
de la prima prezentare? „Acolo e Împărăţia lui 
Dumnezeu”. Anii trec fără de voia noastră iar 
la unii Paradisul întră într-o zonă intitulată “Nu 
neapărat necesar”. Complexitatea traiului modern 
şi angoasele răsărite mai ceva ca păpădiile aduc 
împreună poezia şi Paradisul. O categorie de 
oameni acceptă Raiul doar ca pe o interesantă 
poveste pusă uneori şi în vesruri inspirate. Păcat. 
Pentru ei Viaţa Veşnică e numai un poem, e un 
basm, e o „copilărie”. Deşi demonstraţiile biblice 
afirmă cu totul şi cu totul altceva.
Unii din cei care savurează nocturn romanele SF 
ori cred că le-au citit afirmă că „Paradisul ţine de 
lumea întortocheată a literaturii cu roboţi, galaxii 
abia descoperite şi Războiul stelelor.” Fără dovezi, 

doar că dă interesant, ei îmbrăţişează cu ardoare 
această speculaţie dar omului când îi e foame vrea 
mâncare nu o „speculaţie” de supă.    
 
Lumea S-F-ului, la unii a adus dezvoltarea 
imaginaţiei, iar la alţii pendularea în alte 
constelaţii, sfârşită în internări rapide la spitale de 
boli nervoase. 

“Cei slabi de îngeri au nevoie de astfel de poveşti; 
îi ajută”, spun prin pieţe mai pline sau mai 
sărăcăcioase diferite voci nefondate, incoerente. 
Expresia “frica de Domnul” nu e legată de “slabi de 
îngeri” nici în literatură, nici în Biblie.

În Faptele Apostolilor 8:22 scrie: „Pocăieşte-te, 
deci, de această răutate a ta, şi roagă-te Domnului 
să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este 
cu putinţă”.

Chestiunea cu “cei slabi de îngeri” este o 

POETICA ŞI 
REALITATEA 
NEMURIRII
de Cătălin Dupu
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lovitură sub centură a lumii creştine, punând-o 
în inferioritate verbal, uitând de faptul că Tatăl 
Universului e Domnul Dumnezeu.

Chiar dacă Paradisul a fost cântat şi descris în 
literatură meşteşugit sau după posibilităţi, Împărăţia 
Domnului este o realitate covârşitoare. 

În istoria omenirii, încă de la primele forme de 
„închinare” omul şi-a pregătit cele necesare, credea 
el, pentru viaţa de dincolo de moarte. Doar un 
simplu exemplu, pentru că analiza are volume deja 
tipărite, descoperirile din piramidele faraonilor cu 
„bagaje” gata făcute pentru “nemurire”. 

În Eclesiastul 3:11 este scris: „Orice lucru El îl face 
frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi 
gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, 
de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a 
făcut-o Dumnezeu.”

Isus Hristos este Calea spre Paradis. Chiar dacă 
sunt afirmaţii şi contra, Biblia o demostrează şi 
Domnul o atestă.

“Isus i-a zis: „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. 
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Ioan 14.6
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Este “Învierea 
şi viaţa” dar fără o relaţie şi o rugăciune spre 
iertarea de păcate Paradisul rămîne doar un vis 
frumos.  

În 2004, Alex Kevin, un băiat de 6 ani, si tatăl său 
Malarkey au suferit un oribil accident de mașină. 
“Cred că Alex a plecat să fie cu Isus,” i-a spus un 
prieten tatălui. 

Dupa două luni Alex s-a trezit din comă, cu o 
poveste incredibilă de împărtăşit! În America a 
apărut cartea “Băiatul care s-a întors din Ceruri” 
în care el povestește despre evenimentele de 
la locul accidentului, din spital și cat timp a 
fost inconştient. Se istorisește despre îngerii 
care l-au luat spre Porţile Cerului, de o muzică 
nepământească și, cel mai uimitor dintre toate, de 
o întâlnire cu Isus Hristos... În urma accidentului, 
Alex a rămas paralizat.

„În casa Tatălui Meu Sunt multe locaşuri. Dacă 
n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc 
un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un 
loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo 
unde Sunt Eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14: 2-3

Destinaţia credinciosului este Raiul lui Dumnezeu. 
Descrierile spectaculoase din cartea Apocalipsa 
dovedesc şi ele minunăţia Lucrării lui Dumnezeu. 
Nouă nu ne rămene decât să credem, să vestim, să 
propovăduim şi să privim spre Paradis prin Crucea 
Domnului Isus Hristos.

“Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din 
întunericul amăgirii”, scrie Ioan Gură de Aur. “Dar, 
după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a 
văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu 
s-au suit, aşa Sunt lucrurile pe care le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă 
Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci 
Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale 
lui Dumnezeu.“ 1 Corinteni 2:9-10 

RataRea vieţii veşnice înseamnă 
adevăRata moaRte.
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Când vine vorba de oameni, de orașe, de 
tehnologie, de Biblie, de filosofii de viață, întotdeauna 
există doar două perspective: a oamenilor și cea a lui 
Dumnezeu. Noi oamenii vedem aceste lucruri de jos în 
sus, dar Dumnezeu le vede de sus în jos. Noi avem o 
vedere restrânsă a lucrurilor, temporară, Dumnezeu are o 
vedere panoramică, veșnică asupra lucrurilor. 

Noi vedem unele lucru ca fiind bune și în 
regulă, Dumnezeu le vede rele și păguboase. Noi vedem 
succes, Dumnezeu vede faliment total. Depinde de 
unde vrei să vezi lucrurile. Dacă vrei să ai cea mai bună 
vedere, perspectivă asupra lucrurilor, atunci trebuie mers 
la Dumnezeu, deoarece El le vede cel mai bine. 

Dacă te-ai fi dus cu 2000 de ani în urmă în ziua în 
care Domnul Isus intra cu laude pe porțile Ierusalimului, 
ai fi zis: Ce oameni minunați!, Ce primire frumoasă! îi 
fac Fiului lui Dumnezeu, Ce oraș sfânt!, este locul în care 
simți prezența lui Dumnezeu.

Dar adevărul văzut de sus, arăta altfel. Oamenii 
se bucură că vine Domnul Isus, dar El plânge pentru ei. 
Oamenii văd Ierusalimul ca fiind bijuteria lor națională, 
Domnul Isus îl vede ca pe o simplă piatră de râu, care și-a 
pierdut valoarea în ochii lui Dumnezeu. Ierusalimul văzut 
de pe Pământ era magnific, dar văzut din Cer era horific. 
Dar ca să avem cea mai bună perspectivă asupra acestui 
oraș, trebuie să vedem Ierusalimul din zilele Domnului 
Isus așa cum este văzut el din Cer. Astfel mesajul se 
intitulează Ierusalimul văzut din Cer.

1. Arată un oraș al războiului, nu al păcii 

Ierusalimul s-a numit în vremurile lui Avraam, 
Salem și înseamnă Pace. Ierusalimul este orașul Păcii. 
Dumnezeu a intenționat ca acest oraș să poarte acest 
nume, deoarece a dorit să-l facă folositor pentru întreaga 
lume. În acel oraș, capitala pe atunci a Israelului, azi 

Tel-Aviv, Dumnezeu a intenționat ca acolo să fie Cortul 
Întâlnirii, Templul, casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu 
avea să coboare din cer și să vină pe Pământ, mai exact 
în Ierusalim. 

Multe războaie erau în lume în vremea când 
Dumnezeu a hotărât să fie în mijlocul lui Israel și l-a 
poziționat în mod intenționat pe acest oraș într-o zonă cu 
multe conflicte armate. Deoarece scopul lui Dumnezeu 
era ca din Ierusalim să plece oameni misionari, în alte 
țări și să vestească pacea lui Dumnezeu, Evanghelia. 
Așa cum spune și Isaia 52:7  „Ce frumoase sunt pe 
munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte 
pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte 
mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul 
tău împărăţeşte!” Ierusalimul era menit să fie un oraș din 
care se predică pace la toate popoarele.   

Din păcate evreii nu au ascultat de Dumnezeu, 
au părăsit pe Dumnezeu și Dumnezeu a trimis să fie 
dominați de Imperiul Roman. Evreii din oamenii păcii 
s-au transformat în oamenii răzbunării, revoltelor, 
coalițiilor pro și contra romanilor, a apărut diviziune în 
popor. În Ierusalim erau mai multe grupări care se luptau 
pentru diferite obiective:

Partida ziloților
Erau o grupare care milita împotriva romanilor. 

Erau patrioți, aveau un zel pentru Tora. Erau împotriva 
iudeilor care susțineau pe romani și care nu aveau zel ca 
și ei pentru țară. Mai erau numiți asasini, hoți, haiduci. 
Când Ierusalim a fost atacat de romani în 69d.Hr., ei au 
atacat armata romană prin lupte de gherile. Însă au fost 
înfrânți la Masada în 73 d.Hr. de legiunile romane. Din 
această  grupare se pare că a făcut parte și Simon, numit 
și zilotul sau zelosul, unul din cei 12 ucenici ai Domnului 
Isus.

Ierusalimul văzut din cer
Corneliu Medrea
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Partida fariseilor
Grup religios foarte strict care țineau mult la 

Legea lui Dumnezeu și o interpreta literal. Nu-i agreau 
pe saduchei, nici pe romani. Erau bogați, conduceau 
poporul mai mult religios decât politic.

Partida Saducheilor 
Oameni foarte bogați care făceau parte din 

elita poporului evreu. Erau religioși, dar nu atât de stricți 
ca și fariseii, erau aproape opuși lor. Ei erau pro Roma, 
deoarece se delectau cu stilul de viață roman. Nu erau 
iubiți de oamenii de rând, dar erau în colaborare cu 
fariseii, deoarece trebuiau să conducă poporul evreu. 
Din rândurile lor făceau parte Marele Preot, preoții, unii 
farisei, etc.

Poporul de rând și săracii 
Ei erau cei care sufereau cel mai mult din 

partea romanilor, a Saducheilor, din cauza poverilor 
spirituale puse de farisei pe ei, de ziloți care te puteau 
omorî, foamete, etc.

Însă a venit în 
Ierusalim, Domnul Isus, 
numit și Domnul Păcii. Așa 
cum îl vede și Isaia pe Domnul 
Isus când se va naște, numele 
lui va fi Domnul Păcii.  Căci 
un Copil ni s-a născut, un 
Fiu ni s-a dat, şi domnia va 
fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu 
tare, Părintele veşniciilor, 
Domn al păcii (Is.9:6).

Domnul Isus nu 
era doar Domnul Păcii, dar 
îi îndemna pe oameni la pace 
prin învățăturile Sale: 

„Aţi auzit că s-a 
zis: „Ochi pentru ochi, şi 
dinte pentru dinte.” Dar Eu 
vă spun: Să nu vă împotriviţi 
celui ce vă face rău. Ci, 
oricui te loveşte peste obrazul 
drept, întoarce-i şi pe celalt. 
Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i 
şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de 
loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce 
spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.

 Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele 
tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: Iubiţi 
pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce 
vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru 
care este în ceruri.” (Mt.5:38-45). Contextul în care El îi 
cheamă la a fi oameni ai păcii era exact contextul în care 
evreii nu-i suportau pe romani. Deoarece soldații romani 
mai abuzau de puterea lor și făceau ce doreau.

Însă pacea pe care Domnul Isus a dorit să 

le-o aducă celor din Ierusalim era pace cu Dumnezeu, 
împăcare, semnarea unui tratat de pace. Evreii nu aveau 
ca dușmani pe romani, ci pe Dumnezeu. Ei s-au făcut 
dușmanii lui Dumnezeu pentru că nu L-au mai ascultat și 
Dumnezeu a trimis invazia romană peste ei. 

Aplicație: Astăzi oamenii cred că ei sunt în  
pace cu Dumnezeu. Nu au făcut nimic rău care să-l supere 
pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu vede altfel lucrurile prin 
ochii Domnul Isus. Dumnezeu îi vede pe oameni că sunt 
în război cu El din cauza păcatului din viața lor. De ce? 
Pentru că oricine face păcat este în război cu Dumnezeu. 
Așa spune și Scriptura:

Rom. 1:18  „Mânia lui Dumnezeu se descopere 
din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi 
împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, care înăduşe 
adevărul în nelegiuirea lor.”

Rom. 8:7-8  „Fiindcă umblarea după lucrurile 
firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, 
căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu 

poate să se supună. Deci, cei ce 
sunt pământeşti, nu pot să placă 
lui Dumnezeu.”  

Și cum nu este om fără 
păcat, se pare că întreaga umanitate 
este în război cu Dumnezeu. Și 
s-ar putea să fii și tu.  

Însă Domnul Isus care 
este Domnul Păcii dorește să 
aducă pace în fiecare inimă, așa 
cum a dorit să aducă și oamenilor 
din Ierusalim acum 2000 de ani. 

Cum să fii împăcat cu 
Dumnezeu? 

Prin credința în Domnul 
Isus și ascultare de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Domnul Isus este 
cheia.  

Rom. 3:23-26  „Căci toţi 
au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava 
lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi 
neprihăniţi, fără plată, prin harul 
Său, prin răscumpărarea, care este 
în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu 

L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele 
Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; 
căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în 
delungei răbdări a lui Dumnezeu;  pentruca, în vremea 
de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, 
să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel 
ce crede în Isus.” 

Cine vine la Isus Cristos și crede în El, 
Dumnezeu îl declară pe acel om drept, iar când te declară 
drept prin credință, ai pace cu Dumnezeu prin Domnul 
Isus.  

Rom.5:1  „Deci, fiindcă suntem socotiţi 
neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos.”
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2. Arată un oraș al stricăciunii, nu al frumuseții

Frumusețea orașului, faima, splendoare cu 
care se lăuda Ierusalimul era Templul lui Dumnezeu. 
Nu mai exista un asemenea loc de închinare nicăieri în 
lume. Datorită Templului, milioane de pelerini veneau 
anual la sărbătorile iudaismului. La sărbătoarea Paștelui, 
Cincizecimii și Corturilor. Erau cele 3 mari sărbători 
care atrăgeau ca un magnet milioane de pelerini din toate 
colțurile lumii. 

Templul, frumusețea Ierusalimului, după care 
se regla ceasul spiritual al fiecărui evreu, de acolo plecau 
legile pentru fiecare evreu. Era mândria națională, era 
centrul religiei lor. Acolo era locul de întâlnire dintre 
iudeu și Dumnezeu. Dar tocmai acolo unde trebuie să fie 
frumusețea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, acolo era 
slava lumii, stricăciunea diabolică cea mai mare. 

Când s-a dus Domnul Isus în Templu a găsit 
făcându-se comerț. A găsit afaceriști. A găsit lucruri 
firești și păcătoase. Lucruri ilegale care se făceau în Casa 
lui Dumnezeu. El n-a găsit în Templu sfințenie. Nu a 
găsit conducători religioși care se închină lui Dumnezeu, 
El a găsit afaceriști. Nu 
a găsit oameni interesați 
de Dumnezeu, ci ipocriți. 

În Ioan 2:12-
25, Domnul Isus merge 
în Templu și găsește 
vânzători de animale, 
case de schimbat banii 
și de mânie face un zbici 
din piele și cu el, alungă 
urâciunile. Apoi mai face 
lucrul respectiv în ultima 
Săptămână înainte de 
moartea Sa. 

Oamenii își vedeau Ierusalimul ca fiind Orașul 
Frumuseții, datorită minunatului Templu pe care îl aveau. 
Dar Dumnezeu când se uită spre ei prin ochii Domnului 
Isus vede numai păcat, corupție, idolatrie, stricăciune 
la culme, tocmai în locul în care Dumnezeu vroia să se 
întâlnească cu ei.

Gândiți-vă că cel mai frumos loc de pe Pământ 
este cea mai groaznică groapă de gunoi pentru unii. Cei 
care trăiesc în groapa de gunoi, spun că nu există un loc 
mai frumos ca acela. Miroase numai a metan și sulf, calci 
numai pe compost, curg râuri de deșeuri, cresc ciuperci 
otrăvitoare și ești chemat să mergi acolo. Te-ai duce, dacă 
ai fi invitat? Din cauza păcatului, cam așa arăta în ochii 
lui Dumnezeu mărețul Templu. Dar evreii îl vedeau atâta 
de sfânt și de pur. 

Ce binecuvântare spune Domnul Isus pentru 
Orașul Frumuseții, pentru mărețul Templu care dă 
frumusețea orașului: te vor face una cu pământul, pe tine 
şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine 
piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai 

fost cercetată  (Lc. 19:44).  
Aceeași sentință o repetă Domnul Isus când 

ucenicii admiră și vor să-L impresioneze pe Domnul Isus 
arătându-i clădirile Templului. Matei relatează ce anume 
le-a spus Domnul Isus ucenicilor cu privire la Templu: 
„Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu 
va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată” 
(Mt.24:2), apoi le relatează multe semne care vor fi cu 
privire la distrugere și la vremurile din urmă.

Aplicație: Să ne uităm acuma la noi. Fizic 
suntem frumoși cu toții. Sau cel puțin așa ne place să 
credem unii. Noi ne vedem frumoși, oameni buni, 
de treabă, prietenoși. Așa ne vedem noi, sau așa vrem 
să ne arătăm altora, dar adevărul despre ce se află în 
inima noastră: cum gândim, ce simțim, ce dorim,  știe 
doar Dumnezeu și noi înșine. Și de multe ori nu vrem 
să arătăm ce se ascunde în inima noastră. De ce? Pentru 
că suntem urâți, corupți, păcătoși, stricați, răi, murdari 
și ne este rușine de noi înșine. Și încercăm să mascăm 
urâciunea din interior cu o spoială religioasă în exterior. 
Dar Dumnezeu te cunoaște foarte bine. Dumnezeu se 
uită la inimă și nu-l interesează frumusețea ta exterioară, 
fizică. Oare în dreptul tău Dumnezeu ce ar putea spune? 
Ești frumos sau urât?

Dacă ești 
frumos, adică sfânt, 
curat prin sângele lui 
Isus Cristos, rămâi tot 
așa. Dacă ești murdar 
și urât fiindcă ai păcate, 
lasă-te de păcate și 
întoarce-te la Dumnezeu 
pentru iertare și curățire. 
Doar sângele Domnului 
Isus ne poate curăți de 
orice păcat. Crede în El 
și lasă-te cercetat, nu te 
împotrivi Lui, că s-ar 

putea ca mila lui divină și harul Său să fie luate de la tine 
și să trimită împotriva ta o judecată, iar atunci vei suferi. 
Și nimeni nu va ști cât vei suferi? Întoarce-te la Domnul 
Isus, cereți iertare pentru păcate și vei fi sănătos și frumos 
în inima ta, în sufletul tău. 

3. Arată un oraș al morții, nu al mântuirii

Ierusalimul trebuie să fie orașul unde oamenii 
auzeau de Dumnezeu și de mântuirea sufletului. Trebuiau 
să audă cum să se întoarcă de la idoli, de la păcate la 
Dumnezeu și să fie mântuiți. Mântuirea vine de la iudei. 
Mântuirea era și este Domnul Isus. Preoții pe vremea 
Domnului Isus trebuiau să spună iudeilor și pelerinilor 
care veneau la Ierusalim despre Mesia. Să creadă în 
Mesia care va fi trimis de Dumnezeu. Să creadă și să 
păzească legile primite de la Dumnezeu. 

Dar în Ierusalim nu mai exista cunoașterea 
mântuirii, exista doar religie. Religia era goală, formalistă, 
fără spiritualitate, era sterilă. Legile lui Dumnezeu erau 
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simple cunoștințe de teologie, amestecate cu multe 
obiceiuri și tradiții evreiști. 

Atunci cum să mai știi ce cere Dumnezeu de 
la un om? Cum să mai găsești mântuire de păcate și 
împăcare cu Dumnezeu, dacă Legea lui Dumnezeu a fost 
făcută confuză, de însuși cei care trebuiau să o predice 
cu claritate. 

Din această cauză Dumnezeu își trimite Judecata 
divină, care însemna distrugere. Ierusalimul, orașul 
mânturii, devine orașul morții, deoarece Dumnezeu și-a 
spus sentința față de Ierusalim. Care-i sentința? Exact 
cuvintele Domnului Isus: 

„Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi 
te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor 
strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe 
tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine 
piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai 
fost cercetată.” 

Această sentință s-a împlinit într-un timp relativ 
scurt. Aproape 40 de ani de la cuvintele Domnului Isus. 
În anul 70 d.Hr. romanii au venit și au distrus Ierusalimul 
complet, au lăsat doar câteva ziduri, care mai există 
și astăzi. Loc în care evreii merg și plâng acolo după 
păcatele lor, după vremurile glorioase care nu mai există, 
merg și plâng la unul din ziduri, 
numit Zidul Plângerii.  

Istoricul evreu Iosif 
Flavius relatează în cărțile 
sale de câte ori a fost cucerit 
și distrus Ierusalimul până în 
anul 70.d.Hr. Flavius relatează 
că primul om care a construit 
Ierusalimul a fost Melhisedec, 
primul Rege al Neprihănirii, el 
a pus numele orașului Salem 
și a construit primul templu 
în Ierusalim. Apoi Ierusalimul a fost cucerit de David 
din mâna iebusiților. Orașul a fost cucerit de 5 ori de 
invadatori, alții decât evreii. Prima oară când a fost distrus 
complet a fost după 1468 de ani și 6 luni de la construirea 
sa, iar cuceritorul a fost Nebucadnezzar din Imperiul 
Babilonian. A doua oară a fost distrus complet de către 
Titus, în al doilea an al domniei lui Cezar Vespasian, 
după 2117 de ani de la construire, în anul 70.d.Hr. 

Aplicație: Când Cuvântul lui Dumnezeu nu mai 

este viu în viața unei națiuni și devine o formă de religie 
exterioară, El trimite judecata. Când într-o Biserică, 
Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este viu și totul devine o 
formă de religie exterioară, El trimite judecata. Uitați-vă 
în Apocalipsa primele 3 capitole, ce Biserici minunate 
au fost, unele și cu probleme, ați mai auzit de ele astăzi? 
Nu! Numele lor și faima lor a rămas doar în cărțile de 
istorie. Orice Biserică care se abate de la Cuvântul lui 
Dumnezeu moare și este judecată cu siguranță. Când 
Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este viu în viața unui om 
și este plictisit de Cuvânt, nu-l trăiește, Dumnezeu va 
trimite o judecată.  

Noi care îl cunoașteam pe Domnul Isus și care 
am primit mântuire pentru sufletele noastre, de la noi se 
așteaptă ca oamenii să găsească mântuire. Să găsească 
ajutor pentru sufletele lor, dar dacă noi suntem plictisiți, 
Cuvântul nu mai e viu pentru noi, vai de noi, Dumnezeu 
ne va judeca. 

Nu fiți ca și Ierusalimul, morți spirituali, fiți 
vii pentru Dumnezeu, stați lângă Dumnezeu, lângă 
Cuvânt, rugați-vă, trăiți Evanghelia, ca oamenii să vadă 
că Dumnezeu are oamenii vii și pasionați pentru El și 
lucrurile spirtuale, ca și ei să găsească mântuire, să-L 
găsească pe Domnul Isus Cristos.  

Încheiere
Când vrei să cunoști 

cum merg lucrurile cu viața 
ta, orașul tău, națiunea ta, nu 
căuta punctul de vedere uman, 
că nu vei înțelege realitatea în 
mod complet. Trebuie mers la 
Dumnezeu, El întoteauna îți va 
spune cum vede lucrurile de 
sus în jos, îți va spune care este 
punctul Lui de vedere. Punctul 

de vedere al lui Dumnezeu îl vei găsi citind din Biblie, 
rugându-te și Duhul Sfânt va găsi o modalitate ca să-ți 
vorbească și să te convingă. Iar când vei vedea lucrurile 
prin ochii lui Dumnezeu uneori s-ar putea să plângi ca 
Domnul Isus pentru Ierusalim sau să te bucuri că poți 
face alegerile cele mai bune pentru viața ta și a altora.  

Hristos a Inviat!
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    Trebuie să mărturisesc că primul om care și-a 
însușit viziunea această și a devenit partenerul deplin în 
plantarea Bisericii Internaționale a fost Gabriel Olariu 
din Lugoj. Creștin matur și om de afaceri, Gabi este 
implicat de mai bine de două decenii în plantări de bise-
rici și sprijinirea lucrării pastorale în multiple localități 
și zone din țară. Cu o mare dragoste de Domnul, dar și 
cu înțelepciune duhovnicească, Gabi a înțeles nevoia 
unei Biserici Internaționale într-un oraș multinațional și 
multicultural cum este Timișoara.   
  În Decembrie 2011, Domnul mi-a scos în cale 
familia Nelson, Randy și Tamara, misionari americani 
stabiliți definitiv la Lugoj. Ei s-au dedicat de asemenea 
cu trup și suflet plantării acestei Biserici.  Astfel am por-
nit la pregătirea deschiderii Bisericii Internaționale din 
Timișoara. Am numit această Biserică IGC “Internatio-
nal Grace Community.  Cu ajutorul Domnului, am fixat 
ca și obiectiv Sărbătoarea Paștelui, a Învierii Domnului 
Isus, ca moment al deschiderii acestei Biserici.  
  Serviciile divine vor fi sâmbăta seară, de la 
6 - 7.30 pm, exclusiv în limba engleză. Ca locație, 
Domnul ne-a călăuzit spre Centrul Regional de Afaceri 
Timișoara (CRAFT), sala Europa. În fiecare Sîmbătă va 
fi un Serviciu divin de celebrare, în care vom avea laudă 
și închinare, rugăciune, mărturii și mesaj. Creșterea du-
hovnicească va fi fundamentată în grupe mici de studiu 
biblic organizate peste săptămînă în case. 
 Unul după altul, de-a lungul celor cîteva luni de 
pregătiri, din ianuarie 2012 și pînă astăzi, Domnul nu 
a contenit să ne aducă înainte oameni de calitate din 
Timișoara, Lugoj, Reșița, care să se implice în diferitele 
segmente necesare funcționării unei Biserici: un grup de 
rugăciune, un grup de închinare și un grup de evanghe-

lizare. Fiecare dintre cei care au ales să se implice are o 
poveste personală miraculoasă și mărturisește că numai 
Dumnezeu putea să ne așeze față în față la IGC.  
 Rînd pe rînd, am găsit oameni care să filmeze 
să putem transmite live pe internet serviciile IGC, am 
găsit persoană care să se ocupe de administrarea site-lui 
web (www.igctm.org). Prin harul Domnului, am reușit 
să organizăm un colectiv de recepție, avem persoane 
care să se implice în lucrarea cu copiii, avem pregătite 
persoanele care să conducă grupuri mici de studiu.  
 Din punct de vedere doctrinar, IGC se dorește a fi o 
Biserică Evanghelică, care promovează o linie teologi-
că baptistă. Avem intenția să afiliem IGC Comunității 
Baptiste Timișoara și în același timp Alianței Biserici-
lor Baptiste Internaționale. Pentru aceasta am luat deja 
legătura cu mai multe Biserici Internaționale.  
   Vă rugăm să vă rugați pentru IGC. Sunt multe 
nevoi. Prima este aceea de a ajunge la grupurile țintă, 
oamenii stabiliți în Timișoara pentru o perioadă mai lun-
gă sau mai scurtă, nevorbitori nativi de limbă română. 
De asemenea situația financiară este foarte sensibilă. Nu 
în ultimul rînd, atacurile diavolului nu contenesc deși 
vedem permanent harul și ocrotirea Domnului. 
  IGC va avea serviciul divin inaugural sâmbă-
tă, 14 aprilie, la 6 pm, la Centrul Regional de Afaceri 
Timișoara, Sala Europa. IGC vă invită de asemenea 
sâmbăta următoare, 21 aprilie, în același loc și la aceeași 
oră, la un Concert de Paște. Vor cânta soliști de la Opera 
Română și Filarmonica Timișoara, un ansamblu de coar-
de de la Colegiul Național de Artă “Ion Vidu”, formația 
DuoVoice, finaliști XFactor, și cvartetul ProGospel.  
    Cătălin Covaci 

Biserica Baptistă Internațională 
din Timișoara

  În 2007 eram implicat în evanghelizare pe stradă într-
un cartier din Timișoara alături de o echipă de americani și de 
traducători din Bisericile Stânca și Golgota. Atunci, pentru prima 
dată, Domnul mi-a arătat că noi nu folosim toate darurile pe care El 
ni le-a încredințat, și că, mai mult sau mai puțin, mai și “îngropăm” 
din ele. Deși nici unul dintre noi nu se poate mândri cu o fluență 
peste medie a limbii engleze, totuși, cunoașterea acestei limbi ne 
obligă să folosim darul nu doar o săptămînă pe an, sau două, ci, de ce 
nu, în fiecare săptămână. Astfel, de la gîndul unei Biserici în care un 
serviciu divin să fie complet în engleză și pînă la viziunea plantării 
unei Biserici Internaționale în Timișoara, nu a fost decît un pas. Un 
pas pentru inimă, dar 4 ani lungi de rugăciune și de căutare a voii lui 
Dumnezeu, de frământări, de culmi și văi, de nădejdi și dezamăgiri 
repetate.  
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Cronica unei zile binecuvântate: 
Conferinţa Pastorală la Craiova

La invitaţia Bisericilor Creştine Baptiste din Craiova 
pe 18 februarie a.c. a avut loc Conferinţa pastorală cu tema: 
Încurajare şi Îmbărbătare pentru o slujire mai bună. Biserica 
Creștină Baptistă „Alfa şi Omega” din Craiova a fost gazda 
evenimentului la care au participat 74 de pastori, misionari 
şi lucrători laici din 35 de biserici din Comunitatea Oltenia. 
Conferinţa a durat puţin peste 5 ore. 

Fraţii care au slujit din Cuvânt, pentru motivare și 
încurajare, au fost Beniamin Costea, pastor Biserica „Harul” 
Arad, şi Marius Birgean, pastor Biserica „Emanuel” Timişoara. 
De asemenea a fost prezent şi fratele Dan Maleş, pastor Biserica 
„Emanuel” Timişoara, care a chemat slujitorii la o rededicare în 
slujirea Domnului.

Învăţătura a fost de o înaltă ţinută doctrinară, în 
conformitate cu Sfintele Scripturi şi relevantă pentru slujirea 
la care Domnul ne-a chemat pe fiecare. Fratele Beni Costea a 
avut două sesiuni despre Apologetica slujirii autentice, bazat 
pe o privire de ansamblu asupra 2 Corinteni, şi Energizarea 
slujirii, din 2 Corinteni 4. Iar fratele Marius Birgean a avut o 
sesiune despre Predicarea biblică: o lucrare care pretinde toată 
pasiunea predicatorului, bazat pe textul din 1 Timotei 4:10-16. 
Mesajele fraţilor au reafirmat chemarea Domnului la slujire, 
jertfa slujitorului pentru a împlini chemarea primită precum 
şi lăsarea rezultatelor în seama lui Dumnezeu. Slujitorul este 
chemat şi trimis să proclame Cuvântul, restul fiind acţiunea 
Duhului Sfânt. Fraţii au fost încurajaţi să nu cadă de oboseală, 
indiferent de problemele care inevitabil vor apărea, aceast 
îndemn devenind şi un laitmotiv al conferinţei. De asemenea, 
am înţeles cu toţii că nu putem fi celebri şi noi şi Dumnezeu. 
Dacă vrem ca Dumnezeu să fie celebru, noi suntem datori să 
slujim în anonimat împlinit planul lui Dumnezeu acolo unde 
ne-a aşezat.

Au consemnat, Bogdan Emanuel Răduț, Constantin Burlacu

Serviciul de inaugurare al IGC
Ziua primului serviciu divin la Biserica Internationala din Timisoara, 
IGC – International Grace Community, a trecut. Prin harul Domnului, un 
număr de aproximativ 80 de persoane au fost călăuzite de Duhul Dom-
nului să vină la Serviciul Inaugural. Am avut reprezentate mai multe 
națiuni: SUA, India, Filipine, Noua Zeelandă, Franța și desigur, Ro-
mânia. Cântecele pline de putere au fost alternate cu timpul petrecut în 
rugăciune condus de Randy Nelson. Pastorul Cătălin Covaci a expus pe 
scurt viziunea IGC și a prezentat pașii care au fost făcuți până aici pre-
cum și câteva din obiectivele propuse pentru viitor. Invitat de onoare a 
fost pastorul Ionel Tuțac, Președintele Comunității Baptiste de Timișoara 
care a adus un cuvânt de încurajare din partea Domnului și de susținere a 
IGC. Încheierea serviciului inaugural a aparținut lui Gabi Olariu, mem-
bru fondator al IGC.
Cătălin Covaci
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Biserica Baptistă din 
Bârzeşti

construieşte un nou 
locaş de închinare

 
 
Cu ajutorul Domnului, în luna martie 2011 
au început lucrările la noua clădire a Bisericii 
Baptiste din localitatea Bârzești, cea veche fiind 
insuficient de încăpătoare, construcția a fost 
ridicată până la stadiul actual prin forțe proprii. 
Stadiul lucrărilor poate fi observat cu ușurință din 
fotografiile alăturate. Mai rămâne, totuși, multă 
muncă până la final.
Precizăm că în momentul de față ne confruntăm 
cu un blocaj financiar care ne împiedică să 
continuăm lucrările de construcție. De aceea, 
îndrăznim în Numele Domnului să vă solicităm 
ajutorul.
 
Dacă Domnul Isus vă pune pe imimă această 

lucrare vă puteţi ruga pentru noi, iar dacă doriţi să 
ne ajutaţi puteţi face o donaţie în contul bisericii:
RO34 RNCB0020123632190001
Banca Comercială Română
Puteţi să vedeţi lucrarea la adresa:
Biserica Creştină Baptistă din Bârzești, nr. 35, 
Comuna Archiș, Jud. Arad, România
Dacă doriţi să primiți mai multe informații:
Pastor Pavel Gag
Tel: 0727 748864;  E-mail: pavelr@clicknet.ro
Vă mulţumim din toată inima pentru rugăciunea 
şi ajutorul dumneavoastră și ne rugăm ca 
Dumnezeu să vă răsplătească.

Botez la Târgu Jiu

Cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt anunțăm 
că în data de 1 aprile 2012 am avut un nou botez 
la Tg Jiu: șapte suflete l-au mărturisit public pe 
Isus Hristos ca Mântuitor. Cei șapte sunt toți 
din TgJiu. Doar doi dintre ei provin din familii 
creștine. Cuvântul Domnului a fost vestit cu 
multă putere de Sergiu Dobre (Hațeg). 
  
Spre slava Domnului au cântat frații din grupul  
"Asaf"din Deva și corul bisericii din Tg Jiu. 
Bucuria a fost și mai mare când la apelul făcut, 
alte șapte suflete s-au predat Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-ați uitat și va rugați pentru noi 
și pentru lucrarea din Oltenia. 
  
Cornel Hudulin 
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TIMI{OARA
16 Decembrie 1989 nr.34
tel./fax: 0256.294.041
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LUGOJ
Groz\vescu nr.12
tel./fax:
0256.356.583

travertin / calcar / onix / compozit

placaje pardoseli / glafuri
blaturi mobilier / [eminee

monumente funerare
RECONDI}ION|RI

arhitecturale, monumente istorice
pardoseli marmur\, granit

GRAVURI

Timp de trei zile, la Lugoj şi Surduc s-a desfăşurat 
faza naţională a Olimpiadei de Religie a Alianţei 
Evanghelice. Concursul – aflat la cea de-a treia 
ediţie şi organizat în premieră în judeţul Timiş – a 
reunit 61 de elevi baptişti, penticostali şi creştini 
după Evanghelie, din clasele VII –XII, din unspre-
zece judeţe: Timiş (6 elevi), Arad (6), Bihor (5), 
Botoşani (6), Caraş-Severin (5), Cluj (6), Iaşi (6), 
Maramureş (5), Suceava (6), Sibiu (4) şi Vaslui 
(6).
 Joi seara, la Centrul de Studii Biblice al 
Asociaţiei „Precept Ministries” de la Surduc, în 
prezenţa primarului municipiului Lugoj, Francisc 
Boldea, şi a pastorului Ionel Tuţac, secretarul 
general al Uniunii Baptiste din România şi pre-
şedintele Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste 
Timişoara, a avut loc festivitatea de premiere.
 Dintre cele 24 de premii şi menţiuni acor-
date, 11 au fost obţinute de elevii din judeţele Arad 
(un premiu I, două premii II, un premiu III şi o 
menţiune), Caraş-Severin (trei premii II) şi Timiş 
(un premiu I, un premiu III şi o menţiune).
 Printre cei şase câştigători ai premiului I 
s-au aflat şi doi elevi din Banat: Miriam Tuţac (cla-
sa a XI-a, Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara) 
şi Roana Meseşan (clasa a IX-a, Liceul Teologic 
Baptist „Alexa Popovici” Arad).

 Celelalte premii au 
fost obţinute de: Sabina 
Marica (clasa a  VII-a, 
Şcoala cu clasele I-VIII 
nr.3 Vaslui) – premiul 
I, Ana-Maria Moisă 
(clasa a VII-a, Liceul 
Teologic Baptist Reşiţa) 
– premiul II, Timotei 
Medrea (clasa a VII-a, 
Liceul Teologic Baptist 
„Alexa Popovici” Arad) 
– premiul III, Maria 
Rodica Rusu (clasa a 
VII-a, Liceul Teologic 
Baptist Emanuel Cluj) 
– menţiune, Cristina 
Cîrlan (clasa a VIII-a, 
Şcoala cu clasele I-VIII 
Bosanci – Suceava) – 
premiul I, Alice Daiana 
Hanc (clasa a VIII-a, 
Liceul Teologic Baptist 
„Alexa Popovici” Arad) 

– premiul II, Timotei-Paul Suplacan (clasa a VIII-a, 
Liceul Teologic Penticostal Betel Oradea) – pre-
miul III, Flavius Ciocu (clasa a VIII-a Liceul Teo-
logic Baptist Timişoara) – menţiune, Daniel Gavri-
lovici Didraga (clasa a IX-a, Liceul Pedagogic CD 
Loga Caransebeş) – premiul II, Lisiana Halip (clasa 
a IX-a, Colegiul Tehnic Rădăuţi) – premiul III, 
Andrei Emanuel Pop (clasa a IX-a, Liceul Teologic 
Baptist Emanuel Cluj) – menţiune, Anişoara Lucia-
na Hrebenciuc (clasa a X-a, Colegiul Naţional A.T. 
Laurian Botoşani) – premiul I, Veronica Rebeca 
Păunovici (clasa a X-a, Grupul Şcolar Industrial 
Moldova Nouă) – premiul II, Gheorghina Andre-
ea Corb (clasa a X-a, Liceul Teologic Penticostal 
Betel Oradea) – premiul III, Emanuela Bălăceanu 
(clasa a X-a, Liceul Teologic Baptist „Alexa Popo-
vici” Arad) – menţiune, Ramona Postu (clasa aXI-
a, Liceul Mihail Kogălniceanu Vaslui) – premiul II, 
Bogdan Păsăroiu (clasa a XI-a, Colegiul Naţional 
Mihai Eminescu Iaşi) – premiul III, Eliza Ujeniuc 
(clasa a XI-a, Şcoala Creştină Filadelfia Suceava) 
– menţiune,  Cornel Gabriel Mircea (clasa a XII-a, 
Liceul Mihail Kogălniceanu Vaslui) – premiul I, 
Oxana Ochiş (clasa a XII-a, Liceul Teologic Bap-
tist „Alexa Popovici” Arad) – premiul II, Camelia 
Rodica Mihai (clasa a XII-a, Colegiul Naţional 
Coriolan Brediceanu Lugoj) – premiul III, Monica 
Emanuela Florea (clasa a XII-a, Colegiul Naţional 
Mihai Eminescu Botoşani) – menţiune.
 Competiţia a fost organizată de Ministe-
rul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Alianţa 
Evanghelică din România. Anul viitor, Olimpiada 
Naţională de Religie a Alianţei Evanghelice va 
avea loc la Colegiului „Richard Wurmbrand” din 
Iaşi.

Olimpiada de religie
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Rodica Daniela Paul-Faina, s-a născut în 3 mai 
1965 în localitatea Oradea, Bihor, ca al doilea 
copil al familiei Faina. 
    Născută într-o familie baptistă, bunicul 
ei, Faina Teodor fiind plantator de biserici în 
zona Șimleului, Rodica a ajuns să își cunoască 
Dumnezeul Creator în mijlocul naturii, într-o 
tabără creștină din Apuseni, în timp ce slujea ca 
asistent învățător la copii.  
    Prima ei întâlnire cu autoritățile 
comuniste din România a avut loc într-o astfel de 
tabără organizată la Țârcâită, unde a slujit ca lider 
în lucrarea cu copiii. Roda, rădăcina semantică a 
poreclei ei “Rodow” vine de pe paginile Noului 
Testament. Nu avea încă 14 ani când, în timp ce 
slujea în tabără, miliția din localitate a intervenit 
brutal arestând organizatoul taberei și interogând 
și amenințând atât adulții cât și adolescenții 
care încercau să învețe copiii despre iubirea 
luiDumnezeu. 
    La vârsta de 14 ani a fost botezată 
la Biserica Baptistă care azi poartă numele 
Emanuel: “Dumnezeu este cu noi” de păstorul-
învățător Iosif Țon, unul din liderii evanghelici 
care i-a marcat viața. 
    Încă din perioada adolescenței s-a 
remarcat ca o tânără iubitoare de Dumnzeu 
care căuta mai presus de orice intimitatea cu 
Dumnezeu. Petrecea zilnic timp cu Dumnezeu, 
citind Biblia, lucru care i-a creat dificultăți până 
și acasă, deoarece prefera Biblia științelor fixe. 
    Cea mai mare parte a copilăriei și 
adolescenței a crescut cu cheia “la gât” cum 
îi plăcea să povestească, în timp ce părinții ei 
munceau din greu să asigure atât ei cât și lui 

Lucian, un trai decent. 
    La vârsta de 16 ani, când Gelu a 
întâlnit-o pentru prima oară, a fost impresionat, 
nu în primul rând de frumusețea ei radiantă și 
ochii ei albastru-verzui pătrunzători de miile de 
întrebări pe care le avea despre Dumnezeu și de 
determinarea ei de a le găsi răspunsul. 
    Gelu a apărut în viața ei ca un ajutor 
din partea lui Dumnezeu în procesul creionării 
propriei identități și vocații. Prietenia lor era 
centrată în Scriptură și protejată de hotărârea ei 
de a nu se căsători, hotărâre care îi permitea să 
cocheteze cu ideea călugăriei. 
   Ceea ce a atras-o la Gelu a fost prietenia 
lui autentică și neinteresată și cele 1001 de 
răspunsuri imediate la cele 1000 de întrebări 
care o frământau. Prietenia lor s-a adâncit în 
contextul corului de cameră condus de Relu Toșa, 
context în care Gelu a intrat prin har înainte de 
a se închide ușa. După câțiva ani de prietenie 
platonică, atât Gelu cât și Rodica se îndrăgostesc. 
Hotărârea Rodicăi de a nu se căsători însă nu 
părea deloc afectată de iubirea lor autentică 
în creștere. În 6 octombrie 1984, însă, Rodica 
acceptă ultimatumul lui Gelu și cei doi au 
cununia civilă în Timișoara și apoi se căsătoresc 
religios în Biserica Baptistă Emanuel în data de 
27 octombrie 1984. 
    În 1985, la scurt timp după căsătoria lor 
trece în veșnicie Gheorghe Paul, tatăl lui Gelu, 
unul dintre oamenii care le-a influențat viața.  
    Prima parte a căsniciei lor, Rodica 
și Gelu au investit-o în școală și în eforturile 
asociate cu asigurarea existenței în timp ce 
studiau electronica și telecomunicațiile. În 

Rodica Paul-Faina
a plecat în veșnicie

1965
3 mai

- 

9 martie

2012
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această perioadă, Rodica și-a găsit locul în 
mișcarea studențească folosindu-și talentul 
muzical și vocea îngerească în contextul serilor 
de închinare de la studenți. În această perioadă, 
Rodica și Gelu au transformat apartamentul 
din Dochia, primit de la părinți, într-o casă de 
poposire pentru prieteni și sute de misionari. Cei 
doi au trăit o viață pe muchie, așa că, la puțini ani 
după căsătorie, Gelu este arestat de securitate și 
obligat la interviuri unul chiar de ziua de naștere 
a Rodicăi. Visul lor era ca fiecare student din 
Timișoara să aibă ocazia să întâlnească un student 
evanghelic autentic și să se întâlnească cu Isus 
Cristos. Instrumentul lor era ucenicia ca mod de 
viață. 
    Imediat după Revoluție, Rodica și Gelu 
continuă să slujească în misiunea în rândul 
studenților și încep traducerea, sincronzarea și 
subtitrarea la o serie de mesaje realizate de Focus 
on the Family, printre care și videocaseta “O 
chestiune de valoare,” mesaj care i-a introdus în 
lumea centrelor de sprijin al femeilor cu sarcină 
nedorită și le-a schimbat radical viața. 
    În perioada 1991-1995, prin harul 
Domnului și viziunea lui Sue Chase, Rodica și 
Gelu se mută în New Hampshire să locuiască cu 
familia Chase, timp în care Gelu este înrolat la 
Seminarul Gordon-Conwell din Boston. În toată 
aceata perioadă, cei mai mulți membri ai Bisericii 
Bethany prin care au fost sponsorizați la școală 
l-au cunoscut pe Gelu ca fiind soțul Rodicăi. 
    În contextul creat de Bethany, Rodica 
devine “doica” pentru Patrick Halloran și se 
implică, printre altele, într-o misiune de consilere 
a persoanelor aflate în criză, Stephan Ministry 
și împreună cu Sue Chase dezvoltă o lucrare 
evanghelistică.
    În New Hampsire, Gelu a văzut pentru 
prima oară un centru de sprijin al femeilor 
cu sarcină nedorită și a îmbrățișat provocarea 
implicării într-o astfel de misiune în România, 
țara cu cel mai mare număr de avorturi din lume, 
după Vietnam, în acea vreme. 
    La întoarcerea în țară, împreună cu 
Gelu înființează fundația Impact Media, din 
dorința de a promova valorile creștine prin 
media și se alătură unui grup de creștini care, 
cu sprijiul neobosit al Braundei Butt au pus 
bazele informaționale ale Fundației Estera, un 
centru indigen de sprijin a femeilor aflate într-o 
criză nedorită pe care Rodica l-a energizat și 
condus aproape zece ani. Cea mai mare dorință 
a Rodicăi, în primul rând pentru cei ce voiau 
să îi aducă un omagiu la plecarea ei în veșnicie 
era să nu risipească banii pe coroane și flori ci 

mai degrabă să sprijine și să continue să sprijine 
Fundația Estera, misiune care prin mâinile ei și 
ale echipei conduse de Ghiță și Maria Alecsei a 
salvat până în prezent de la moarte peste 1300 de 
copii. 
    În 1998, împreună cu Romică Stefănuț 
și încă alte patru familii de lideri au inspirat și 
îndrumat alte 20 de persoane în direcția plantării 
Bisericii Baptiste Vox Domini (Vocea Domnului), 
o biserică misionară focalizată pe studenți care 
visează înființarea unei biserici în fiecare casă din 
fiecare etnie de pe glob. 
    Tot în același an Rodica și Gelu împreună 
cu alți lideri evanghelici din Timișoara au început 
demersurile pentru înființarea Fundației Estera. 
Visul creării unei case maternale a energizat-o pe 
Rodica încă de pe la începuturi...  
  În 29 februarie 1999 trece la Domnul 
Eugenia Faina, mama Rodicăi, după o luptă cu 
cancerul de aproape patru ani. Eugenia Faina a 
lăsat celor doi o moștenire spirituală exemplară. 
      În 23 august 2000 se naște Ioana Paul-
Faina, darul lui Dumnezeu pentru Rodica și 
Gelu, și pe 1 octombrie 2003 se naște Jonathan 
Luca Paul-Faina. Acești copii mult doriți, au 
schimbat radial viața Rodicăi și a lui Gelu și 
au fost motivul principal pentru care Rodica a 
ales operația de cancer în 27 august 2008 și a 
ales să facă încă patru cicluri distrugătoare de 
chimioterapie. 
    În luna ianuarie a acestui an, după al 
patrulea ciclu de chimioterapie, Rodica a decis să 
înceteze tratamentul medical convențional și să 
își trăiască viața în sânul familiei care includea 
deja și Fundația Estera. 
    În 2 februarie, 2012 în timp ce frecvența 
apariției durerilor insuportabile a crescut 
neașteptat, Rodica a decis să se interneze în 
spital.   
  În ciuda durerilor mari și a disconfortului 
crescând, deși era pregătită de cer, deoarece avea 
cerul în ea, în ultimii patru ani Rodica a ales 
să lupte pentru viață exprimându-și asftel, fără 
cuvinte iubirea ei imensă pentru Johnny, Ioana și 
Gelu. 
    Vineri 9 martie, de ziua fratelui ei 
Lucian, pe care îl dorește întors la Dumnezeu 
mai mult decât orice în lume, cu ochii îndreptați 
spre imaginea adorată de mama ei în care Isus 
îmbrățișează un sfânt intrând în cer, la 46 de ani 
și 310 zile, la aproape 28 de ani de căsătorie a 
intrat în veșnicie Rodica Daniela Paul-Faina.
 La serviciile de priveghi și înmormântare 
au participat sute de credincioși și zeci de păstori.
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CONCURS BIBLIC
1. Care dintre animale este considerat „viteazul dobitoacelor”?

2. Care dintre împărații Moabului era obez?

3. Cine a spus: „locurile dosnice din țară sunt pline de bârloguri de tâlhari”?

4. Cine a spus: „înțelepciunea este mai de preț decât sculele de aur”?

5. Despre cine știa întreaga cetate că este o femeie cinstită?

6. În ce psalm este amintit altarul lui Dumnezeu?

7. Ce împărat a poruncit ca toți evreii să plece din Roma?

8. Cine a spus că nebunii nu pot sta în preajma ochilor lui Dumnezeu?

9. Cine a luat miere din trupul mort al unui leu?

10. Cine a presărat sare peste cetatea pe care a dărâmat-o?

Wayne Barber 
revine în România

Asociația Precept Mi-
ninstries pentru Europa 
de Răsărit, cu sediul 
în Loc. Fardea nr. 162, 
Lac Surduc, Timiș, vă 
invită să participați la o 
conferința pentru păstori 
și misionari, conferință 
ce va avea două sesiuni, 

dumneavoastră având posibilitatea de a alege una din se-
siuni, ce vor fi prezidate de fratele păstor american Wayne 
Barber. 
 Astfel, prima sesiune va începe în data de 
02.05.2012, ora 19.00 și se va încheia în data de 
05.05.2012 ora 13.00, iar cea de doua sesiune se va 
desfășura din data de 06.05.2012, ora 19.00 până în data 
de 09.05.2012, ora 13.00. 
 În funcție de alegerea dumneavoastră vă rugăm 
să ne comunicați prezența la una din cele două sesiuni, în 
timp de 10 zile de la primirea acestei invitații prin email 
la romprecept@yahoo.com sau telefon fr. Gigel Olariu: 
0722 436143. 
 Va mulțumim și ne rugăm ca Domnul să vă bine-
cuvânteze.      Olariu Gigel 

Michael W. Smith 
la Timișoara
Municipiul Timișoara va fi gazdă la a doua 
vizită a lui Michael W. Smith în România. 
În cadrul acestui concert, Michael W. 
Smith ne va dezvălui încă o dată talentele 
sale muzicale pe Stadionul Dan Păltinișanu, 
sâmbătă, 2 iunie 2012, de la ora 19:00.
 Prețul unui bilet este de 50 lei, iar 
pentru elevi și studenți *40 lei (*număr 
bilete limitate). Există şi o categorie VIP cu 
locuri limitate la preţul de 125 lei. Aceasta 
este ocazia ta de a-l vedea pe Michael W. 
Smith de aproape, într-o reprezentaţie şi o 
atmosferă de neuitat.

Citeşte mai mult pe:  StiriCrestine.ro 
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NECROLOG: A ajuns victorios acasă

 

A trecut în veşnicie Rusu Ioan (1922-2012) din Turda, 

județul Cluj, după o viață activă de credință. A trăit 

frumos şi a investit în familie, toți cei 7 copii fiind 

credincioşi şi implicați în biserică.  Poezia de mai jos 

prezintă viața trăită de fratele Rusu Ioan şi provocarea 

lăsată pentru generațiile copiilor, nepoților şi a 

strănepoților lui.

Am avut şi eu un tată … care merită un vers.
Dar să nu fac vorbă lungă, voi lăsa versul să curgă,
Vers cu dor, cu amintire şi a Domnului slăvire.

Am avut şi eu un tată ... binecuvântat!
Cu o viață-ndestulată, cu-o soție minunată, 
Cu copiii credincioşi, chiar cu strănepoți frumoşi.  

Am avut şi eu un tată ... pocăit!
El s-a lepădat de sine, el a renunțat la lume, 
Și prin jertfa lui Isus a primit accesul sus.

Am avut şi eu un tată ... un baptist,
Ce lăsând martorii răi şi pe alți proroci ca ei,
A crezut Scriptura toată, L-a urmat pe Domnu-n apă, 

A fost şi el ucenic şi misionar smerit.

Am avut şi eu un tată ... dedicat!
Cuvântul era cuvânt, legământul legământ,
Căsnicia căsnicie, mărturia mărturie,
Evanghelia vestită, închinarea oferită,
Scriptura zilnic citită, biserica prețuită,
Zeciuiala dăruită, misiunea-ndeplinită.

Am avut şi eu un tată... un părinte.
El vedea-n vremelnicie doar un pas spre veşnicie!
Până mama pregătea un mic dejun delicios,
Tata ne servea cântare şi Cuvântul lui Hristos.

Ne-aduna la rugăciune, ne-ndemna la fapte bune:
Să-nvățăm versul de aur, să ne adunăm tezaur,
Să iubim biserica, să reținem predica,
Să dăm Domnului slăvire, implicare în slujire!

Am avut şi eu un tată ... un ostaş,
În armata cea divină, a fost dârz, a fost lumină,
Când Stăpânu-a ordonat, tata n-a negociat!
Când era ora de strajă, tata nu mergea la plajă,
Și având Cuvântu-n gând, nu lovea cu pumnu-n vânt!

Am avut şi eu un tată ... campion.
În al vieții maraton, nu a dat bir cu fugiții
Nu a îngropat talantul, nu a dat mâna cu Statul,
A intrat pe poarta strâmtă şi-a urmat pe calea-ngustă
Alergând cu stăruire, spre o “mare răsplătire”.

Am avut şi eu un tată... doar un om.
Da, el nu a fost perfect, dar n-a luat în deşert 
Numele lui Dumnezeu..., el nu a fost fariseu.

Am acum în cer un tată, ba chiar doi,
Unu-i ELOHIM, lumină, celălat născut din tină! 
Primul i-a dat mântuirea, al doilea i-a dat iubirea, 
Primul a făcut chemarea, al doilea sfârşi-alergarea.

Am acum în cer un tată, ba chiar doi,
Și ne-aşteaptă şi pe noi!

Păstor Dr.Timotei Rusu,
“ fiul cel mic”
Turda la 2 Februarie 2012 
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